
HABER DERGİSİ
MECLİS

EYLÜL - EKİM 2020 
SAYI: 250

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Resmî Yayın Organı

97 Yaşında!
 “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine  

en uygun olan idare,  
cumhuriyet idaresidir.”

M
E

C
L
İS

 H
aber

 D
er

g
isi

E
Y

LÜ
L - EK

İM
 2020





EYLÜL - EKİM  2020	 SAYI:	250	 ISSN:	2146-7730

                 

Meclis Haber Dergisi artık “Turkcell Dergilik” ve 
Türk Telekom “e-Dergi” uygulamalarından da takip 
edilebilecek. 

www.tbmm.gov.tr 
www.meclishaber.gov.tr
meclishaberdergisi@tbmm.gov.tr 
twitter.com/tbmmresmi 
Facebook.com/TBMMresmi

TBMM ADINA YAYIN SAHİBİ
Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Mehmet Ali Kumbuzoğlu

Genel Sekreter

YAYIN YÖNETMENİ
Nurcan Atlas

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rafiye Usta

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yrd.

EDİTÖR
Metin Gümüş

Miray Ekeyılmaz

HABER MERKEZİ
Bahar Demir

Fitnet Banu Doğan
Halil Alper Durmaz
Hatice Seydaoğlu

Muhammed Fatih Kılıç

TARİHTE BU AY
Dr. Fatih Tetik

FOTO MUHABİRLERİ
Erhan Cankurtaran

Umut Köseoğlu
Elif Arıcı

Muhammed Fatih Özcan
Haydar Aktaş

Enver Naci Şahinci
Orhan Karslı

Bülent Yılmaz

TASHİH
Av. İsmail Aydos  

Süleyman Ümit Yazgan
Hamit Kaya

GRAFİK
Demet Çınar

BASKI YERİ
TBMM Basımevi

MECLİS HABER DERGİSİ
Telefon: +90 312 420 69 14 - 420 86 15

Faks: +90 312 420 68 88



İÇİNDEKİLER

CUMHURİYET 
97 YAŞINDA
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TBMM Genel Kurulu iki aylık 
aranın ardından mesaisine 

yeniden başladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 27. dönem 4. yasama 
yılının açılışı dolayısıyla Genel 

Kurulda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan  
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TBMM Genel Kurulu 
iki aylık aranın ardından  
mesaisine yeniden başladı.

27. DÖNEM 
4. YASAMA YILI 

BAŞLADI





TBMM’nin, 
27. Dönem 
4. Yasama Yılı 
Açılışı dolayısıyla 
Meclis’teki Atatürk 
Anıtı önünde tören 
düzenlendi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, TBMM 
Genel Kurulu’nun 27. Dönem 

4. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla 
Meclis’teki Atatürk anıtına çelenk 
bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop ve 
tören alanında bulunanlar saygı 
duruşunun ardından İstiklal 

Marşı okudu. Meclis Atatürk Anıtı 
önünde yapılan törene,  
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 
TBMM Başkanvekilleri Süreyya 
Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal 
Adan, Nimetullah Erdoğmuş, 
partilerin grup başkanvekilleri, 
milletvekilleri ve TBMM 
bürokratları katıldı.
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Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
TBMM Başkanvekili Celal 
Adan tarafından törenle 
karşılandı. 

Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı Onur Kıtası’nı 
selamlayan Erdoğan, daha 
sonra Genel Kurul Salonu’na 
geçti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop da yeni 
yasama yılı açılışı dolayısıyla 
Meclis’i teşrif eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
Genel Kurul kapısında 
karşıladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
27. dönem 4. yasama yılının açılışı dolayısıyla  
Genel Kurulda bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu, 27. dönem 
4. yasama yılının başlaması 

dolayısıyla TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop başkanlığında 
özel gündemle toplandı. 
TBMM Başkanı Şentop, yaptığı 
sunuş konuşmasında, bu yılın, 
milletvekilleri, yüce Meclis, millet 
ve devlet için hayırlı olmasını 
diledi.

• “TBMM, milletimizin, 
Cumhuriyet’in ve 
demokrasinin kalbidir. 
Bu kurumun, hepimizin 
üstünde, bizleri aşan 
yüce bir kimliği vardır. 
Söz ve eylemlerimizde, 

yaptıklarımızda bu 
gerçeğin ne kadar farkında 
olursak siyaset kurumu ve 
milletvekilleri olarak  
o kadar güç ve saygınlık 
kazanacağız.

• Dünyada uluslararası hukukun 
uygulanmasını sağlamak, iş 
birliğini ve barışı hâkim kılmak 
için kurulmuş olan, başta 
Birleşmiş Milletler olmak 
üzere birçok uluslararası 
kuruluş tam mânâsıyla iflas 
bayrağı çekmiş durumda.

• Türkiye bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra 
da haklı davasında, vatan 

savunmasında Azerbaycan’ın 
yanında yer alacaktır.

• Gerekçesi, yöntemi ve  
şekli ne olursa olsun  
şiddet ve terör, 
demokrasimizin ve siyaset 
kurumunun en yıkıcı 
düşmanıdır. İçinde şiddetin 
ve terörün onaylanmasına 
dair niyet taşıyan her  
söylem, Türkiye’ye karşı 
bir suikasttır ve ortadan 
kaldırılmayı hak etmektedir.

• Yüce Meclisimizin açılışının 
100. yıl dönümünde 
milletimizin bizden 
beklentisi, fikir ve telakki 
farklılıklarımıza rağmen bu 
yolda mutabakatla hareket 
etmemiz, millî çıkarlarımızın 
tahakkuku için el birliği 
yapmamızdır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 
MİLLETİMİZİN, CUMHURİYETİN VE 
DEMOKRASİNİN KALBİDİR.”
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“Bu yüce Meclisin, 
ilelebet var olmasını 
Cenabıhak’tan niyaz 
ediyorum.”

Yapılacak müzakerelerin, 
alınacak kararların, 
çıkartılacak kanunların, 
gösterilecek gayretin 
millete ve devlete faydalı 
sonuçlar getirmesini 
temenni eden TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
“Sözlerimin başında, 
yüce Meclisimizin 
açılışından bugüne, bu 
mukaddes çatı altında 
görev yapan, başta 
ilk Meclis Başkanımız 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, 
bütün milletvekillerimizi, 
siyasetçilerimizi, devlet 
adamlarımızı şükran ve minnetle 
anıyorum. Vefat edenlere 
Allah’tan rahmet, hayatta olanlara 
da sıhhat ve afiyetle uzun ömür 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Yüce Meclisin, faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için canla başla 
gayret gösteren bütün çalışma 
arkadaşlarına teşekkür eden 
Şentop, “Bu yıl Meclisimizin 
açılışının 100. yılını idrak ettik. Bu 
yüce Meclisin nice yüzyıllara güç 
ve kudretle ulaşmasını, ilelebet 
var olmasını Cenabıhak’tan niyaz 
ediyorum.” diye konuştu.

“Dünya beşten büyüktür.”

TBMM Başkanı Şentop, tarihin 
önemli bir kavşak noktasından 
geçildiğini, önemli bir döneme 
şahitlik edildiğini dile getirerek, 
20. yüzyılın sonlarında başlayan 
ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 
hızı artarak devam eden bir 
büyük değişim sürecinin içinde 
olunduğunu söyledi.

Salgının, psikolojik, sosyolojik, 
siyasi, ekonomik, ticari, kültürel 

ve diğer birçok alanda etkilerinin 
önümüzdeki dönemde 
görüleceğini ifade eden 
Şentop, şöyle konuştu: “Öte 
yandan, bu tablo zaten uzun 
zamandır yapıları ve işlevleri 
tartışılan, üstlendikleri görevleri 
yerine getirmekten uzaklaşmış 
uluslararası kuruluşların durumunu 
tekrar ve yoğun bir şekilde 
dünyanın gündemine getirdi. 

Dünyada uluslararası hukukun 
uygulanmasını sağlamak, iş 
birliğini ve barışı hâkim kılmak için 
kurulmuş olan, başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere birçok 
uluslararası kuruluş tam mânâsıyla 
iflas bayrağı çekmiş durumda. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk dile 
getirdiğinde idealist bir eleştiri 
gibi görülen ‘Dünya beşten 
büyüktür’ ifadesiyle sembolize 
olan husus, artık bütün ülkelerin, 
hatta bizzat Birleşmiş Milletler’in 
kabul ettiği ve yeniden yapılanma 
adı altında çalışma başlattığı bir 
gerçeklik haline gelmiştir.”

Mustafa Şentop, ekonomik 
dengesizliklerin, adaletsizliklerin, 

sömürünün, insana değer 
vermeyen kurumsal yaklaşımların 
koronavirüs salgınıyla çok 
daha görünür hale geldiğini 
kaydederek, “Böyle büyük 
değişim dönemlerinin, tarihin 
akışının hızlandığı dönüşüm 
dönemlerinin büyük sıkıntılar, 
riskler ve tehditler içerdiğini inkâr 
etmek mümkün değildir.” dedi.

Böyle dönemlerin, Türkiye 
gibi tecrübeli devletler, itikatlı, 
kararlı, iddialı milletler için aynı 
zamanda büyük imkânlar, 
fırsatlar sunduğunu belirten 
Şentop, “Yüz yıl önce, uzun 
zaman tarihe istikamet veren 
büyük bir devletin inkıraza 
uğradığı bir dönemde, onlarca 
yıl süren savaşlar, göçler, yıkımlar 
ve kayıplarla ortaya çıkan bir 
enkazdan, büyük imkânsızlıklarla 
hür ve tam bağımsız bir devlet 
var etmeye muvaffak olan aziz 
milletimizin ve ona öncülük 
eden bu yüce Meclisimizin, 
tarihin bu kavşak noktasında da 
büyük sorumluluklar taşıdığını ve 
taşıyacağını ifade etmek isterim.” 
diye konuştu.
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“Türkiye uluslararası alanda, 
daima hukuktan, hakkaniyetten, 
adaletten, meşruiyetten yana.”

Türkiye’nin, uluslararası hukuktan 
ve antlaşmalardan kaynaklanan 
haklarını ve yine aynı hassasiyetle 
meşru araçlar ve yöntemlerle 
aramaktan asla vazgeçmediğini 
belirten Şentop, “Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki varlığını, 
sadece stratejik kaynaklar ve 
bunlar üzerindeki meşru hakları 
üzerinden tarif edemeyiz. 

Türkiye, kendi haklarını aradığı 
kadar, bu alanda ve sahada 
adil bir paylaşımın, hakça bir 
dağılımın olmazsa olmaz bir barış 
zemininde gerçekleşmesi için 
vardır. Emeği değil, sömürüyü, 
hakkı değil, zulmü, paylaşımı 
değil, el koymayı alışkanlık haline 
getirenlerin bunu anlamasını 
zaten beklemiyoruz.” dedi.

Yine bugün, ağır ekonomik 
sorunlarla boğuşan, Batı’nın 
ianeleri ve sadakalarıyla yaşayan 
bazı küçük ülkelerin, tetikçi olarak 
kullanıldığına şahit olunduğunu 
dile getiren Şentop, bölgesel 
ihtilafları canlı tutmak, eski yaraları 
kanatmak için bu muhtaç ve 
basiretsiz ülkelerin yönetimlerinin 
istismar edildiğini kaydetti.

“Türkiye Azerbaycan’ın yanında 
yer alacaktır.”

Şentop, ayrıca, Batılı bazı 
devletlerin siyasi acentesi gibi 
hareket eden, halklarını temsil 
etmeyen bir takım kukla devlet 
yönetimlerinin de dünya ve 
bölge barışı için tehdit teşkil 
eden tavırlarına işaret etmek 
gerektiğini vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“26 Eylül sabahı Ermenistan’ın 
yönettiği terör çeteleri 
eliyle kardeş Azerbaycan’a 
yönelik saldırılarıyla başlayan 

hadiselerden büyük bir üzüntü 
duyduğumuzu ifade etmek 
isterim. Öncelikle, Ermenistan 
saldırılarında şehadete 
yükselen bütün kardeşlerimizi 
rahmetle anıyor, yaralılarımıza 
Cenabıhak’tan acil şifalar niyaz 
ediyorum. Bunu tekrar buradan 
ifade etmek isterim: 

Türkiye bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da haklı 
davasında, vatan savunmasında 
Azerbaycan’ın yanında yer 
alacaktır. Türkiye ve Azerbaycan, 
dünyada başka iki ülke arasında 
benzeri olmayan yakın bir ilişkiye 
sahiptir. ‘tek millet iki devlet’ 
prensibi, sadece bir slogan, 
sadece bir tarihî tespit değildir; 
aynı zamanda diplomasiden 
sahaya, her alanda Türkiye 
Azerbaycan ilişkilerine istikamet 
veren, yaşayan bir ilkedir. 

Bu husus ve Türkiye’nin desteği, 
gelişmelerin her aşamasında, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. 28 Eylül Pazartesi günü, 
dört siyasi partimizin imzasıyla 
yayınlanan bildiride bu kararlılık 
bir kez daha ortaya konulmuş, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

olarak Azerbaycan’ın yanında 
olduğumuz ifade edilmiştir. 
Ermenistan’ın bir an önce işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından 
çıkmasının, komşularına saldıran 
ve bölge barışını tehdit eden bir 
ülke olarak hareket etmekten 
vazgeçmesinin zaruretini 
buradan bir kere daha ifade 
etmek isterim.” 

Türkiye’nin sadece çalışkan ve 
asil milleti, istisnai konumu ve 
parlak tarihi sebebiyle değil, aynı 
zamanda köklü demokrasisinden 
dolayı da örnek bir ülke 
olduğunu belirten Şentop, 
170 yılı aşkın seçim, 143 yıllık 
parlamento tarihi ve toplamda 
90 yıla yaklaşan çok partili siyasi 
hayatının, Türkiye’yi farklı ve öncü 
kıldığını söyledi.

Tarihin bu önemli dönüm 
noktasında Türkiye’nin, değişmiş, 
gerçekliğini kaybetmiş, artık var 
olmayan bir dünyanın yapay 
dengelerine değil, yeni şartların 
icabına ve sadece millî çıkarlarına 
uygun hareket etmek kararında 
olduğunu belirten Şentop, bu 
yüzden, Doğu Akdeniz’de, Orta 
Doğu’da ve bütün coğrafyalarda 
yegâne ölçülerinin, milletin 
şerefini ve menfaatlerini, dünya 
barışını ve bütün insanlık için 
adaletin gerçekleşmesini esas 
alarak hareket etmek olduğunu 
kaydetti.

Şentop, “Yüce Meclisimizin 
açılışının 100. yıl dönümünde 
milletimizin bizden beklentisi 
de fikir ve telakki farklılıklarımıza 
rağmen bu yolda mutabakatla 
hareket etmemiz, millî 
çıkarlarımızın tahakkuku için el 
birliği yapmamızdır. 

100. yılını idrak eden bu yüce ve 
gazi Meclisin her bir mensubunun 
bu beklentiye uygun 
davranacağına inanıyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  

“Yüce Meclisimizin 
açılışının  

100. yıl dönümünde 
milletimizin bizden 
beklentisi de fikir ve  

telakki farklılıklarımıza 
rağmen bu yolda 

mutabakatla hareket 
etmemiz,  

millî çıkarlarımızın 
tahakkuku için  

el birliği yapmamızdır.”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM’nin yeni yasama yılının 
hayırlı olmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, açılışından bugüne 
Büyük Millet Meclisinin üyesi 
sıfatıyla Türkiye’ye hizmet eden 
tüm milletvekillerini saygıyla 
andığını söyledi. Erdoğan, bir 
asırdır bu çatı altında görev 
yapan milletvekillerinden dâr-ı 
bekaya irtihal edenlere Allah’tan 
rahmet, hayatta bulunanlara 
sağlık ve afiyet diledi.

Meclisin ilk Başkanı ve 
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile 
Türkiye’nin gelişip kalkınmasında 
emeği geçen herkese 
şükranlarını sunan Erdoğan, 
“Bin yıldır üzerinde yaşadığımız 
bu toprakların vatan haline 
dönüştürülmesi için cansiparane 
mücadele veren aziz şehitlerimizi 
ve gazilerimizi rahmetle, 
minnetle, hürmetle anıyorum. 
Halen sınırlarımız içinde ve 

dışında bu mücadeleyi sürdüren 
güvenlik ve istihbarat güçlerimize 
başarılar temenni ediyor, Rabbim 
hepsini muhafaza etsin, muzaffer 
eylesin diyorum. 

Bu mücadelenin kıyamete kadar 
süreceğini bilerek daima hazırlıklı, 
daima güçlü, daima tedbirli 
olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında şu mesajları 
verdi:

• “Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin yasama alanında 
temsilcisi olduğu kadim 
ve asil duruş, evlatlarımıza 
bırakacağımız en kıymetli 
hazinedir.

• Kıbrıs ve Azerbaycan 
Türklerinden Balkanlar ve 
Kuzey Afrika’ya kadar her 
yerde kardeşlerimize samimi 
destek veren Meclisimiz, 

milletimizle birlikte tüm 
dostlarımızın da umut kaynağı 
olduğunu göstermiştir.

• Türkiye’yi, demokrasiye 
bedel ödemeden sahip 
olmuş bir ülke diye itham 
edenler, umarız 15 Temmuz 
gecesi bu bühtanlarından 
dolayı utanç duymuşlardır.

• Sadece son 18 yılda bu 
çatı altında gerçekleştirilen 
reformlar, yapılan 
düzenlemeler, alınan kararlar, 
sergilenen takdire şayan 
tutumlar, özellikle hayranlık 
verici bir başarı hikâyesidir.

• Eski alışkanlıklarla yeni 
bir sistemi sürdürmenin 
zorluklarını her alanda 
yaşıyoruz. Ama her geçen 
gün yasama, yürütme 
ve yargının yeni sistem 
doğrultusunda kendini 
geliştirdiğini görüyoruz 
Türkiye olarak, kendimizi 
‘iki devlet tek millet’ olarak 
gördüğümüz Azerbaycanlı 
kardeşlerimize tüm 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 

GENEL KURULA 
HİTAP ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Meclisin 27. dönem 4. yasama yılının açılışı dolayısıyla 
TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.
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imkânlarımızla ve tüm 
kalbimizle destek vermeyi 
sürdüreceğiz.

• Bu bölgede kalıcı barışın 
yolu, Ermenilerin işgal 
ettikleri her karış Azerbaycan 
toprağından geri 
çekilmelerinden geçiyor.

• Ermenistan yönetimini, her 
şeyi bir kenara bırakıp ısrarla 
Türkiye’ye iftira atma gayreti 
de kurtaramayacak.

• Bu haydut devlete 
(Ermenistan) destek verenleri, 
kendilerine insanlığın ortak 
vicdanı önünde hesap 
sorulacağı konusunda ikaz 
ediyorum.

• Bölgemizde ortaya çıkmış 
olup da AB’nin inisiyatifi ve 
ağırlığı ile çözüme kavuşmuş 
tek bir sorun yoktur. Tam 
tersine, Birliğin müdahil 
olduğu her kriz, yeni  
boyutlar kazanarak 
büyümüştür.

• AB, Yunanistan ve Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin şımarıklıklarının 
esiri olarak, etkisiz, 
ufuksuz, sığ bir yapı haline 
dönüşmüştür.

• Her kim ‘Türkiye’nin Suriye’de 
ne işi var?’ diyorsa ya bölgeyi 
ve tarihini bilmiyordur ya da 
kafasında başka hesaplar 
yapıyordur.

• Sınırlarımızı terör örgütlerine 
ve onları maşa olarak 
kullananlara teslim etmedik, 
etmeyeceğiz.

• Akdeniz’deki siyasi ve 
ekonomik potansiyelin 
paylaşımıyla ilgili 
anlaşmazlıkların hakkaniyet 
temelinde çözülmesi 
öncelikli tercihimizdir.
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TBMM Genel Kurulu, 27. dönem 
4. yasama yılının başlaması 
dolayısıyla Meclis Başkanı  
Mustafa Şentop başkanlığında 
toplandı. 

Liderlerden CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli salonda 
hazır bulunurken, HDP Eş Genel 
Başkanları Mithat Sancar ve Pervin 
Buldan açılışta yer almadı. 

Milletvekili olmayan İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener ise 
kordiplomatik locadan toplantıyı 
takip etti. 

Covid-19 tedbirleri kapsamında 
yeni yasama yılının açılışı 
dolayısıyla büyükelçilere davetiye 
gönderilmedi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Hazar İbrahim, yeni yasama 
yılının açılış toplantısına, TBMM 
Başkanı Şentop’un özel daveti 
üzerine katıldı. İbrahim, toplantıyı 
kordiplomatik locasından izledi.

Genel Kurulu takip edecek 
gazetecilerin, son 24 saatte 
yaptırılan Covid-19 testlerinin olup 
olmadığına bakıldı. Gazeteciler, 
Meclis çalışanlarının elindeki 

listeler doğrultusunda basın 
locasındaki yerlerine geçti. 

Genel Kurulda bando  
eşliğinde İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını yapmak üzere, 
kürsüye geldi. 

Genel Kurul toplantısını, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay ile Bakanlar Kurulu 
Üyeleri, Kuvvet Komutanları, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş da izledi.

• Mazlum Filistin halkının 
her platformda haklarını 
dile getirmeyi, ülkemiz ve 
milletimiz adına bir şeref 
kabul ediyoruz.

• Eylül ihracatımız geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
4,8 artarak 16 milyar doları 
aşmıştır. Bunun, Cumhuriyet 
tarihindeki en büyük eylül ayı 
ihracat rakamı olduğunu da 
özellikle belirtmek istiyorum.

• Türk ekonomisi, yaşadığı 
bunca saldırı ve şok  
ardından kırılganlıklara karşı 
daha dayanıklı, krizlere karşı 
daha hazırlıklı yapıya  
kavuştu.

• Gelişmiş ülkelerin dahi 
vatandaşlarını kendi hallerine 
terk ettiği salgın döneminde, 
Türkiye içeride ve dışarıda 
erdemli bir duruş ortaya 
koydu.

• Ülkemizde vakitlice  
aldığımız tedbirler ve 
geliştirdiğimiz etkin  
tedavi protokolleri  
sayesinde, 
süreç kontrol altında 
tutulabilmiştir.  
Salgının doğal yolla veya  
ilaç tedavisiyle tehdit 
olmaktan çıkacağı güne 
kadar bu mücadeleyi  
kararlı bir şekilde 
sürdüreceğiz.”
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İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920) 

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

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

Geldikleri Gibi Gittiler

Ancak İstanbul’un yönetimine el konulması işgalden 
kurtarıldığı anlamına gelmiyordu. İşgal kuvvetleri 
hâlâ İstanbul’da idiler ve Lozan Konferansı 
sırasında da burada kalmaya devam ettiler. 
Lozan Antlaşması’nı tamamlayan protokol işgal 
altındaki Türk topraklarının boşaltılması ile ilgili idi. 
Bu protokole göre, Lozan Antlaşması ve eklerinin 
TBMM tarafından onaylandığının İstanbul’daki 
Müttefik yüksek komiserlerine bildirilmesinden 
sonra, altı hafta içerisinde işgal kuvvetleri İstanbul 
ve Boğazlar bölgesini boşaltıp çekileceklerdi. 

24 Ağustos’ta başlayan boşaltma işleminde önce 
yabancı askerler İstanbul’dan ayrıldı, ardından 
1 Ekim’de Boğazlar bölgesinin boşaltılmasına 
dair protokol İstanbul Komutanı Selahaddin 
Âdil Paşa ile Müttefik kuvvetler başkomutanları 
arasında imzalandı. Müttefik komutanlar ertesi 
gün Dolmabahçe Sarayı önünde Türk Bayrağı’nı 
selamladıktan sonra Âdil Paşa’ya vedâ ettiler ve 2 
Ekim Salı günü işgal kuvvetleri payitahttan ayrıldı. 

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

CUMHURİYET’İN İLANINA 
GİDEN SÜREÇ (29 Ekim 1923)

6 Ekim 1923’te İstanbul’un kurtuluşu kutlamalarından

İşgal günlerinde İstanbul
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Ankara’nın Başkent Oluşu 

İstanbul’un düşman işgalinden 
kurtarılması hükûmet merkezi 
meselesinin gündeme gelmesine 

sebep oldu. Aslında bu mesele 
Millî Mücadele sırasında da ele 
alınmış, hükûmet  
28 Kasım 1920’de bir kararname 
hazırlayarak bunu 31 Ocak 1921’de 

TBMM’de okumuştu. Ancak 
vekillerin yaptıkları görüşmelerde 
konu müzakere edildi ve 26’ya 
karşı 71 oyla teklif reddedildi. 

İki yıldan fazla süredir 
halledilemeyen ve emperyalist 
güçlerin kendi lehlerine 
kullanabilecekleri devlet 
merkezinin neresi olacağı 
meselesi 9 Ekim 1923’teki Halk 
Fırkası Meclis grubunda ele alındı 
ve Parti’nin Başkan Vekili İsmet 
Paşa’nın Ankara’nın hükûmet 
merkezi olmasını isteyen önerisi 
kabul edildi. 

13 Ekim 1923’te Meclis Genel 
Kurulunda görüşülmeye başlayan 
konu oy çokluğu ile kabul edildi. 
(13 Ekim 1923) 

“Yarın Cumhuriyet’i İlan Edeceğiz.”

Meselenin halledilmesiyle önemli bir 
sorun çözülmüştü. Sırada hükûmet 
biçiminin tespiti vardı. 

1921 Anayasası’nın ilk maddesindeki 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 
olduğu ve halkın, geleceğini bizzat ve 
bilfiil idare edeceği esası var ise de, bu 
hüküm hükûmetin şeklini açıkça ifade 
etmemekteydi. 

Yapılan kulis çalışmaları ve hükûmet 
şeklinin değiştirilmesine karşı Meclisteki 
sayısı az olan muhalif grubun engelleyici 
hareketlerine karşı tedbirler alındı. 

28 Ekim günü Mustafa Kemal Paşa, 
İsmet ve Kazım Paşalar ile Fethi Bey’in 
de aralarında bulunduğu yakın çalışma 
grubunu Çankaya Köşkü’nde akşam 
yemeğine davet etti ve onlara “Yarın 
Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek 
çözümün adını koymuş oldu. 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılacak 
değişiklik, yemekten sonra İsmet Paşa ile 
yapılan özel bir görüşmede ve Kanun’un 
1. maddesinin sonuna “Türkiye Devleti’nin 
şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.” şeklinde 
bir cümlenin ilavesiyle sonuca bağlandı.
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Cumhuriyet’in İlanı 

29 Ekim saat 18.00’de İkinci Reis Vekili İsmet Bey 
başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda 
değişiklikler görüşülmüş, muhalefet zaman zaman 
sesini yükseltse de, önerge “Yaşasın Cumhuriyet” 
sesleri eşliğinde kabul edilmişti. Aynı oturumda saat 
21.00’i gösterdiğinde yeni hükûmet biçiminin ilk 
Cumhurbaşkanı seçimi de gerçekleşti. 

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

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı bir anda 
ortaya çıkan bir durum değildi. Bu yönetim şekli, 
söz konusu tarihten önce de hem kavram, hem 
sistem olarak son asır Türk düşünce dünyasında 
çokça tartışılmış, gündeme alınmış, ancak  
uygulama fırsatı bulamamıştı. Bilhassa 1860’lı 
yıllardan itibaren Namık Kemal, Ziya Paşa ve 
Ebuzziya Tevfik gibi isimlerin başını çektiği Yeni 
Osmanlılar Grubu’nun düşüncelerinde epey 
müzâkere edilen bu mesele, ilerleyen yıllarda da 
meşrutî monarşinin yeterli olmadığının anlaşıldığı 
anlarda gündemi meşgul etmişti. 

Ancak 1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilanı 
sonrasında Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya 
Savaşı ve Millî Mücadele gibi 10 sene sürecek 
olan savaşlar zinciriyle devletin vermiş olduğu 
bağımsızlık ve beka mücadelesi bu tarz siyasî 
değişikliklerin hem mülahazasını, hem de tatbikini 
imkânsız hale getirmişti. I. Dünya Savaşı’nı kaybeden 
bir devlet olarak imzalanan Mondros Mütarekesi ise 
devletin âdeta ölüm fermanı anlamına geliyordu. 

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

yerini almasının ardından 
başlayan törende, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, yüksek yargı organlarının 
başkanları, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ve  

Kuvvet Komutanları da Aslanlı 
Yol’dan geçerek, mozoleye  
çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
üzerinde ay-yıldız bulunan 
çelengi Atatürk’ün mozolesine 
bırakmasının ardından, saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve beraberindekiler, 
Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 

Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 
97’nci yıl dönümüne kavuşmanın 
mutluluğunu yaşadığımız 
bu özel günde bir kez daha 
huzurunuzdayız. Zatıâlinizi 
ve Kurtuluş Savaşımızın tüm 
kahramanlarını, milletimizin istiklali 
ve istikbali uğrunda gözlerini 
kırpmadan şehadete koşan 
aziz şehitlerimizi rahmetle yâd 
ediyor, gazilerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.

CUMHURİYET 
97 YAŞINDA

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki 
devlet erkânı ile 
Cumhuriyet’in ilanının 
97’nci yıl dönümü 
dolayısıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti.
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Bize emanetiniz olan Cumhuriyet’i 
ileriye taşımak, hedefleri ve 
hayalleriyle buluşturmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

Türkiye bugün demokrasiden 
özgürlüklere, savunmadan 
ekonomiye, sağlıktan dış 

politikaya kadar her alanda 
başarıdan başarıya koşmaktadır. 

Ülkemizin önünü kesmeye yönelik 
içeriden ve dışarıdan gelen 
saldırılar mücadele azmimizi 
güçlendirmekte, kararlılığımızı 
daha da artırmaktadır. 

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden 
cesaret alarak birlik, beraberlik 
ve kardeşlik içinde ortak 
geleceğimize doğru yürümeye 
devam edeceğiz. Ruhun şad 
olsun.” Törenin ardından, 
Anıtkabir vatandaşların ziyaretine 
açıldı.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları 
kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a 
tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin ana 
bina girişinde 
düzenlenen 
törende, davetliler, 
koronavirüs 
salgınına 
yönelik tedbirler 
çerçevesinde 
mesafe kuralına 
uygun şekilde, 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı  
selamladı.

Törende, 
TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 
Oktay, yüksek 
yargı organlarının 
başkanları, 
Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri, 
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, TBMM 
Başkanvekilleri, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Kuvvet 
Komutanları, 
kamu kurumlarının 
yöneticilerinin 
de aralarında 
olduğu devlet 
erkânı ile yabancı 
misyon şefleri 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bayram 
tebriklerini sundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millet Kütüphanesi’nde “Cumhuriyet’in 97. Yılında Millî Mücadele Sergisi” açılışına 
katıldı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği gösteri sundu.

MİLLÎ İRADENİN 
TARTIŞILMAZ 
ÜSTÜNLÜĞÜ İLE 
CUMHURİYET 
BUGÜN TAM 97 
YAŞINDA

“Tarihe şanlı bir destan olarak 
yazılan, milletimizin azim ve 
kararlılığının eşine az rastlanır 

bir örneği olan Millî Mücadele’nin 
zaferlerle taçlanmasının hemen 
ardından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, tarihimize yön veren bir 
büyük karara daha imza atmıştır.

Bundan tam 97 yıl önce,  
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in 
ilan edilmesiyle TBMM, Millî 
Mücadele’nin kalbi ve karargâhı 
olma vasfına, kurucu olma 
ayrıcalığını da eklemiştir.

Gazi Mustafa Kemal ve mücadele 
arkadaşlarının, Anadolu’yu işgal 
ve istiladan kurtarırken, milletle 
sarsılmaz bağını oluşturan Meclis, 
bu defa kurulan yeni devletin 
yönetim şeklini belirlemiş, millî 
iradenin tartışılmaz üstünlüğünü 
ve kudretini ilan ederek yeni bir 
yol açmıştır.

Bu karar sadece bir yönetim 
biçiminin ilanı olmaktan çok öte 
mânâlara, yeryüzünün mazlum ve 
mağdur milletlerine yol gösteren 
ve örnek olan boyutlara sahiptir. 
‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ kararlılığıyla 
devam eden mücadelenin, Tam 
Bağımsızlık ve Millî Egemenlik 
yürüyüşünde Cumhuriyet’in ilanı, 
bir dönüm noktası, bir büyük 
başlangıç ve yol haritası olmuştur. 
Millî iradenin tartışılmaz üstünlüğü 
ile milletin her ferdinin katılımıyla, 
her gün daha büyük hedeflere 
ve dünyanın gıptayla baktığı 
bir yükselişe koşan Cumhuriyet 
bugün tam 97 yaşında.

Bir büyük savaşın ardından 
kuruluşunu, ikinci büyük savaşın 
ardından çok partili demokratik 
hayata geçişini gerçekleştiren, peş 
peşe gelen darbelere rağmen, 

her defasında daha güçlü olarak 
tarih sahnesinde yer alan Türkiye 
Cumhuriyeti, asra yaklaşan 
tecrübesi ve birikimiyle hepimizin 
gözbebeğidir. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu büyük 
mirası, milletin, millet iradesinin 
ve onların bizlere bahşettiği 
kararlılığın üzerinde istikbale 
doğru büyük ve emin adımlarla 
ilerlemeye devam edecektir. Bu 
vesileyle milletçe paylaştığımız 
bu coşkulu ve heyecanlı 
günde Devletimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal 
ve hürriyet kahramanlarımızı, 
aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, Cumhuriyet’in ilanının 
97’nci yılını kutluyorum.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop
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Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
restorasyon çalışmaları 
sonrası yeniden 
ziyaretçileriyle buluşan 
Galata Kulesi, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda 
iki farklı etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Patara 
Antik Kenti’nde 
Cumhuriyet’in 97’inci yılı 
kutlamaları kapsamında 
düzenlenen “29 Ekim 
Büyük Cumhuriyet 
Konseri”, Antalyalıların 
yanı sıra Galata 
Kulesi’nde de canlı 
olarak sanatseverlerle 
buluştu. Türk bayrağı ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğrafları eşliğinde, 
mapping gösterileriyle 
birlikte kuleye yansıtılan 
konsere, ziyaretçiler 
yoğun ilgi gösterdi.

TÜM YURTTA 
CUMHURİYET 
COŞKUSU



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızkulesi’nde ışık gösterisi düzenlendi.

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında  
Gaziantep Kalesi’nde ışık ve ses gösterisi yapıldı.

Sivas’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet’in 
temellerinin atıldığı tarihi Atatürk ve Kongre Müzesi’nde ışık ve lazer gösterisi 
sunuldu. Sivaslılar, gösteriye büyük ilgi gösterdi.

Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik 
Kenti’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama-
ları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı iş birliğinde Büyük Cumhuriyet 
Konseri düzenlendi.



AİHM Başkanı Robert Spano 
ve AİHM Türkiye Hâkimi 
Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 
de yer aldığı görüşmede, AKPM 
Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız 
da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Spano’yu 
TBMM’de ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu 
belirterek, AİHM Başkanlığına  
20 Nisan 2020’de seçilmesinden 
dolayı kendisini tebrik etti ve 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Şentop, “Başkanlığınız 
döneminde AİHM ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin daha da 
gelişeceğini ümit ediyorum. 

AİHM’nin, başta, artan iş 
yükü olmak üzere, karşılaştığı 
sorunların farkındayız. Bunların 
üstesinden gelinmesi için Türkiye 
üzerine düşeni yapmaya devam 
edecektir.” dedi.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni (AİHS) ilk imzalayan 

ülkelerden biri olduğunu 
kaydeden Şentop, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
Türkiye tarafından verilen 
önemi vurgularken, TBMM’nin 
bu konuda attığı adımlara bazı 
örnekler verdi. 

Bu kapsamda uluslararası 
insan hakları sözleşmelerinin 
kanun hükümleri ile çatışması 
durumunda sözleşme 
hükümlerinin öncelikle 
uygulanmasına ilişkin 2004 

tarihli Anayasa değişikliğini ve 
2010 yılında gerçekleştirilen 
Anayasa değişikliği ile Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru 
imkânının getirilmesini anımsatan 
Şentop, Türkiye’nin ve TBMM’nin 
gerektiğinde başka yasal ve 
anayasal adımları atmaktan 
çekinmeyeceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 
görüşme sonrası Spano ve 
beraberindekilere 15 Temmuz’da 
bombalanan yerleri gezdirdi.

AİHM 
BAŞKANI 
SPANO 
TBMM’DE 
TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi  
(AİHM) Başkanı 
Robert Spano’yu  
3 Eylül’de kabul etti.
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Açılış töreninde, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye 

Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu ve Yargıtay Başkanı 
Mehmet Akarca konuşma yaptı. 

Oturma düzeninin sosyal mesafe 
kurallarına göre belirlendiği 
törende ayrıca Yargıtay tanıtım 
filmi gösterimi de yapıldı. 

Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı  
Zehra Zümrüt Selçuk ve yüksek 
yargı üyeleri de katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Adli Yıl Açılışı 
dolayısıyla tebrik mesajı 
yayımladı

Şentop’un mesajı şöyle:

“Adalet, devletimizin esası, 
milletimizin huzur ve güvenliğinin 
teminatıdır. Adaletin tesisi için 
fedakârca görev yapan hâkim, 
savcı ve avukatlar ile adliye 
çalışanlarına hayırlı ve verimli bir 
adli yıl diliyor, şehadete yükselen 
yargı mensuplarımızı şükranla 
anıyorum. 

Güçlü bir devlet ve müreffeh bir 
millet olabilmenin ön şartı, hukuk 

kurallarından başka referans 
tanımayan bağımsız ve tarafsız 
yargıdır. 

2020-2021 adli yılının, adil yargılama 
ve adaletin gecikmeden tesisinin 
sağlanabildiği bir yıl olacağına 
inanıyorum. 

Devletimizin temeli olan adaleti 
ve hukukun üstünlüğünü temin 
etmek, milletimizin her bir 
ferdinin hukukunu korumak 
üzere canla başla görev yapan 
tüm yargı mensuplarımıza 
çalışmalarında başarılar diliyor, 
2020-2021 adli yılının hayırlı 
olmasını tekrar temenni 
ediyorum.”

YENİ ADLİ YIL 
AÇILIŞI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni’ne 
katıldı.
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Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahibe Gafarova’yı 
ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye ve Azerbaycan’da yeni 
göreve gelen yöneticilerin ilk 
uluslararası ziyaretlerini karşılıklı 
olarak birbirlerine yaptıklarını 
anımsattı. Şentop, “Bizim Türkiye 
ve Azerbaycan ilişkilerinde 
temel prensibimiz ‘iki devlet 
tek millet’ yaklaşımıdır. Her 
konuda, sevinçte ve kederde 
ortağız. Azerbaycan’ın sevinci 
bizim sevincimiz, kederi bizim 
kederimizdir. Bunu birçok 
konuda ortaya koyduk. Yakın 
zamanda Ermenistan’ın sadece 
Azerbaycan’a karşı değil, bütün 
bölge barışına Karabağ’da 
tehdit oluşturan faaliyetleri ve 
katliamları sebebiyle başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bütün bakanlarımız gerekli tepkiyi 
gösterdi. Karabağ sorununda 

biz her zaman, her platformda 
Azerbaycan’a destek oluyoruz. 

Bunu açık bir şekilde dile 
getiriyoruz.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de gerçekleşen 
gelişmelere değinen Şentop, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in, Yunanistan’ın 
yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos 
Piperigkos’u kabulünde Türkiye’yi 
destekleyen açıklamalarını 
hatırlattı. Şentop, Aliyev’in 
açıklamalarının sadece 
Türkiye’deki yöneticilerin değil, 
bütün Türk halkının yüreğine 
su serptiğini vurgulayarak 
şükranlarını dile getirdi. Şentop, 
“Türkiye ve Azerbaycan dostluğu 
ebediyete kadar bu şekilde, 
dikkatle devam edecektir.” dedi.

Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahibe Gafarova da ev 
sahipliğinden dolayı Şentop’a 
teşekkür ederek iki ülkede yeni 
göreve başlayan resmî yetkililerin 
ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak 

AZERBAYCAN MİLLÎ MECLİS BAŞKANI 
SAHİBE GAFAROVA TBMM’DE 

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 
seçildikten sonra 

ilk resmî yurt 
dışı ziyaretini 

Türkiye’ye 
gerçekleştiren 

Azerbaycan  
Millî Meclis 

Başkanı  
Sahibe Gafarova 

ile 11 Eylül’de 
makamında  

bir araya geldi.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Bizim 

Türkiye ve Azerbaycan 
ilişkilerinde temel 

prensibimiz ‘İki 
devlet tek millet’ 
yaklaşımıdır. Her 
konuda, sevinçte 

ve kederde ortağız. 
Azerbaycan’ın sevinci 

bizim sevincimiz, 
kederi bizim 

kederimizdir.”
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yaptıklarını söyledi. Türkiye’de 
kendilerini çok rahat hissettiklerini 
belirten Gafarova, “Türkiye bizim 
kendi memleketimizdir. Bu 
da çok normal bir şey. Çünkü 
bizim dilimiz, dinimiz, tarihimiz 
ve medeniyetimiz birdir.” diye 
konuştu.

Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’in “tek millet, 
iki devlet” sözüne işaret eden 
Gafarova, “bir millet, iki devlet 
olarak tarihimizde çok iyilikler 
var. Biz bu iyilikleri bilerek 
geleceğimizi de öyle kurmalıyız 
ki bu iyilikleri koruyabilelim. 

Azerbaycan ile Türkiye 
arasında çok iyi ilişkiler var. İki 
ülke arasında şimdiye kadar 
249 anlaşma imzalanmış. Bu 
anlaşmalar enerji projeleri başta 
olmak üzere birçok sahayı 
kapsıyor. Bu projeler sadece 
iki ülke için değil, bütün bölge 
için çok önemlidir.” ifadelerini 
kullandı.

Gafarova, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak gençlerin 
Azerbaycan ve Türkiye’nin 
geleceği olduğunu vurguladı. 
Gafarova, gençler arasındaki 
diyalog ve temasın gelişmesinin, 
her iki ülke halkının birliğini 
sağlayacağını kaydetti.

Ermenistan saldırılarına değinen 
Gafarova, bu süreçte Türkiye’den 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak 
üzere, her kademeden destek 
gördüklerini belirtti.

Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in, Yunanistan’ın Bakü 
Büyükelçisi’ne karşı söylediği 
sözlerin bütün Azerbaycan 
halkının yüreğinden geçen 
ifadeler olduğunu anlattı.

Açıklamaların ardından heyetler 
arası görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
daha sonra Azerbaycan 
Millî Meclis Başkanı Sahibe 
Gafarova onuruna öğle yemeği 
verdi. TBMM Başkanı Şentop 
ile konuk Meclis Başkanı ve 
beraberindekiler daha sonra 
Meclisi ve Meclisin FETÖ’nün  
15 Temmuz’daki darbe 
girişiminde hasar gören 
bölümlerini de gezdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, seçildikten 
sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye 

gerçekleştiren Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Sahibe Gafarova 
onuruna 10 Eylül’de resmî konutta 
akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Şentop, 
ziyarete ilişkin sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Seçildikten sonra ilk ziyaretini 
Türkiye’ye gerçekleştiren dost 
ve kardeş Azerbaycan’ın Millî 
Meclis Başkanı Sayın Sahibe 
Gafarova ve beraberindeki 
değerli milletvekillerini akşam 
yemeğinde ağırlamaktan 
memnuniyet duyduk. 
Hoşgeldiniz öz vatanınıza.” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 11 Eylül’de 
Azerbaycan Millî Meclis 

Başkanı Sahibe Gafarova 
ile yaptığı görüşme sonrası 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney 
Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde 
(MED7) alınan kararların, Türkiye 
açısından çok fazla bir önem 
ifade etmediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Gafarova’nın, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeler karşısında Türkiye’ye 
destek olduğunu anımsatarak, 
Azerbaycan’a teşekkür etti. 

AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri 
Zirvesinin (MED7) sonuç 
bildirisine ilişkin bir soruya Meclis 
Başkanı Şentop, şöyle karşılık 
verdi:

“Zirvede alınan kararlar, Türkiye 
açısından çok fazla bir önem 
ifade etmiyor. Her ülke kendi 
çıkarına göre hareket edebilir, 
bunu belki adil bulmayabiliriz 
ama anlayışla karşılayabiliriz. Fakat 
burada alınan kararlar, yapılan 
değerlendirmelerin bir mantığı 
yok. Türkiye’yi uluslararası deniz 

hukukuna uygun 
davranmaya 
davet eden 
Fransa, 
uluslararası 
hukukun hangi 
kurallarına 
göre Doğu 
Akdeniz’de 

bulunuyor? Ne arıyor Doğu 
Akdeniz’de? Uluslararası hukuktan 
bahsediyorsak Türkiye de, Fransa 
da, Yunanistan da NATO ülkesi. 
Peki, bir NATO ülkesine karşı, 
başka bir NATO ülkesiyle beraber 
Doğu Akdeniz’de operasyon 
yapmaya kalkan Fransa, bunu 
uluslararası hukukun hangi 
kurallarına göre izah edecek? 
Dolayısıyla yaptıkları açıklamanın 
bir mantığı yok. 

Böyle olunca da inandırıcılığını 
kaybediyor bu tür açıklamalar. 
Onun için bu değerlendirmeler, 
ciddiye alıp cevap vermeyi 
gerektirmeyecek derecede zayıf 
bir içeriğe sahip.”

“Yunanistan hukuk tanımayan 
Avrupa’da bir şımarık çocuk 
gibi alıştırılmış. Avrupa ülkeleri 
tarafından ekonomik olarak 
finanse edilen bir ülke halinde 
yaşamaya alışık bir Yunanistan’ın 
bu tür tavırlarına Türkiye eskiden 
beri alışık. Bunları biliyoruz.” diyen 
Şentop, Türkiye’nin, diplomatik 
ve askerî alanda Yunanistan’a 
gereken cevapları her zaman 
verdiğini belirtti.

Şentop, Fransa’nın tutumunu 
sadece Doğu Akdeniz 
bağlamında değerlendirmemek 

gerektiğini ifade ederek, 
“Fransa’nın esas rahatsızlığının, 
Türkiye’nin dünyanın her yerinde 
olduğu gibi Afrika’daki etkinliğinin 
artmasıyla alakalı olduğunu 
düşünüyorum. Fransa uzun 
yıllar Afrika’da onlarca ülkeyi 
sömüren, hâlâ da sömürmeye 
devam eden, 21. yüzyılda da 
yeni sömürgecilik anlayışıyla 
Afrika ülkelerini sömürmeye 
devam eden bir ülke.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’nın 14 eski sömürge 
ülkesinin, “Afrika sömürgeleri 
frangı” diye bir para birimi 
kullandığını anımsatan Şentop, 
“Fransa, bu para üzerinden  
14 Afrika ülkesinden her yıl 
500 milyar dolardan fazla 
sömürge geliri elde eden bir 
ülkedir. Biz bunların utanılacak 
şeyler olduğunu düşünüyoruz. 
Fransa’nın, siyasetçilerin, 
yöneticilerin de böyle bir 
şeyin ifşa olmasından, ortaya 
çıkmasından utanç duymaları 
gerekir. 

Ama onlar tam aksine Afrika’daki 
bu sömürü düzenlerinin 
bozulacağına dair bir endişe 
taşıdıkları için bilhassa Türkiye’nin 
Afrika ile ticari ve diplomatik 
ilişkiler kurması, Türk Hava 
Yolları’nın Afrika ülkelerinde 
uçuşlar gerçekleştirmesi gibi 
hususlardan rahatsızlık duyuyor. 
Çünkü eski Fransız sömürgeleri, 
başka bir ülkeye uçarken Paris 
üzerinden aktarmalı olarak 
uçuyorlardı. Şimdi bu düzen 
yavaş yavaş değişiyor.” diye 
konuştu. 

MED7 ZİRVESİ 
ORTAK BİLDİRİSİ  
DEĞERLENDİRMESİ 
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un 
Türkiye’ye yönelik 
sözlerine, İzmir’deki 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Bayrakbilim 
ve Türk Bayrakları 
Müzesi’nin açılışında 
konuşmasının “Hitler-
Fransa” benzetmesi 
yaptığı bölümü 
paylaşarak yanıt verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Eylül’de 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, “Türkiye’ye 
Nazi Almanyası benzetmesi 
yapmak, tarihi tersinden 
okumaktır. 

Başka ülkelerin toprağında 
gözü olan zihniyeti birilerine 
benzeteceksek, bu, Doğu 

Akdeniz’deki 
Macron ve 
Fransa’dır.” 
diyerek 
şunları  
söyledi:

“Macron, Nazi 
Almanyasıyla 
bir benzetme 
yapıyor 
Türkiye’ye. 
Çok tuhaf, 
tarihi 
tersinden okumaya çalışıyor. 
Nazi Almanyası ile ilgili en temel 
problem neydi? O zamanki 
Almanya, Nazi Almanyası kendi 
sınırlarına razı değildi. Uluslararası 
hukuka göre sahip oldukları 
haklara, yetkilere razı değillerdi. 
Başka ülkelerin toprağında, başka 
ülkelerin hak ve menfaatlerinde 
gözleri vardı. 

Onun için sağa sola saldırdılar. 
Peki bugün Fransa Doğu 
Akdeniz’de ne arıyor? Kendi 
ülke toprakları mı, kendi deniz 
alanı mı, kendi ekonomik bölgesi 

mi? Yok. Değil. İşte Hitler’in 
yaptığının benzeri bu değil mi? 
Başka ülkelerin hak ve menfaat 
alanlarında faaliyet göstermek. 
Başka ülkelerin haklarını çalmaya, 
onları kullanmalarına engel 
olmaya çalışmak değil mi  
Hitler’in temel meselesi, temel 
problemi? 

İşte o zaman eğer bir Nazi 
anlayışıyla Hitlerle alaka 
kurulacaksa bugün Fransa’nın 
yapmaya çalıştığı bu yayılmacı, 
yeni sömürgecilik anlayışının 
uzantılarına bakmak lazım.”

“FRANSA, DOĞU AKDENİZ’DE NE 
ARIYOR? HİTLER’İN YAPTIĞININ 
BENZERİ BU DEĞİL Mİ?”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
7 Ekim’de Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan’a iadeiziyarette bulundu.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’UN, 
ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞKANI ARSLAN’I 
ZİYARETİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
27 Eylül’de Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Sahibe Gafarova ile bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırısı ele alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan  
Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’ya,  
Türkiye’nin, “tek millet, iki devlet” şiarınca 
Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğini  
kaydetti.

Ermenistan’ın tüm bölge barışını 
tehdit ettiğini vurgulayan TBMM 
Başkanı Şentop, tepkisini “terör 
devleti” ifadesi ile gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
27 Eylül’de sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada 
şu ifadeleri kullandı: 

“Sivillere yönelik son saldırıları 
göstermiştir ki, Ermenistan, 
sadece Azerbaycan’a karşı bir 
tehdit değil, bütün bölge barışı 

bakımından iflah olmaz bir terör 
devletidir ve doğacak sonuçların 
tek sorumlusudur. 

Türkiye, Azerbaycan’ın yanında 
bütün gücüyle durmaya devam 
edecektir.”

“TÜRKİYE AZERBAYCAN’A HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERECEKTİR.”

“ERMENİSTAN 
İFLAH OLMAZ BİR 
TERÖR DEVLETİDİR.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Ermenistan 

ordusunun Azerbaycan topraklarında 
sivil bölgeleri hedef alan  

saldırısına yönelik 27 Eylül’de  
değerlendirmede bulundu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
19 Eylül’de sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada, 
“Mavi vatanımızdaki doğal 
haklarımızla ilgili meşru 
faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde 
anormal ve hukuk dışı tepkilere 
sebep oldu.” ifadelerine yer 
verdi. 

Son olarak Yunanistan’daki bir 
gazetede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik alçakça 
ifadelerin yer aldığına işaret eden 
Şentop, şunları belirtti:

“Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, 
alçaklığın bir politika olmadığını, 
sadece yapan ve yaptıranların 
içinde debelendikleri ve layık 

oldukları hayat tarzının bir 
göstergesi olduğunu belirtmek 
istiyorum. 

Türkiye olarak, istisnasız 
her alanda gereken dersi 
verme kudretine sahibiz. 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye Cumhurbaşkanıdır, 
Başkomutanımızdır.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Yunanistan’daki bir 
gazetede Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik alçakça ifadelerin 
yer aldığını belirterek, 
“Türkiye olarak, istisnasız 
her alanda gereken 
dersi verme kudretine 
sahibiz. Sayın Erdoğan, 
Türkiye Cumhurbaşkanıdır, 
Başkomutanımızdır.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

“SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN,  
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANIDIR,
BAŞKOMUTANIMIZDIR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 
Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Ortak tarihî değerlere sahip 

olduğumuz Macaristan’ın Millî Günü’nü tebrik ediyor, 
dost Macar halkına sağlık ve esenlikler diliyorum.” 
ifadesini kullandı.

MACARİSTAN  
MİLLÎ GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 15 
Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Bugün resmen Birleşmiş Milletler 

75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan İstanbul 

Milletvekilimiz Sayın Volkan Bozkır’a yeni görevinde 
muvaffakiyetler diliyorum. Küresel düzeyde zorlu 
süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Sayın Volkan 
Bozkır’a inancımız tamdır.” ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
BM 75. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ DEVRALAN BOZKIR’I  
TEBRİK ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) kuruluşunun 

75. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 24 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
Türkiye’nin de kurucularından 
biri olduğu BM’nin 75. kuruluş yıl 

dönümünü kutlayarak “Temelde 
devletlerin egemen eşitliğini  
esas alan, milletler arasında 
adalet ve güvenliği, ekonomik 
kalkınma ve sosyal eşitliği 
hedefleyen BM’yi yaşanan 
çatışmalara, işgallere ve  
ölümlere sessiz kalmamaya, 
adil bir tutum sergilemeye ve 

kararlarının arkasında durmaya 
davet ediyorum.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye olarak BM sisteminin 
daha iyi işlemesi için atılacak 
adımları, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 
beşten büyüktür.” vurgusuyla 
desteklediklerini belirten TBMM 
Başkanı Şentop, Türkiye’nin etkin 
insani diplomasisi ve uluslararası 
istikrarın korunması için BM’de 
misyonunu sürdürmeye devam 
edeceğini kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN  
KURULUŞUNUN 75. YILI
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nda 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Hukuk Fakültesi Mezuniyet 
Töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 12 Eylül’de TOBB 
ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma 
Töreni’ne katılarak mezun olan 
öğrencilere diplomalarını verdi.

TBMM Başkanı Şentop, 
mezuniyet töreni ile ilgili sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımında “Bir dönem 
hukuksuzluğun sembolü olan, 

eski adıyla Yassıada, şimdiki 
ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
Hukuk Fakültesi Mezuniyet 
Töreni’ne katıldık. Genç hukukçu 
kardeşlerime her daim adaletin 
peşinde bir ömür diliyorum.” 
ifadelerini kullandı. Törene 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Sarınay da katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 29 Eylül’de Hakimler ve 
Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve HSK üyelerinden 
oluşan heyeti kabul etti.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 
HSK 
BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ İLE 
HSK ÜYELERİNİ 
KABUL ETTİ

TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİ
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2019 YILI KAMU İDARELERİ DENETİM 
RAPORLARI TBMM’DE 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 23 
Eylül’de Sayıştay Başkanı 

Seyit Ahmet Baş’ı kabul etti. 
Sayıştay Başkanı Baş, Meclis 
Başkanı Şentop’a 2019 Yılı 
Kamu İdareleri Denetim 
Raporları’nı sundu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet 
Baş, 2019 yılı Genel Uygunluk 
Bildirimi ile birlikte, 2019 
yılı denetimleri sonucunda 
hazırlanan Dış Denetim Genel 
Değerlendirme Raporu, 
Faaliyet Genel Değerlendirme 
Raporu ve Malî İstatistikleri 
Değerlendirme Raporunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na teslim etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 26 Eylül Türk Dil 
Bayramı’na ilişkin bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 26 Eylül  
Türk Dil Bayramı’na ilişkin sosyal 
medya hesabından bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
mesajında, “Dil, varlığımızın evidir. 
Uçsuz bucaksız dilimizin altında 
ve içindeyiz. 

Güzel Türkçemizi çiçeklendiren 
Yunus’a ve cümle yazar/
şairlerimize selam olsun. 

Bu vatan zeminimiz, bu dil gök 
kubbemizdir. Dil Bayramı’nın  
88. yıl dönümünü Adriyatik’ten 
Çin Seddi’ne ‘dil’den kutluyorum.”  
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
16 Eylül’de Özbekistan Yasama Meclisi 
Başkanı Nureddincan İsmailov ile bir telefon 

görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı 
İsmailov, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 
pekiştirilmesi yolunda sarf ettiği çabalardan dolayı 
TBMM Başkanı Şentop’a teşekkürlerini iletti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının 
etkilerinin de ele alındığı görüşmede İsmailov, 
Türkiye’nin bu süreçlerde gerçekleştirmiş olduğu 

tıbbi yardımlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Meclis Başkanı Şentop da, salgın sebebiyle karşılıklı 
ziyaretlerin oldukça zorlaştığını, fakat salgın şartlarını 
dikkate alarak bazı ziyaretlerin başlatıldığını belirtti. 

Şentop, Özbekistan ile de görüşmelerin yüz 
yüze başlatılabileceğini ve kendisini Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi. 
İsmailov da Şentop’u Özbekistan’a davet etti.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca, çok taraflı 
uluslararası platformlarda Özbekistan ile iş birliğini 
önemsediklerini vurguladı.

ÖZBEKİSTAN 
YASAMA
MECLİSİ 
BAŞKANI 
İSMAİLOV İLE 
GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un 8 Eylül’de sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşım şu şekilde: “Balkanlar’da 

birlikte yaşama kültürünün 
güzel bir örneğini teşkil eden 
dostumuz ve müttefikimiz Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’nin 

bağımsızlığının 29’uncu yıl 
dönümünü kutluyor, Kuzey 
Makedonya halkına barış, refah 
ve esenlik diliyorum.”

KUZEY MAKEDONYA’NIN 
BAĞIMSIZLIĞININ 29. YILI

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, eski Yugoslavya’dan 
ayrılan Balkan ülkelerinden Kuzey 
Makedonya’nın bağımsızlığının  
29. yılını kutladı.
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KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’IN
BAĞIMSIZLIK GÜNÜ  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kırgızistan ve Özbekistan’ın Bağımsızlık Günü 
yıl dönümlerini 1 Eylül’de sosyal medya 

hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

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

“Dost ve kardeş Kırgızistan’ın ve Özbekistan’ın 
Bağımsızlık Günü yıl dönümlerini en kalbî 
duygularımla kutluyorum. 

Ortak tarihî ve kültürel bağlarımız olan Kırgızistan’a 
ve Özbekistan’a uzun, parlak ve müreffeh bir 
gelecek diliyorum.”

Irak ve Suriye’deki tüm terörist 
örgütlerden Türkiye’ye 
yönelebilecek saldırıları 

bertaraf etmek amacıyla Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yabancı 
ülkelere gönderilmesi, yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de 
bulunması kapsamında 

izin süresini 1 yıl uzatan 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi  
7 Ekim’de TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi.

TÜRK ASKERİ’NİN IRAK VE 
SURİYE’DEKİ GÖREV SÜRESİ UZATILDI
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Milli Meclis 

Başkanı Sahibe Gafarova’nın 
davetlisi olarak 18-20 Ekim’de 
Azerbaycan’a resmî ziyaret 
gerçekleştirdi. Şentop’a, 
ziyaretinde AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Cahit Özkan, CHP 
Grup Başkanvekili Engin Altay, 
TBMM Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım,  
AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul 
Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,  
AK PARTİ Erzurum Milletvekili 
İbrahim Aydemir, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı 
ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar 
Karadağ eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, resmî 
temaslarda bulunmak için 
geldiği Azerbaycan’da Milli 
Meclise hitap etti

Konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 
Türk halkının selamlarını ileterek 
başlayan Şentop, Bakü’ye 
TBMM’de grubu bulunan dört 

“AZERBAYCAN TOPRAKLARI ÜZERİNDE 
KİMSE AMELİYAT YAPAMAZ.”
“Ermenistan’ın ipini elinde tutanlar, Ermenistan’a yıllardır adeta kol kanat gerenler, bu 
tehlikeli oyunu durdurmalı, masumları öldüren bu haydut devlete arka çıkmaktan 
vazgeçmelidir. Hak ve adalet yerini bulmadıkça çözüm üretemezsiniz. Dolayısıyla 
Kafkasya’da çözümsüzlük, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki şehirlerde 
işgali sürdükçe devam edecektir.”

Meclis Başkanı Şentop’un konuşması Azerbaycanlı milletvekillerince ayakta alkışlandı.
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partinin temsilcileriyle geldiğini 
belirtti.

Ermenistan’ın yönettiği 
terör çeteleri eliyle kardeş 
Azerbaycan’a yönelen 
saldırılardan büyük bir üzüntü 
duyduğunu ifade eden Şentop, 
şehitler için taziye dileğinde 
bulundu.

Şentop, “Türkiye bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra 
da haklı davasında ve vatan 
savunmasında can kardeşlerinin 
yanında yer alacaktır.” diyerek, 
iki ülkenin dünyada başka iki 
ülke arasında benzeri olmayan 
yakın bir ilişkiye sahip olduğunu 
vurguladı. 

“Tek millet, iki devlet.” düsturunun 
sadece bir slogan olmadığına, 
diplomasiden sahaya her alanda 
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine 
istikamet veren, yaşayan, canlı 
bir ilke olduğuna dikkati çeken 
Şentop, bu iradenin, gelişmelerin 
her aşamasında başta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak 
üzere Türk yetkililer tarafından açık 
bir şekilde ifade edildiğini hatırlattı. 

Şentop, TBMM’de grubu bulunan 
dört siyasi partinin imzasıyla 
yayınlanan bildiride, bu kararlılığın 
bir kez daha ortaya konulduğunu 
ifade ederek, şunları söyledi: 
“Yıllardan beri Kafkasya’da barışın 
ve huzurun en büyük düşmanı 
olan, başta Birleşmiş Milletler ve 
diğer bazı uluslararası örgütlerin 
kararlarına rağmen işgal ettiği 
topraklardan çıkmayan, işgali ve 
terörü tam bir devlet politikası 
haline getiren Ermenistan, işgal ve 
katliam şeceresine yeni bir halka 
eklemiş, sivilleri ve masumları 
öldürmeyi bir devlet politikasına 
dönüştürmüştür. Bu terör devleti, 
uluslararası hukuk tabiriyle bu 
haydut devlet, Moskova’da 
insani saiklerle alınan ateşkes 
kararına rağmen sivilleri hedef 

alan saldırılarını sürdürdü. Gücü, 
kahraman Azerbaycan askerlerine 
karşı koymaya yetmeyen, 
cephede kahraman Azerbaycan 
ordusu karşısında ardına dahi 
bakmadan kaçan Ermenistan 
askerleri, masum sivil insanları 
katletmeye, sivil hedeflere 
saldırmaya devam ediyor. Şu 
nokta açıkça herkes tarafından 
bilinmelidir ki, doğrudan sivilleri 
hedef alan bu saldırılar, tek 
bir ifadeyle ‘savaş suçudur’. 
Ermenistan, artık bölgesel, hatta 
global bir sorundur.” Global 
bir sorun haline gelen bu 
terör devletinin politikalarının 
önlenmemesi, doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde desteklenmeye 
devam edilmesi halinde bu 
durumun sadece bölgeyi bir 
ateş çemberine çevirmekle 
kalmayacağını, Kafkasya’nın 
komşusu olan tüm ülkeleri de 
tehdit eder hale geleceğini 
belirten Şentop, “Bu itibarla, eğer 
barış yolunda samimi iseler, 
Ermenistan’ın ipini elinde tutanlar, 
Ermenistan’a yıllardır adeta 
kol kanat gerenler, bu tehlikeli 

oyunu durdurmalı, masumları 
öldüren bu haydut devlete arka 
çıkmaktan vazgeçmelidir. Hak 
ve adalet yerini bulmadıkça 
çözüm üretemezsiniz. Dolayısıyla 
Kafkasya’da çözümsüzlük, 
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve 
çevresindeki şehirlerde işgali 
sürdükçe devam edecektir.” diye 
konuştu.

Şentop, Kafkasların ve 
bölgenin yeniden barışa ve 
huzura kavuşmasının ancak 
ve ancak Ermenistan’ın işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarını 
derhal terk etmesiyle mümkün 
olacağına vurgu yaptı. 

Ermenistan’a kol kanat gerenlerin, 
orta ve uzun vadede bu “haydut 
devlete” verdikleri destekten ötürü 
büyük zarar göreceğini belirten 
Şentop, “büyük ağabeyleri”nin 
onun arkasında uzun süre 
durmayacağını, Ermenistan’ın 
bölgede komşularıyla baş başa 
kalacağı günlerin uzak olmadığını 
ifade etti. 

Şentop, “Ermenistan sahada 
veya masada kimden ne 
destek alırsa alsın, Azerbaycan, 
işgal edilen topraklarının her 
karışından ve her santiminden, bu 
işgalci terör devletini kovmaya 
muktedirdir.” diyerek uluslararası 
camiaya ikiyüzlü yaklaşımlardan 
vazgeçme çağrısında bulundu.

“Minsk Grubu’nun beyin ölümü 
gerçekleşmiştir.”

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin Ermenistan ordusunun 
işgal ettiği topraklardan derhal, 
şartsız ve tam olarak çekilmesi 
talep edilen dört kararının Erivan 
yönetimince bugüne dek hiçe 
sayıldığını hatırlatan Şentop, şöyle 
devam etti: “Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 
Amerika, Fransa ve Rusya’nın eş 
başkanlığını yaptığı Minsk Grubu, 

“Birleşmiş Milletler 
Şartı’nın 51. maddesinden, 
meşru müdafaadan 
bihaber olan bu eş 
başkanlardan biri, açıklama 
yaparak Azerbaycan ve 
Türkiye’yi, Azerbaycan 
vatanının parçası 
olan Dağlık Karabağ’a 
saldırmakla itham etti. 
Durum buysa, kendisinin 
de başka örgütlere 
yakıştırdığı ifadelerle 
şunu söylemekten imtina 
etmemek lazım. Minsk 
Grubu’nun beyin ölümü 
gerçekleşmiştir.”
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sorunu çözmek yerine, adeta 
çözümsüzlüğe mahkûm etti. 
Konu Ermenistan’ın uzlaşmaz ve 
şımarık tavırları sebebiyle otuz 
yıldır adeta kangrene dönmüş 
durumda. Minsk Grubu sorunu 
çözme konusunda şimdiye 
kadar hiçbir irade göstermedi. 
Üstelik Birleşmiş Milletler Şartı’nın 
51. maddesinden, meşru 
müdafaadan bihaber olan bu 
eş başkanlardan biri, açıklama 
yaparak Azerbaycan ve Türkiye’yi, 
Azerbaycan vatanının parçası 
olan Dağlık Karabağ’a saldırmakla 
itham etti. Durum buysa, 
kendisinin de başka örgütlere 
yakıştırdığı ifadelerle, şunu 
söylemekten imtina etmemek 
lazım. Minsk Grubu’nun beyin 
ölümü gerçekleşmiştir.” 

“Türkiye Azerbaycan’a desteğini 
sürdürecek.”

Azerbaycan ve Türkiye’nin 30 
yıl önceki ülkeler olmadığını 

söyleyen Şentop, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Türkiye ve 
Azerbaycan’ın kalbi aynı ülkü 
için aynı mefkûre için birlikte 
attıkça, tüm bu saldırılara, tüm 
bu baskılara karşı, sesimizin 
ne kadar gür olduğunu bütün 
cihana ilan etmeye devam 
edeceğiz. Biz her zaman sulhtan, 
adaletten, hakikatten ve haklıdan 
yana olduk. Tüm dünyayı 
da aynı şekilde davranmaya 
çağırıyoruz. Bu anlayışla Türkiye, 
Azerbaycan’ın yürüttüğü haklı 
mücadeleye karşı uluslararası 
platformlarda, özellikle 
Avrupa merkezli örgütlerde 
yükseltilmeye çalışılan haksız 
hücumlara karşı Azerbaycan’ın 
haklı tezlerini desteklemeyi, 
savunmayı sürdürecektir. 
Cenabıhak, şu an cephede 
vatanları için mücadele eden 
mübariz ruhlu yiğitlerimizin 
yardımcısı olsun. Üç renkli 
bayrak, Karabağ’da dalgalanacak. 
Karabağ Azerbaycan’dır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ERMENİSTAN’IN SİVİLLERE 
YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ermenistan’ın, 
Azerbaycan’ın Gence ve 
Mingeçevir kentlerindeki 
sivillere yönelik füze saldırılarına 
tepki göstererek “Hâlâ bu 
savaş suçlarına göz yumanlar, 
uluslararası hukuk önünde suç 
ortağı olarak itham olunacaklarını 
da bilmelidirler.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
17 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Haydut devlet Ermenistan’ın 
Gence ve Mingeçevir şehirlerine 
düzenlediği füze saldırılarında 
yine masum siviller hedef alındı. 
Hâlâ bu savaş suçlarına göz 
yumanlar, uluslararası hukuk 
önünde suç ortağı olarak itham 
olunacaklarını da bilmelidirler.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP’UN AZERBAYCAN TEMASLARI 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmî temaslarda 
bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. 

Kabulde, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği yinelendi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM 
Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle 
olağanüstü bir dönemde Azerbaycan’ı ziyaretinin 
kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu 
belirterek tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 
“tek millet iki devlet anlayışı” ile daha üst noktalara 
taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere TBMM Başkanı Şentop, parlamento heyeti ve 
Türk milletine, verdikleri destekten dolayı teşekkür 
eden Aliyev, “Ermenistan’ın saldırıları başladığı 
andan itibaren aziz kardeşim Erdoğan’ın, TBMM 
Başkanı olarak sizin, Türk Dışişleri ve Milli Savunma 
Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir 
mesaj oldu. Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Erdoğan 
ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum.” ifadesini 
kullandı. TBMM Başkanı Şentop da Azerbaycan ve 
Türkiye’nin derin tarihî temelleri olan ve ilelebet 
devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluğa sahip 
olduğunu belirterek, “Türkiye haklı davasında 
Azerbaycan’ın yanındadır. Azerbaycan ne zaman 
destek isterse yanında olmaya ve yardımda 
bulunmaya hazırdır.” dedi. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“KARABAĞ, AZERBAYCAN 
TOPRAĞIDIR. AZERBAYCAN 
HEM TARİH HEM DE 
ULUSLARARASI HUKUK 
AÇISINDAN HAKLIDIR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Azerbaycan 
temasları kapsamında 
gazetecilerle bir araya gelerek 
değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan’ın mukaddes bir 
mücadele yürüttüğünü belirten 
TBMM Başkanı Şentop, Dağlık 
Karabağ başta olmak üzere işgal 
altındaki toprakların kurtarılması 
için yürütülen mücadeleyi 
sadece Türk Devleti’nin 
değil, 83 milyon Türk halkının 
desteklediğini vurguladı.

Şentop, Türk halkının Azerbaycan 
ordusunun muvaffakiyeti için 
dua ettiğini dile getirerek 
Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin 
dünyada benzeri olmayan ilişkiler 
olduğunu kaydetti.

“Tek millet iki devlet” sözlerinin 
kuru slogandan ibaret 
olmadığına, bu sözlerin 
tezahürlerinin bugün ve geçmişte 
her alanda görüldüğüne vurgu 
yapan Şentop, şunları söyledi: 

“Dostluğumuz ebediyete 
kadar sürecektir. Sadece 

dost olduğumuz için değil, 
Azerbaycan haklı olduğu için 
yanındayız. 

Dağlık Karabağ, hiçbir zaman 
Azerbaycan’dan ayrı bir yer 
olmamıştır. Karabağ, Azerbaycan 
toprağıdır. Azerbaycan hem 
tarih hem de uluslararası hukuk 
açısından haklıdır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin (BMGK), işgalin 
kayıtsız şartsız sonlandırılması 
yönünde kararları var. Uluslararası 
kuruluşların tüm kararlarında 
Ermenistan’ın işgalci olduğu 
bildiriliyor.”

TBMM Başkanı Şentop, Gence’ye 
yapılan saldırının savaş suçu 
olduğuna dikkat çekerek 
savaş suçlarını işleyenlerin, 
sivillere saldırı emri verenlerin 
yargılanacağını, onların 
yaptıklarına göz yumanların da 
suç ortakları olduğunu kaydetti. 

Ermenistan’ın bölge barışını tehdit 
ettiğini söyleyen Şentop, “AGİT 
Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, 
Ermenistan’a silah bağışı yapıyor. 

Fakat bu ülkelerin üstlendiği 
sorumluluk, sorunu adil 
şekilde çözmek. 30 senedir 
çözülmemesinin sebebi budur. 
Çünkü çözmek istemiyorlar.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’ın Bağımsızlık 
Günü’nü tebrik ederek 
“Ebediyete kadar ay ve 
yıldız sancağın dün Bakü’de, 
bugün Karabağ’da eksik 
olmasın.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop’un 
18 Ekim’de sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesaj 
şu şekilde: 

“Dost ve kardeş ülke can 
Azerbaycan’ın bağımsızlık 
günü kutlu olsun. Ebediyete 
kadar ay ve yıldız sancağın 
dün Bakü’de, bugün 
Karabağ’da eksik olmasın. 

Sen bizimsen bizimsen, 
durduqça bedende can, 
yaşa yaşa cox yaşa ey şanlı 
Azerbaycan!

Azerbaycan’dan selamlar.”

Şentop, paylaşımında 
Azerbaycan’a 
gerçekleştirdiği ziyaret ile 
Türkiye ve Azerbaycan 
bayrakları fotoğraflarına da 
yer verdi.

“YAŞA YAŞA COX YAŞA  
EY ŞANLI 

AZERBAYCAN!”
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“ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU 
İŞLİYOR.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, resmî temaslarda 
bulunmak üzere geldiği 
Azerbaycan’da AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan’ın beslediği terör 
yapılarının Azerbaycan’ın sivil 
yerleşim birimlerine sürekli 
saldırıda bulunduğunu belirten 
TBMM Başkanı Şentop, 
Azerbaycan ordusunun bunun 
üzerine vatan topraklarını 
kurtarmak için harekât başlattığını 

kaydetti. Azerbaycan’ın bununla 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
51. maddesindeki “meşru 
müdafaa” hakkının gereğini 
yerine getirdiğini vurgulayan 
Şentop, Azerbaycan ordusunun 
operasyonlarında uluslararası 
hukuka uygun davranarak sadece 
askerî hedeflerle mücadele 
ettiğini belirtti.

Şentop, Ermenistan’ın Gence’ye 
ve diğer illere füzelerle 
saldırmasını şöyle değerlendirdi: 
“Bu, Cenevre Sözleşmesi’ne göre 
bir savaş suçudur. Uluslararası 
Ceza Mahkemesine (UCM) 

taraf olmamakla beraber, 
Ermenistan’ın, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 
savaş suçlarıyla ilgili kuracağı 
bir mahkemede ve UCM’de 
yargılanması mümkün olabilir, 
Roma statüsüne göre. Ama bu 
savaş suçunu bütün dünyanın 
görmesi lazım. Görüyor fakat dile 
getirmesi ve tavrını net olarak 
ortaya koyması gerekir. 

Başta AGİT Minsk Grubu eş 
başkanı ülkeler, sivillere yapılan 
saldırıları kınamalıdır. Sessiz 
kalanlar yapılan suça ortak 
olurlar.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, AZERBAYCANLI 
MEVKİDAŞI GAFAROVA İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmî ziyaret 
kapsamında Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile 
bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve Milli Meclis Başkanı 
Gafarova, Azerbaycan Milli Meclisi’nde 
gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından daha 
sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada yaptığı 
konuşmada, Ermenistan’ın saldırılarından sonra 
Türkiye olarak her düzeyde ve her platformda 
Azerbaycan’ın yanında olduklarını gösterdiklerini 
belirtti. TBMM’de grubu olan 4 siyasi partinin  
ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan’ın  
saldırılarını kınadığını ve Azerbaycan’a desteğini 
belirttiğini hatırlatan Şentop, iki ülke milletvekilleri 
arasındaki dayanışmanın bu süreçte daha da 
arttığını kaydetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmî temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da şehitlikleri ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, önce merhum Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
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Türk parlamenterler olarak Azerbaycan’ın 
gayretlerine katkı sağlamak adına çalışmalara 
devam ettiklerini ifade eden Şentop, şunları söyledi:

“TBMM İnsan Hakları Komisyonumuz, Dışişleri 
Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a yönelik saldırılarında yol açtığı insan 
hakları ihlallerini incelemek üzere bir alt komisyon 
oluşturdu. Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde Azerbaycan’a karşı yapmış olduğu 
ihtiyati tedbir başvurusunda tam istediğini bulamadı. 
Kendisine karşı da bir tedbir kararı çıktı. 

Ama maalesef uluslararası örgütlerin hukuk ve 
mantık dışı kararlarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bu süreçte 
çok adil davranılmadığını düşünüyoruz. Uluslararası 
toplum tarafsızlık adı altında saldırgan ile mağdur 
tarafa eşit mesafede olduğunu söylüyor, fakat onu 
da başaramıyor. İşgalci ve saldırgan Ermenistan’a el 
altından silah yardımı dahil olmak üzere yardımlarda 
bulunuyorlar. Ermenistan’ın ekonomik durumu 
bu silahları satın alacak güçte değil. Bunun işgalci 
Ermenistan’ı ödüllendirmek anlamına geldiğinin 
farkındayız. Bunu bütün dünyaya da anlatmak 
mecburiyetindeyiz.”

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova 
da Ermenistan’ın saldırıları ve Azerbaycan 
ordusunun başlattığı operasyonla ilgili bilgi verdi. 
Operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü aktaran 
Gafarova, tüm halkın bu haklı davada bir yumruk 
gibi birleştiğini vurguladı.

Gafarova, haklı davasında Azerbaycan’a gösterilen 
destekler için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Türk 
siyasi partilerinin Azerbaycan’a destek amacıyla 
ortak bildiri kabul ettiğini hatırlatan Gafarova, tüm 
partilere teşekkür etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, AZERBAYCAN 
BAŞBAKANI ASADOV İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte 
Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret 
kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la 
görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede konuşan 
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ziyaretinin daha 
önceden planlandığını fakat Ermenistan’ın 27 Eylül’de 
gerçekleştirdiği saldırılar ve akabinde Azerbaycan’ın 
topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon 
üzerine daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Azerbaycan Başbakanı Asadov da Azerbaycan için 
bu günlerin zor ama şerefli günler olduğunu belirtti. 
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için 
başlattığı operasyonun başarıyla sürdüğünü bildiren 
Asadov, “Kahraman ordumuz bugüne kadar 2 
şehir, 1 kasaba ve 71 köyü işgalden kurtardı. Bundan 
gurur duyuyoruz.” dedi. Asadov, çatışmaların ilk 
dakikalarından itibaren Türkiye’den her düzeyde 
gelen manevi destek için teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bakü’deki temasları kapsamında 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Ceyhun Bayramov 
ile görüştü ve heyetler arası toplantıya katıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ERMENİSTAN’IN FÜZE 
İLE VURDUĞU GENCE KENTİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’daki temasları kapsamında, 
Ermenistan’ın iki defa orta menzilli balistik füzeyle 
vurduğu Gence kentini ziyaret ederek sivillerin 
hayatını kaybettiği bölgedeki enkaz yerlerini 
inceledi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence 
kentine fırlattığı füze sonucu 13 kişinin hayatını 
kaybettiği ve 50’den fazla kişinin yaralandığı 
bölgedeki enkaz yerini ziyaret etti. Enkaz 
bölgesinde Gence sakinleriyle bir süre sohbet 
eden Şentop, daha sonra hayatını kaybeden sivilleri 
anmak için füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı.
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Meclis Başkanı Şentop, saldırının 
gerçekleştirildiği bölge hakkında 
Genceli yetkililerden bilgi aldıktan 
sonra gazetecilere açıklamalarda 
bulundu.

Gence’yi ziyaret etmeden 
Azerbaycan’dan dönmenin yanlış 
olacağının altını çizen Şentop, 
“1990’dan beri Azerbaycan’ın 
yanında yer aldık. Azerbaycan’ı, 
işgal altındaki topraklarını 
kurtarması konusunda daima 
destekledik.” ifadelerini kullandı.

Şentop, Azerbaycan’ın haklı 
davasını her zaman tüm şartlar 
altında desteklediklerine vurgu 
yaparak “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bütün Azerbaycanlı 
kardeşlerimize selamı var.” dedi. 

Ermenistan’ın attığı füzelerin 
isabet etmesi sonucu enkaza 
dönüşen evlere işaret eden 
Şentop, “Arkamızdaki tablo, 
Gence ve bunun dışında farklı 
bölgelere yapılan saldırılar 
gösteriyor ki, Azerbaycan 
haklıdır.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, Ermenistan’ın 
sivilleri hedef alarak 
bombaladığını ve savaş suçu 
işlediğini vurguladı.

Şentop, enkaz bölgesinden 
ayrıldıktan sonra ilk önce, 
saldırıda yaralanıp tedavi 
gören sivillerin bulunduğu 
Gence Devlet Hastanesini ve 
ardından Türkiye’nin Gence 
Başkonsolosluğunu  
ziyaret etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe Millet Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış 
Programı’nda yaptığı konuşmaya, 
Filistin’den Arakan’a, Türkistan’dan 
Afrika’ya kadar, dünyanın dört bir 
yanındaki Müslümanlara selam 
ve muhabbetlerini göndererek 
başladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini, 
Mevlid-i Nebi Haftasını başta 
Türk milleti ve tüm insanlık için 
öğretici bir fırsata, tefekkür ve 
teneffüs imkânına tahvil ettikleri 
için kutlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, haftanın hayırlı ve 
bereketli geçmesini diledi.

Yunus Emre’nin Hazreti 
Muhammed için kaleme 
aldığı “Canım kurban olsun 
senin yoluna” şiirini okuyan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

İslam âleminin, çarşambayı 
perşembeye bağlayan gece 
ulaşacağı Mevlid Kandili’ni de 
tebrik etti. Bu mübarek gecenin 
günahların kefaretine vesile 
olmasını dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabbim bu gece 
hürmetine yaptığınız duaları, 
kıldığınız namazları, hayır ve 
hasenatınızı dergâh-ı izzetinde 
kabul buyursun. Yüce Allah bizleri, 

kardeşin kardeşi, ananın evladını 
tanımayacağı ruz-i mahşerde 
işte bugün burada olduğu 
gibi Peygamber Efendimiz’in 
Livaül Hamd ismiyle müsemma 
sancağı altında toplanan takva 
sahiplerinden eylesin. 

Rabbim hepimizi Hazreti Nebi’nin 
şefaatine nail olanlardan eylesin.” 
ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  
“MÜSLÜMANLARI DÜŞMANLAŞTIRARAK 
ELDE EDEBİLECEĞİNİZ HİÇBİR KAZANIM 
YOKTUR.”   
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
26 Ekim’de Beştepe 
Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
himayelerinde 
düzenlenen Mevlid-i 
Nebi Haftası Açılış 
Programı’na katıldı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 

• “İslam âlemi gerçekten 
sancılı imtihan ve zorluklarla 
dolu günler yaşıyor. Zulmün, 
terörün, işkencenin ve 
daha nice, dinimizce ve 
Peygamberimizce yasaklanmış 
fiilin her gün, her an işlendiği 
bir dönemin içindeyiz.

• Güçlü sağlık altyapımız, 
vakitlice aldığımız tedbirler 
ve sağlık çalışanlarımızın 
fedakârlıkları sayesinde diğer 
ülkelere göre hamdolsun 
bu sağlık krizini daha hafif 
geçiriyoruz.

• Tüm dünyada hasta sayılarının 
ürkütücü boyutlara ulaştığı 
bugünlerde milletimden 
tedbirlere daha fazla 
hassasiyet göstermelerini 
özellikle rica ediyorum.

• Nasıl ki Fransa ‘Türk markalı 
mal satın almayın’ diyorsa ben 
de şimdi buradan milletime 
sesleniyorum: Sakın Fransız 
markalara asla iltifat etmeyin, 
bunları sakın almayın.

• Gelin, Fransa’da eğer 
Müslümanlara zulüm varsa 
hep birlikte biz oraya da sahip 
çıkalım diye buradan dünya 
liderlerine sesleniyorum.

• Fransa’nın, akli noktada 
kontrole muhtaç olan 
liderinin teşvikiyle bu saldırılar 
yapılmaya başlandı.

• İslam ve Müslüman 
düşmanlığı, kimi Avrupa 
ülkelerinde bizzat devlet 
başkanı seviyesinde 
desteklenen politika haline 
gelmiştir.

• Şansölye Merkel’e de 
sesleniyorum; hani sizde din 
özgürlüğü vardı, hani sizde 

din veya dinini yaşayanlara 
karşı devletinizin güvencesi 
vardı? Peki, bir sabah 
namazında nasıl oluyor da 
100’ü aşkın polis camiye 
saldırıyor? Bunların tam tersini 
siz bugüne kadar Türkiye’den 
duydunuz mu? Hayır. Niye, 
çünkü bizde gerçek din 
özgürlüğü var.

• Siz gerçek mânâda faşistsiniz, 
siz gerçek mânâda Nazi’nin 
adeta zincir halkalarısınız.

• Son günlerde yaşanan 
hadiseleri, devlet başkanı 
düzeyinde sergilenen 
hadsizlikleri, sabah namazı 
vaktinde camilerimize yapılan 
polis baskınlarını sıradan 
vakalar olarak görmüyoruz.

• (İslam düşmanlığı) Ülkemizle 
ilgili olur olmaz her konuda 
görüş bildiren Avrupa 
Parlamentosu üç maymunu 
oynayarak bu meseleyi 
geçiştiremez.

• Irkçılık ve İslam düşmanlığı, 
görevi, konumu, makamı ne 
olursa olsun, insanın akli ve 

vicdani melekelerini yok eden 
bir psikozdur.

• 6 milyon insanı  
Avrupa’da yaşayan bir  
ülkenin Cumhurbaşkanı  
olarak muhataplarımıza 
şu ikazı yapmakta fayda 
görüyorum: Müslümanları 
düşmanlaştırarak elde 
edebileceğiniz hiçbir 
kazanım yoktur. Çapsızlığınızı 
perdelemek amacıyla 
girdiğiniz bu yolun sonu 
felakettir.

• Millet olarak bir dönem 
çocuklarımıza dinimizi  
hakkıyla öğretememenin, 
kendi kültür ve 
geleneklerimizle 
yetiştirememenin sıkıntısını 
çok çektik. Camilerin 
emlak niyetine satıldığı, 
ibadethanelerin ahıra 
çevrildiği, Kur’an kurslarının 
kapatıldığı günlerimiz oldu.

• Kur’an-ı Kerim’in tren 
vagonlarında, ahırlarda, 
derme çatma binalarda 
gizli saklı şekilde öğretildiği 
süreçlerden geçtik.”

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2020 49



1 Ekim’de yeni yasama yılına 
başlayan TBMM, geride 
bıraktığı yasama yılında 

909 saat çalışarak 67 teklifi 
kanunlaştırdı. 

1 Ekim 2019 - 28 Temmuz 2020 
tarihlerini kapsayan 27. Dönem 
3. yasama yılında, TBMM Genel 
Kurulunda 118 birleşimde  
574 oturum gerçekleştirildi.

Genel Kurul, 908 saat 52 dakika 
mesai yaptı 

Genel Kurul, 908 saat 52 dakika 
mesai yaptı. Buradaki  
görüşmeler tutanaklara 38 
bin 821 sayfa olarak yansıdı. 
Geçen yasama yılında, 
ihtisas komisyonları ile Meclis 
Araştırması komisyonları da 
887 saat 41 dakika çalıştı. Bu 

çalışmalarda 17 bin 71 sayfa 
tutanak tutuldu.

Milletvekilleri, 3. yasama yılında 
13 bin 600 yazılı soru önergesi 
verdi

Milletvekilleri, 3. yasama yılında 
13 bin 600 yazılı soru önergesi 
verdi, bunlardan 115’i mükerrer 
olduğundan işleme konulmadı, 

TBMM GERİDE BIRAKTIĞI YASAMA 
YILINDA YOĞUN MESAİ YAPTI 

TBMM, pandemi döneminde etkin mesai yapan ender parlamentolar 
arasında yer aldı. Geçen yasama yılında 67 teklifi kanunlaştıran TBMM 
Genel Kurulunu, yeni yasama yılında da önemli düzenlemeler bekliyor.
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31’i Gelen Kâğıtlar’a girmeden 
soru sahibi milletvekili tarafından 
geri alındı, 172’si ise Anayasa 
ve İçtüzük hükümlerine aykırı 
oldukları gerekçesiyle iade edildi. 
İşleme alınan 12 bin 560 yazılı 
soru önergesinden biri Gelen 
Kağıtlar’da yayınlandıktan sonra 
soru sahibi milletvekilince geri 
alındı, 1690’ı süresi içinde, 5 bin 
324’ü süresi geçtikten sonra 
cevaplandırıldı. 

Meclis Başkanlığı’na 27. Dönem 
3. yasama yılı içerisinde, 89 
yazılı soru önergesi yöneltildi. 
Bunlardan ikisi Gelen Kâğıtlar’a 
girmeden soru sahibi milletvekili 
tarafından geri alındı. İşleme 
alınan 87 yazılı soru önergesinin 
82’si süresi içinde cevaplandırıldı.

TBMM Başkanlığı’na 3. yasama 
yılında 1429 Meclis Araştırması 
önergesi verildi. İşleme alınan 
1394 önergeden, 1377’si Genel 
Kurul gündeminde bulunuyor. 

Geçen yasama yılında farklı 
konularda kurulan 6 araştırma 
komisyonu da yoğun şekilde 
çalıştı

Hayvan Haklarının Araştırılması 
Komisyonu, Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, 
ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları 
Araştırma Komisyonu, Down 
Sendromu, Otizm ve Diğer 
Gelişim Bozukluklarının 
Yaygınlığının Tespiti Araştırma 
Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Çeşitliliğinin Korunması Araştırma 
Komisyonu ile Rabia Naz Vatan 
Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk 
Ölümlerini Araştırma Komisyonu, 
geçen yasama yılında çalışmalarını 
sonuçlandırarak raporlarını 
hazırladı.

Geçen yasama yılında AK 
PARTİ Grubu tarafından Meclis 
Başkanlığına sunulan deprem ve 
sulak alanlar ile su kaynaklarıyla 

ilgili Meclis araştırması 
komisyonunun da yeni yasama 
yılında kurulması bekleniyor.

Geçen yasama yılında ayrıca  
13 genel görüşme önergesi 
verildi. Bunlardan 12’si Genel  
Kurul gündeminde yer alıyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan 
toplam kanun teklifi sayısı 972

Milletvekilleri tarafından 
3. yasama yılında TBMM 
Başkanlığı’na 970 kanun teklifi 
verildi. Cumhurbaşkanlığı 
tarafından hazırlanan Bütçe 
Kanunu ve Kesin Hesap Kanunu 
teklifleri ile birlikte TBMM 
Başkanlığı’na sunulan toplam 
kanun teklifi sayısı 972 olarak 
gerçekleşti.

Genel Kurulda aralarında 
sosyal medya düzenlemesi, 
barolara ilişkin düzenlemeler, 
istihdama ilişkin düzenlemeler 
içeren teklifler ile Yassıada 
yargılamalarının hukuki 
dayanağının kaldırılmasını içeren 
teklif, koronavirüs salgınına 
karşı ekonomik önlemler 
içeren teklif, sağlıkta şiddetin 

önlenmesine yönelik düzenleme, 
çarşı ve mahalle bekçilerine 
yönelik düzenleme ve infaz 
düzenlemesini içeren teklifler de 
kabul edildi. 

403 yasama dokunulmazlığı 
tezkeresi TBMM Başkanlığı’na 
iletildi; söz konusu tezkerelerin 
aynı yasama yılı içinde Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyona 
havaleleri yapıldı. Ayrıca 
TBMM Başkanlığı’na gelen 36 
adet yasama dokunulmazlığı 
tezkeresinin işlemleri ise devam 
ediyor. 

Geçen yasama yılında TBMM 
Genel Kurulunda CHP İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu, 
HDP Hakkâri Milletvekili Leyla 
Güven ve HDP Diyarbakır 
Milletvekili Musa Farisoğulları’nın 
milletvekilliği düştü.

TBMM’nin açılışının 100. yılını 
da kapsayan 3. yasama yılında, 
Covid-19 pandemisi etkisini 
gösterdi. Pandemi nedeniyle 
100. yıl kapsamında hazırlanan 
birçok çalışma iptal edildi ya 
da ertelendi. TBMM, pandemi 
döneminde etkin mesai yapan 
ender parlamentolar arasında yer 
aldı.

Pandemi döneminde Genel 
Kurulda 50 birleşim ve 247 
oturum gerçekleştirildi, 362 saat 
31 dakika çalışma yapıldı ve 
15 bin 139 sayfa tutanak kayda 
geçti. İhtisas komisyonlarında 211 
saat 48 dakika mesai yapıldı ve 
5 bin 304 sayfa tutanak tutuldu. 
Başkanlık Divanı ve Danışma 
Kurulunda 2 saat 6 dakika çalışma 
gerçekleştirildi.

3. yasama yılında pek çok önemli 
kanuna ve çalışmaya imza atan 
TBMM, yeni yasama yılında da 
önemli düzenlemeler için mesai 
yapacak.

Pandemi döneminde  
Genel Kurulda  
50 birleşim ve 247 oturum 
gerçekleştirildi, 362 saat 
31 dakika çalışma yapıldı 
ve 15 bin 139 sayfa tutanak 
kayda geçti. 
İhtisas komisyonlarında 
211 saat 48 dakika mesai 
yapıldı ve 5 bin 304 sayfa 
tutanak tutuldu. Başkanlık 
Divanı ve Danışma 
Kurulunda 2 saat 6 dakika 
çalışma gerçekleştirildi.
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“Gazilerimiz, vatanımızı, 
milletimizi, devletimizi ve 
mukaddes değerlerimizi 

korumak için canlarını ortaya 
koyan kardeşlerimiz. 

Milletler camiasında hür ve 
bağımsız bir şekilde yaşamamızı 
borçlu olduğumuz fedakâr 
insanlarımız. Bu sebeple hepsiyle 
gurur duyuyoruz.

Onlar, canlarıyla imtihan edilen 
yiğitlerimiz. Görevlerini millî ve 
manevî değerlerimize duydukları 
aşkla yapan kahramanlarımız. 

Devletimize, milletimize, millî 
birlik ve kardeşliğimize saldıran 
düşmanlarımıza göğüslerini 
siper eden kahramanlarımız 
sayesinde vatanımızda huzurlu 
ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. 
Bu sebeple medyûn-u şükrânız. 
Allah onlardan razı olsun. 

Canlarını feda etmeyi göze  
alarak yaptıkları hizmetlerin 
bedelini ödeyemeyeceğimizi 
biliyoruz.

Sakarya Zaferi sonrasında 
Meclisimizin ilk başkanı Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’e 
‘Gazilik ve Mareşallik’ unvanı 
verildiği güne ithafen kabul 
edilen bu gün vesilesiyle bütün 
gazilerimizin Gaziler Günü’nü 
kutluyorum. 

Geçmişten günümüze kadar 
vatanımız, milletimiz ve 
mukaddes değerlerimiz için 
gazilik payesine erişen bütün 
büyüklerimizi, kardeşlerimizi 
minnet ve şükranla anıyorum.”

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

iki nedenden dolayı PAB’a önem 
verdiğini anlattı. 

Şentop, PAB’ın uzun süredir 
varlığını ve etkinliğini ispat 
etmesi ve dünyada uluslararası 
kuruluşlar alanındaki büyük 
değişimi yönetebilecek bir 

kuruluş olmasından dolayı PAB’ı 
önemsediklerini söyledi. 

Şentop, PAB’ın parlamenter 
diplomasiyi esas alan çok eski 
bir uluslararası kuruluş olduğunu, 
toplumlar arasındaki ilişkileri 
onarıcı ve yönlendirici etkiler 
yaptığını, bu nedenle de PAB’ın 
çalışmalarına gönüllü olarak 
destek verip, katkı sunduklarını 

vurguladı. TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin, daha önce PAB’ın 
bastığı kitabı ilk defa tercüme 
ettiren ülke olduğunu, şimdi 
de ilk kez “Parlamentolararası 
Birlik’in 130. Yıl Dönümü Kitabı”nı 
bastığını söyledi. PAB’ın 1889’da 
kurulduğuna ve dünyada 
uluslararası alanda kurulan en 
eski birlik olduğuna işaret eden 
Şentop, PAB’ın kuruluşundan 

“PARLAMENTOLARARASI BİRLİK’İN 
130. YIL DÖNÜMÜ KİTABI”  
TANITIM TOPLANTISI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1 Eylül’de Parlamentolararası 
Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron ile Meclis’te düzenlenen 

“Parlamentolararası Birlik’in 130. Yıl Dönümü Kitabı”nın tanıtım toplantısına katıldı.
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sonra, iki dünya savaşı başta 
olmak üzere birçok önemli 
olayın yaşandığını, PAB’ın her 
türlü gelişmelere karşı varlığını 
sürdürdüğünü belirtti.

BM’nin son 25 yıllık tutumuna 
değinen Şentop, “BM’nin, 
kuruluş amacındaki hedefleri 
gerçekleştiremediği gibi bu 
amacından da uzaklaştığını 
görüyoruz. 

BM’nin temel hedefi dünyada 
barışı sağlamak; ama bunu 
gerçekleştiremiyor. Çünkü 
kuruluşu itibarıyla yapısal bir 
sorun var. 

Beş ülke, her biri ayrı ayrı BM 
üzerinde tekel kurmuş durumda. 
BM’ye üye bütün ülkeler bir karar 
alsa, bu beş ülkeden biri veto 
etse karar hükümsüz hale geliyor. 
Böyle bir ortamda bu beş ülke 
son kararı veriyor. Böyle bir yapı 
belki İkinci Dünya Savaşı’nın 
hemen sonrası konjonktürel 
olarak anlayışla karşılanabilir ama 

bu yapının şimdi dünyada barışı 
sağlamaya imkânı yok.” diye 
konuştu. Dünya Sağlık Örgütü 
ile (DSÖ) ilgili son zamanlarda 
tartışma yaşandığını ve ABD’nin 
DSÖ’ye desteğini çektiğini 
açıkladığını anımsatan Şentop, 
“Uluslararası kuruluşlarda ciddi 
sorunlar var. Bunlar amaçlarını 
gerçekleştiremediler. Çünkü 
yapısal problemler var. Bunun için 
uluslararası kuruluşların yeniden 
yapılanması gerekir.” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Dünya beşten 
büyüktür.” sözünü hatırlatan 
Şentop, “BM gibi uluslararası 
kuruluşların yeniden yapılanması 
için ilk öneriyi Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya 
beşten büyüktür’ derken BM’nin 
bu yapısal sorununa açıktan ve 
altını çizerek temas etti. Bu öneri, 
başta hayalî bir itiraz gibi görüldü 
ama şimdi BM Genel Sekreterliği 
başkanlığında BM’nin yeniden 

yapılandırılmasıyla ilgili bir proje 
üzerinde çalışılıyor.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan PAB Türk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 
dünya nüfusunun tamamına 
yakınının, milletvekilleri aracılığıyla 
PAB çatısı altında temsil edildiğini 
belirtti.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas 
Barron da BM’nin 75 yıl önce, 
PAB’ın ise BM’den daha önce 
kurulduğunu anımsattı. PAB’ın 131 
yıl önce kurulduğu dönemde, 
ülkelerin sadece yüzde 11’inde 
demokrasi olduğunu dile 
getiren Barron, “Şimdi yüzde 
55’inde demokrasinin olduğunu 
görüyoruz ama bu yeterli 
değil. Bizim, demokrasiyi daha 
da yaygınlaştırmamız lazım. 
Çünkü demokrasi, hükümetlerin 
insanlara hizmet ettiği bir 
sistemdir. Bu nedenle yüzde 55 
yeterli bir oran değil. Demokrasiyi 
yaygınlaştırmamız lazım.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül’de TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u 
kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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PAB Başkanlığı görevinin 
sona erecek olması 
nedeniyle veda ziyaretlerini 

sürdüren Gabriela Cuevas Barron 
TBMM’yi ziyaret etmiş, PAB’ın  
130. yıl dönümü nedeniyle  
TBMM tarafından bastırılan  
“130. Yıl Kitabı”nın lansman 
programına katılmıştı. Barron 
veda ziyaretleri kapsamında 
İstanbul’da TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’u ziyaret etti. 
TBMM İstanbul Ofisi’ndeki 
görüşmeye  
TBMM Parlamentolararası Birlik 
(PAB) Türk Grubu Başkanı ve  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 

Ravza Kavakcı Kan da  
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile Parlamentolararası 
Birlik (PAB) Başkanı Gabriela 
Cuevas Barron, 25 Eylül’de 
Tekirdağ’a gitti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve PAB Başkanı 
Gabriela Cuevas Barron, Rumeli 
İskelesi’nde yemek yedikten 
sonra tekneyle deniz turuna çıktı. 
Daha sonra Şentop, çarşı esnafını 
selamladı. Yolda enstrüman çalan  
müzisyeni bir süre dinleyen 

Şentop, çiçek satan bir  
gençten aldığı çiçekleri Barron  
ile yanında bulunan  
kadınlara verdi.

Tarihî Rüstem Paşa Camisi’ne  
de uğrayan Mustafa Şentop  
ve Gabriela Cuevas Barron,  
ardından Süleymanpaşa 
Belediyesini ziyaret  
etti. 

Programında Şentop’a  
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım  
ve Süleymanpaşa Belediye  
Başkanı Cüneyt Yüksel de  
eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’nde 
Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile 25 Eylül’de  
bir araya geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
PAB BAŞKANI BARRON İLE GÖRÜŞTÜ 
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SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ 
SAĞLIK MÜZESİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan 
ile birlikte 19 Eylül’de 
Edirne’de Sultan II. 
Bayezid Külliyesi Sağlık 
Müzesi’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir 
de mesaj yayımladı 

Şentop’un mesajı şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan 
Hanımefendi ile Edirne’de II. Bayezid Külliyesi (Dârüş-Şifâsını) Sağlık 
Müzesi’ni ziyaret ettik ve tamamlanan Külliye İmareti’nin açılışını 
yaptık. Trakya Üniv. Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ekibini tebrik 
ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı  

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ile birlikte  
Trakya Üniversitesi tarafından 
yenilenen Sultan II. Bayezid 
Külliyesi İmareti’nin açılışını 
gerçekleştirdi. 

Ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu bilgi verdi.
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Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’ndaki sempozyuma, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’un yanı 
sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ve eski başbakanlardan 
Tansu Çiller de katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sempozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’ye en ağır 
hasarlar veren askerî darbenin 40. 
yılında askerî darbeleri anlamak 
ve anlatmak için bir arada 
olunduğunu vurgulayarak, çok 

önemli, müstesna bir mekânda 
bir arada bulunulduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop,  
60 yıl önce yapılan başka bir 
darbede, Cumhurbaşkanı’nın, 
Meclis Başkanı’nın, Başbakan’ın 
ve bakanların, devlet erkânının 
hapsedildiği, maddi manevi 
işkenceye tabi tutulduğu, 
bir tiyatro olarak yargılandığı 
mekânda eski adıyla Yassıada’da, 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda olunduğunu 
hatırlatarak, bilgilere, fikirlere, 
hissiyat ve duyguların karıştığını 
kaydetti.

Bu nedenle derin hüzünlerin, 
zaman ve mekânın sembolleri 
üzerinden bütün ruhu 
sarmaladığını anlatan Meclis 
Başkanı Şentop, “Hüzünleniyoruz, 
öfkeleniyoruz, içimizdeki 
kırgınlıkları tazeliyor, diri 
tutuyoruz. En ağır darbenin yıl 
dönümünde, darbe şartlarının en 
acımasızca yaşandığı mekânda 
darbeleri konuşacağız. Bu önemli 
toplantının faydalı ve hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’de gerçekleşen darbeleri 
değerlendirirken, biraz farklı bir 

“VESAYETTEN DEMOKRASİYE  
MİLLÎ İRADE SEMPOZYUMU”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un katılımıyla Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde 
kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Millî İrade 
Sempozyumu” gerçekleştirildi.
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bakış açısı teklif etmek istediğini 
dile getirerek, şöyle konuştu:

“Ülkemizde askerî darbe ve 
müdahaleler yaşandığı, bir süre 
sonra da demokratik hayata 
geçildiği yönünde genel bir 
tespit vardır. Yani bir tarafta 
darbe yılları, dönemleri vardır, 
diğer tarafta darbenin sona 
erdiği, darbeden ari, darbenin 
bütünüyle olmadığı dönemler 
vardır. Bu tespite göre, âdeta, 
darbeler arızi, demokratik 
işleyiş aslidir. Fakat kanaatimce, 
Türkiye’de 27 Mayıs 1960’ta 
başlayan ve 2000’li yıllara kadar 
devam eden kesintisiz darbe 
dönemi vardır. 27 Mayıs, 12 
Mart, 12 Eylül, 28 Şubat tarihleri 
ise bu darbe döneminde 
yoğunluğun arttığı, darbe 
rejiminin görünür ve etkili hale 
geldiği dönüm noktalarıdır. 
Aslında, seçimlerin yapıldığı, güya 
demokratik döneme geçtiğimizi 
düşündüğümüz dönemlerde de 
darbe düzeni bir şekilde varlığını 
sürdürmüştür. Açık veya gizli 
müdahalelerle, sivil yönetimlere 

karışılmış veya yön verilmiş, 
hükümetler ve bürokrasi tanzim 
edilmiştir. Darbeler dönemini 
bu şekilde, bir bütünlük içinde 
anlamak bize iki önemli sonuç, iki 
önemli fayda verecektir; birincisi, 
27 Mayıs’tan itibaren gerçekleşen 
darbelerin farklı ideolojik saiklerle 
yapıldığı düşüncesinden, 
zannından kurtulacağız. Zira, 
kanaatimce, 27 Mayıs’la başlayan 
darbe ve müdahaleler birbirinin 
devamı ve tamamlayıcısıdır. Farklı 
görüntülerle karşımıza çıkmaları 
aldatıcıdır. Sadece konjonktürel 
olarak, kurulmuş olan darbe 
düzeninin aksayan yönlerini 
tamamlama, darbe düzenini yeni 
şartlara ve zamana uyarlama 
için farklı mesajlar ve görüntüler 
vermişlerdir; yani darbe düzenini 
güncellemişlerdir. “

Şentop, darbelerin esasen, 
tek bir amacı, tek bir ideolojisi 
olduğunu belirterek, “Türkiye’yi 
millet iradesinin yönetmesini 
engellemek ve uluslararası 
emperyalist düzenin kontrolünde 
tutmak. Bu bakımdan 27 Mayıs’la 

12 Mart, 12 Eylül’le 28 Şubat 
arasında hiçbir fark yoktur. 27 
Mayıs sonrası hepsi ‘devam’ 
darbeleridir. Türkiye’deki darbe 
ve müdahaleleri bir bütün 
olarak kavramanın ikinci ve daha 
önemli faydası, arkada yatan esas 
paradigmayı tam ve doğru olarak 
tespit edebilme, yaklaşık elli yıldır 
milletimizin ve devletimizin maruz 
kaldığı ekonomik, sosyal, siyasi 
saldırıların, zararların, kötülüklerin 
sebebini görebilme imkânı 
sunmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, darbeler 
için kamuoyunu hazırlamanın 
önemli bir aşama olduğunu 
ifade ederek, “Ekonomik krizler 
ve şiddet sarmalıyla bunalan 
insanları darbeye dahi umut 
bağlayacak hale getirmek, 
böylece kitlesel destek 
oluşturmak için acımasızca 
çalışılmaktadır. 

12 Eylül darbesini yapanlar 
bunu, ‘şartların olgunlaşmasını 
beklemek’ olarak ifade 
edecektir.” dedi.
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Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratı Tevcih Töreni’ne, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı 
sıra Yargıtay Başkanı Mehmet 
Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 
ve Kuvvet Komutanları ile İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Devlet Övünç Madalyası Tevcih 
Töreni’nde katılımcılara hitap etti.

Ülkeleri için gözlerini kırpmadan 
ölüme yürüyen şehitlerin yakınları 
ile gazilere Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratı takdim 
etmek üzere bir araya gelindiğini 
anımsatan Erdoğan, burada 
sadece Ankara’daki 77 şehit yakını 

ve gaziye ödül verileceğini, diğer 
şehirlerde ikamet eden şehit 
yakını ve gazilere de kendisi 
adına takdim edileceğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
madalya ve beratlar elbette 
sizin fedakârlığınızın karşılığı 
olamaz. Zaten bir insanın canını 
ortaya koyarak yürüttüğü bir 
mücadeleye dünyevi olarak 
paha biçilmesi mümkün değildir.” 
ifadesini kullandı.

Bu topraklar üzerinde yüzyıllardır 
hür bir şekilde yaşanılmasının 
sebebinin şehitlerin kahramanlığı 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE 
BERATI TEVCİH TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde  
17 Eylül’de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne  
iştirak etti.
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“Eğer bayrağımız 780 bin 
kilometrekare üzerinde özgürce 
dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı 
onuruyla, şerefiyle hayatını 
sürdürüyorsa şüphesiz bunda en 
büyük pay şehit ve gazilerimizin. 
Ne yaparsak yapalım, göğüslerini 
vatanları için, milletleri için, 
bayrakları için, ezanları için siper 
etmiş evlatlarımıza olan minnet 
borcumuzu tam mânâsıyla 
ödeyemeyiz. Biz sadece bu 
fâni dünyada şehit yakınlarımız 
ve gazilerimiz mağdur 
olmasınlar, hayatlarını belli bir 
standardın altında yaşamak 
zorunda kalmasınlar diye gayret 
gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında şu mesajları verdi: 

“Bu madalya ve beratlar elbette 
sizin fedakârlığınızın karşılığı 
olamaz. Zaten bir insanın canını 
ortaya koyarak yürüttüğü bir 
mücadeleye dünyevi olarak paha 
biçilmesi mümkün değildir.

• Eğer bayrağımız 780 bin 
kilometrekare üzerinde 
özgürce dalgalanıyorsa, 
bu ülkenin insanı onuruyla, 
şerefiyle hayatını sürdürüyorsa 
şüphesiz bunda en büyük pay 
şehit ve gazilerimizin.

• Ne yaparsak yapalım 
göğüslerini vatanları için, 
milletleri için, bayrakları için, 
ezanları için siper etmiş 
evlatlarımıza olan minnet 
borcumuzu tam mânâsıyla 
ödeyemeyiz. Biz sadece bu 
fâni dünyada şehit yakınlarımız 
ve gazilerimiz mağdur 
olmasınlar, hayatlarını belli bir 
standardın altında yaşamak 
zorunda kalmasınlar diye gayret 
gösteriyoruz.

• Son 18 yılda, sizlerin ihtiyaçlarını 
gidermek, sorunlarına, 
sıkıntılarına çözüm bulmak 

amacıyla birçok kanuni 
düzenlemeyi hayata geçirdik. 
İstihdam hakkından gelir 
desteğine, eğitimden sağlık 
hizmetlerine hemen her alanda 
şehit yakını ve gazilerimizin 
yükünü hafifletecek adımlar 
attık.”

• (Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin 
işe yaramadığı, Türkiye’nin 
şantaja, haydutluğa boyun 
eğmeyeceği, artık konunun 
muhatapları tarafından 
anlaşılmıştır.

• Akdeniz’deki en uzun kıyı 
şeridine sahip ülkemizi 
birilerinin sahillerine 
hapsetmesine izin 
vermeyeceğiz.

• Karşı tarafın kışkırtmalarına, 
çocuksu davranışlarına rağmen 
hep haklı olmanın, büyük devlet 
olmanın vakarıyla hareket ettik.

• Milletin birliğine, beraberliğine 
kastedenlerden döktükleri her 
damla kanın hesabını misliyle 
soruyoruz, sormaya da devam 
edeceğiz.

• Dağdaki katil sürülerinin 
başlarını kaldırmalarına nasıl 
fırsat vermiyorsak, onların 
şehirdeki uzantılarına da 
müsamahakâr davranmıyoruz.

• Sırtını millet yerine terör 
elebaşılarına dayayanlar, 
dağdaki çapulculara güvenerek 
devletimizi tehdit edenler 
boylarının ölçüsünü almıştır.”

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı 
takdim edilen şehit yakınları 
ve gazilere fedakârlıkları için 
şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bir kez daha tüm 
şehitlerimizi rahmet ile yâd 
ediyor, gazilerimize Mevla’dan 
sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim 
birliğimizi, beraberliğimizi, 

kardeşliğimizi daim eylesin. 
Rabbim her karışı şehit kanlarıyla 
sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. 
Rabbim, vatanımızı her türlü 
saldırıdan, her türlü ihanetten 
muhafaza buyursun.” dedi. 
Törende, Ankara’da yaşayan 
77 şehit yakını ve gaziye Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yılın ikinci 
çeyreği itibarıyla yalnızca 

yüzde 4 oranında daralma 
kaydeden Türkiye’nin, ekonomik 
başarısıyla, adı sanı bilinen 
ülkelerden daha üst sıralarda yer 
aldığını bildirdi. 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası (ÇTSO) ile Trakya Kalkınma 
Ajansı iş birliğinde on-line 
düzenlenen fuarın açılışına katılan 
TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın, 
Tekirdağ’ın evladı olarak bölgede 
ve şehirde yapılan her çalışmayı 
son derece önemsediğini 
söyledi. İş adamlarının yaptığı 
faaliyetlerde yanlarında olmayı 
ve destek sunmayı görev kabul 
ettiğini belirten Meclis Başkanı 
Şentop, “On-line gerçekleştirilen 

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 
için Ticaret ve Sanayi Odamızın 
Başkanı ve yönetim kurulu 
üyelerinin gösterdikleri gayretin 
başından beri yakın tanığıyım.” 
dedi.

Mustafa Şentop, Çerkezköy’ün 
son yıllarda ekonomisi hızla 
gelişen ve buna bağlı, nüfusu 
da hızla artan bir ilçe olduğunu, 
bölge ve ülke ekonomisindeki 
önemini de iyice artırdığını 
dile getirdi. Bölgesel refahın 
artmasına en büyük katkıyı 
sağlayan ilçe olarak ön plana 
çıkmasında, ilçede faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin önemi ve 
katkısının yadsınamayacağını 
vurgulayan Şentop, “Açılışını 
yaptığımız bu fuar, Çerkezköy’ün 
bu konumunu daha da 

geliştirmek ve güçlendirmek, 
uluslararası alanda da ön plana 
çıkmasını sağlamak ve elbette 
fuarların ruhuna uygun olarak 
satıcı ve alıcıları bir araya 
getirmek için devletimiz ve 
girişimcilerimizin iş birliğinin bir 
eseri olarak karşımızdadır.” diye 
konuştu.

Şentop, mart ayında, her 
alanda olduğu gibi sanayi ve 
üretim sektöründe de etkisini 
derinden hissettiren Covid-19 
pandemisinin ortaya çıkmasının 
ve akabinde alınan tedbirler 
nedeniyle fuarın bu yıl on-line ve 
interaktif yapılmasının, kimseyi 
umutsuzluğa sevk etmemesi 
gerektiğini dile getirdi. “Her 
şerde bir hayır vardır.” düsturu 
ve kabullenişinin, tarih boyunca 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 6 Ekim’de Tekirdağ Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarı’nın açılış törenine video konferans ile katılarak davetlilere hitap 
etti.

ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI  
ON-LINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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hep başka hayırlı kapılar açtığını 
vurgulayan Şentop, şöyle devam 
etti:

“On-line fuar, ilk tecrübe olması 
açısından dezavantaj gibi 
görünse de kazandıracağı 
tecrübe açısından avantaj 
da yaratacaktır. Dijital iletişim 
zaman-mekân mefhumunu 
ortadan kaldırdı. Bir defa, 
uzaktan erişim imkânı sunacak. 
Ürünleri ekrandan incelemek 
mümkün olacak. Ayrıca ulusal 
ve uluslararası düzeyde 
milyonlarca kişi katılabilecek. 
İletişim ve etkileşimi son derece 
kolaylaştırdı. Üstelik ticarette 
de önemli bir ağırlık kazandı. 
TÜSİAD tarafından bu yıl nisan 
ayında açıklanan rapora göre, 
Türkiye’de e-ticaret hacmi 2019 
yılında yüzde 39 artarak 83 milyar 
100 milyon lira seviyesine ulaştı. 
Koronavirüs salgını sebebiyle bu 
yıl bu oranın daha da arttığını 
biliyoruz.”

Şentop, gelecek yıllarda 
düzenleyicilerin, katılımcıların bu 
hususta daha büyük tecrübeye 
sahip olacaklarını ve edinecekleri 
tecrübe ışığında kendilerine 
yeni pencereler açacaklarını 
vurgulayarak, “Zira geleceğin 
ekonomisinde e-ticaretin ve 
teknolojinin ağırlığının artacağı 
artık su götürmez bir gerçektir. 
KOBİ’lerimizin e-ticarete ve 

teknolojik alt yapıya yatırım 
yapması teşvik edilmeli ve hatta 
bu konuda birtakım yatırım 
teşvikleri verilmelidir. Bu konuda 
her zaman destekçiniz olacağım.” 
ifadelerini kullandı.

“Türkiye ekonomik büyüme 
açısından salgından en az 
etkilenen ülkeler arasında.”

Bu virüsün tezahür etmesinin 
hem Türkiye’nin jeopolitik 
konumuna hem de ekonomik 
kurumlarına duyulan ihtiyacı 
artırdığının açıkça görüldüğünü 
belirten Şentop, “Uluslararası 
ucuz iş gücü nedeniyle tercih 
edilen Asya ülkelerinin yerine, 
yeni üretim ve ticaret merkezi 
olarak Türkiye’nin tercih  
edilmeye başlanması bu 
tespitimizin ne kadar haklı 
olduğunu göstermektedir. 
Kaldı ki bizim Türk Ticaret 
Kanunu’muzda ‘tacirlerin basiretli 
hareket etme mesuliyeti’ vardır.” 
dedi. 

Şentop, yakın zamanda 
pandemi sürecinde ekonomisi 
en az zarar gören ülkelerin yer 
aldığı bir araştırma sonucunun 
yayımlandığını anımsattı. Buna 
göre Türkiye’nin ekonomik 
büyüme açısından salgından en 
az etkilenen ülkeler arasında  
3. sırada yer aldığını anlatan 
Şentop, şunları kaydetti:

“Yılın ikinci çeyreği itibarıyla 
yalnızca yüzde 4 oranında 
daralma kaydeden Türkiye; 
ABD’nin yüzde 5, İngiltere’nin 
yaklaşık yüzde 10 ve İspanya’nın 
yüzde 12’lik oranlarının yer aldığı 
listede 3. sıradaki ekonomik 
başarısıyla adı sanı bilinen ülkelerin 
daha üst sıralarında yer aldı.”

Şentop, rekabet ve rekabet 
edebilirliğin, serbest piyasa 
ekonomisinin en önemli 
kavramları olduğunu söyledi. 
Ancak etkin bir pazarlama 
stratejisi ve gayreti bulunmadan, 
üretilen kaliteli ve ucuz ürünleri 
tüketiciye ulaştırabilmenin 
mümkün olmadığını anlatan 
Şentop, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Türk şirketlerinin ürettiği 
ürünlerin kalite ve fiyat 
parametreleriyle uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilir 
nitelikte olduğu kuşkusuzdur. 
Türk sanayisi bu konuda rüştünü 
çoktan ispatlamıştır. Ancak 
üretilen ürünlerin pazarlara 
arzı, marka yaratma becerimiz 
konularında daha katetmemiz 
gereken çok yol var. İşte bu 
tür fuarlar bu yolculukta en 
önemli araçlarımızdan biridir. 
Bugünden sonra daha güzel 
işlere imza atacağınıza, daha 
büyük başarılara erişeceğinize 
inanıyorum.”
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TBMM’nin ev 
sahipliğinde İstanbul 
Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Tarih, 
Siyaset ve Ülkelerarası 
İlişkiler Bakımından 
Uluslararası Deniz 
Hukuku ve Doğu 
Akdeniz Sempozyumu” 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE 
DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU

Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde 28 Eylül’de 

düzenlenen “Tarih, Siyaset ve 
Ülkelerarası İlişkiler Bakımından 
Uluslararası Deniz Hukuku ve 
Doğu Akdeniz Sempozyumu”nun 

açılışında konuşan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, şu mesajları verdi:

• “Dün Azerbaycan topraklarına 
saldıran Ermenistan’ı bir  
kez daha kınıyorum.  
Bölgede Dağlık Karabağ’ın 
işgaliyle başlayan krize artık  
bir son verilmesinin vakti 
gelmiştir. Ermenistan’ın,  
işgal ettiği Azerbaycan 
topraklarını  
derhal terk etmesiyle bölge 
yeniden barışa ve huzura 
kavuşacaktır.

• Yaşanan son gelişmeler, 
bölgede nüfuz sahibi tüm 
ülkelere gerçekçi ve adil 
çözüm yöntemlerini devreye 
sokmaları konusunda bir fırsat 
tanımıştır. Bu fırsatın en iyi 
şekilde değerlendirilmesini 
umuyoruz.

• İşgale uğrayan topraklar kimin 
toprakları? Azerbaycan’ın 

toprakları. Bunu hepiniz kabul 
ediyorsunuz. Dağlık Karabağ’ı 
kabul ediyorsunuz. Buradaki 
insanlar, 1 milyonu aşkın, 
topraklarından uzak,  
şu anda Azerbaycan’da  
yaşıyor. İşgalciler ise orada. 
Bunun hesabını kimse 
sormuyor. ‘Artık hesap vakti 
geldi’ diyen Azerbaycan,  
ister istemez kendi göbeğini 
kendisi kesmek zorunda 
kalmıştır.

• Türkiye, bir Akdeniz ülkesidir. 
Biz burada tarih boyunca 
olduğu gibi, misafir değil, ev 
sahibiyiz.

• Akdeniz’de Osmanlı 
medeniyetinin ve barışının 
mirasçısı bir millet olarak bu 
coğrafyada huzur ikliminin 
yeniden tesis edilmesini 
istiyoruz. Türkiye, Akdeniz’de 
gerilimden değil, barıştan, 
işbirliğinden, hakkaniyet ve 
adaletten yanadır.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
düzenlenen “Tarih, Siyaset 
ve Ülkeler arası İlişkiler 
Bakımından Uluslararası Deniz 
Hukuku ve Doğu Akdeniz 
Sempozyumu”nun  
açılışında konuştu.

• “Türkiye her zaman maddi, 
manevi bütün gücüyle 
Azerbaycan’ın yanındadır.  
Bir an tereddüt göstermeden 

her zaman yanında olmaya 
devam edecektir.

• Bütün dünyanın, bilhassa 
Ermenistan’ın devlet terörüne 
ortak olanların bilmesi gereken 
şudur: Azerbaycan, Türkiye 
için dost bir ülke, sadece 
yakın coğrafya değildir. Aynı 
zamanda gönül coğrafyasıdır, 
kader coğrafyasıdır. 
(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi 
haklarını aradığı kadar, bu 
alanda ve sahada, adil bir 

paylaşımın, hakça bir dağılımın 
olmazsa olmaz bir barış 
zemininde gerçekleşmesi için 
vardır.

• Uluslararası adalet ve barış, 
tek taraflı değil, ilgili herkes 
için arzu edilen bir zemindir. 
Türkiye bugün bu zemin 
üzerinde kurulacak masada 
kendi haklı görüşlerini net 
biçimde ifade edecek yeterli 
doktriner birikime sahiptir.

• 1977 yılında sonuçlanan Manş 
Denizi’nde kıta sahanlığı 
sınırlarının tespitine ilişkin 
İngiltere-Fransa ihtilafında 
ortaya çıkan tez bugün 
Türkiye’nin, adaların yetki 
alanlarının sınırlandırılmasına 
dair savunduğu teze yakındır.  
Bu tezi Manş Denizi ihtilafında 
kabul eden Fransa, kendisini 
hiç alakadar etmeyen Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelerde 
bunun tam tersini 
savunmaktadır.  
Bu samimiyetsiz ve ikiyüzlü 
yaklaşımlarla uluslararası 
hukuku işletebilmek mümkün 
olamaz.”

• Doğu Akdeniz’de emperyalist 
yayılmacılığa nasıl karşıysak, 
tek taraflı emrivakilere de aynı 
şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri 
ayıran değil, bizi birbirimize 
yakınlaştıran, birleştiren, 
işbirliğimizi güçlendiren bir 
denizdir. Öyle olmalıdır, öyle 
kalmalıdır.

• Cezayir’den Mısır’a, Libya’dan 
Tunus’a, Filistin’den, Türkiye’den 
Yunanistan’a, İtalya’dan 
İspanya’ya kadar tüm ülkeleri 
ve halklarıyla Akdeniz büyük 
ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. 
Akdeniz’deki sorunları 
birbirimizi dışlayarak değil, 
bölgedeki tüm aktörleri aynı 
masa etrafında buluşturarak 

çözebiliriz. Türkiye’nin ve 
KKTC’nin, içinde adil şekilde yer 
almadığı hiçbir denklemden 
Akdeniz barışı çıkmaz.

• Gelin hep beraber Akdeniz’i 
tekrar bir barış havzasına 
çevirelim, gelin yeni 
husumetlerle Akdeniz’in ak 
sularını kirletmeyelim. Gelin 
enerjiyi çatışmanın değil, iş 
birliğinin vesilesi kılalım.

• Kimsenin hakkında gözümüz 
olmadığı gibi, kimseye 
de hakkımızı yedirtmeyiz. 
Anlaşmazlıkların diyalogla 
uluslararası hukuk temelinde 
ve hakkaniyete uygun biçimde 
çözümü öncelikli tercihimizdir.

• Doğu Akdeniz meselesi çok 
boyutlu, geniş bir perspektifle 
ele alınmalıdır. Bu meselenin 
20 yılda nasıl çıkmaza 
sürüklendiğine bakmadan, 
doğru ve hakkaniyetli bir 
çözüme ulaşılamaz.”

• Özellikle Avrupa Birliği, 
diplomasi fırsatlarını 
değerlendirmediği gibi, 
Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin şımarıklıklarına 
boyun eğdi.

• Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri 
dahil tüm tarafları bir araya 
getirecek bir Enerji ve İşbirliği 
Forumu kurulmasının da yararlı 
olacağına inanıyoruz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, dünya 
genelinde Covid-19 

salgını nedeniyle her alanda 
olduğu gibi eğitim öğretim 
alanında da bazı kısıtlamalara 
gidildiğini anımsatarak, salgının 
en kısa sürede sona ermesi 
temennisinde bulundu. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
maske, mesafe ve temizlik 
kuralına uyularak sürdürülmesi 
gerektiğini dile getiren TBMM 
Başkanı Şentop, yeni eğitim ve 
öğretim yılının hayırlı olmasını 
diledi. Üniversiteye yeni başlayan 
öğrencilere tavsiyelerde bulunan 
Meclis Başkanı Şentop, üniversite 
hayatının, diğer eğitim ve 

öğretim safhalarından yalnızca 
nicelik değil, nitelik farkı da 
gösterdiğini belirtti.

Üniversitenin, tamamen 
öğrencinin kendi iradesiyle 
yönettiği bir öğrenim faaliyeti 
olduğuna işaret eden 
Şentop, “Öğrencilerimiz, 
bu farklılığı üniversite birinci 
sınıftan itibaren idrak edip 
buna uygun bir çalışma 
yöntemi benimsemezlerse, 
sonraki yıllarda ciddi sıkıntılar 
yaşayacaklarını tecrübelerimle 
söyleyebilirim. 

Bu açıdan öğrencinin kendisini 
disipline etmesi, bir metot 
benimsemesi çok önemli.” dedi. 

Öğrencilere çalışma yöntemi 
belirlemeleri konusunda 
tavsiyelerde bulunan Şentop, 
şöyle konuştu:

“Derslerin sıkı şekilde takibi önemli. 
Üniversitede öğrenciler biraz 
daha rahat bir hayata alıştıkları 
için genelde derslerini biriktirip, 
en son, sınav öncesinde çalışmak 
gibi bir yöntem uyguluyorlar. 

Bu çok doğru değil. Aldığınız, 
edindiğiniz bilgilerin zihninizde 
yerleşmesi ve onların kullanılabilir 
hale gelmesi biraz zaman istiyor. 
Nasıl, bir günlük veya bir haftalık 
yemeği tek seferde yiyemiyorsak, 
bir vize dönemindeki bilgilerin 
tamamını da bir oturuşta, bir 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile 
Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinin hukuk fakültelerinin ilk ortak 
dersini, 5 Ekim’de video konferansla verdi.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN İLK DERSİ    
TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
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çalışmada halledebilmemiz 
mümkün değil. Bunun sebebi, 
o bilgilerin birbiri üzerine bina 
edilen bilgiler olmasıdır.

Her dersi biriktirerek değil, 
düzenli çalışarak, hazmederek ve 
diğer derslerle irtibatlı biçimde 
kavramak önemlidir. 

Bugün öğrendiğiniz bir ders, 
yarın öğreneceğiniz dersin bir 
anlamda temelidir. Bugünkü dersi 
iyi, doğru şekilde, hazmederek 
öğrenmezseniz yarınki dersi tam 
olarak öğrenebilmeniz mümkün 
değil. 

Belki bu tür çalışmalarla sınıflar 
geçilebilir ama mesela iyi bir 
hukukçu, iyi bir mühendis veya 
başka alanda, o alanın iyisi 
olarak üniversiteden mezun 
olmanız mümkün olmaz. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra 
meslek hayatınızda da zorluklar 
yaşarsınız.”

“Hukuk, bizim hayatımızın 
aslında görünmeyen yüzüdür.”

Bir şeyi benimseme, anlama 
ve öğrenmenin birinci ilkesinin, 
tekrar olduğunu vurgulayan 
Şentop, öğrencilere, “planlı”, 

“programlı”, “disiplinli” 
çalışmalarını ve tekrar  
yapmalarını önerdi. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdiğini, daha sonra akademik 
hayata başladığını hatırlatan 
Şentop, başından beri hukukçu 
olmayı arzu ettiğini, bunun için 
hukuk alanında devam ettiğini 
anlattı. 

Şentop, hukuk fakültesi 
öğrencilerine, “Hukuk öğrenimini 
veya hukukçuluğu fazla övmek 
istemem. Bunun yanlış olacağını 
düşünüyorum. 

Ama hukuk okumak çok 
önemli bir tercih. Çünkü diğer 
mesleklerden, alanlardan farklı 
olarak hukuk, bizim hayatımızın 
aslında görünmeyen yüzüdür. 

Tabiri caizse madenî para olarak 
düşünecek olursak tura tarafı 
yaşadığımız hayatın kendisidir, 
yazı tarafı ise hukuktur. Biz bunu 
çoğu zaman fark etmeyiz, 
bilmeyiz. Madalyon ters 
döndüğü zaman bunu anlarız.” 
diye seslendi. 

Hayata bir hukukçu olarak 
bakmanın, bu ilişkiyi görmek 
bakımından önemli olduğunu 

dile getiren Şentop, şunları 
söyledi: 

“Hukukçu, hayata bakarken 
hayatın arka planındaki hukuki 
durumu görerek bakar. Bunun 
her zaman çok memnuniyet 
verici bir şey olduğunu 
söyleyemem. Bazen insana 
rahatsızlık da verir. Bunları hiç 
düşünmeden günlük hayatı 
yaşamak belki daha kolaydır, 
daha zevkli ve keyiflidir, ama iyi 
bir hukukçu olduğunuz zaman 
bunu yapamazsınız. 

Hukukun hayatımızla ilişkisini 
doğru şekilde kurmak lazım. Bunu 
anladıktan sonra iyi bir hukukçu 
olma yolunda mesafe katetmeye 
başlarız.”

Hukuk alanında da düzenli ve 
disiplinli çalışmanın önemine 
işaret eden Şentop, bazı temel 
hukuk bilgilerine sahip olmadan, 
daha ileri bilgileri öğrenebilmenin 
mümkün olmadığını belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, hukuk 
öğrencilerinden, Ernst Hirsch’in 
“Anılarım” kitabı ile Prof. Dr. Yaşar 
Karayalçın’ın “Hukukta Öğretim, 
Kaynaklar, Metod” kitabını 
okumalarını istedi. 

Hukukçunun en önemli aracının 
kelimeler olduğuna dikkati çeken 
Şentop, ders kitapları dışında, 
yoğun bir okuma faaliyetinin 
hukuk öğrenimi açısından 
faydasına değindi.

Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, 
“çok parlak bir fakülte haline 
geleceğine inandığını” dile 
getiren Şentop, “İyi hocalarımız 
var, akademik kadromuz inşallah 
daha da güçlenecek. 

Fakültenin, Türkiye’nin en önemli 
hukuk fakültelerinden olacağına 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
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Enis Berberoğlu kararının 
sorulması üzerine  
TBMM Başkanı Şentop, 

hukuki zeminden siyasi zemine 
çekilen tartışmalarda sürecin 
sağlıklı yürümediğini  
söyledi. 

Siyasi değerlendirmelerin 
hukuki zemini kaybetmeden 
yapılmasının önemine işaret 
eden Şentop, dokunulmazlıkların 
24 Haziran 2018 seçimlerinden 
önceki yasama döneminde 
kaldırıldığını hatırlattı.

• “(Enis Berberoğlu ile ilgili karar) 
Anayasa Mahkemesi kararları 
bağlayıcıdır. Bireysel başvuru 
kararları da bu anlamda 
bağlayıcıdır.

• Bu karara, gerek Anayasa, 
gerekse Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun’a göre 
muhatapların uyması gerekir. 
Bence ilgili mahkeme, hangi 
mahkeme ilgili ise, muhatap ise 
bu karara uymalıdır.

• Anayasa Mahkemesinin 
kararının yorumlanması, 
değerlendirilmesi veya 
değiştirilmesi, bozulması, iptali 
gibi bir müessese yok bizim 
hukuk sistemimizde.

Azerbaycan-Ermenistan 
çatışması

• Artık, Ermenistan sadece 
Azerbaycan için bir tehdit 
olmaktan çıkmış, Kafkaslarda 
bölge barışı için bölgesel, 
hatta küresel bir tehdide 
dönüşmüştür. Sivilleri açıkça 
hedef alan bir ülkedir.

• Türkiye, dostluk ve kardeşlikten 
dolayı Azerbaycan’ın yanında 
yer aldığını ifade ediyor.  
Ancak tek sebep dostluk, 
kardeşlik değil; Azerbaycan’ın, 
davasında haklı olduğuna 
inanıyoruz Türkiye olarak.

• Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı 4 kararda 
da Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarında işgalci olduğuna 
ve işgal ettiği toprakları terk 
etmesine dair çok açık ifadeler 
var.

• Avrupa Parlamentosu,  
Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi ve AGİT kararlarında 
da var. Sadece Türkiye 
Azerbaycan’ı haklı görmüyor. 
Uluslararası kuruluşlar da 
Azerbaycan’ın haklı olduğunu 
görüyor.”

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
BAĞLAYICIDIR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
23 Ekim’de NTV canlı yayınında gündeme ilişkin  
soruları yanıtladı. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
29 Eylül’de A Haber 

canlı yayınına katılarak, 1 Ekim 
Perşembe günü başlayan  
27. dönem 4. yasama yılına  
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu, gündeme ilişkin soruları 
yanıtladı. 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
yönelik saldırılarına işaret eden 
Şentop, durumun, 30 yılı aşkın 
zamandır kangren haline gelen 
bir yara olduğunu söyledi.

• “Taammüden adam 
öldürme suçları, küçüklere, 
kadınlara karşı işlenen 
cinsel suçlarla ilgili idam 

cezasının düşünülebileceği 
kanaatindeyim.

• Azerbaycan bizim için,  
‘tek millet, iki devlet’  
dediğimiz düzeyde ilişkimiz 
olan bir ülke. Azerbaycan’ın, 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin  
bu haklı davasını sonuna 
kadar biz de savunuyoruz, 
destekliyoruz.

• Meclis çalışmalarına ara 
verilmesi veya tatil gibi bir şey 
söz konusu değil. Çalışmalara 
planlandığı gibi devam 
edilecek.

• (Anayasa Mahkemesi’nin 
Berberoğlu kararı) Bu konuda 

net olarak bir hukuki görüş 
ifade etmek için henüz erken.  
Bunu ifade etmek için önce 
Anayasa Mahkemesi’nin 
ihlal kararının gerekçesini, o 
gerekçe üzerine Yargıtay’ın 
ilgili dairesinin nasıl bir adım 
atacağını görmek lazım.

• Türkiye, bir hükümet sistemi 
değişikliği gerçekleştirdi. 
Bunun gereği olan bazı alt 
düzenlemelerin yapılması 
gerekir. Siyasi Partiler, seçim 
kanunları, içtüzük değişiklikleri 
hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır.  
Bu dönemde, özellikle 2023’e 
kadar bu düzenlemelerin 
yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.”

“MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA 
VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
“Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı 
işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği 
kanaatindeyim.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
30 Eylül’de NTV canlı 

yayınına katılarak, 1 Ekim 
Perşembe günü başlayacak olan 
27. dönem 4. yasama yılına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu, 
gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “Azerbaycan’ın, 
Yukarı Karabağ’daki operasyonda 
Türkiye dahil başka bir ülkenin 
desteğine ihtiyacı yok. 
Azerbaycan, yardıma ihtiyaç 
olmadan bunları yapabilecek  
güç ve kudrete sahiptir.” dedi.

Ermenistan’ın, birtakım cihatçı 
grupların Türkiye tarafından 
savaş bölgesine gönderildiği 

iddialarının anımsatılması 
üzerine Şentop, Ermenistan’ın, 
çatışmaların başladığı ilk 
günlerden itibaren benzer 
birtakım spekülatif iddiaları ortaya 
attığını belirtti. 

Şentop, “Bunu muhtemelen bölge 
ülkelerinin ve genel olarak dünya 
kamuoyunun hassas olduğu 
konularda sinir uçlarına dokunarak 
Azerbaycan karşıtı bir tablo ortaya 
çıkarmak, bir kamuoyu oluşturmak 
için yapıyor. 

Bu, devlet ciddiyetiyle uygun 
olmayan yakışıksız bir tavırdır 
aslında. Yalan söylüyor, iftira 
atıyor. Net bir şekilde bunların 
yalan ve iftira olduğu da ortaya 
çıkıyor.” diye konuştu.

Azerbaycan’ın, 30 yıldır 
Ermenistan’ın saldırılarına  
büyük bir sabır gösterdiğini 
ve olgun davrandığını dile 
getiren Şentop, “Ermenistan’ın 
uluslararası hukuka ve 
Azerbaycan’ın egemenlik 
haklarına kendi toprakları 
üzerinde saygı gösterecek bir 
şekilde işgal ettiği topraklardan 
derhal, şartsız, kayıtsız olarak 
çıkması suretiyle bu sorunun 
çözüleceği kanaatindeyim. 
Bu konuda Azerbaycan’ın, 
hem Türkiye-Azerbaycan özel 
ilişkileri bakımından hem de 
haklı davasını savunan bir ülke, 
bir devlet olması bakımından 
Türkiye tarafından desteklendiğini 
çok açık bir şekilde tekrar ifade 
ediyorum.” diye konuştu.

“AZERBAYCAN, 30 YILDIR BÜYÜK BİR 
SABIR GÖSTERDİ.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Azerbaycan’ın 
hem Türkiye-Azerbaycan özel ilişkileri bakımından hem 
de haklı davasını savunan bir ülke, bir devlet olması 
bakımından Türkiye tarafından desteklendiğini çok açık bir 
şekilde tekrar ifade ediyorum.” dedi.
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“TÜRKİYE TERÖRE VE YANDAŞLARINA  
ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki terör 
eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teröre 
ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
paylaşımında, “Hatay İskenderun’da teşebbüs 
edilen hain saldırı kahraman polisimizin 

dikkatiyle bertaraf edildi. 

İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, 
güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye 
teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir.” 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
25 Ekim’de sosyal 

medya üzerinden yaptığı 
açıklamada, “Batılı değerler 
maskesini çıkartınca 
Macron ve türdeşi 
siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları 
ve İslam düşmanlıkları en 
çirkin hâliyle ayan olmuştur. 

Tarih Macron’u ve 
benzerlerini, devletlerini 

yok oluşa sürükleyen figürler 
olarak kaydedecektir. 

Vaat haktır: Bâtıl zâil olacaktır.” 
ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
FRANSIZ MALLARINI BOYKOT 
ÇAĞRISINA DESTEK

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 26 Ekim’de 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “İslam 
düşmanlığında ve sevgili 
Peygamberimiz’e saygısızlıkta 
başı çeken Fransa yönetimine 
karşı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başlattığı Fransız mallarına yönelik 
boykotun bütün İslam dünyasının 
desteğiyle de güçlü bir şekilde 
gerçekleşmesi bir zarurettir.” 
dedi.

“BATILI DEĞERLER MASKESİNİ ÇIKARTTI.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un 
Müslümanlara yönelik 
sözlerine tepki gösterdi. 
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TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilen Başkanlık 
Tezkeresi şöyle:

“Siyasi amaçlarına ulaşmak, 
iktidarlarını tahkim etmek ve dahil 
oldukları çatışmalara taraftar 
toplamak başta olmak üzere 
çeşitli bahanelerle inançlar ve 
toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara 
yol açabilecek söylemlere 
başvuran, düşmanlık doğuran 
eylemlere tevessül eden herkes, 
sadece temsil iddiasında 
oldukları kitleleri değil, bütün 
insanlığı derinden etkileyecek bir 
cürüm işlemektedirler.

Ne yazık ki son dönemde bu 
türden hastalıklı bir söylem Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un beyanlarında ve 
icraatlarında tezahür etmektedir. 
Mezkûr zat, ifade hürriyetini 
desteklemek kisvesine 
bürüdüğü pervasız eylemleriyle, 
küresel sonuçları her inançtan 
insanı derinden ve olumsuz 

etkileyebilecek bir çatışmayı, 
yarılmayı tetiklemektedir. Son 
günlerde Fransa’da yaşanan ve 
hepimizi, tüm insanlığı derinden 
üzen aşağılık terör eylemlerinin 
ve yine gerek Avrupa, gerek 
dünya ölçeğinde tüm din, dil ve 
ırk mensuplarının yakın işbirliğini 
zorunlu kılan terörle mücadelenin 
söz konusu söylem ve icraatları 
haklı kılmayacağı açıktır. 
Dünya üzerinde milyarlarca 
mensubu bulunan bir dinin 
ve o dine inananların nefret 
söylemlerine ve ayrımcılığa 
maruz bırakılmasının doğuracağı 
sonuçlar, maalesef aşağılık terör 
eylemlerini planlayan ve icra 
eden kirli zihinlerin ulaşmak 
istediği sonuçlardan farklı 
olmayacaktır.

Üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken husus; demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve 
çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve 
İslam karşıtlığına dönüşmesine 
yol açan zehirli iklimin tekil 

örnekler olmaktan çıkıp, devlet 
başkanları ve bir kısım siyasetçiler 
aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık 
kazanmasıdır.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde temsil edilen siyasi 
partilerin temsilcileri, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un İslam’a, onun aziz 
Peygamberi Hz. Muhammed’e 
ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, 
saygısız ve tehlikeli söylemini 
şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; 
Dünyanın sağduyu sahibi kanaat 
önderlerini, siyasetçilerini, 
düşünürlerini, sanatkârlarını ve 
toplumsal kesimlerini bu çirkin 
tavırlar karşısında sağduyudan ve 
barıştan yana tavır almaya davet 
ediyoruz.

Bu bildirinin oylanarak  
kabul edilmesi ve alınan  
kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanması hususunu  
Genel Kurulun tasviplerine  
arz ederim.”

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un 
İslam karşıtı 
açıklamalarının telin  
ve teşhir edildiğine 
ilişkin TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un imzasıyla 
TBMM Genel Kurulu’na 
sunulan TBMM 
Başkanlığı tezkeresi AK 
PARTİ, CHP, MHP VE İYİ 
Parti’nin oylarıyla  
27 Ekim’de kabul edildi.

TBMM GENEL KURULU’NDA MACRON’UN İSLAM 
KARŞITI AÇIKLAMALARININ TELİN VE TEŞHİR EDİLDİĞİNE 
İLİŞKİN BAŞKANLIK TEZKERESİ KABUL EDİLDİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
Doğu Akdeniz’de yaşanan 
gelişmelere ilişkin,  

“Biz Türkiye olarak adil bir  
paylaşım, adil kararlar, adil 
davranışlar istiyoruz. Türkiye 
uluslararası hukuka göre  
sahip olduğu hakları ve  
yetkileri sonuna kadar  
kullanma kararlılığı içerisinde.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 4 Eylül’de 
katıldığı Marmaraereğlisi 

Adliyesi binası açılış töreninin 
ardından gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. “Fransa’da Charlie 
Hebdo dergisinin Hazreti 
Peygamber’i tahkir eden 
karikatürleri yeniden yayımlama 
kararının ve Macron’un bu 
durumu ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirmesinin” 
sorulması üzerine de TBMM 
Başkanı Şentop şöyle dedi: 
“Burada Macron’un İslam’ın 
lideri Peygamber Efendimiz’e, 
dünya üzerinde 2 milyara yakın 
İslam âleminin, uğruna hayatını 
feda etmeyi göze alabilecek 
bir insana, bir Peygamber’e bu 
şekilde hareket edilmesinin, 
ifade özgürlüğü içerisinde 
bulunduğunu söylüyorsa 
kendisine, kendi değerlerine, 

ailesine ne varsa, bunlara karşı 
yapılabilecek hakaretlerin de 
ifade özgürlüğü kapsamında 
olduğunu kabul ediyor demektir, 
bunun yolunu açar.”

TBMM Başkanı Şentop, Doğu 
Akdeniz’de yaşanan gelişmelere 
ilişkin de adalet istendiğini 
vurguladı. Türkiye’nin, haklarına 
sonuna kadar sahip çıkacağının 
altını çizen Şentop, şunları 
kaydetti:

“Türkiye uluslararası hukuka göre 
sahip olmuş olduğu hakları ve 
yetkileri sonuna kadar kullanma 
kararlılığı içerisinde. Herkes 
hakkını alsın ama Türkiye de 
hakkını alacak. Bunu kararlılıkla 
sonuna kadar hangi vasıta 
icap ediyorsa, hangi şartlarda 
olacaksa, o şartları sonuna kadar 

kullanarak, Türkiye kararlılıkla 
bunu sağlayacak.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 23 Ekim’de gittiği 
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 
bir dizi temasta bulunarak, 
Hayrabolu Kaymakamlığı ve 
Belediye Başkanlığı ile Organize 
Sanayi Bölgesini ziyaret etti. 
Şentop, yapımı devam eden 
Tekirdağ-Hayrabolu kara yolunda 
çalışmaları inceleyip yetkililerden 
bilgi aldı. Şentop, cami çıkışı 
esnafı selamlayarak “hayırlı işler” 
dileğinde bulundu. Kızının sağlık 
sorunları olduğunu belirten 
bir vatandaşı dinleyen Şentop, 
sorunun çözülmesi için yetkililere 
talimat verdi. Şentop daha sonra 
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet 
Sülün ile Hayrabolu Belediye 
Başkanı Osman İnan’ı ziyaret etti.

“TÜRKİYE, 
HAKLARINA 
SONUNA 
KADAR SAHİP 
ÇIKACAKTIR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi Adliyesi binası açılışına katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un 
Meclis’teki makamında 

gerçekleştirilen görüşmede, 
KKTC’nin Ankara Büyükelçisi 
Kemal Köprülü de yer aldı. 

Görüşmede Türkiye ile KKTC 
arasındaki işbirlikleri ele alındı. 
TBMM Başkanı Şentop,  
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar  
ve beraberindeki heyet  
onuruna öğle yemeği de verdi.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
KKTC Cumhurbaşkanı 
seçilen Ersin Tatar’ı 18 
Ekim’de sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
bir mesaj ile kutlamıştı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Tatar’ın 
seçilmesi dolayısıyla 
18 Ekim’de sosyal 
medya hesabından 
yayımladığı 
paylaşımda, 
“Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 
yapılan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin sonucuna 

göre KKTC’nin 5. 
Cumhurbaşkanı seçilen Sayın 
Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. 
Seçim sonuçlarının KKTC halkına 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadelerine yer vermişti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra 
ilk resmî ziyaretini 
Türkiye’ye 
gerçekleştiren  
KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar ile 27 Ekim’de  
görüştü. 

KKTC 
CUMHURBAŞKANI  
ERSİN  
TATAR, 
TBMM’DE
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4. yasama yılı ilk Başkanlık Divanı 
toplantısı, TBMM Tören Salonu’nda 
basına kapalı yapıldı. 

Toplantıda, TBMM 2021-2023 bütçe teklifi 
taslağı, TBMM Güvenlik Yönetmeliği, bütçe 
ve harcama kalemleri, Sayıştay 2019 Dış 
Denetim Raporu, TBMM personeline yönelik 

özlük ve malî düzenlemeler gibi konular 
değerlendirildi. 

Ayrıca, Başkanlık Divanı Üyelerine, Meclis 
Yerleşkesi’nde yapılan çalışmalar hakkında da 
bilgi verildi.

YENİ YASAMA 
YILININ İLK 
BAŞKANLIK 
DİVANI 
TOPLANTISI  
YAPILDI 

TBMM 27. dönem 4. yasama yılı  
ilk Başkanlık Divanı toplantısı,  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
başkanlığında Divan Üyelerinin katılımı ile  
8 Ekim’de gerçekleşti.
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“MANDA VE HİMAYE KABUL 
OLUNAMAZ.”

“MİLLÎ SINIRLARI İÇİNDE VATAN 
BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR, 

PARÇALANAMAZ.”

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

SAVUNACAK VE DİRENECEKTİR.”

SİVAS 
KONGRESİ

“Tarihimizin en sıkıntılı 
dönemini Birinci Dünya 
Savaşı sırasında ve 

sonrasında maruz kaldığımız 
emperyalist istila ve işgal 
girişimiyle yaşadık. 

Hürriyet ve istiklalimizi kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığımız dönemin en önemli 
safhalarından birine de Sivas 
vilayetimiz tanıklık etti.

Mondros Ateşkes Antlaşması 
sonrasında Anadolu’da düşman 
istilasına uğramayan en güvenli 
vilayetlerimizden biri olan Sivas, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başkanlığında toplanan Kongre 
heyetine 3,5 ay ev sahipliği yaptı. 

Böylece Türk milletinin ebediyete 
kadar hür ve müstakil yaşamasını 
sağlamak için mukaddes bir 
vazifeyi yerine getirdi.

İstiklâl Mücadelesi sürecinde 
yaşanan bütün zorlukların, 
yapılan bütün tekliflerin ve 
muhtemel bütün seçeneklerin 
tartışılıp karara varıldığı 
kongrenin nihayetinde hürriyet 
ve bağımsızlığımızın yegâne 
yolunun milletimizin azim ve 
kararlılığı ile sağlanacağı ilkesi 
teyit edildi. 

Ayrıca Anadolu’da hiçbir düşman 
bayrağının dalgalanmasına izin 
verilmeyeceği, kutsal vatan 
topraklarının her türlü mihnete 
göğüs gerilerek korunacağı ilan 
edildi. 

Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da 
toplanması kararının vurgulandığı 
Kongre ile tek seçeneğimizin “Ya 
İstiklâl, Ya Ölüm” olduğu güçlü bir 
şekilde teyit edildi.

Emperyalist devletler tarafından 
hazırlanan Sevr planının çöpe 

atıldığı kongre ile Türk milletinin 
Anadolu’da yeniden güneş gibi 
doğuşunun da müjdesi verildi.

Bugün, Sivas Kongresi’nin 101’inci 
yılı. Kutlu olsun.

Bugünü anmak, anlamak ve 
yarınlarımıza sonuç çıkarmak 
gayesiyle düzenlediğiniz 
toplantının verimli, başarılı 
geçmesini diliyorum.

Sivas Kongresi’nin sene-i 
devriyesi vesilesiyle devletimizin 
kurucusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin ilk başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, aziz milletimize 
büyük bir gayret ve feragat ile 
hizmet eden bütün büyüklerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, iştirak ettiği 
törene ilişkin sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada 
“Bugüne kadar şoklara karşı 
sarsılmayan Türkiye ekonomisi, 
sigortacılık sektöründe hayata 
geçen yeni yapıyla yoluna 
güçlü şekilde devam edecektir.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat 
Emeklilik Tanıtım Toplantısı’na 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve bazı bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşma yaptığı 

törenin ardından Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Türkiye Sigortanın ilk poliçesini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim 
etti.

Türkiye Sigorta Tanıtım 
Töreni, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla 7 Eylül’de 
Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE 
SİGORTA  
TANITIM 
TÖRENİ 
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı 
Nancy Pelosi’nin 
Türkiye’ye 
yönelik 
kullandığı 
ifadelere ilişkin 
25 Eylül’de bir 
açıklama yaptı.

“TÜRKİYE, 144 YILLIK PARLAMENTO VE 
ANAYASA GELENEĞİYLE DÜNYANIN 
EN KÖKLÜ DEMOKRASİLERİNDEN 
BİRİSİDİR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ABD 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Nancy Pelosi’nin Türkiye’ye 
yönelik kullandığı ifadelere ilişkin 
25 Eylül’de bir açıklama yaptı.

Şentop’un açıklaması şöyle:

“ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 
Nancy Pelosi’yi, Türkiye’yi ABD’deki 
iç siyasi hesaplaşmalarında 
kullandığı sakil dilin parçası haline 
getirerek ülkemizle ilgili cahilane 
ve saygısız nitelendirmelerde 
bulunmasından dolayı esefle 
kınıyorum.

Nancy Pelosi’nin sözleri, Türkiye 
ile ABD arasındaki iki yüzyıla 
yaklaşan diplomatik ve NATO 
çatısı altındaki 70 yıllık müttefiklik 
ilişkilerini hatırlayamayacak 
kadar ‘zihin ölümü gerçekleşmiş’ 
kifayetsiz bir politikacının hayata 
son tutunma çabası olduğu kadar, 
cehaletle küstahlığın bildik ve artık 
katlanılmaz hale gelmiş karakterini 
de yansıtmaktadır.

Türkiye, 144 yıllık parlamento ve 
anayasa geleneğiyle, dünyanın en 
köklü demokrasilerinden birisidir. 
Türkiye, 100 yıl önce işgali sona 
erdiren Millî Mücadelesi’ni bile 
Meclis idaresinde ve millî iradeye 
dayanarak yürüten bir devlettir.

Nancy Pelosi, demokrasi 
konusunda samimi ise, kullanışlı 
diktatörleri ve darbeci generalleri 
meşru liderlere tercih eden 
ve Türkiye dâhil birçok ülkede 
darbelere destek veren ABD 
politikalarının hesabını dünya 
halkları önünde vermelidir.

Eski dünyanın köhne bir temsilcisi 
olarak Nancy Pelosi’nin dilindeki 
‘demokrasi’ kelimesi, ABD 
yayılmacılığının aparatı haline 
getirilmiş bir sembolden ibarettir. 
Dünya halklarına işgal, yıkım, 
kan ve acıdan başka hiçbir şey 
getirmemiş bu retorik, Nancy 
Pelosi’nin ve temsil ettiği dünya 
görüşünün ikiyüzlülüğünden 
başka bir şey değildir.

Nancy Pelosi ve türdeşi 
politikacılara, başka ülkelere 
ve halklara saldırarak seçim 
kampanyası yürütmekten 
vazgeçmelerini, ikiyüzlü 
Batılı politikacılar tarafından 
itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ 
kavramına sığınılmadan da politika 
yapılabileceğini öğrenmelerini 
tavsiye ediyorum.

Türkiye, onurlu ve onuru için 
her türlü bedeli ödemeye hazır 
insanların ülkesidir. Türkiye’nin 
hiçbir ferdi, varlığına, değerlerine 
ve saygınlığına yönelen itham ve 
saldırıları içine sindirme alçaklığına 
düşmez.

Bu itibarla, tarihi şan ve şerefle 
dolu aziz milletimizin iradesiyle 
teşekkül eden, yegâne dayanak 
noktası millî irade olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı 
olarak ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Nancy Pelosi’nin cehalet 
ve küstahlıkla malul sözlerini 
şiddetle kınıyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
önceki Meclis başkanları 
ve yüksek yargı 
başkanları ile 7 Ekim’de 
akşam yemeğinde bir 
araya geldi.

TBMM Başkanlık Resmî 
Konutu’ndaki akşam 
yemeğine, Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
önceki Meclis başkanları Binali 
Yıldırım, İsmail Kahraman,  
İsmet Yılmaz, Mehmet Ali 
Şahin, Köksal Toptan, Bülent 
Arınç, Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekilleri Hasan Tahsin 
Gökcan ve Kadir Özkaya, 
Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanı Burhan Üstün, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Muharrem Akkaya, 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 
Yunus Arıncı, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ve Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri  
Seyfullah Hacımüftüoğlu  
katıldı.

Önceki Meclis başkanlarından 
Cemil Çiçek zamanında başlayan 
ve düzenli olarak yaklaşık sekiz 
yıldır devam eden bu toplantılara 
salgın sebebiyle bir süredir ara 
verilmişti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
TBMM’NİN ESKİ BAŞKANLARI VE 
YÜKSEK YARGI BAŞKANLARIYLA 
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ 
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Konuşmasına, 
sempozyumun başarılı 
geçmesini dileyerek 

başlayan TBMM Başkanı Şentop, 
“Milletlerin en önemli ortak 
paydaları dilleridir. Millet olmanın 
ilk şartı ortak dildir. Bayrak, 
hürriyet ve bağımsızlığımızı 
simgeler. Dil ise kimliğimizi, 
mensubiyetimizi belirler. 
Birliğimizin, kardeşliğimizin 

çimentosu, kültürümüzün, 
medeniyetimizin taşıyıcı 
kolonudur dil. Dilimiz, Orta 
Asya’dan bugüne, bugünden 
de geleceğe akan güçlü bir 
nehirdir.” diye konuştu. Türkçenin 
en eski kaynaklarının Orhun 
Yazıtları olduğuna işaret eden 
Şentop, Türkçenin tarihi hakkında 
fikir edinilen, ulaşılabilen ilk yerin 
bu anıtlar olduğunu söyledi.

“Dil canlı bir varlıktır.”

Dilin canlı bir varlık olduğunun 
altını çizen Şentop, “Ülkeler, 
toplumlar gibi oluşur, gelişir, 
değişim geçirir. Varlığını koruyup 
koruyamayacağı ise onu yaşatma 
konusunda gösterilen özene, 
ihtimama, dikkate bağlıdır. Tarih 
boyunca 30 bin dilin yeryüzünde 
oluştuğu ileri sürülmektedir. 

12. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ 
TÜRKÇE SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
tarafından Meclis’in açılışının 100. yılı anısına düzenlenen  
12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun açılışına  
video konferans yöntemiyle katıldı.
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Bunların 25 bini, tıpkı diğer 
canlılar gibi ölüp, yok olmuşlar, 
gitmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

“Bir insanın dili kimliğidir, 
kişiliğidir.”

Türkçenin konuşulmasının, 
tartışılmasının yerinde ve gerekli 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“Çünkü bir insanın dili, kimliğidir, 
kişiliğidir. Nasıl konuşuyorsanız, 
öylesinizdir. Dilimiz, zihnimizin, 
gönlümüzün tercümanıdır. 
Kelimeler sadece düşünceleri 
aktarmaz. Hisleri, inançları da 
aktarır. Kendi şifreleri vardır. 
Kendimizi hangi millete ait 
hissediyorsak, mesafesini dilimiz 
ayarlar. O sebeple kültür ve 
medeniyetin sınırları, siyasi 
sınırlarımızdan çok daha geniştir.” 
dedi. Bu yıl 12’ncisi yapılan Dünya 
Dili Türkçe sempozyumunun 
bir amacının da Türkçe 
ailesinin iç uyumunu sağlayıp, 
dışa doğru yaygınlaştırmanın 
yöntem ve imkânlarını 
konuşmak olduğuna dikkati 
çeken Şentop, söyleneceklerin 
önemli bölümünün Türkçenin 
yarınına ayrılmasının önemine 
işaret etti. “Türkçenin yarını nasıl 
olacak?”, “Türkçe yarın ne kadar 
Türkçe olacak?” konularının 
ülkeyi ilgilendiren bir konu 
olduğunun altını çizen Şentop, 
Türk Dil Kurumunun, Türkçe 
konusunda çalışma yapmakla 
görevlendirilmiş bir kurum 
olduğunu belirtti.

“İletişim, etkileşim çağındayız.”

Türkçe konusunun Türk Dil 
Kurumunun tek başına altından 
kalkacağı bir konu olmadığını 
vurgulayan Şentop, “Çağ değişti. 
İletişim, etkileşim yöntemleri 
değişti. Buyurganlık dönemleri, 
tek merkezden kültürel 
konuları yönetme dönemleri 
geçmişte kaldı. İletişim, etkileşim 
çağındayız.” diye konuştu.

İnternet öncesinde toplumlar 
arasında etkileşimin sınırlı, milletler 
arası sosyal, kültürel paylaşımın 
kısıtlı olduğunu, gümrük 
duvarlarıyla her şeyi kontrol 
etmenin mümkün olduğunu ifade 
eden Şentop, insanlığın, tarihinin 
en önemli değişimlerinden birini 
internet çağıyla yaşadığını anlattı.

Türkçeyi yaşatmak, 
yaygınlaştırmak için neler 
yapılabileceğini soran TBMM 
Başkanı Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Eğer Türkçeyi 
lehçeleriyle birlikte bir bütün 
olarak kabul edersek, 300 
milyondan fazla kişinin dünya 
üzerinde Türkçe konuştuğunu 
söyleyebiliriz. Peki dilimiz 
gelecekte aynı seviyede kalacak 
mıdır? Bu sorunun cevabını 
vermek, bilmek zorundayız. Bir 
işte ustalaşmanın şartı, o işi çok 
tekrar etmektir. Bir dili bilmenin, 
öğrenmenin şartı da o dilde 
çok tekrar yapmaktır. Türkçenin 
mevcut halini koruması ve 

yaygınlaşması da kullanılmasıyla 
mümkündür. Bunun için de dil 
önce vatanında kullanılmalıdır.”

Alışveriş merkezlerinin, binaların, 
mağazaların, üretilen malların 
isimlerinin yabancı olduğuna 
dikkati çeken Şentop, “İthal 
ettiğimiz teknolojik aygıtlarla 
birlikte kelimelerini, kavramlarını 
da ithal ediyoruz. Dilimizi 
korumaya, yaşatmaya dair 
en küçük bir hassasiyetin 
olmadığını üzülerek takip 
ediyoruz. Sonra dilin kendi 
kendine yaşamasını bekliyoruz. 
Evet, dilimizi yaşatıyoruz ama 
yabancılaştırarak, yabancı 
etkisini artırarak, başkalaştırarak 
yaşatıyoruz. Eğer bir dile 
ülkesinde üvey evlat muamelesi 
yapılırsa, başkalarının özenli 
davranmasını bekleyemeyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde 
olunduğuna dikkati çeken 
Şentop şöyle devam etti:

“Bütün insanlığı tehdit eden bir 
salgın. Adı üstünde salgın. Peki, 
biz salgına karşı hangi kelimeyi 
kullanıyoruz? Pandemi. 

Bu kelimenin Türkçesinin suyu 
mu çıktı? Meramımızı dile 
getirirken kendi kelimelerimizi, 
kavramlarımızı kullanmazsak biz 
ne kadar kendimiz olduğumuzu 
iddia edebiliriz? Dilimizi 
yaşatmanın, yaymanın yolu, onu 
yerinde, doğru kullanmaktan 
geçer. Avam, havas, memur, amir, 
sanatkâr, zanaatkâr, işçi, çiftçi, 
yazar, yayıncı, siyasetçi, sanatçı, 
hepimiz Türkçemizi özenli 
kullanmak zorundayız. 

Eğer bir milliyetçilikten söz 
edeceksek başında Türkçeyi 
doğru, düzgün konuşmak gelir. 
Dili olmayanın milleti olmayacağı 
gibi, diline yabancılaşan da 
milletine yabancılaşır.”
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -

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 - -

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 1 2 saat

TBMM Genel Kurulu - -

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 32

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 32

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 -

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

812 
(603+199)

Kanunlaşan -

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 2852

Genel Kurulda Bulunan 102

¹ 01/09/2020- 30/09/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2332 -

İHİK 141 140

KEFEK 2 -
24 adet dilekçe iki grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen -

TBMM Başkanlığında Bulunan 1020

Karma Komisyonda Bulunan3 -

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/09/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1120 4 37 - -

Cevaplanan /Görüşülen 462 8 - - -

EYLÜL AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 202086



Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 3 saat

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

- -

Çevre 2 13 saat

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 2 saat

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

4 27 saat

Dilekçe 2 1 saat

Plan ve Bütçe 7 59 saat 44 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 4(24 +2) 17 saat 24 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) 1 1 saat 30 dk.

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 22 124 saat 38 dk.

TBMM Genel Kurulu 10 Birleşim 64 saat 1 dk.
4 İnceleme Ziyareti 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 102

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 12

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin 
Kanun Teklifi Taslağı

4

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

814 
(613+201)

Kanunlaşan 2

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 2944

Genel Kurulda Bulunan 109

¹ 01/10/2020- 31/10/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun 
Bulunmasına İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 6

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4872 778

İHİK 171 69

KEFEK 2 -
2135 adet dilekçe on üç grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 99

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1118

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan 1

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/10/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1414 8 110 1 -

Cevaplanan /Görüşülen 666 1 - - -

EKİM AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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UNESCO Türkiye Millî Komisyonunca 
Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan 
Erzurum’un Narman ilçesindeki peri 
bacaları, Erzurum Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi ve Narman Belediyesince 

hazırlanan ortak projeyle yılda  
300 ila 500 bin turisti ağırlayacak. 

Halk arasında “Kırmızı Periler Diyarı” 
olarak bilinen, oluşumu 300 milyon 

yıl öncesine dayanan ve Amerika’nın 
Kolorado Vadisi’ndeki Grand Kanyon 

ile benzerlik taşıyan Narman Peri 
Bacaları’nın bulunduğu ilçedeki alanda 

12 ayrı kanyon bulunuyor.

KIRMIZI  
PERİ BACALARI
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Dünyada sıcak hava 
balon turlarının en yoğun 
şekilde gerçekleştirildiği 
bölgeler arasında bulunan 
Kapadokya’da, her sabah 
gün doğumu vaktinde 
turistleri taşıyan onlarca sıcak 
hava balonu gökyüzüne 

yükseliyor. Çeşitli ülkelerden 
gelen turistler, düzenlenen 
tura katılarak, peribacaları ve 
ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı 
doğal güzellikleri kuş bakışı 
izleme imkânı buluyor. Yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında  

17 Mart’ta durdurulan uçuşlar, 
23 Ağustos tarihinden beri 
büyük ilgi görüyor. Sıcak hava 
balonları, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesindeki 
bölgenin doğa harikası 
manzarasına renk  
katıyor.

KAPADOKYA
SICAK HAVA BALONLARI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5 Ekim’de 
sosyal medya hesabından, hayvanseverlerin uzun 
süredir beklediği hayvan hakları düzenlemesine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN  
HAYVAN HAKLARI 
DÜZENLEMESİ MESAJI 

KEİPA HUKUKİ 
VE SİYASİ İŞLER 
KOMİSYONU 
TOPLANTISI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, hayvan 
haklarının korunmasına ilişkin 

düzenleme konusunda, “Bütün 
parti gruplarının katkı sağlayacağı 
kapsamlı bir düzenlemenin 
faydalı olacağına inanıyorum. 
Bu mülahazayla partilerimizin 
grup yetkilileriyle görüştüm. 
Hepsinin olumlu yaklaşımından 
memnuniyet duydum.” dedi. 

TBMM’de partilerin ortak kararıyla 
hayvan haklarının korunmasına 

ilişkin Meclis Araştırması 
Komisyonunun kurulduğunu, 
komisyonun, kapsamlı bir rapor 
hazırladığını belirten Şentop, 
raporun, 16 Ocak 2020’de Genel 
Kurulda görüşüldüğünü hatırlattı.

Şentop, komisyonun, rapordaki 
tespitlerinden de hareketle 
kapsamlı bir kanun düzenlemesi 
yapılması gerektiğini dile getirdi.
Hayvan haklarına ilişkin TBMM’de 
halen farklı komisyonlarda  
27. Dönem’de verilen 35 kanun 

teklifi bulunduğuna dikkati çeken 
Şentop, “Bütün parti gruplarının 
katkı sağlayacağı kapsamlı bir 
düzenlemenin faydalı olacağına 
inanıyorum. Bu mülahazayla, 
partilerimizin grup yetkilileriyle 
görüştüm, hepsinin olumlu 
yaklaşımından memnuniyet 
duydum. En kısa zamanda hayvan 
hakları konusunda kapsamlı, ortak 
bir düzenlemenin geleceğini ve 
kanunlaşacağını düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği 
Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Hukuki ve Siyasi 

İşler Komisyonu Toplantısı 
8 Ekim’de video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Koronavirüs salgınının üye 
ülkeler üzerindeki etkilerinin 
konuşulduğu toplantıya  

TBMM adına eski Sağlık Bakanı ve  
AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Ahmet Demircan başkanlık etti.

Ahmet Demircan yaptığı 
konuşmada, KEİPA’nın yalnızca 
ekonomik alanda değil, 
geniş kapsamlı bir iş birliğine 
dönüştürülmesi gerektiğini 
söyleyerek, bunun, salgının 

ülkeler üzerinde olumlu etkiler 
yapacağına dikkati çekti.
Demircan ayrıca, üye ülkelerin 
geliştirilecek tedavi yöntemlerini 
paylaşmasının salgınla 
mücadelede önemli bir etki 
bırakacağını ifade etti. 

Ahmet Demircan’ın ardından, üye 
ülke temsilcileri tek tek söz aldı.
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TBMM 
BAŞKANI 
MUSTAFA 
ŞENTOP 
İZMİR’DE  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu vesilesiyle İzmir Valiliğini ziyaret etti. Şentop, 
İzmir’in Millî Mücadele’de sembol, bayrak bir şehir olduğunu söyledi.

İzmir Valiliğini ziyaret 
eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Valilik 

Anı Şeref Defteri’ni imzaladı. 

İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger ile makamında 
görüşen Şentop, görüşme 
sonrası gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. 

9 Eylül’ün İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 98. yıl 
dönümü olduğunu hatırlatan 
Şentop, şu şekilde konuştu: 

“98 yıl önce düşman işgalinden 
İzmirimizin kurtulması için canını 
feda eden bütün şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. 

Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün 
gazilerimizden vefat edenleri de 
yine Cenab-ı Hak’tan rahmetle 
anıyorum.”

Türkiye’nin Millî Mücadele 
yıllarında çok zor dönemler, 
günler yaşadığını kaydeden 
Şentop, İzmir’in kurtuluşunun 
Millî Mücadele’nin çatışmayla, 
silahlı mücadeleyle ilgili kısmının 
nihayete ermesi anlamına 
geldiğini ifade etti. İzmir’in Millî 
Mücadele tarihinde iki sembolik 
anlamı bulunduğunu aktaran 
Şentop, şöyle devam etti:

“Birisi 15 Mayıs 1919’da İzmir’in 
işgali. Aslında birçok vatan 
toprağı daha önce de işgal 
edilmişti ve yerel olarak İstiklal 
mücadelesi, düşmana karşı 
direnişler mevcuttu. Fakat bir 
kafa karışıklığı, dağınıklık, Millî 
Mücadele’nin sadece bölgesel 
çabalarla yürütülmesi gibi 
bir durum söz konusuydu. 15 
Mayıs 1919, İzmir’in işgali ülke 
sathında, vatan sathında bütün 
bu münferiden, bölük pörçük 
yürütülen Millî Mücadele 
direnişlerinin birleşmesi fikrini 
doğurmuştur. Bu bakımdan 
İzmir’in işgali Millî Mücadele’nin 
başlangıcı, Millî Mücadele 
tasavvurunun başlangıcı 
bakımından bir semboldür. Yine 
9 Eylül 1922 İzmir’in düşman 
işgalinden kurtulması da Millî 
Mücadele’nin silahla yürütülen 
kısmının tamamlanması 
anlamında yine sembolik bir 
değere sahip. Bu bakımdan 
İzmir, Millî Mücadele’de sembol, 
bayrak bir şehrimiz.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de, uluslararası hukukun 
ve anlaşmaların kendisine verdiği 
haklar ve yetkileri sonuna kadar 
koruyacağını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
İzmir Valiliğini ziyaretinin 
ardından gazetecilerin Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin 
sorusunu yanıtladı.  

TBMM Başkanı Şentop, Türk ve 
Yunan heyetleri arasında bugün 
teknik bir görüşme olacağını, 
ancak görüşmenin Yunanistan’ın 
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talebiyle yarına ertelendiğini 
aktardı. Türk milletinin çok zor 
zamanlarda vatan toprakları için 
neler yapabileceğini gösterdiğini 
belirten Şentop, yaklaşık 50 yıl, 
1875’lerden itibaren savaştan 
savaşa, cepheden cepheye 
koşan milletin çocuklarının, 
en son işgal edilen vatan 
topraklarını, gözünü kırpmadan 
ölüme giderek, kanının son 
damlasına kadar mücadeleyi ve 

direnişi sürdürerek kurtardığını 
hatırlattı. Şentop, “Zaten bin yıldır 
bu toprakların bizim olmasının 
izahı budur. Bu topraklardaki 
varlığımızı sürdürme ve muhafaza 
kararlılığımızdır. Bunu gösterdik.” 
diye konuştu. 

Şentop, tarihin hırslarla, 
ihtiraslarla değiştirilemeyeceğini, 
yazılamayacağını, bunları 
göstermek için dikkatli okunması 

gerektiğini anlatarak, “Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’de en uzun 
kıyısı, sınırı olan ülke olduğuna 
dikkati çekmek isterim. Doğu 
Akdeniz’deki olaylar, ihtilaflar 
Doğu Akdeniz’e kıyısı olan, 
burada uluslararası hukuka göre 
hakları, menfaatleri olan ülkelerin 
aralarında görüşebileceği, 
tartışabileceği, karara 
bağlayabileceği meselelerdir.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir temasları kap-
samında Ege Ordu Komutanlığı’nı ziyaret ederek 
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali 
Sivri’den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 

İzmir’e gerçek-
leştirdiği ziyaret 

kapsamında İzmir 
Ticaret Odası 

(İZTO) Başkanı 
Mahmut Özgener 

ve yönetim kuru-
luyla bir araya gel-

di. Şentop, İZTO 
Başkanı Özgener 

ve yönetim kurulu 
üyelerinden faa-

liyetleri hakkında 
bilgi aldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
DEÜ BAYRAKBİLİM VE TÜRK 
BAYRAKLARI MÜZESİ’NİN 
AÇILIŞINA KATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İzmir programı 
kapsamında Dokuz Eylül 
Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve 
Türk Bayrakları Müzesi açılışına 
katıldı. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Bayrakbilim ve Türk 
Bayrakları Müzesi’nin açılışında 
yaptığı konuşmada Türk tarihinde 
bayrağa her zaman büyük değer 
ve önem verildiğini vurgulayarak, 
müzenin önemli bir fonksiyon 
üstleneceğini aktardı. Meclis 
Başkanı Şentop, şöyle konuştu: 
“Bayrak, sadece bizim için değil, 
bütün milletler, devletler için 
önemlidir; ancak bizim için çok 
daha farklı önemi vardır. Bizim, 
bayrağımıza atfettiğimiz önem 
ve kıymet, bütün milletlerin 
atfettiklerinden çok daha 
üstün bir kıymet. Özellikle 
Cumhurbaşkanımızın uluslararası 
toplantılarda devlet yetkililerinin, 
başkanlarının yerlerini belirlemek 
üzere o ülkenin bayrağının 
yere yapıştırılması şeklindeki 
uygulamaya karşı tavrını 
biliyorsunuz. Öncelikle bayrağı 
yerden kaldırıp, onu yerde 
görmeye tahammülü olmayan 
bir anlayış bizim bayrakla ilgili 
anlayışımız. Diğer ülke liderlerinin 
bundan rahatsızlık duymadığını 
görüyoruz. Bütün ülkeler, 
devletler açısından bayrak 
önemlidir, ama bizim için çok 
daha ayrıdır.”

Şentop, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün düşman dahi olsa bir 
milletin bayrağına basılmaması 
gerektiğini ifade ederek 
Atatürk’ün Yunan bayrağına 
basmamasını da hatırlattı. Tarihin 
kimin ne yapmaya çalıştığını, 
gelecekte neler yapacağını 
göstermesi bakımdan önem 

taşıdığını vurgulayan Şentop, 
şunları kaydetti: “Bu çerçevede 
9 Eylül’ü anmak, 15 Mayıs 1919’u 
unutmamak önemli. Başta, 
komşumuz Yunanistan’ın da, 
Avrupa ülkelerinin de bunları 
unutmaması, hatırlaması lazım. 
Türkiye olarak daima sulhtan, 
barıştan yana olduk. Neden, 
çünkü haklıyız. Uluslararası 
hukuka göre sahip olduğumuz 
hak ve menfaatler bizim haklı 
olduğumuz inancıyla her yerde 
ve her şartta savunabileceğimiz 
şeylerdir. Bunu diplomatik 
yollarla, müzakerelerle 
yapabiliriz. O bakımdan Türkiye 
hak ve menfaatlerini koruma 
konusundaki kararlılığını her türlü 
vasıtayla savunabilecek güçtedir. 
Buna muktedirdir ama bu yollarla 
olmuyor da, başka yollarla 
Türkiye’ye karşı, elindeki hakları, 

menfaatleri almaya alışanlara, göz 
dikenlere karşı onların gözünü 
çıkarmaya muktedir olduğu gibi, 
gereken cevabı kudrettedir.”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
de İzmir’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun yıl dönümünde 
böyle bir müzenin açılışını anlamlı 
bulduğunu aktararak Müzenin 
hayırlı olmasını diledi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar ise Müzenin geçmiş ile 
gelecek arasında köprü kuracak 
çocuk ve gençlerin vatan 
sevgisini pekiştireceğini söyledi. 
Şehitlerin kutsal emaneti olan 
Bayrağa her zaman ve her yerde 
sahip çıktıklarını belirten Hotar, 
bundan sonra da aynı kararlılıkla 
yollarına devam edeceklerini 
söyledi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’in kurtuluşu sırasında kadınların diktiği ilk Türk Bayrağını TBMM 
Başkanı Şentop’a hediye etti. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezdi. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
OKÇULAR VAKFINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
10 Ekim’de Okçular Vakfında 

geleneksel Osmanlı yayıyla 
puta atışı, ibriş okuyla da menzil 
atışı gerçekleştirdi. Şentop 
ziyaret sırasında ayrıca yerleşke 
içerisinde yer alan Tirendazlar 
Tekkesi, Müze ve Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın Namazgâhı’nı da 
ziyaret etti. Vakıfta çalışanlarla da 
bir süre sohbet eden Mustafa 
Şentop, “Kurulduğu günden bu 
yana kültürümüzün çok önemli 
bir değeri olan geleneksel Türk 
okçuluğunun gelişmesine ciddi 

katkılar sağlayan Vakfın tüm 
çalışanlarını tebrik ediyor ve 

başarılarının devamını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Mustafa Şentop’a ziyareti sırasında 
Okçular Vakfı yöneticileri ve 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız da eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Okçular Vakfını ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
her yıl Ekim  
ayının ilk 
pazartesi günü 
olarak belirlenen 

“Dünya Çocuk 
Günü”  
dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşulacağını, 
çocuklar oldukça umudun var olacağını kaydetti.

İSTANBUL’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN 
KURTULUŞUNUN 97. YIL DÖNÜMÜ 

5 EKİM 
DÜNYA 
ÇOCUK 
GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
6 Ekim’de sosyal medya hesabından, 
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun  
97. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
paylaşımında, “Güzel İstanbul’un düşman 
işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü 
kutluyorum. Bu vesileyle, milletimizin gönlünde 
ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi 
rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 5 Ekim’de 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, 5 Ekim’in 
Dünya Çocuk Günü olduğunu 
belirtti. Paylaşımında, dünyadan 

çocuklara acımasız paylar 
düşmeye devam ettiğini bildiren 
TBMM Başkanı Şentop, “Çocuklar 
için tek resmî bayramın kutlandığı 
Türkiye’den dünya çocuklarına 
sesleniyorum: 

Bizi affedin. Bir gün mutlaka 
sevinç bahçesinde buluşacağız. 

Siz oldukça umut var olacak. Size 
ve umuda selam.” ifadesine yer 
verdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 

dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik 
mesajı yayımladı.  Mesajında, “Halkın doğru 
bilgiyi almasında hayati bir görev üstlenen 
gazeteci arkadaşlarımızla TBMM çatısı altında 
birlikte mesai yapıyoruz. Bu çerçevede hem 
parlamento muhabiri arkadaşlarıma, hem 
de tüm gazetecilere meslek hayatlarında 
başarılar diliyor, Dünya Gazeteciler Günü’nü 
kutluyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Parlamento muhabirlerine Dünya 
Gazeteciler Günü dolayısıyla çiçek 
gönderdi.

TBMM’de Covid-19 tedbirleri 
kapsamında bir süredir ara 
verilen “nöbetçi bakan” 

uygulaması yeniden başladı. 
TBMM Genel Kurulunun çalıştığı 
salı, çarşamba ve perşembe 

günleri Meclis’te “nöbetçi 
bakan” bulunuyordu. 
Covid-19 tedbirleri 
kapsamında ara verilen 
uygulama, belirlenen 
takvime göre 27 Ekim 
Salı günü Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül’ün nöbetiyle 
başladı.

Bakanlar bu kapsamda, 
milletvekilleriyle TBMM 

Ana Bina’daki “Nöbetçi Bakan 
Odası”nda bir araya gelecek, 
talepleri dinleyecek.

“NÖBETÇİ BAKAN”
UYGULAMASI 

YENİDEN BAŞLIYOR

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Bu ülkede 
darbeci karanlık kafaları 

aydınlatacak ışığın anahtarı 
tektir ve o da aziz milletimizin 
iradesidir. Gereken her durumda 
o irade sağduyu ile ışıkları 
açar ve lüzumsuzsa da kapar.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Anayasa Mahkemesi 
(AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın 
sosyal medyadan yaptığı 

paylaşıma twitter hesabında yer 
verdiği mesajıyla tepki gösterdi. 
Şentop, paylaşımında şunları 
kaydetti:

“Darbeci reflekslerin gölgesindeki 
söylemler kabul edilemez. Bu 
ülkede darbeci karanlık kafaları 
aydınlatacak ışığın anahtarı 
tektir ve o da aziz milletimizin 
iradesidir. Gereken her durumda 
o irade sağduyu ile ışıkları açar ve 
lüzumsuzsa da kapar.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN AYM ÜYESİ 
YILDIRIM’IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

21 EKİM   
DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ
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BM’nin Mali ve Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde icra 
ettiği harekât ve misyonlar 

kapsamında, TSK’nın yurt dışına 
gönderilmesi ve kuvvetlerin 
kullanılması konusunda hükümete 
verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,  
6 Ekim’de TBMM Genel Kurulunda 
kabul edildi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Mali 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
icra ettiği harekât ve misyonlar 
kapsamında hudut, şümul, miktar 

ve zamanı hükümetçe takdir ve 
tespit edilmek üzere, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına 
gönderilmesinde hükümete 
verilen izin süresini 31 Ekim 
2020’den itibaren 1 yıl uzatan 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti 
Tezkeresi’nde, BM tarafından 
Türkiye’ye, Mali ve Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde kurulan 
Çok Boyutlu Entegre İstikrar 

Misyonlarına katılım davetinde 
bulunulduğu belirtildi.

Afrika’da bölgesel istikrar ve barış 
için tehdit oluşturan insani ve 
siyasi krizlerin çözümüne askerî 
katkıda bulunulmasının, Türkiye’nin 
bölgede ve genel olarak Afrika’da 
izlediği faal dış politikanın 
doğal uzantısını oluşturacağının 
değerlendirildiği vurgulanan 
tezkerede, 2 Ağustos 2016’dan 
itibaren bu katkının sağlanması için 
TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin 
verildiği hatırlatıldı.

TÜRK ASKERİ’NİN 
MALİ VE ORTA AFRİKA 

CUMHURİYETİ’NDEKİ 
GÖREV SÜRESİ  

UZATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, paylaşımında, “Nuri 
Paşa komutasındaki Kafkas İslam 
Ordusu, 15 Eylül 1918’de Bakü’yü 
Ermeni ve Bolşevik işgalinden 
kurtarmıştı. 

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin 
nişânesi olan bu hadisenin  
102. yıl dönümü vesilesiyle başta 
Nuri Paşa olmak üzere aziz 
şehitlerimizi rahmet ve şükranla 
anıyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, 
paylaşımında Bakü’nün düşman 
işgalinden kurtuluşunun  
102. yıl dönümünü konu alan  
bir videoya da yer  
verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BAKÜ’NÜN DÜŞMAN 
İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 102. YIL 
DÖNÜMÜNÜ KUTLADI 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 15 Eylül’de sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 
düşman işgalinden kurtuluşunun  
102. yıl dönümünü kutladı.
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Etkinlikte yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin coğrafi 
büyüklüğünün 78 milyon 

hektar olduğunu belirten 
Şentop, bunun 22 milyon 621 
bin hektarının ormanlarla kaplı 
olduğuna işaret etti. Ankara’nın 
ise toplam genişliğinin 2 milyon 
577 bin hektar olduğunu, ancak 
orman varlığı ortalamasının 
Türkiye ortalamasının çok altında 
olduğunu ifade eden Şentop, 

“Ankara’nın orman varlığı, toplam 
genişliğinin beşte biri kadar. 
Onun da ancak yarısı verimli 
orman vasfına sahip. Başkentimizi 
yemyeşil yapmak için yapılan 
her faaliyet çok değerli. Bu 
sebeple Altındağ Belediyemizi 
ve Belediye Başkanımız Sayın 
Asım Balcı’yı tebrik ediyorum.” 
diye konuştu. Başkent Ankara’nın 
kurtarıcı ve kurucu bir şehir ve 
Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt 

olduğunu vurgulayan Şentop, 
3 yıl sonra ikisinin de 100’üncü 
yılını idrak edeceklerini dile 
getirdi. Bugünün aynı zamanda 
sonbaharın en güzel günlerinden 
olduğuna dikkati çeken Şentop, 
şu ifadeleri kullandı: “Ağaç dikmek 
için en uygun ay. Ağaçların kışa 
hazırlandığı bir dönem. Altındağ’a 
bağlı Kavaklı köyünde birlikte 
ıhlamur ağaçları dikeceğiz. 5 
bin ıhlamur ağacını toprakla 

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 
97. YIL DÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Altındağ Belediyesi 
tarafından Ankara’nın 
başkent oluşunun  
97. yıl dönümü 
dolayısıyla düzenlenen 

“13 Ekim Ihlamur 
Ormanı” fidan dikim 
etkinliğine katıldı.
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buluşturacağız. Birçok insanımızın 
yıllar sonra buralara ıhlamur 
çiçeği toplamak için gelmesine 
vesile olacağız. Böylece her 
karışını şehitlerimizin kanlarıyla 
suladığımız vatan topraklarımızı 
daha yeşil hale getirme gayreti 
içinde olacağız.” Türkiye’nin 
orman varlığının, zaman zaman 
yangınlarla tahrip olsa da son 
20 yılda sürekli arttığını belirten 
Şentop, ağacı, ormanı koruyanın 
vatan topraklarını, devleti, milleti 
koruduğunu vurguladı.

Herkesin devlete hizmet etmek, 
milleti korumak konusunda 
aynı çabayı göstermediğinin, 
bazılarının ihanet etmek için yollar, 
fırsatlar ve imkânlar kolladığının 
altını çizen Şentop, şunları söyledi: 
“Bir kötü, bir mahalleyi kokutur 
misali bölücü, yıkıcı hainler de 
yıllardır vatan topraklarımıza, 
milletimize, devletimize zarar 
vermek için uğraşıyorlar. Yıllarca 
masum insanlarımızın kanını 
döken bölücü hainler, bizlere 
zarar vermek için her yolu mübah 
sayıyorlar. 

Geçmişte sık sık yaptıkları 
gibi, son günlerde de yine 
ormanlarımızı yakmaya başladılar. 
İnsanlık dışı vahşetleriyle en 
son, Hatay’da karşımıza çıktılar. 
Üstelik densizliklerini üstlenerek 

canımızı yakmak istediklerini 
de itiraf ettiler. Türkiye’nin 
bölgesinde ve dünyada sözü 
dinlenen bir ülke haline gelmesini 
engellemeye hiç kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Onları üstümüze 
salan sahiplerine de gereken 
cevapları her ortamda veriyoruz, 
vermeye devam edeceğiz. Ebed 
müddet vatanımızı geliştirip 

güzelleştirmemize hiç kimse 
mâni olamayacaktır. Bugün 
burada bulunmamız da bunun 
küçük bir örneğidir. Hainler 
kötülükleriyle övünürken, biz 
yaptığımız iyilikleri göstererek 
onlarla övüneceğiz.” Şentop, 
vatandaşlara da, “Hainlerin 
kasıtlı şekilde zarar verdikleri 
ormanlarımıza, dalgınlık ya 
da ihmal sebebiyle zarar 
vermemeye dikkat etmeliyiz. 
Piknik yapılan, mangal yakılan, 
kamp kurulan yerlere evimiz 
gibi ihtimam göstermeliyiz. 
‘Aslan yattığı yerden belli olur’ 
atasözünü unutmayalım ve 
birbirimizi sık sık uyaralım.” 
çağrısında bulundu.

Etkinliğe AK PARTİ Ankara 
Milletvekilleri Arife Polat Düzgün 
ile Nevzat Ceylan, Ankara Valisi 
Vasip Şahin ve Altındağ Belediye 
Başkanı Asım Balcı da katıldı. Balcı, 
etkinlikte Şentop’a, adına dikilen 
fidanın sertifikası ile saksıda küçük 
bir ağaç sundu. Etkinlikte ayrıca 
katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ankara’nın başkent 
oluşunun 97. yıl dönümü 
dolayısıyla sosyal medya 
hesabından bir mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un mesajı 
şöyle: “Cumhuriyetimizin 
kuruluşuna şahitlik eden kurtuluş 
mücadelemizin ana karargâhı 
ve Gazi Meclisimizin 23 Nisan 
1920’den itibaren açılmasıyla 
da aziz milletimizin iradesinin 
tecelligâhı Ankaramızın başkent 
oluşunun 97. yıl dönümünü 
kutluyorum. Bu vesile ile Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kurucu milletvekillerini, 
devletimize, milletimize 
hayırlı hizmetler yapan bütün 
büyüklerimizi saygı ve rahmet ile 
anıyorum.”

TBMM Başkanı 
Şentop: “Tabiata zarar 

vererek kirli emellerine 
ulaşacaklarını zanneden 
gafiller şunu iyi bilsinler, 

Türkiye Cumhuriyeti 
devleti büyük ve 

güçlü bir devlettir. 
Bölücü hainlerin 
kafasını ezmeye 

muktedir bir devlettir. 
Ormanlarımızı yakarak 
bize zarar vereceklerini 

zannedenler gaflet 
çukurlarında mutlaka 

boğulacaklardır.”
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14.51 YÜREĞİMİZ YANDI
İZMİR

İzmir ve çevresi 
30 Ekim günü saat 
14.51’de Kandilli 
Rasathanesi Deprem 
Araştırma Enstitüsü’nün 
açıklamalarına göre 
6,9’luk bir depremle 
sallandı. Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı da depremin 
büyüklüğünü 6,6; merkez 
üssünü Ege Denizi’nde 
İzmir’in Seferihisar 
ilçesinin 17,26 kilometre 
açığı olarak açıkladı.
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Depremin hemen ardından 
şehrin üzerindeki toz 
bulutu, yıkılan binaların 
olduğunu gösteriyordu. 

Deprem İzmir’in yanı sıra 
Aydın, Muğla, Manisa, 
Denizli, Çanakkale, Bursa, 
İstanbul, Uşak, Kütahya, 
Yalova, Tekirdağ ve 
Edirne’de de hissedildi. 

İzmir, 30 Ekim’de tarihinin 
en büyük depremlerinden 
birini yaşadı. İzmir’de yıkılan 

binalarda başlatılan arama 
kurtarma çalışmaları, korku, 
gözyaşı ve umutlu bir bekleyiş ile 
devam etti. Kimi enkazda umutlu 
bekleyişler yerini mutluluğa 
bırakırken, kiminde ise hüzne 
bıraktı. 

Devletin tüm imkânları ile seferber 
olduğu İzmir’de arama ve 
kurtarma ekipleri insanüstü bir 
çaba ile her bir canı kurtarabilmek 
için saatlerce iğne ile kuyu kazar 

gibi çalıştı. Türkiye tek yürek oldu, 
depremzedeler için âdeta yardım 
seferberliği başladı.

Devlet, en üst kademesi ile tüm 
çalışmaları yerinde takip etti, 
İzmirlilerin yanında oldu, acılarını 
paylaştı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Eski TBMM Başkanlarından 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Bakanlar, Milletvekilleri İzmir’e 

giderek, vatandaşların yanında 
oldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e 
gelmeden önce, meydana gelen 
depremle ilgili İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 
telefonda görüştü. İzmir halkına 
“geçmiş olsun” dileklerini ileterek, 
deprem ve arama kurtarma 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaraların en kısa sürede sarılması 
için devletin bütün imkânlarıyla 
İzmirlilerin yanında olduğunu 
belirtti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki deprem sonrası  
arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İZMİR’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama 
yaptı:

• “Şu an itibarıyla 37 vefatımız var, 885 yaralımız var. 
Bunlardan 667’si taburcu olmuş vaziyette. Şu ana 
kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 
103.

• Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş 
olup, 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu 
noktada herhangi bir sıkıntı olmadı.

• 24 milyon, şu ana kadar ödenek gönderdik ki 
ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde yapılacak 
taleple, bakanlarımızın yapacağı taleple bunun 
sürekli olarak devamı söz konusu.

• Nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp 
rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız süratle adımları atacak.

• Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat 
çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için 
süratle evler yapılacak.

• Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli 
değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek 
yok denirse eğitime devam edilir.

• Vatandaşlarımız ‘Yurtlarda kalabiliriz’ derse 
buralarda kendilerini misafir etme imkânımız var. 
Burada sıkıntı söz konusu değil.

• 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları 
geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına 
teşekkür ediyorum.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde brifing aldı. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, DEPREM BÖLGESİNDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

“İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya 
ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde 
dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, 
herkesin gönlü, duası burada.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir’deki 
depremde ilk anlardan itibaren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilgili 

bakanlar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
teyakkuza geçtiğini belirterek, “Çalışmalar şu anda 
koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. 
Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada.” 
dedi.

Şentop, deprem sonrası arama kurtarma 
çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı 
enkazında incelemede bulundu. Bu sırada 
enkaz altında iki kızı, kayınvalidesi ve iki yakınının 
kurtarılmasını kucağındaki oyuncak bebekle 
bekleyen Nilay Yücel ile görüşen Şentop, daha 
sonra Doğanlar Apartmanı’ndaki çalışmaya geçti.
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Burada gazetecilere açıklama 
yapan Şentop, acı afette hayatını 
kaybeden vatandaşlara Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dilediğini kaydetti.

Şentop, burada yaptığı 
açıklamada vefat sayısının 
26 olduğunu, 886 da yaralı 
bulunduğunu, 100’ün üzerinde 
vatandaşın enkazdan canlı olarak 
kurtarıldığını, 19’unun yoğun 
bakımda tedavi gördüğünü, 
taburcu edilenlerin olduğunu 
kaydetti. Halen  
9 enkazda çalışmaların devam 
ettiğini dile getiren Şentop, 
“Arama kurtarma devam ediyor, 
inşallah enkaz altında olduğu 
düşünülen vatandaşlarımızı sağ 
olarak çıkartmayı başarabiliriz. 
Olayın meydana geldiği 
ilk anlardan itibaren Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
ilgili bakanlarımız, bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza 
geçti, hızlıca buraya ulaştılar. 

Çalışmalar şu anda koordinasyon 
içerisinde dikkatle devam ediyor. 
Sabırla bekleyeceğiz, herkesin 
gönlü, duası burada.” diye 
konuştu.Deprem sonrası mala 
gelen zararın telafi edileceğini, 
ancak enkaz altındaki canları 
kurtarmak zorunda olduklarını 
dile getiren Şentop, “Allah 
beterinden saklasın, korusun. 
Ama bu da tabii bir sonuç. 
Saati günü belli değil, mutlaka 
karşılaşacağımız bir tablo, bu 
gerçekliği bilerek hareket etmek 
mecburiyetindeyiz.” dedi.

Çalışmaları dua ederek takip 
ettiklerini, İzmirli vatandaşların 
acısını paylaştıklarını, TBMM 
olarak yanlarında olduklarını 
göstermek üzere kente geldiğini 
aktaran Şentop, “Ben tekrar 
geçmiş olsun diliyorum İzmir’e. 
İnşallah enkaz altındaki tüm 
vatandaşlarımızı sağ salim bir 
şekilde kurtarırız.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Devletimiz İzmir için 
teyakkuzda.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İzmir’de meydana gelen 
depremin ardından devletin tüm 
birimlerinin müteyakkız halde 
olduğunu bildirdi. 

Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, İzmir’de 6,6 
büyüklüğünde bir deprem 
yaşandığını ve bazı binaların 
yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini 
ifade eden Şentop, “Devletimizin 
bütün birimleri müteyakkız 
haldedir ve meseleyi yakından 
takip etmektedir. 

İzmirli hemşerilerimize geçmiş 
olsun temennilerimi iletiyorum.” 
paylaşımında bulundu. 

Şentop, şiddetli depremden 
dolayı can kayıpları haberlerinin 
de gelmeye başladığını 
belirterek, “Devletimiz bütün 
birimleriyle sahadadır. 

Provokatif ve kirli bilgilere itibar 
etmemek, alet olmamak önem 
taşıyor. Resmî makamlarımızın titiz 
çalışma ve açıklamaları dikkatle 
takip edilmeli; teyakkuz sürüyor.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay:

“Şu ana kadar (1 Kasım 2020)  ne 
yazık ki dün en son açıkladığımız 
49 vatandaşımız vardı hayatını 
kaybeden, kimliğini tespit 
edebildiğimiz 2 vatandaşımızı 
daha kaybetmiş durumdayız, bir 
kez daha başsağlığı diliyorum; 
toplam 51 olmuş durumda.

Hasarın en yoğun olduğu 
ilçemiz Bayraklı’da 6 binamız yıkık 
durumda, 7 binamız acil yıkılacak 
durumda, yine 9 binamız ağır 
hasarlı, 3 binamız orta hasarlı 
ve 260 binamız da az hasarlı 
olarak tespit edilmiş durumda. 
586 binamızda hasar olmadığını 
tespit etmiş durumdayız. Özellikle 
hasarlı binalara, orta hasarlı da 
olsa, ağır hasarlı binalara kesinlikle 
zaten müsaade etmiyoruz, 
hiçbir vatandaşımızın şu anda o 
binalara girmelerini önermiyoruz. 
Toplamda 2076 arama kurtarma 
personelimiz, 8 binada 
çalışmalarını sürdürüyor.”
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
İzmir’deki deprem sonrası 
hastanede tedavi gören 
yaralıları ziyaret edip, geçmiş 
olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse’nin cenazesine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir’deki depremde 
yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından kurtarılan 
Buse Hasyılmaz’ı hastanede ziyaret etti.

TBMM’DEN HABERLER



AFAD’dan İzmir’deki deprem 
sonrası “hasarlı yapılara 
girmeyin” uyarısı:

“Hasarlı yapılara girilmemeli, 
yollar acil yardım araçları için 
boş bırakılmalıdır. Doğal gaz 
ve su vanaları, elektrik şalterleri 
kapatılmalıdır. Ege Bölgesi 
genelinde hissedilen deprem 
sonrasında İzmir ve Aydın 
başta olmak üzere depremden 
etkilenen tüm illerde alan tarama 
çalışmalarının devam ettiği, ayrıca 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
da havadan tarama çalışmaları 
yürütüldüğü bildirildi.”

Eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya 
Selçuk İzmir’de eğitime bir hafta 
ara verildiğini açıkladı.

İzmir’de camiler depremzedeler 
için açık olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
İzmir’de yaşanan deprem 
nedeniyle evlerine giremeyen 
vatandaşların uygun olan 
camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “İzmir’de yaşanan 
deprem nedeniyle evlerine 
giremeyen vatandaşlarımız, 
arzu etmeleri halinde din 
görevlilerimizin rehberliğinde 
uygun olan camilerimizde 
diledikleri kadar kalabilirler.” 
ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir 
depreminde yaralanan yakınlarını merak 
edenlere 184 hattı üzerinden bilgi sağlıyor.

Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri İzmir’de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını 
gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD’ın, Bornova eski ilçe stadına kurduğu 210 çadırın 106’sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.

İzmir’deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı 
çıkarıldı. Elif’in yaşama tutunma mücadelesi herkese umut oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yunanistan Başbakanı Miçotakis 
ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis görüşmede, 
karşılıklı olarak geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, gerek duyulması 
halinde Yunanistan’a yardım 
etmeye hazır olduklarını ifade 
etti.

TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK 
MİSYONLAR, İZMİR DEPREMİ 
İÇİN GEÇMİŞ OLSUN 
DİLEKLERİNİ İLETTİ

Türkiye’de görev yapan 
diplomatik misyonlar, İzmir 
açıklarında meydana gelen 
deprem nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerini ileterek dayanışma 
mesajı verdi. 

Almanya’nın Ankara 
Büyükelçiliği’nin Twitter 
hesabından paylaşılan mesajda, 
“İzmir’deki depremin ardından 
düşüncelerimiz mağdurlar ve 
yakınlarıyla. Geçmiş olsun, İzmir!” 
ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği, depremden 
dolayı meydana gelen hayat 
kaybı ve acılardan derin üzüntü 
duyduğunu ifade etti.

Fransa Büyükelçiliği ise geçmiş 
olsun dileklerini “Büyük geçmiş 
olsun İzmir!” ifadeleriyle paylaştı.

Rusya Büyükelçiliği, “İzmir 
Seferihisar’da meydana gelen 
deprem dolayısıyla Türkiye’ye 
geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz, can kaybının 
yaşanmamasını temenni 
ediyoruz.” paylaşımında bulundu.

Pakistan Büyükelçiliği, İzmir’deki 
depremden dolayı derin üzüntü 
duyduklarını belirterek, “Her 

zamanki gibi Pakistan halkı Türk 
kardeşleriyle güçlü dayanışma 
içindedir. Dualarımız ve en iyi 
dileklerimiz Türkiyeyle.” mesajını 
paylaştı. 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye 
Delegasyonu Başkanı  
Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut da depremden 
etkilenenler için duyduğu  
derin üzüntüyü ifade ederek,  
“AB, deprem mağdurlarının 
ailelerine başsağlığı diler, 
yaralıların bir an önce 
iyileşmelerini temenni eder. AB 
Türkiye’nin yanındadır.” mesajını 
verdi.

İngiltere Büyükelçisi Dominick 
Chilcott, depremden dolayı 
hayatını kaybedenlerin aileleri ve 
yakınlarına başsağlığı dileklerini 
ileterek, “Birleşik Krallık, her zaman 
olduğu gibi, bu zor zamanda 
da Türkiye’nin yanındadır.” 
açıklamasında bulundu.

Avusturalya’nın Türkiye 
Büyükelçisi Marc Innes-Brown 
da etkilenen herkese geçmiş 
olsun dileklerini ileterek,  
“Destek sağlamak üzere  
yoğun bir şekilde çalışan 
acil yardım ekiplerine en iyi 
dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Danimarka Büyükelçisi Danny 
Annan ise İzmir’deki güçlü 
depremde hayatını kaybedenler 
için üzüntü duyduğunu 
kaydederek, “Hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyorum.” dedi. 

Macaristan Büyükelçisi Viktor 
Matis de “İzmirlilere geçmiş olsun 
dilerim.” mesajını paylaşırken, 
Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot 
Robo da “Bu zor zamanlarda 
dostlarımızın yanındayız.” ifadesini 
kullandı.

BM’den İzmir depremi için 
“yardıma hazırız” açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İzmir’de 
meydana gelen  depremin 
ardından “yardıma hazırız” mesajı 
verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü 
Stephane Dujarric, günlük  
basın brifinginde, İzmir 
depreminin ardından destek için 
Türk yetkililere ulaştıklarını  
söyledi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve 
iletişim içinde olmaya devam 
edeceklerini belirten Dujarric, 
‘’Gerekirse yardıma hazırız.’’  
dedi. 

Putin, İzmir’deki depremle 
ilgili Erdoğan’a taziye mesajı 
gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a İzmir’de 
meydana gelen depremle 
ilgili “taziye” ve “geçmiş olsun” 
mesajını iletti.

İZMİR DEPREMİ NEDENİYLE 
AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE 
DAYANIŞMA MESAJLARI

Kosova Cumhurbaşkanı 
Haşim Taci: “Dualarımız hayatını 
kaybedenler ve yaralıların 
yakınlarıyla; Kosova bu zor 
zamanda Türk halkı ve devletinin 
yanındadır.”

Fransa Dışişleri Bakanı  
Jean-Yves Le Drian:  
“Yunanistan ve Türk halkı ile 
tam dayanışma içindeyiz. 
Yanlarındayız ve onlara 
yardımlarımızı seferber etmeye 
hazırız.”

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic: 
“Dualarımız Türk kardeşlerimizle.”
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DEPREM ANINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde, deprem anında ve sonrasında yapılacaklara 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

• Bilgilendirmede, deprem 
anında kesinlikle balkona 
çıkılmaması ve balkonlardan 
atlanmaması uyarısı yapıldı, 
binalardan düşebilecek 
baca, cam kırıkları ve sıvalara 
karşı tedbirli olunması 
istendi.

• Deprem anında enerji hatları 
ve direklerinden, ağaçlardan, 
diğer binalardan ve duvar 

diplerinden uzaklaşılması 
gerektiği belirtilirken, sarsıntı 
sırasında araç kullananların 
araçlarını güvenli şekilde 
durdurarak kontak anahtarı 
yerinde bırakılıp, pencereler 
kapalı olarak araç içinde 
beklemeleri gerektiği ifade 
edildi.

• Artçı depremlerin hasarlı 
binalarda zarara yol 

açabileceğine işaret 
edilerek, sarsıntılar tamamen 
bitene kadar hasarlı binalara 
girilmemesi, deniz kıyısından 
da uzak durulması  
istendi.

• Hasarlı binaların yakınında 
sessiz olunması, yolların 
acil yardım araçları için 
boş bırakılması gerektiği 
vurgulandı.

SESSİZ 
KAHRAMANLAR

Arama kurtarma 
köpeklerinin 
önemi, 1999 yılında 
meydana gelen 
Gölcük depremiyle 
çok daha iyi 
anlaşıldı. Bunun 
üzerine çeşitli sivil 
toplum ve kamu 
kuruluşlarında 
arama kurtarma 
köpeklerinin 
eğitimine hız 
verildi. Uzmanlara 
göre arama 
kurtarma köpekleri, 
enkaz altındaki 
canlı kişilerin 
çıkarılmasında 
zaman zaman 
teknolojik aletlerden 
daha iyi çalışıyor ve 
doğru tespitlerde 
bulunuyor. Bunun 
en yakın örneği 
İzmir depreminde 
yıkılan binaların 
enkazında 
sürdürülen kurtarma 
çalışmalarında 
yaşandı.
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İZMİR, SON 111 YILDA 6 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜĞÜNDE 8 DEPREM YAŞADI

30 Ekim’de Ege Denizi Seferihisar 
açıklarında 6,6 büyüklüğündeki 
depremle sarsılan İzmir ve 
civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri 
büyüklükte 8 deprem yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere 
göre, sismik açıdan oldukça 
aktif bir ülke olan Türkiye’nin 
bu konudaki kritik kentlerinden 
İzmir’de geçmişten günümüze 
pek çok şiddetli deprem 
meydana geldi.

İzmir ve yakınlarında 1900’lü 
yıllardan itibaren 6 ve üzerindeki 
büyüklükte yaşanan deprem 
sayısı, 30 Ekim’de gerçekleşen 6,6 
büyüklüğündeki depremle  
8 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 1909’da 6 
büyüklüğündeki Foça depremini 

yaşayan kentte, bu afette  
700 ev yıkıldı, ayrıca 1000 ev 
hasar gördü.

Bölgede 31 Mart 1928’de 
yaşanan 6,5 büyüklüğündeki 
Torbalı Depremi de yaklaşık 
2 bin evin yıkılmasına yol açtı. 
Deprem, İzmir, Manisa, Alaşehir, 
Uşak, Bayındır, Tire ve Ödemiş’te 
hasara neden oldu. 

22 Eylül 1939’da meydana 
gelen 6,6 büyüklüğündeki Dikili 
Depremi’nde ise 1000 ev yıkıldı.

23 Temmuz 1949’daki 6,6 
büyüklüğündeki Karaburun 
Depremi’ni yaşayan bölgede  
2 bin 200 ev hasar gördü.  
Evlerin bazıları yıkılırken, 
bazılarının ağır hasarlı olduğu 
tespit edildi.

Merkezi Ege Denizi olan 6,8 
büyüklüğündeki Söke-Balat 
Depremi’nin yaşandığı  
16 Temmuz 1955’te ise 300 ev 
enkaza dönüştü.

6 Kasım 1992’de Seferihisar 
ilçesine bağlı Doğanbey 
mahallesi merkezli 6 
büyüklüğündeki depremin 
yaşandığı bölgede 60 kadar 
yapıda hasar oluştu. 

12 Haziran 2017’de ise yine 
Karaburun merkezli 6,2 
büyüklüğünde deprem  
meydana geldi.

İzmir 30 Ekim 2020’de  
ise Seferihisar ilçesinin  
17 kilometre açığında 6,6 
büyüklüğünde depremle  
sarsıldı.

TÜRKİYE 
İZMİR İÇİN  
TEK YÜREK

Türkiye’nin dört bir yanındaki yardım 
kuruluşları, vakıflar, dernekler ve gönüllü 
vatandaşlarca İzmir’e gönderilen yardım 
malzemeleri, Âşık Veysel Rekreasyon 
Alanı’nda AFAD ve Kızılay ekiplerince teslim 
alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılıyor.
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TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı, 233 ülke veya 
bölgede uygulanan tüm 

seçim sistemlerini, avantajları 
ve dezavantajlarıyla ele alan bir 
çalışma yaptı. 

“Dünyada Seçim Sistemleri” 
başlıklı eserde, temsilî 
demokrasinin temelinde yer alan 
seçim olgusunun, seçim sistemi 
başta olmak üzere, seçimlerin 
yönetimi ve denetimine kadar 
uzanan kompleks bir yapı ve 
süreç olduğuna işaret edildi. 
Çalışmada, “seçim sistemi”, 
seçimlerde kullanılan oyların 
seçilecek kişileri ne şekilde 

belirleyeceğini ifade eden 
kurallar bütünü olarak tanımlandı. 

Dünyada parlamento seçimleri 
için yapılan ve genel seçimler 
olarak da adlandırılan seçimlerde 
kullanılan sistemler incelenerek, 
çift meclisli parlamentolarda, 
yalnızca parlamentonun alt 
kanadı ya da birinci meclis olarak 
adlandırılan temsilciler meclisi 
üyelerinin belirlendiği seçimler 
ele alındı. 

Senato veya üst kamara olarak 
adlandırılan ikinci meclislerin 
üyeleri, genel oy dışında 
farklı seçilme yöntemleriyle 

belirlenebildiğinden, inceleme 
dışında tutuldu.

Seçim sistemleri, “çoğunluk 
sistemleri”, “nispi temsil 
sistemleri”, “karma sistemler” ve 
“diğer sistemler” olmak üzere 
dört ana başlıkta masaya yatırıldı:

Çoğunluk sistemleri içinde 
tek isimli (dar bölge) tek turlu 
sistemin, iki turlu sistemin, serbest 
listeli çoğunluk sisteminin, kapalı 
listeli çoğunluk sisteminin, 
alternatifli oy sisteminin; nispi 
temsil sistemleri arasında 
listeli nispi temsil sistemi ve 
devredilebilir tek oy sisteminin; 

TBMM ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI, DÜNYADAKİ SEÇİM 
SİSTEMLERİNİ ARAŞTIRDI 
TBMM Araştırma 
Hizmetleri Başkanlığı, 
233 ülke veya bölgede 
uygulanan tüm seçim 
sistemlerini, avantajları ve 
dezavantajlarıyla ele alan 
bir çalışma yaptı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eserin ön sözünde, 
günümüz modern 
toplumlarında karar alma 
süreçlerinin demokratik 
meşruiyetini sağlayan 
en temel mekanizmanın, 
parlamento üyelerinin 
belirlendiği genel seçimler 
olduğunu belirtti.
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karma sistemler içinde karma 
üyeli orantılı sistem ve paralel 
sistemin; diğer seçim sistemleri 
arasında devredilemez tek oy 
sisteminin, sınırlı oy sistemi ile 
Borda Sayımı (kuralı) sisteminin 
yer aldığı belirtildi.

Seçim sistemlerinin ağırlıklı olarak 
teorik düzeyde açıklandığı ve 
avantajları ile dezavantajlarının 
örneklerle ele alındığı çalışmada 
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, 
İspanya, İsveç, İtalya ve 
Japonya’daki seçim sistemleri, 
ilgili sistemlerin altında özel olarak 
ayrıntılı şekilde incelendi. 

Çalışmada, tek tek hangi ülkede/
bölgede hangi seçim sisteminin 
uygulandığı ile bu sistemlerin 
dünya üzerindeki yaygınlığını 
gösteren sayı ve oranlara ilişkin 
bilgiler, tablolar halinde sunuldu. 
Araştırmada yer alan 233 
ülke veya bölgede en yaygın 
kullanılan sistemlerin, yüzde 
36,1’le listeli nispi temsil sistemi, 
yüzde 22,7’yle tek isimli (dar 
bölge) tek turlu sistem, yüzde 
13,7’yle paralel sistem, yüzde 
8,6’yla iki turlu sistem ve yüzde 
3,9’la karma üyeli orantılı sistem 
olduğu ortaya konuldu.

Seçim çevrelerinin büyüklüğü, 
seçim çevresi başına düşen 
sandalye sayısı, seçim barajı, 
seçim ittifakı, seçim çevresi 
düzeyinde nispi temsil 
hesaplama yöntemleri gibi seçim 
sistemini etkileyen önemli konular 
“Nispi Temsile İlişkin Hususlar” 
başlığı altında ele alındı.

Çalışmada ayrıca ilave bilgi 
verilmesi amacıyla seçim 
sistemlerinin maliyet ve 
karmaşıklıkları, farklı hükümet 
sistemine sahip ülkelerde hangi 
seçim sistemlerinin uygulandığı 
ve çeşitli ülkelerde uygulanan 
seçim barajı oranlarına ilişkin 
bilgiler tablolar halinde aktarıldı.

Eserin ön sözünü TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop yazdı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eserin ön sözünde, 
günümüz modern toplumlarında 
karar alma süreçlerinin 
demokratik meşruiyetini sağlayan 
en temel mekanizmanın 
parlamento üyelerinin 
belirlendiği genel seçimler 
olduğunu belirtti.

Vatandaşların iradelerinin 
seçimlerde kullandıkları 
oylar vasıtasıyla temsile 
dönüştürülmesine ilişkin usul ve 
yöntemlerin ise “seçim sistemi” 
olarak adlandırıldığına işaret eden 
Şentop, alternatif seçim sistemleri 
arasından ülke ve toplum için en 
ideal olanının belirlenmesinin, 
demokratik devletler tarafından 
karara bağlanması gereken hayati 
konulardan birini ifade ettiğini 
kaydetti.

Eserin, bu kapsamda seçim 
sistemleri konusunda dünya 
ölçeğinde geniş bir bakış 

imkânı sunduğuna dikkati 
çeken Şentop, eserde, alternatif 
seçim sistemlerine ilişkin teorik 
çerçevenin açık ve anlaşılır bir 
sistematikle verildiğini vurguladı.

Çalışmada, dünyada yaygın 
kullanılan seçim sistemlerinin 
anlatıldığı bölümlerdeki örnek 
ülke incelemeleriyle seçim 
sistemlerinin nasıl uygulandığının 
somut hale getirildiğine işaret 
eden Şentop, seçim sistemlerinin 
her birinin kendi içindeki 
uygulama farklılıklarıyla birlikte 
yer almasının, bu sistemlerin 
daha iyi anlaşılabilmesini 
sağlayacağını belirtti. Şentop, 
eserin sonunda yer alan seçim 
sistemlerine dair detaylı istatistiki 
tablo ve bilgilerin de dünyada 
uygulanan seçim sistemlerinin bir 
arada görülmesine ve ayrıntılı bir 
karşılaştırma yapılmasına imkân 
tanıdığını ifade ederek şunları 
kaydetti: “Seçim sistemi konusu 
ülkemizde de kimi zaman çeşitli 
tartışmalara yol açmakta ve 
kamuoyunda birbirinden farklı, 
hatta bazen birbirleriyle çelişen 
görüşlerin öne sürüldüğü bir alan 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
eserde çizilen teorik çerçevenin 
ve detaylandırılan yabancı ülke 
uygulamalarının, ülkemizde 
seçim sistemi konusunda 
gerçekleştirilen tartışmalarda ufuk 
açıcı bir kaynak olma potansiyeli 
taşıdığını düşünüyorum. 

Bu vesileyle başta Araştırma 
Hizmetleri Başkanlığı çalışanları 
olmak üzere, genel seçimlerde 
uygulanan seçim sistemlerine 
dair referans kitap niteliği 
taşıyacak bu çalışmanın 
hazırlanmasında ve basımında 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Eserin başta, 
demokrasimizin kalbi olan TBMM 
bünyesindekiler olmak üzere, 
konu hakkında yapılacak tüm 
tartışma ve çalışmalarda faydalı 
olmasını temenni ediyorum.”

TBMM Başkanı 
Şentop: “Seçim sistemi 

konusu ülkemizde 
de kimi zaman 

çeşitli tartışmalara 
yol açmakta ve 
kamuoyunda 
birbirinden 

farklı, hatta bazen 
birbirleriyle çelişen 

görüşlerin öne 
sürüldüğü bir alan 
oluşturmaktadır.”
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’u 
temsilen AİBPA Türk Grubu 

Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım’ın bir 
konuşma yaptığı toplantıya 
İtalya Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Maria Edera Spadoni 
ile İtalyan Senatör Michela 
Montevecchi ve Mısır Temsilciler 
Meclisi Milletvekili Muhamed Al 
Orabi katıldı.

AİBPA Türk Grubu Başkanı Ayrım, 
tüm dünyanın salgın nedeniyle 
önemli bir sınamadan geçtiği 
ve bölgesel iş birliğine duyulan 
ihtiyacın daha da görünür 
hale geldiği bir zamanda 
Başkanlık Divanı toplantısını 
video-konferans marifetiyle 
gerçekleştirmek zorunda 
kaldıklarını belirtti. Ayrım, 
konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı:

“Pek çok alanda olduğu gibi, 
Covid-19 salgınının yansımaları, 
AİBPA dönem başkanlığımız 
süresince düzenlemeyi 
öngördüğümüz faaliyetleri de 
olumsuz etkilemiştir. 2019 yılı 

Şubat ayında AİBPA dönem 
başkanlığını, Asamblenin 
etkinliğini ve görünürlüğünü 
artıracak, bölgesel örgütlerle 
ilişkilerini daha da güçlendirecek 
bir dönem olması arzusuyla 
devralmıştık. Ancak, 17 
Ekim 2019 ve 11 Ocak 2020 
tarihlerinde planladığımız 
Başkanlık Divanı toplantılarını 
katılım olmamasından dolayı 
gerçekleştiremedik. Yine 7-8 
Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlemeyi öngördüğümüz 
Zirve ve Genel Kurul toplantılarını 
da salgın nedeniyle iptal 
etmek zorunda kaldık. Dönem 
başkanlığımız takviminde yer alan 
Başkanlık Divanı ve Genişletilmiş 
Başkanlık Divanı toplantıları ile 
Zirve ve Genel Kurul hazırlıkları 
için ilgili kurumlarımızla beraber 
yoğun mesai harcadık ve mali 
yükümlülük altına girdik. Buna 
karşın, bizden kaynaklanmayan 
sebeplerle etkinliklerin art 

arda iptal edilmesinin sonucu 
olarak istediğimiz hedeflere 
ne yazık ki ulaşamadık. Bu 
geçici olumsuzluklara rağmen, 
dayanışma ve iş birliği 
yoluyla salgının üstesinden 
gelebileceğimize ve AİBPA  
olarak bu süreçten daha da 
güçlenerek çıkacağımıza 
inanıyorum.”

Şamil Ayrım, AİBPA’nın kurulduğu 
günden bu yana Avrupa-
Akdeniz bölgesinde iş birliğinin 
parlamenter boyutunun 
güçlendirilmesine önemli 
katkılarda bulunduğunu, bu 
nedenle, AİBPA’nın daimî bir 
sekretaryaya sahip olması 
fikrini ilk günden itibaren 
desteklediklerini söyledi.

Ayrım, “Roma’da kurulması 
kararlaştırılan daimî sekretaryanın 
faaliyete geçmesini ve 
İtalya tarafından geçici 

AKDENİZ İÇİN BİRLİK PARLAMENTER 
ASAMBLESİ (AİBPA) BAŞKANLIK DİVANI 
TELEKONFERANS TOPLANTISI
Akdeniz İçin Birlik 
Parlamenter Asamblesi 
(AİBPA) Başkanlık Divanı 
toplantısı, Avrupa 
Parlamentosu (AP) 
Başkanı David Sassoli 
başkanlığında AİBPA Türk 
Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
Şamil Ayrım’ın katılımıyla 
9 Eylül’de telekonferans 
yoluyla gerçekleştirildi.
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yöneticilerin görevlendirilmesini 
memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

AİBPA Türk Grubu Başkanı Ayrım, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Asamble’nin kurumsal ve idari 
yapısının güçlendirilmesi, yerel 
ihtiyaçlar temelinde özgün 
iş birliği mekanizmalarının 
geliştirilmesi ve geleceğe 
yönelik uzun vadeli stratejilerin 
oluşturulması amacıyla 
Sekretaryaya gerekli her türlü 
desteği vermeye hazırız. Bu 
vesileyle 2012-2016 döneminde 
üstlendiğimiz AİBPA’nın Ekonomi 
Komitesi Başkanlığını önümüzdeki 
dönemde de yürütmeyi 

arzuladığımızı ve bu görevi tekrar 
üstlenmeye aday olduğumuzu 
sizlere duyurmak istiyorum. Ancak, 
salgın sonrası toparlanma çabaları 
başta olmak üzere yoksulluk, 
istihdam, üretim, sanayileşme 
gibi bölgemizin kemikleşmiş 
ekonomik sınamalarına karşı 
çözümler üretmek ve bunlarla 
mücadelede rasyonel, etkin 
ve uygulanabilir stratejiler 
geliştirmek amacıyla Ekonomi 
Komitesi bünyesinde çalışmaya 
hazır olduğumuzu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Karadeniz 
Ekonomik İş Birliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Türkiye’nin 
dönem başkanlığımız esnasında 

AİBPA’da gözlemci olmak için 
başvuruda bulunmuştu.

Bu sene Mart ayında 
Antalya’da Divan toplantımızı 
yapabilseydik orada bu hususu 
görüşecektik. Lakin olmadı. Bu 
cihetle KEİPA’nın gözlemcilik 
talebinin görüşülerek kabul 
edilmesini AİBPA’nın Karadeniz 
ülkeleri ile temasının artırılması 
bağlamında önemli görüyorum. 
Toplantıyı düzenleyen Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Sayın 
David Sassoli’ye bir kez daha 
teşekkür ederek, yeni dönemin 
Asamblemiz ve bölgemiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.”

KEFEK BAŞKANI 
AKSAL,  
AVUSTRALYA’NIN 
ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ 
BROWN İLE 
GÖRÜŞTÜ
TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı Fatma Aksal,  
6 Ekim’de Avustralya’nın 
Ankara Büyükelçisi Marc 
Innes-Brown’ı kabul etti.

KEFEK Başkanı Aksal, 
Meclis’teki makamında 
gerçekleşen kabulde, KEFEK 

Başkanı olarak güzel çalışmalar 
yapmayı umduklarını söyledi. 
Büyükelçi Brown da kadın ve 
erkek eşitliğinin önemine işaret 
ederek, bu konuda büyük işler 
başarılabileceğini ifade etti. 

Avustralya’da karar alma 
mekanizmalarında kadın sayısının 
artırılmasına yönelik proje 
yürütüldüğünden bahseden 
Brown, bu kapsamda görevli bir 
grubun Türkiye’ye geleceğini 
belirterek, KEFEK’in çalışmalarını 
sordu. KEFEK Başkanı Aksal da kız 

ve erkek çocukların matematik 
ve mühendislik gibi alanlara 
yönlendirilmesine yönelik bir 
raporun henüz hazırlandığını, 
kadına yönelik şiddetin 
önlenmesine dair alt komisyon 
çalışmalarının da sürdüğünü 
aktardı. 
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2021 Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi ile 

2019 Yılı Merkezî Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin 
görüşmeleri, 21 Ekim’de AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 
başkanlığında toplanan TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
başladı. 

Görüşmelere katılan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, bütçe sunumu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, “2021 bütçesi, salgın 
tüm dünyada hayatı, üretimi 
ve ulaşımı durdurmuşken hem 
kendi kendine yeten, hem de 
dost ülkelerin imdadına yetişen 
Türkiye’nin bütçesidir.” dedi. 
Oktay, 2021 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi’nin,  

17 Ekim’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
imzalanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sunulduğunu 
anımsatarak, Bütçe Kanunu Teklifi 
ve 2019 Yılı Merkezî Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin 
ülke ve millet için hayırlı olmasını 
diledi.

Bütçe görüşmelerini, yürütme 
organının vizyonunun 
ortaya konulduğu, millete 
hesap verildiği bir mecra 
olarak gördüklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, şöyle devam etti:

 Ɇ “2021 Bütçesi, salgın tüm 
dünyada hayatı, üretimi ve 
ulaşımı durdurmuşken hem 
kendi kendine yeten, hem 
de dost ülkelerin imdadına 
yetişen Türkiye’nin bütçesidir.

 Ɇ 2021 bütçesi, en büyük 
ekonomiler derinden 
etkilenirken, OECD ve AB 
ortalamalarından pozitif 
ayrışarak güçlü şekilde 
toparlanmaya başlayan 
Türkiye’nin bütçesidir.

 Ɇ Jeopolitik olarak kriz ve 
çatışma alanlarına çok 
yakın olmamıza rağmen 
bölgesinde güvenli bir 
liman olarak dimdik ayakta 
durmamızı da birlik ve 
beraberliğimize borçluyuz.

 Ɇ Özellikle ABD-Çin arasında 
artan ticaret geriliminin 
olumsuz etkileri, küresel 
ticaret hacmindeki artışı ciddi 
oranda sınırlandırmaktadır.

 Ɇ Karadeniz’deki doğal 
gaz keşfi kaynaklı olarak 

2021 YILI BÜTÇESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
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yeni doğal gaz kontratlarında fiyatların daha 
rekabetçi yapılması ve 2023 yılında yerli 
doğal gazın kullanılmaya başlanacak olması, 
cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde 
iyileşmesine önemli katkı yapacaktır.

 Ɇ İhracatın yılın son çeyreğinde de artışı 
sürdürerek, 2020 yılında 165,9 milyar dolar, 
program dönemi sonunda ise 214 milyar dolar 
olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

 Ɇ Sağlık, gastronomi, festival, kültür ve spor 
gibi alternatif turizm alanlarında geliştirilecek 
stratejilerin de etkisiyle 2023 yılında seyahat 
gelirlerinin 35 milyar dolara yükselmesini 
bekliyoruz.

 Ɇ 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 
oranında artmıştır. Vergi gelirlerinin yıl sonunda 
ise yıllık yüzde 17,3 oranında artarak 790,7 milyar 
lira olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

 Ɇ Eylül 2020 itibarıyla Covid-19 salgını kapsamında 
ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan 

adımların büyüklüğü kredi 
ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya 
ulaşmıştır.

 Ɇ Vatandaşlara, esnaf ve firmalara 
Hazine destekli Kredi Garanti Fonu 
ile 306 milyar liralık kredi paketleri 
oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 
2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar 
liralık kredi ödemesi yapıldı.

 Ɇ 2020 yılında merkezî yönetim 
bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 
milyar lira, merkezî yönetim bütçe 
gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira, 
bütçe açığının 239 milyar 168 milyon 
lira, faiz dışı açığın 101 milyar 768 
milyon lira olarak gerçekleşeceğini 

tahmin ediyoruz.

 Ɇ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
getirdiği avantajları en etkin biçimde kullanarak 
bütçeden milletimiz için en güzel sonuçları, 
çıktıları sağlayacağız. Son 18 yılda olduğu gibi, 
bütçenin uygulanmasında mali disiplinden taviz 
vermeyeceğiz.

 Ɇ Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 
milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe 
giderlerinin yaklaşık yüzde 15,7’sini tek başına 
eğitime ayırıyoruz.

 Ɇ 2002’de yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının 
bütçe içerisindeki payını 2021’de yüzde 17,7’ye 
çıkarıyoruz.

 Ɇ Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel 
idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 17,3 
artırarak 114,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz.

 Ɇ (BES) 2021 sonunda bütçeden karşılanan toplam 
devlet katkısı tutarı 31,4 milyar liraya ulaşacak.”



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 28 
Ekim’de TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonunda Meclis 
Başkanlığı’nın 2021 bütçesine 
ilişkin sunumunda, TBMM’nin 
27’nci yasama döneminde 
yürütülen idari faaliyetlere ilişkin 
bilgiler verdi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “İstiklal Savaşı’nda tam 
bağımsızlık idealinin ve Millî 
Mücadele’nin karargâhı olan 
TBMM, 15 Temmuz hain darbe 
girişimi sırasında da bombalar 
altında, milletvekillerimiz 
ve çalışma arkadaşlarımızla 
görevini kahramanca sürdürerek 
demokrasi mücadelemizin 
merkez üssü olduğunu 
göstermiştir.” dedi. Covid-19 
salgınının ortaya çıkardığı 
olumsuz etkiye rağmen alınan 
tedbirlerle Meclis’in çalışmalarını 
aksatmadan, yoğun bir yasama 
dönemi geçirdiklerine işaret 
eden Şentop, milletvekillerinin, 
Genel Kurul çalışmaları, 
komisyon ve basın toplantılarını 

sağlıklı ortamlarda 
gerçekleştirebilmeleri 
için gerekli önlemlerin 
derhal, dikkatle ve 
titizlikle alındığını 
kaydetti.

“Millî meselelerde 
asla ihtilafa 
düşemeyiz.”

TBMM’nin, uluslararası 
sorunların ve 
meydan okumaların 
tamamında, yerinde 
ve zamanında tavır 
alarak, etkili bir duruş 
sergilediğini bildiren 
Şentop, “Meclisimiz, 
milletimize, 
devletimize, 
demokrasimize ve 
bağımsızlığımıza 
yönelen her türlü 
saldırı karşısında 
ülkemizin sınırlarını ve 
milletimizin güvenliğini 
korumak, istiklalimize 
sahip çıkmak ve 
demokrasimizi 

MECLİS BÜTÇESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM 
Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
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yaşatmak için bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
görevini yapmaya kararlılıkla 
devam edecektir. Bilinmelidir 
ki bizler, gazi Meclisin 
şerefli mensupları olarak tali 
meselelerde ihtilafa düşsek dahi, 
millî meselelerde asla ihtilafa 
düşemeyiz. Yüce Meclisimizin 
açılışının 100. yıl dönümünde 
milletimizin de bizden beklentisi, 
fikir ve telakki farklılıklarımıza 
rağmen bu yolda mutabakatla 
hareket etmemiz, millî 
çıkarlarımızın tahakkuku için el 
birliği yapmamızdır.  
Fikir ayrılıklarımız, ülkemiz ve 
milletimiz için en doğruya, 
en faydalıya ulaşmak 
için ortaya koyduğumuz 
çabaların bir göstergesidir.” 
değerlendirmelerinde bulundu. 

 Ɇ “Türkiye bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da tarihî gerçeklere ve 
uluslararası hukuka göre haklı 
olan davasında ve vatan 
savunmasında Azerbaycan’ın 
yanında yer almaya devam 
edecektir.

 Ɇ Bizler bu coğrafyada her 
zaman kalıcı barıştan yana 
olduk. Adalete ve hukuka 
olan inancımızla, Doğu 
Akdeniz’de ihdas edilen 
gerginliği diplomasinin bütün 
imkânlarıyla çözmekten 
yanayız.

 Ɇ İçinde bulunduğumuz 
coğrafyanın kalıcı barışa 
kavuşması kararlı duruşumuzu 
devam ettirmemizi zorunlu 
kılıyor.

 Ɇ 27. dönemde Başkanlığımıza 
3 bin 147 kanun teklifi 
sunulmuştur. Genel Kurul 
gündemine giren 211 kanun 
teklifinden 106’sı kanunlaşmış, 
1 adet de İçtüzük değişikliği 
gerçekleştirilmiştir.

 Ɇ Başkanlığımız tarafından 
2021 Yılı Bütçe Teklifi’nin 
hazırlanmasında mevcut 
program sistemine uygun 
şekilde tasarruf tedbirlerine 
azami riayet edilmiş olup, bir 
önceki yıla göre yüzde 8,4 
artışla bütçemiz 1 milyar 894 
milyon 56 bin lira olmuştur.

 Ɇ 27. dönemde, milletvekillerinin 
talepleri doğrultusunda, 200’ü 
uluslararası anlaşmalara yönelik 
olarak hazırlananlar olmak 
üzere, toplam 812 kanun teklifi 
taslağı hazırlanmıştır.

 Ɇ Yine aynı dönemde, Meclis 
Başkanlığımıza gelip işleme 
alınan 3 bin 312 Meclis 
Araştırması Önergesi’nden 3 
bin 265 önerge Genel Kurul 
gündemindedir. 45 Araştırma 
Önergesi, konularına göre 
birleştirilerek TBMM Genel 
Kurulunda görüşülüp 
kabul edilmiş ve böylece, 
Down Sendromu ve Otizm 
Araştırma Komisyonu, Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler Araştırma 
Komisyonu, ALS, SMA ve 
Benzeri Hastalıkları Araştırma 
Komisyonu, Hayvan Haklarını 
Araştırma Komisyonu, Bilişim 
Teknolojileri Bağımlılığını 
Araştırma Komisyonu, Rabia 
Naz Vatan Başta Olmak Üzere 
Şüpheli Çocuk Ölümlerini 
Araştırma Komisyonu olmak 
üzere 6 Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulmuştur.

 Ɇ Performans esaslı program 
bütçe sistemine uygun 
şekilde hazırlanan 2021 yılı 
bütçemizde TBMM’ye özgü 
‘Yasama Programı’nın’ yanı 
sıra diğer kurumlarla ortak 
olan ‘Yönetim ve Destek 
Programı’ ile ‘Program Dışı 
Giderler’ yer almaktadır. Bu 
çerçevede, TBMM’nin yasama, 
denetim ve temsil faaliyetiyle 
doğrudan veya dolaylı 

olarak ilişkilendirilen giderleri 
yasama, yasama programıyla 
ilişkilendirilemeyen 
faaliyetlerle ortak yönetim 
giderleri yönetim ve destek 
programında, TBMM’nin 
faaliyetleriyle doğrudan 
ilişkisi olmayan diğer giderler 
ise program dışı giderlerde 
bütçelendirilmiştir. Program 
bütçe sınıflandırması açısından 
2021 yılı bütçe teklifimize 
bakarsak, yasama programı 
bütçenin yüzde 71,4’üne 
(1.351.463.000 TL), yönetim ve 
destek programı bütçenin 
yüzde 23,1’ine (437.946.000 
TL), KDK ile RTÜK’e yapılan 
Hazine yardımlarından oluşan 
program dışı giderlerse 
bütçenin yüzde 5,5’ine 
(104.647.000 TL) tekabül 
etmektedir.

 Ɇ TBMM’nin teknolojik 
imkânlardan en iyi şekilde 
faydalanarak daha etkin, 
verimli ve hızlı bir şekilde 
hizmet üretebilmesi için 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz.

 Ɇ 2021 yılı bütçe hedefimiz, 
yasama ve denetim 
yetkisini kullanan değerli 
milletvekillerimizin sağlığına 
azami hassasiyeti göstererek 
çalışma şartlarını iyileştirmek, 
yasama sürecini ve kalitesini 
geliştirmek olacaktır.”

“TBMM TV, 1070 saat canlı 
Genel Kurul yayını yaptı.”

Genel Kurul toplantılarının  
TBMM TV’den 14.00-21.00  
saatleri arasında canlı 
yayınlandığını hatırlatan Şentop, 
şöyle devam etti: “Genel Kurulun 
21.00’den sonra devam eden 
çalışmaları ise resmî internet 
sitemiz ve mobil uygulamamız 
üzerinden canlı olarak takip 
edilebilmektedir. 
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27. dönemde TBMM TV 
tarafından Genel Kurulda  
840 saat, TBMM resmî internet 
sitesi üzerinden 230 saat olmak 
üzere toplam 1070 saat canlı 
Genel Kurul yayını, resmî  
internet sitesi üzerinden  
83 saat siyasi parti grup 
toplantıları canlı yayını  
yapılmıştır. 

Diğer taraftan TBMM TV’nin 
hizmet kalitesinin artırılması 
amacıyla teknik altyapısının 
güçlendirilmesi projesi 
başlatılmıştır. 

TBMM TV, 1994 yılından 
bugüne kadar kurulduğu günün 
teknolojisiyle hizmet vermektedir. 

Bu amaçla, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile  
31 Mart 2020 tarihinde bir 
protokol imzalanmıştır.”

 Ɇ “Cumhurbaşkanlığı  
Hükûmet Sistemi, hem 
yasama, hem denetim 
bakımından Parlamento’nun 
gücünü artıran bir sistemdir.

 Ɇ Anayasa Mahkemesi kararı 
kanun gereğince bağlayıcıdır. 
İlgili mahkemeler buna uymak 
zorundadır.

 Ɇ Yeni bir içtüzük hazırlanması 
lazım. Benim bu konuda 
yaptığım çalışmalar var. Yakın 
zamanda parti gruplarımızla 
da görüşüp bir çalışma 
yapacağız.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda 
Meclis Başkanlığı’nın 
2021 yılı bütçesine ilişkin 
milletvekillerinin sorularını ve 
eleştirilerini yanıtladı

Milletvekillerinin, soru 
önergelerinin yanıtlanmasına 
ilişkin eleştirilerine cevap veren 
Şentop, “Daha önceki sistemde 
İçtüzük hükmü 15 gün süre 
veriyordu. 15 gün içerisinde 
bakanlık veya başbakanlık 
tarafından tekrar uyarılacağı ve 
ek 10 günlük süre verileceğini 
söylüyordu. O uyarıların sebebi 
İçtüzük gereğiydi. Cevap 
verilmemesinin tespiti ve yeniden 
yazı yazılması da dâhil olmak 
üzere 30 gün gibi bir zaman 
dilimini kapsıyordu. Hâlbuki biz 
yeni düzenlemede bu süreyi 15 
güne indirdik. Dolayısıyla ‘süresi 
içerisinde cevap verilmiyor’ 
deyip önceki dönemlerle bunları 
mukayese ettiğimizde tanınmış 
olan süre İçtüzük gereği aynı 

süre değil. Yürütme, daha önce 
aşağı yukarı iki katı kadar bir süre 
kullanıyordu.” diye konuştu.

“Önümüzdeki temmuza kadar 
altyapıyı güçlendireceğiz.”

TBMM Başkanı Şentop, 
komisyon toplantılarının canlı 
yayınlanmasıyla ilgili taleplerin 
bulunduğunu ifade ederek, 
bunun sadece Türkiye’nin konusu 
olmadığını belirtti.

Şentop, şöyle devam etti: 
 “Teknik altyapı olarak, TBMM 
TV’den komisyon toplantılarını 
yayınlama imkânımız şu anda 
yok. TBMM TV, 1994’te kurulmuş 
ve hâlâ o dönemki teknolojik 
altyapı kullanılıyor. Bizim 
yayınlarımızı şu anki kanallar 
doğrudan yayınlayamıyorlar, 
dönüştürülmesi gerekiyor. 

Konuyla ilgili bir çalışma 
içerisindeyiz. Önümüzdeki 
temmuza kadar bu konuda 
altyapıyı güçlendireceğiz. 
İnternet üzerinden yayın teknik 
olarak mümkün. Bu konuda sair 
zamanlarda komisyonlarımızda 
bu tür talepler oldu. 
Komisyonlarımızın bu konuda 
anlaşarak karar vermesi lazım. 

Dolayısıyla bu, Meclis 
Başkanı’nın ‘yayınlayalım’ ya da 
‘yayınlamayalım’ diyebileceği bir 
konu değil.” 

“Bu sistem avantajlıdır.”

Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi ile 
Parlamento’nun gücünün 
ve etkisinin azaldığına 
dair eleştirilere karşı şu 
değerlendirmede bulundu:

“Yeni sistemde Parlamento 
çoğunluğu Cumhurbaşkanı’nın 
partisinden ve siyasi görüşünden 
ise siyasi iktidar, yürütme, yasama 
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faaliyetini yönlendirir. Önceki 
sistemde olmayan bir ihtimal 
daha var; Cumhurbaşkanı’nın 
siyasi partisiyle parlamento 
çoğunluğu aynı değildir. Böyle 
bir durumda yasama faaliyeti 
yürütme tarafından kesinlikle 
yönlendirilemez. Parlamento 
içerisinde çoğunluğu teşkil 
eden milletvekilleri veya partiler 
tarafından yönlendirilebilir. 
Sisteme bu açıdan baktığımızda, 
yasalaşma bakımından süreçlere 
baktığımızda yeni sistem 
öncekine göre en azından 
seçmene bu hakkı tanıyor. 
‘Parlamento çoğunluğunu sen 
hükümetten ayrı oluşturabilirsin. 
Dolayısıyla yasama faaliyetini 
hükümetten farklı olarak bir 
gücün eline verebilirsin’ diyor. Bu 
bakımdan bu sistem avantajlıdır.” 

“Anayasa Mahkemesi kararı 
kanun gereğince bağlayıcıdır.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Anayasa Mahkemesi kararı 
kanun gereğince bağlayıcıdır. 
İlgili mahkemeler buna uymak 
zorundadır.” dedi. HDP Diyarbakır 

Milletvekili Garo Paylan’ın eski 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
döneminde bazı milletvekillerinin 
kesin hükümlerinin Genel 
Kurul’da okutulmasının dönem 
sonuna bırakıldığını ifade 
etmesine değinen Şentop, 
Cemil Çiçek döneminde üç tane 
kesin hükmün bulunduğunu ve 
bunların da Kemal Aktaş, Engin 
Alan ve Sebahat Tuncel’e ilişkin 
olduğunu belirtti. 

“Dönem sonuna bırakma diye 
bir şey tamamen uydurmadır.”

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani Kemal Aktaş’ın benzerini 
ben iki arkadaşımız için iki 
defa yapmışım. Yani dönem 
sonuna bırakma meselesi yok. 
Bazı hukukçu arkadaşlar da 
Anayasa’daki 83. maddenin 
üçüncü fıkrasını yanlış okuyorlar. 
Orada dönem sonu demiyor, 
‘Cezasını çekmesi üyeliğin 
sona ermesine bırakılır’ diyor. 
Dönem sonu başka bir şey 
üyeliğin sona ermesi başka bir 
şey. Üyelik sadece dönemin 

bitmesiyle sona ermiyor. Kesin 
hükmün okunmasıyla, istifayla, 
milletvekilliğiyle bağdaşmayan 
bir iş yapması halinde de sona 
erebiliyor. Dolayısıyla Anayasa 
bilinçli olarak ‘üyeliğin sona 
ermesi’ demiş. Çünkü sona erme 
sebepleri var. Bu bakımdan 
dönem sonuna bırakma diye bir 
şey tamamen uydurmadır. Ne 
Anayasa’da ne başka bir yerde 
var.” 

“Bireysel başvuru kesin hükmü 
ortadan kaldırmaz.”

Bireysel başvurunun kesin  
hükmü ortadan kaldırmayacağına 
işaret eden Şentop, “Anayasa, 
‘kesin hüküm Genel Kurula 
bildirilince üyeliği sona erer’ 
diyor. 

Bireysel başvuru sonradan çıktı 
fakat bireysel başvuru kesin 
hükmü ortadan kaldırmıyor.

”Konuşmaların ardından yapılan 
oylamada TBMM, Sayıştay ve 
Kamu Denetçiliği Kurumunun 
2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
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TÜRKPA SAĞLIK KOMİSYONLARI TOPLANTISI 

DİLEKÇE ALT KOMİSYONU 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları 
Toplantısı, 17 Eylül’de video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde oluşturulan, 
Ön Ödemeli Gayrimenkul 

Satışlarında Yaşanan Sorunların 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu 1 Ekim’de toplandı. 

Alt Komisyon Başkanı, AK PARTİ 
Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kendirli, Alt Komisyonun ikinci 

toplantısında, konu 
hakkında Ticaret 
Bakanlığından genel 
bilgi aldıktan sonra, ön 
ödemeli gayrimenkul 
satışlarında yaşanan 
sorunlar hakkında ilgili 
kurum ve kuruluşlardan 
görüş almaya      

 başladıklarını belirtti. 
Kendirli, sözlerini şöyle  
sürdürdü:

“Ticaret Bakanlığının sunumu 
üzerine yaptığımız paylaşımlarda 
ve ilgili bakanlık ve kurumların 
bize göndermiş olduğu 
raporlardan anlaşıldığı üzere, 
bu konu tek bir bakanlığın veya 
kurumun görev alanında değil, 

birçok aktörün üzerine düşeni 
yapmasıyla sonuç alabileceğimiz 
ve oluşacak mağduriyetleri 
önleyebileceğimiz bir alan. 
Bu konuda etkili sonuçlara 
ulaşabilmek, ilgili kurumlar 
arasında görev paylaşımını 
doğru yapabilmek için bir arada 
bulunduğumuz toplantılar  
büyük önem arz  
etmektedir.”

Kendirli’nin konuşmasının 
ardından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı ve Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 
temsilcileri Komisyona  
konuya ilişkin bilgi verdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Recep Akdağ 

moderatörlüğünde gerçekleşen 
toplantıya, TÜRKPA Genel 
Sekreteri Altınbek Mamayusupov, 
Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık 
İşleri Komitesi ve TÜRKPA Çevre 
ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 
Başkanı Ehliman Emiraslanov, 
Kazakistan Parlamento Sosyal ve 
Kültürel Gelişim Komitesi Başkanı 
Beybit Hamrayev, Kırgızistan 
Cumhuriyeti Sağlık Bakan 
Yardımcısı Nurbolat Usenbayev, 
Özbekistan Cumhuriyeti Ali 
Meclisi Üyesi Zelenka Borisova 
ve üye ülke milletvekilleri katıldı.

“Covid-19 Salgını: Etkisi ve 
Geleceği” başlığı altında 

gerçekleşen 
toplantıda 
konuşan TBMM 
Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
Başkanı Recep 
Akdağ, kamu 
hastaneciliğini geliştiren 
Türkiye’nin, pandemiyle 
mücadelede bütün yükü 
kaldıracak güce sahip olduğunu 
vurguladı. Akdağ, Covid-19 
salgınıyla mücadelede en ön 
safta fedakârca çalışan sağlık 
personeline teşekkür ederek, 
Türkiye’nin salgın sürecinde 
dünyanın dört bir tarafına 
yardım eli uzattığını belirtti. 
Akdağ, Türkiye’nin Covid-19 
salgınıyla mücadelesindeki 

başarısına da dikkat çekti. Akdağ, 
Türkiye’nin şehir hastanelerini 
hayata geçirerek, güçlü kamu 
hastaneciliğiyle küresel ölçekli 
salgına hazırlıklı girdiğini ifade etti.

Şehir hastanelerine karşı çıkanlar 
olsa da, hastanelerin pandemi 
sürecinde ne kadar önemli 
olduklarının görüldüğünü dile 
getiren Akdağ, Türkiye’nin 
salgının ortaya çıkardığı bütün 
yükü kaldıracak kapasitede 
olduğunu vurguladı.
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TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç,  
7 Ekim’de 27. dönem  

4. yasama yılının ilk toplantısının 
açılışında yaptığı konuşmada, 
önceki komisyon başkanı olan 
ve Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurul Başkanlığı görevini 
devralan Volkan Bozkır’a, yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederek yeni görevinde başarılar 
diledi. Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında Dağlık Karabağ 
konusunda yaşanan sürece 
değinen Kılıç, TBMM’nin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
Azerbaycan’ın koşulsuz 
olarak yanında olduğunu, bu 
noktada her türlü desteğe 
hazır olduğunu vurguladı. 
Ermenistan Başbakanı’nın bir 
danışmanının, “Azerbaycan’daki 
sivil bölgeleri kaos çıkartmak 
için bombalıyoruz.” yönünde bir 
açıklamada bulunduğunu aktaran 
Kılıç, bunun durumun vahametini 
gösterdiğini, Ermenistan 
hükümetinin yaklaşımının nasıl 
olduğunu ortaya koymak 
açısından üzücü ama önemli bir 
bakış olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de de çeşitli 
gelişmeler yaşandığını ifade eden 

Kılıç, “Türkiye’nin haklı 
olan mücadelesinde 
hiçbir zaman geri adım 
atmayacağını zaten 
her platformda dile 
getiriyoruz. 

Dün Genel Kurul 
çalışmalarında da 
iki tezkere kabul 
edildi. Tezkerelerin 
müzakeresinde 
gördük ki, TBMM’de 
de Türkiye’nin çıkarları 
konusunda, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan 
haklarının korunmasında 
hiçbir tereddüt ve şüphe 

yoktur.” diye konuştu.

Türk milletinin, herkesin inancına 
ve dinine saygılı bir geleneğe 
sahip olduğunu belirten Kılıç, 
“Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Macron’un dinimizle ilgili yaptığı 
açıklamalarını esefle karşılıyor, 
ben şahsen kınıyorum. Bunu 
emperyalist bir yaklaşım açısıyla, 
geçmişten kaynaklanan birtakım 
alışkanlıkların tekrar ortaya 
çıkması olarak görüyorum.” diye 
konuştu. Kılıç’ın konuşmasının 
ardından komisyon toplantısı, 
basına kapalı devam etti.

Komisyon toplantısında bazı 
uluslararası anlaşmalara dair kanun 
teklifleri görüşüldü. Komisyon, 
uluslararası anlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulan  
5 kanun teklifini kabul etti.

Komisyonda kabul edilen kanun 
teklifleri şöyle:

 Ɇ Türkiye ile Azerbaycan 
Arasında Enerji ve Madencilik 
Alanlarında İş Birliğine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

 Ɇ Arabuluculuk Sonucunda 
Yapılan Milletlerarası Sulh 
Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş 
Milletler Konvansiyonunun 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

 Ɇ Türkiye ile Ürdün Haşimi 
Krallığı Hükümeti Arasında 
Ticari ve Ekonomik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

 Ɇ Türkiye ile Filistin Ulusal 
Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş 
Örgütü Arasında Geçici 
Serbest Ticaret Anlaşması 
ile Kurulan Ortak Komitenin; 
Temel Tarım Ürünleri ve 
İşlenmiş Tarım Ürünleri ile 
Balıkçılık Ürünlerinde Taviz 
Değişimine Dair Protokol’e 
Ait Tablo I’in Tadili Hakkında 
1/2020 Sayılı Kararı ile 
Geçici Serbest Ticaret 
Anlaşmasının “Menşeli 
Ürünler” Kavramının Tanımı 
ve İdari İş Birliği Yöntemlerine 
İlişkin Protokol II’sinin Tadili 
Hakkında 2/2020 Sayılı 
Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna ve 
Anlaşmanın Protokoller ve 
Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki 
Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi,

 Ɇ Türkiye ile Azerbaycan 
Arasında Tercihli Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına ve 
Anlaşmanın Eklerine 
İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki 
Verilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde Ermenistan’ın 

Azerbaycan’a saldırmasıyla 
başlayan gerilim ve çatışma 
sürecinde yaşanan hak 
ihlalleri ile Türkiye’deki Ermeni 
vatandaşlarının durumu hakkında 
alt komisyon kuruldu. 

Komisyon, 13 Ekim’de AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. 
Çavuşoğlu, toplantının açılışında, 
Komisyona yapılan bireysel 
başvurulara ilişkin bilgi verdi. 

Komisyona 27. yasama 
döneminde 12 Ekim itibarıyla 
ulaşan toplam başvuru sayısının 
6 bin 93 olduğunu belirten 
Çavuşoğlu, bunlardan 5 bin 
823’üne ilişkin gerekli işlemin 
yapıldığını bildirdi. 

Komisyonda daha sonra AK 
PARTİ ve MHP milletvekillerinin 
imzasını taşıyan; Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırmasıyla 
başlayan gerilim ve çatışma 
sürecinde yaşanan hak 
ihlalleri ve Türkiye’deki Ermeni 
vatandaşlarının durumu hakkında 
alt komisyon kurulmasına ilişkin 
önerge görüşüldü. 

Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun 
27 Eylül’de Azerbaycan’ın sivil 
yerleşim birimlerine saldırması 
üzerine Azerbaycan ordusunun 
bir operasyon başlattığını ve 
operasyonda Cebrail kenti, 
Hadrut kasabası ve 30’dan fazla 
köyün işgalden kurtarıldığını 
hatırlattı. Azerbaycan’daki sivil 
yerleşim yerlerinin Ermeni güçleri 
tarafından füze saldırılarıyla 
vurulduğunu tekrarlayan 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

“Pervasızca işlenen bu savaş 
suçları karşısında, uluslararası 
hak savunucusu kurum ve 
kuruluşları göreve çağırmak, savaş 
suçlarının işlenmesine seyirci 
kalmamak, dünya kamuoyunun 
dikkatini sivil kayıplara ve sivil 
altyapıdaki tahribata çekerek, 
bunun Yukarı Karabağ ve mücavir 
yedi bölgenin işgalini sürdürme 
aracı olarak kullanılmasının işaret 
ettiği ahlaki krize görünürlük 
kazandırmak ve zorla yerinden 
edilen yüzbinlerce insanın 
güvenli geri dönüş hakkına 
destek vermek, Komisyon olarak 
görevimizdir.” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanvekili ve 
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin 
Tanrıkulu, savaşların, ağır insan 
hakları ihlallerine yol açtığını, 
Azerbaycan ve Ermenistan 
arasındaki sorunun da barış odaklı 
şekilde çözülmesinden yana 
olduklarını belirtti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç 
Koçyiğit, “Bir yerde savaş, şiddet 
varsa orada insan hakkı ihlalinin 
olmaması düşünülemez.” dedi. 

AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Oya Eronat, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırısı konusunda 
alt komisyon kurulmasından 
memnuniyet duyduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
saldırmasıyla başlayan gerilim ve 
çatışma sürecinde yaşanan hak 
ihlalleri ile Türkiye’deki Ermeni 
vatandaşlarının durumu hakkında 
alt komisyon kurulmasına ilişkin 
önerge kabul edildi.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU: 
MECLİS, ERMENİSTAN’IN HAK İHLALLERİNİ 
GÜNDEME ALDI
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Türkiye Çevre Ajansının 
Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, 15 Ekim’de TBMM 
Çevre Komisyonunda kabul 
edildi. Teklifle, çevre kirliliğini 
önlemek ve yeşil alanların 
korunmasına, iyileştirilmesine ve 
geliştirilmesine katkı sağlamak, 
döngüsel ekonomi ve sıfır atık 
yaklaşımı doğrultusunda kaynak 
verimliliğini artırmak ile ulusal 
ölçekte depozito yönetim 
sistemi kurulmasına, işletilmesine, 
izlenmesine ve denetimine 
yönelik faaliyetlerde bulunmak 
üzere Türkiye Çevre Ajansı 
kurulacak.

Ajansın, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca belirlenen ve belirli 
bir depozito bedeli alınarak 
piyasaya sürülen ürünlerin 
tüketilmesi sonrasında iade 
alınması ve depozito bedelinin 
geri ödenmesine dayalı sistem 
üzerinden çalışması öngörülüyor.

Komisyonda kabul 
edilen kanun teklifleri 
şöyle:

 Ɇ Çevre 
kirliliğini önlemek 
ve yeşil alanların 
korunmasına, 
iyileştirilmesine 
ve geliştirilmesine 
katkı sağlamak, 
döngüsel ekonomi 
ve sıfır atık yaklaşımı 
doğrultusunda 
kaynak verimliliğini 
artırmak ile ulusal 
ölçekte depozito 
yönetim sistemi 
kurulmasına, 

işletilmesine, izlenmesine 
ve denetimine yönelik 
faaliyetlerde bulunmak 
üzere Türkiye Çevre Ajansı 
kurulacak.

 Ɇ Çevrenin korunmasına ve 
iyileştirilmesine yönelik ilkelere; 
sıfır atığın yaygınlaştırılması, 
motorsuz ve elektrikli araçların 
yaygınlaştırılması ve plastik 
içerikli ambalajların azaltılması 
ilkeleri de eklenecek.

 Ɇ Sıfır atık yönetim sistemini 
kurarak belge alanlar, 
türlerine göre kaynağında 
ayrı biriktirdikleri atıklarını, 
Bakanlıktan çevre lisansı almış 
atık işleme tesislerine geri 
kazanımı sağlanmak üzere 
verebilecek.

 Ɇ Plastik poşetleri ücretsiz 
verdiği veya Bakanlıkça 
belirlenen usul ve esaslara 
aykırı olarak plastik poşet 
verdiği tespit edilen satış 

noktalarına, depo alanı 
hariç, kapalı satış alanının her 
metrekaresi için 15,16 lira para 
cezası uygulanacak.

 Ɇ Elektrikli skuterlerin teşvik 
edilmesi ve kullanımının 
yaygınlaştırılması amacıyla 
paylaşımlı elektrikli 
skuterlerden alınacak işgal 
harcı bedeli en az tarife 
üzerinden hesaplanacak.

 Ɇ Belediyelerce bir e-skuterden 
günlük 16 lira 66 kuruş işgal 
harcı alınacak.

 Ɇ Çevre izni ve lisansı olmayan 
faaliyetler, süre verilmeksizin 
durdurulacak.

 Ɇ Karayollarındaki bisiklet yol 
ve şeritlerinde, bisiklet ve 
elektrikli skuter kullanabilmek 
için 15 yaşını bitirmiş olmak 
gerekecek.

 Ɇ Otoyol, şehirlerarası 
karayolları ve azami hız sınırı 
saatte 50 kilometre üzerinde 
olan karayollarında elektrikli 
skuter kullanılamayacak.

 Ɇ İl özel idareleri ve belediyeler, 
yaya yolu, bisiklet ile e-skuter 
yol, şerit, park ve şarj 
istasyonlarını yapacak.

 Ɇ Türkiye Çevre Ajansının 
depozito yönetim sisteminin 
kurulması ve işletilmesi 
faaliyetlerine ilişkin mal ve 
hizmet alımları, “ceza ve 
ihalelerden yasaklama” 
hükümleri hariç, Kamu  
İhale Kanunu’na tabi 
olmayacak.

ÇEVRE KOMİSYONU
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi.
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Enerji alanında düzenlemeler 
içeren Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş 
başkanlığında toplanan TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’nda 21 Ekim’de kabul 
edildi.

Komisyonda kabul edilen kanun 
teklifleri şöyle:.

 Ɇ Maden Kanunu’na göre 
ruhsat bedelinin tamamının 
ocak ayının sonuna kadar 
yatırılmaması halinde, her ay 
için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme 
zammı uygulanacak ve bu 
rakamın haziran sonuna kadar 
ruhsat bedeli olarak yatırılması 
zorunlu olacak. Aksi halde 
ruhsat iptal edilecek.

 Ɇ Maden arama ve işletme 
ruhsatlarının verilmesi, 
birleştirilmesi, sürelerinin 
uzatılması, devir ve intikalleri 
ile çevreyle uyum bedeli 

iadelerine ilişkin müracaatlar 
dışında, vadesi geçmiş borç 
durumunu gösterir belge 
aranılması zorunluluğu 
kaldırılacak.

 Ɇ Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, 
Organize Toptan Doğal Gaz 
Satış Piyasası tanımı eklenecek

 Ɇ TEİAŞ, bağlantı ve sistem 
kullanım anlaşmalarında 
düzenlenen sistem kullanım 
ihlallerinin takibini yapacak, 
ihlal durumu tespit edilen 
tüzel kişilere cezai şart 
ve diğer yaptırımları 
uygulayacak.

 Ɇ MTA tarafından ihale edilen 
alanların satışlarına ilişkin ihale 
bedelleri taksitlendirilerek 
ödenebilecek.

 Ɇ İdare payı hesaplamasında 
kullanılan su miktarının 
belirlenmesinde usulsüzlük 
veya kaçak kullanım tespiti 
halinde 500 bin lirayı 
geçmemek üzere ruhsat 
sahibine, bir önceki yılda 

kullandığı su miktarının 
karşılığının 2 katı oranında 
idari para cezası verilebilecek.

 Ɇ Genel aydınlatma giderlerinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının bütçesine 
konulan ödenekten 
karşılanmasına ilişkin 
uygulama 31 Aralık 2025’e 
kadar uzatılacak.

 Ɇ Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı elektrik dağıtım 
şirketlerinin denetimini, EPDK 
de dahil olmak üzere bu 
konuda ihtisas sahibi olan 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
birlikte yapabileceği gibi, 
bu kurum ve kuruluşlara 
kısmen veya tamamen 
yetki devretmek suretiyle 
yaptırabilecek.

 Ɇ Fiyat eşitleme mekanizması 
içerisinde tüm kamu ve özel 
dağıtım şirketleri ile görevli 
tedarik şirketleri yer alacak ve 
fiyat eşitleme mekanizması 
31 Aralık 2025’e kadar 
uygulanacak.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Enerji alanında 
düzenlemeler 
içeren Elektrik 

Piyasası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda 

Değişiklik 
Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi, 
TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu’nda 
kabul edildi.
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Komisyonda kabul edilen 
İşsizlik Sigortası Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapan Teklife göre, 
Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren 
prim desteği, prim teşviki, Gelir 
Vergisi stopaj teşviki ile Damga 
Vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 
2023’e, kısa çalışma ödeneğinin 
süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar 
uzatılabilecek.

 Ɇ İş veya hizmet sözleşmesi 
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 
döneminde sona erenler 
ile SGK’ye bildirilmeksizin 
çalışanların, en son 
çalıştıkları iş yerlerinde fiilen 
çalıştırılmaları halinde işverene 
günlük 44,15 TL  destek 
verilecek.

 Ɇ Yurt dışında bulunan para, 
altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını, 30 Haziran 2021’e 
kadar Türkiye’deki banka 
veya aracı kuruma bildiren 
gerçek ve tüzel kişiler, bu 
varlıklarını serbestçe tasarruf 
edebilecek.

 Ɇ Bu varlıklar nedeniyle hiçbir 
suretle vergi incelemesi  
ve vergi tarhiyatı 
yapılmayacak.

 Ɇ Millî Eğitim Bakanlığına 
bilgisayar ve donanımlarının 
bedelsiz teslimleri, bunlara 
ilişkin yazılım teslimi ile 
hizmetlerinde uygulanan  
KDV istisnası, 31 Aralık 2023’e 
kadar uzatılacak.

 Ɇ Umumi hizmet alanları,  
yol, otopark, yaya bölgesi 
gibi yerler ile kamu ve özel 
mülkiyete tabi arsa  
ve arazilerde (yapı ve  
binalar hariç) yapılacak 
elektronik haberleşme 
istasyonlarının kurulumuna 
mahsus 15 metreden yüksek  
kule, direk ve bunlara 
ait zorunlu altyapılar için 
1/1000 ölçekli uygulama 
imar planlarına işlenmesi ve 
ruhsatlanması şartı aranacak.

 Ɇ Belirli süreli iş sözleşmesi, 
işçinin 25 yaşını doldurmamış 
veya 50 ve daha yukarı 

yaşta olma koşulunu 
sağlaması kaydıyla, mevcut 
koşullar aranmadan yazılı 
yapılabilecek.

 Ɇ Vergi borçları yapılandırılarak, 
borçların 18 taksitle 
ödenmesine imkân tanınacak. 
Borcunu peşin ödemek 
isteyenlere de indirim 
sağlanacak.

 Ɇ Cumhurbaşkanı’na,  
yüzde 20 olan kurumlar 
vergisi oranını beş puana 
kadar indirme ve tekrar 
kanuni seviyesine getirme 
yetkisi verilecek.

 Ɇ Olağanüstü hal kapsamında 
kabul edilen kanunlarda  
yer alan ilave tedbirlere  
karşı hakkında önlem 
uygulanan kişi, kanuni 
temsilcisi ya da mirasçıları 
tarafından, tedbiri uygulayan 
veya bununla ilgili kamu  
kurum ve kuruluşlarına,  
bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren  
3 ay içinde başvuracak.

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ, PLAN VE BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
Vergi ve SGK prim 
borçlarının yapılandırılması 
ile Covid-19 salgınının 
istihdam üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılmasını içeren 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi, 23 Ekim’de TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi.
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Darbeyi Doğuran İklim

12 Eylül Askerî Darbesiyle 
demokrasinin askıya alınması 
öncesinde siyasi ve ekonomik 
iklim şöyleydi: Kısa süreli 
koalisyon hükûmetleri, siyasî 
partilerin Mecliste birbirleri 
aleyhine verdikleri gensorular 
ve 6 Nisan 1980’de görev süresi 
dolan Cumhurbaşkanı Korutürk’ün 
yerine 100 tur oylamaya rağmen 
bir ismin belirlenememesi, 
siyaseti adeta kilitlemişti. 

CHP’nin adayı 12 Mart  
Muhtırası’na imza atan eski 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
emekli orgeneral Muhsin Batur 
iken, AP’nin adayı 12 Mart’ın 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanı 
emekli orgeneral Faik Türün idi. 
Partilerin meselelere ideolojik 
bakması ve liderlerin şahsi hırsları 
sonucu artan siyasî gerginlik, 
fırsat kollayan orduya siyasete 
müdahale için yeterli bahaneyi 
vermişti. 

Ülkede asayişin olmaması 
da Silahlı Kuvvetler’in darbe 
yapmasına bir sebep olarak 
gösterilmişti. Sokak gösterileri, 
öğrenciler arası çatışmalar gibi 
şiddet olayları iyice tırmanmış, 
hatta terör Parlamento içinde 
can almıştı. 12 Mart döneminin 
Başbakanı Nihat Erim, Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın yıldönümünde (20 
Temmuz 1980) teröristlerin açtığı 
yaylım ateşi sonucu ölmüştü. 
Erim’in cenaze töreninde DİSK 
eski genel başkanı Kemal Türkler 
de yaşamını yitirmişti. 

Yönetime Açıktan Müdahale 

Ekonomik nedenlerle ülke 
çapındaki memnuniyetsizlik ile 
iç ve dış koşullar darbeye giden 
yolda orduya asgari derecede 
meşruiyet zemini sağlamıştı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül’de 
211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 
“Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak 
ve kollamak” şeklindeki hükmüne 
dayanarak siyaseti askıya aldı. 

Yönetimi ele geçiren generaller 
Silahlı Kuvvetler’in Kara, Deniz, 
Hava ve Jandarma Komutanları 
ile Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren başkanlığında bir Güvenlik 
Konseyinden oluşuyordu ve 
Kasım 1983 genel seçimlerine 
kadar Türkiye, Milli Güvenlik 
Konseyi ile idare edildi. Beş kişilik 
konsey Anayasa’yı askıya alan, 
Meclisi ve hükümeti fesheden, 
milletvekili dokunulmazlıklarını 
kaldıran, siyasî partileri kapatan, 
liderlerini tutuklayan ve sendikal 
faaliyetleri askıya alan bir 
sıkıyönetim uyguladı.  

Demokrasi Birikimine Vurulan 
Darbe 

Darbe sonrası ilk hükûmet etme 
yetkisi MGK’da olmak üzere 
bürokrat, profesör ve emekli 
subaylardan oluşan bir kadroya 
bırakıldı. Kenan Evren askerin 
siyasetten “makul bir süre 
içinde” gideceğini söylese de 
bu konuda net bir tarih yoktu ve 

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE  
KARA BİR LEKE 
12 EYLÜL 1980 DARBESİ
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dış politika dışında hemen her 
alanda Türkiye’yi radikal tedbirler 
bekliyordu. 

Siyasî Partiler Kapatıldı ve Mal 
Varlıklarına El Konuldu

İlk tedbirlerden biri temel hak ve 
özgürlüklerin askıya alınmasıydı. 
Darbeden sonra 2 ay içinde 8 bin 
kişi hapisteydi ve gözaltındakilerin 
sayısı bundan fazlaydı. Dahası, 
işkence yaygınlaşmış ve 
sistematik hale gelmişti. Kuşkulu 
ölümler, failleri bulunamadan 
sürüp gidiyordu. Tutuklamalar 
ve yargılamalar artık Türkiye’nin 
gündemi haline gelmişti. MGK, 
ancak Ekim 1981’de siyasal 
düzenlemeye dönük ilk adımı 
attı ve yeni anayasa taslağını 
hazırlaması için bir Danışma 
Meclisi atadı. Bu sırada çıkarılan 
bir yasayla bütün siyasî partiler 
16 Ekim’de resmen kapatıldı ve 
partilerin arşivleri dahil bütün mal 
varlıklarına el konuldu.

Ordu, Düzeni Tesis Edemedi

Yaygın kanının aksine 12 Eylül 
Askerî Darbesi sonrasında ordu 
sükûneti sağlayamamıştı. Sağ-
sol çatışmaları ve faili meçhul 
cinayetler darbe öncesinde 
olduğu gibiydi. Resmî rakamlara 
göre darbeden 3 ay sonrasına 
kadar çıkan olaylarda 230 
kişi ölmüş, 400’e yakın kişi 
yaralanmıştı. Darbe sonrası bir 
yılda tutukluların sayısı ise 122 
bin civarında idi. Temel hak ve 
özgürlüklerin kısıtlanıp siyasetin 
askıya alındığı bir süreçte yeni 
anayasa çalışmaları da devam 
etmekteydi. 

Sivil Siyaset Askıya Alındı

12 Eylül Askerî Darbesi, emir-
komuta zinciri içerisinde yerine 
getirilen ve sivil siyasetin askıya 
alındığı bir baskıcı rejimin 
başlangıcını temsil ediyordu. 
Türkiye, kendisini Cumhuriyet’i 

koruma ve kollama misyonuyla 
adlandıran bir anlayışın temsil 
ettiği bu gelenekle önceki 
yıllarda olduğu gibi sonrasında 
da maalesef yine karşılaştı. Sivil 
siyasetin engellenmesine dönük 
olarak yapılan bu baskıların ortak 
özelliği Türkiye’nin uzun yıllarda 
elde ettiği birikim ve tecrübesinin 
kaybolması oldu. 

Bugünden geriye bakıldığında, 
darbelerden bıkmış Türk 
toplumunun ilerleyen yıllarda sivil 
siyaset bilincinin geliştiğini de 
rahatlıkla söylemek mümkündür. 

Bunun en önemli ve büyük 
örneği ise Türk halkının 15 
Temmuz 2016’da ortaya koyduğu 
demokrasi tarihinin en büyük 
sivil direnişini gerçekleştirmiş 
olmasıdır. Türk siyasî ve 
demokrasi tarihine geçen bu 
şanlı destan, bir milletin, iradesine 
ve istiklaline nasıl sahip çıktığının 
mühim bir örneğidir. 
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SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1914) 
Amasya Tamimi’nde öngörülen kararları uygulamaya 
koymak için Mustafa Kemal Paşa, bazı Heyet-i 
Temsiliye üyeleriyle 2 Eylül 1919’da Sivas’a gitti. Sivas 
Kongresi, 4 Eylül 1919’da Mekteb-i Sultanî’de (Sivas 
Lisesi) açıldı. Kongre’ye katılması gereken temsilci 
sayısı, her sancaktan 3 temsilci gelmesi durumunda 
183 olması gerekirken, sayı ancak 38’e çıkabilmişti. Bu 

durumun en önemli sebebi, yurt çapında faaliyet gösteren cemiyetlerin ve derneklerin henüz ulusal çapta 
düşünmemesiydi. 

4-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi kararları bölgesellikten millî 
düzeye taşındı. Bir Heyet-i Temsiliye oluşturulup, ilk defa mevcut devlet yönetimine alternatif olabilecek 
yeni bir siyasi iktidarın temelleri atıldı. İstiklal Harbi’nde faal olan bütün millî cemiyetler, Anadolu ve Rumeli 
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildi. Ayrıca, Ali Fuat Paşa’nın Garbî Anadolu Umum Kuva-yı 
Milliye Kumandanı tayin edilmesi, haftada iki gün İrâde-i Milliye adında bir gazetenin çıkartılarak basın ve 
yayın yoluyla propagandaya önem verilmesi ve Meclis-i Mebusân’ın bir an önce toplanmasının temini gibi 
kararlar alındı.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ (13 Eylül 1921) 
Kütahya - Eskişehir muharebelerinden sonra insan gücünün en 
az yarısını, silah ve mühimmatının önemli bir kısmını kaybeden 
Türk Ordusu için batı cephesi birliklerine, Temmuz 1921’de Sakarya 
Nehri’nin gerisine çekilme emri verilmişti. 

Ağustos ayında ileri geçen Yunan ordusu ile kanlı muharebeler 
yaşanmış, Mustafa Kemal Paşa’nın meşhur sözü olan “Hatt-ı müdafaa 
yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz...” sözü bu 
savaş esnasında sarf edilmişti. 

Türk Ordusu tarafından 10 Eylül’de başlatılan karşı taarruzla Yunan birlikleri bozulmuş, 22 gün geceli-
gündüzlü süren kanlı çatışmaların neticesinde nihayet 13 Eylül’de Sakarya Nehri’nin doğusunda tek bir 
düşman  askeri kalmayarak tamamı batıya doğru itilmişti. Türk birliklerinin zaferiyle sonuçlanan Sakarya 
Meydan Muharebesi, TBMM Hükûmetinin siyasî alanda da başarılar elde etmesini sağlamış, Türk milletinin 
vatanın kurtuluşu ve tam bağımsızlığa kavuşmasına yönelik inancını kuvvetlendirmişti. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA GAZİLİK UNVANI TEVCİHİ (19 Eylül 1921) 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılmasından 
sonra Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak, cepheden “Edirne Mebusu İsmet ve Kozan 
Mebusu Fevzi” imzalarıyla Meclis’e gönderdikleri önergeyle 
Mustafa Kemal’e Müşirlik rütbesi  ile Gazilik unvanının verilmesini 
önermişler, Millet Meclisi ise 19 Eylül 1921’de bu önergeyi kabul 
etmişti. 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Meclis’e “...kazanılan bu başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan 
ordumuzun iradesi sayesinde düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple 
ödüllendirişinizin gerçek muhatabı yine ordumuzdur.” diyerek zaferde en büyük payın şanlı Türk Ordusu’na 
ait olduğuna işaret etmişti. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa 20 Eylül 1921’de orduya yayımladığı bildiride ise “...zaferden dolayı sizin 
kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin 
millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın en 
büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.” diyerek kendisine gösterilen teveccühe minnet duyacağını 
işaret etti.

TARİHTE BU AY 
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DEMOKRAT PARTİ’NİN KAPATILMASI (29 Eylül 1960) 
1946 yılında kurulmasıyla tek parti rejiminin bitişini simgeleyen 
Demokrat Parti, 1950 yılında “Yeter, söz milletindir.” sloganıyla 
geldiği iktidarda tam 10 yıl ülkeye hükûmet etmişti. Ancak 
darbe için fırsat kollayan ordu içindeki birtakım albaylardan 
oluşan ihtilalci grup, 27 Mayıs 1960’ta sivil siyasete set çektiğini 
ilan ederek milletin iradesine el koydu ve Türkiye’yi yine 
bilinmezlere sürükledi. Sabah erken saatlerde ordu birlikleri 
Ankara ve İstanbul’daki bütün hükûmet binalarını ele geçirirken, 
Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahil bütün bakan ve milletvekilleri tutuklandı. Darbenin 
hemen ardından bu tutuklamalar tüm Demokrat Parti mensuplarını kapsadı. 

Yaklaşık 500 kadar DP’linin Yassıada’ya nakledilmesi darbenin Demokrat Parti’nin iktidardan uzaklaştırılmasını 
hedef aldığını göstermekteydi. Partinin önce faaliyetleri durduruldu, hemen ardından ise 29 Eylül 1960 
tarihinde partinin kapatılma kararı alındı.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU (13 Ekim 1923) 
İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılması hükûmet 
merkezi meselesinin neresi olacağını gündeme 
getirmişti. Aslında bu sorun Millî Mücadele esnasında 
da ele alınmış, hükûmet 28 Kasım 1920’de bir kararname 
hazırlayarak bunu 31 Ocak 1921’de TBMM’de okumuştu. 
Kararnamede, İstanbul, kurtarıldıktan sonra dahi bir 
merâsim merkezi olarak muhafaza edilip, devlet 
merkezinin Anadolu’da emniyetli ve korunaklı bir yere 
nakledilmesinin gerekliliği ifade ediliyor, bir başkent 
komisyonu kurulması ve bu komisyona üç mebusun 
dahil edilmesi için Meclisten izin isteniyordu. Ancak 
parlamentoda konu müzakere edildi ve oy çokluğu ile teklif reddedildi. 

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

II. MECLİS BİNASI (18 Ekim 1924) 
1923 yılında Mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından 
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın toplantı mahalli olarak 
tasarlanan yapı, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının 
yetersiz olması sebebiyle birtakım değişiklikler 
geçirdikten sonra II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 
olarak 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır. Bina, 
1924-1960 yılları arasında 36 yıl hizmet vermişti. 1961 
yılında Meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması 
üzerine burası Merkezî Antlaşma Teşkilatı’na (CENTO) 
tahsis edildi. 

1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi olarak 
kullanılan tarihî bina, 1979’da Kültür Bakanlığı’na devredildi. Yapının ön kısmının Cumhuriyet Müzesi olarak 
düzenlenmesi, arka kısmının ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak 
kullanılması kararlaştırıldı. Müze kısmı onarım ve restorasyonlardan sonra düzenlenerek 30 Ekim 1981 
tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı ve bu şekilde 1985 yılına kadar hizmet verdi. Hâlihazırda 
müze olarak ziyaretçilere hizmet veren binada ilk üç Cumhurbaşkanının dönemini yansıtan tarihî hadiseler, 
fotoğraf ve özel eşyalar ile o dönemde Mecliste alınan kanun ve kararlar sergilenmektedir.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, merhum 
Başbakan Adnan Menderes, 

Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu’yu rahmetle andı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
17 Eylül’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Demokrasimize yönelik alçakça 
darbenin ardından sözde 
mahkemelerde yargılanıp idam 
edilen merhum Başbakan Adnan 

Menderes, Fatin Rüştü Zorlu 
ve Hasan Polatkan’ı rahmetle 
anıyorum. Milletimizin iradesi ve 

demokrasimizin gücü bu meş’um 
girişimlere bir daha asla geçit 
vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

ADNAN MENDERES, 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU, 
HASAN POLATKAN

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Almanya’nın 
başkenti Berlin’de bulunan 

Mevlana Camisi’ne yapılan polis 
baskınını kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 23 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında 
şunları kaydetti: “Berlin’de, sabah 
namazı kılınırken polisin Mevlana 
Camii’ne yaptığı baskın izah 
edilemez. Mabetlerin ve orada 
ibadet edenlerin masumiyetine  
ve temel insanî değerlere bir 
saldırı olarak gördüğümüz 
bu durum kaygı vericidir. 
Şiddetle kınıyorum. Müslüman 
kardeşlerimize geçmiş olsun.”

“MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN.”

ŞENTOP’TAN,  
ABDİ İBRAHİM’E TEBRİK 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi 
İbrahim’i, İsviçreli OM Pharma’nın yüzde 28.5 

hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’u 
20 Eylül’de telefonla arayarak, Türkiye adına  
duyduğu memnuniyeti dile getirirken,  
“Özellikle salgın döneminde Türkiye’nin sağlık 
alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle 
kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli.” 
dedi.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2020 135

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Mesut Yılmaz, 30 Ekim’de İstanbul’da 
tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

Siyasi yaşamına 1980’li yıllarda 
başlayan, Devlet Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Dışişleri Bakanlığı, Başbakan 
Yardımcılığı, ANAP liderliği ve 
üç kez Başbakanlık yapan Mesut 
Yılmaz, Türk siyasi hayatındaki 
önemli isimler arasında yerini aldı.

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 
1947’de İstanbul’da doğdu. 
Avusturya Lisesi’nde başlayan 
ortaöğretimini, İstanbul Erkek 
Lisesi’nde bitirdi. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Maliye ve İktisat 
Bölümü’nden mezun olan 
Yılmaz, 1972-1974 yılları arasında 
Almanya’nın Köln Üniversitesi 
İktisadi ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi’nde yüksek lisans 
çalışması yaptı.

Yılmaz, 1983’te kurulan Anavatan 
Partisi’nde kurucu üye ve Genel 
Başkan yardımcısı oldu. Aynı 

yıl kasım ayında yapılan genel 
seçimde Rize Milletvekili seçildi.

Birinci Turgut Özal Hükümeti’nde 
Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’na atanıp, hükümet 
sözcülüğü yapan Yılmaz, 1986’da 
Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

İkinci Özal Hükümeti’nde Dışişleri 
Bakanlığı’na atanan ve 1988 
yılından sonra Avrupa Demokrasi 
Birliği Genel Başkan Yardımcılığı 
yapan Yılmaz, Akbulut 
Hükümeti’nde de üstlendiği bu 
görevden 20 Şubat 1990’da istifa 
etti.

53. Hükümet’in Başbakanı 
olarak görev yaptı

Mesut Yılmaz, 15 Haziran 1991’de 
yapılan Anavatan Partisi Büyük 
Kongresi’nde genel başkanlığa 
seçildi. Kurduğu hükümet  
5 Temmuz 1991’de TBMM Genel 

Kurulu’nda güvenoyu aldı. 24 
Aralık 1995’te yapılan genel 
seçimler sonrası Anavatan Partisi 
ile Doğru Yol Partisi tarafından 
oluşturulan 53. Hükümet’in 
Başbakanı olarak görev yaptı.

28 Şubat sürecinde Meclis’te 
muhalefet milletvekilleri 
azınlıkta olmasına rağmen, 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından hükümeti 
kurmakla görevlendirilen Yılmaz, 
Demirel’in eski partisi DYP’den 
kendine yakın milletvekillerini istifa 
ettirerek onları Demokrat Türkiye 
Partisi adı altında toplayıp ANAP-
DSP-DTP koalisyonuna (ANASOL-D 
Hükümeti, 55. Hükümet) 
sokmasıyla 20 Haziran 1997’de 
üçüncü kez Başbakan oldu.

25 Kasım 1998’de, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (CHP) kendisi ve 
Devlet Bakanı Güneş Taner için 
verdiği gensoru önergelerinin 

MESUT 
YILMAZ’I 

KAYBETTİK
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Mesut Yılmaz, siyasete girdiği 1983’ten bu yana 
çeşitli bakanlıklar, Başbakan Yardımcılığı ve üç 
koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevlerini 
üstlendi.
Mesut Yılmaz, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın 

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye 
ve devirmeye iştirak” suçundan yargılandığı davada 
tanık olarak da dinlenmişti.

TBMM’de kabul edilmesinden 
sonra istifa eden Yılmaz, 18 
Nisan 1999’da yapılan genel 
seçimlerde partisinin büyük oy 
kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP 
koalisyonunda yer alarak Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
oldu.

Türkiye’de, 19 Şubat 2001’deki Millî 
Güvenlik Kurulu toplantısında, 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit 
arasında “Anayasa fırlatma’’ 
olayı yaşandı. Türkiye’yi büyük 
ekonomik krize sürükleyen bu 
olayın yaşandığı dönemde 
Başbakan Yardımcısı olan 
Mesut Yılmaz, “Başbakan’a bu 
konuda destek vermek, siyasi bir 
sorumluluktur. Yapılan muamele 
tamamen haksızdır.” demişti. 

Yılmaz, 3 Kasım 2002 
seçimlerinde partisinin yüzde 
5 oy oranı ile barajın altında 
kalmasından sonra görevinden 
istifa etti. Rize’den milletvekili 
seçilecek oy oranına ulaşmasına 
rağmen lideri olduğu ANAP 
yüzde 10’luk barajın altında 
kaldığından milletvekili 
seçilemedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İstanbul’da tedavi 
gördüğü hastanede hayatını 
kaybeden eski başbakanlardan 
Mesut Yılmaz için başsağlığı 
mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 30 Ekim’de 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, ”Sağlık 
sorunları nedeniyle bir süredir 
hastanede tedavi gören eski 
başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın 
vefatını üzüntüyle öğrendim. 
Kendisine rahmet, başta eşi  
Berna Yılmaz Hanımefendi 
olmak üzere tüm kederli ailesine 
başsağlığı ve sabır dilerim.” 
ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna 
uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın naaşı, Kanlıca’daki aile kabristanlığına defnedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan  
Mesut Yılmaz’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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16 Ekim 2020 tarihinde 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 

kaybeden AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Markar Eseyan, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un da katıldığı 
törenle son yolculuğuna 
uğurlandı.

Mide rahatsızlığı nedeniyle 
bir süredir tedavi gördüğü 
hastanede vefat eden gazeteci-

siyasetçi Markar Eseyan’ın Türk 
Bayrağına sarılı naaşı, dinî törenin 
düzenleneceği Kumkapı Meryem 
Ana Patriklik Kilisesi’ne getirildi. 

Tören çan sesi ile başladı. 
Türkiye Ermenileri 85. Patriği 
Sahak Maşalyan ve Başrahip 
Tatul Anuşyan’ın öncülüğündeki 
ruhani kurulun yer aldığı töreni, 
Başepiskopos Aram Ateşyan 
yönetti. Törende bir konuşma 
yapan Maşalyan, törene katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve beraberindekilere 

teşekkür ederek, böyle bir 
katılımın Türk Ermenileri tarihinde 
ilk olduğunu söyledi.

Maşalyan, AK PARTİ’ye ve 
TBMM’ye de başsağlığı diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
burada yaptığı konuşmada, 
Markar Eseyan’ı yâd ederken, 
ailesine, mensubu olduğu Ermeni 
cemaatine ve sevenlerine 
başsağlığı diledi. Eseyan ile 
gazetecilik döneminden 
başlayıp siyasete kadar uzun 
bir yolculuklarının olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Eseyan’ın iki dönem milletvekilliği 
yaptığını hatırlattı. 

Eseyan’ın son olarak partinin 
en üst yönetim kademesi 
olan Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulunda görev aldığını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Markar deyince herkes gibi 
bizim de aklımıza önce bu 
ülkeye, millete olan aşkı, sevdası 
geliyordu. 

Bu güzel gönüllü arkadaşımızın 
tüm hayatı Türkiye’de 
demokrasinin, hak ve 
özgürlüklerin gelişmesi, 
ülkenin kalkınması, büyümesi, 
güçlenmesi yolundaki çabaları 
desteklemekle geçti. 

Türkiye’de yerli ve millî bir duruşla 
aydın sıfatı kazanmanın kökenle 

MARKAR 
ESEYAN 
SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Markar Eseyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde bir tören 
düzenlendi.
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dille veya ideolojiyle değil, kalple 
ve samimiyetle ilgili olduğunun 
en mümtaz örneklerinden biriydi 
Markar. 

İçinden geçtiğimiz şu tarihî 
günler Markar’ın tüm entelektüel 
birikimini halkına ve insanlığa 
hizmet adama erdeminin 
önemini hepimize bir kez daha 
gösteriyor. 

Zihninin ve kaleminin namusuna 
sahip aydınların zor yetiştiği bir 
ülkeyiz. İşte böyle bir mücadele 
ve siyaset insanı olan Markar’ın 
vefatı gönüllerimizle birlikte 
fikir dünyamızda da bir boşluk 
oluşturmuştur. 

Ermeni cemaatimizin arasından 
sevgili Markar’ın boşluğunu 
doldurmaya aday, ülke ve millet 
sevgisiyle kendini yetiştiren 
nice gençlerin bulunduğuna 
inanıyorum. 

Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Türkiye’yi güçlü 
kılan zenginliğimizin önemli bir 

rengi olan Ermeni cemaatine 
destek vermeyi sürdüreceğiz. 

Yol arkadaşımızı bir kez daha 
tazimle yâd ediyor, ailesine 
ve sevenlerine şahsım, eşim, 
milletim adına baş sağlığı 
diliyorum. Ruhu şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye Ermenileri 85. Patriği 
Sahak Maşalyan’ın törendeki 
konuşmasının da çok güçlü 
olduğunu ifade ederek, kendisini 
tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un yanı sıra 
cenaze törenine İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 

Mahir Ünal, İstanbul Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş, AK PARTİ 
İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak, Surp Pırgiç Ermeni 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Bedros Şirinoğlu, Eseyan’ın 
ablaları Nergis Erdik, Arşaluys 
Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda 
Hamamcıyan ile kardeşi Sima 
Eseyan katıldı. 

Eseyan’ın cenazesi, törenin 
ardından defnedilmek üzere Şişli 
Ermeni Mezarlığı’na götürüldü. 

TBMM Başkanı Şentop, iştirak 
ettiği Markar Eseyan için 
düzenlenen cenaze törenine 
ilişkin sosyal medya hesabından 
paylaştığı mesajda, “AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili, değerli 
arkadaşımız, tüm ömrünü 
Türkiye’nin istikbali için harcayan 
Markar Eseyan’a son görevimizi 
ifa ettik. 

Tekrardan başımız sağ 
olsun. Milletimize, ailesine ve 
sevenlerine sabırlar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Mide kanseri rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü 
Gayrettepe Florence Nightingale 
Hastanesinde vefat eden Eseyan, 
Aram ve Nurten Eseyan çiftinin 
çocuğu olarak 4 Şubat 1969 

yılında İstanbul Şişli’de dünyaya 
geldi. 

İlkokulu Şişli Özel Bomonti Ermeni 
Katolik İlköğretim Okulu’nda, 
liseyi Özel Getronagan Ermeni 
Lisesi’nde okuyan Eseyan, 1995 

yılında Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde lisans 
eğitimini tamamladı, yüksek 
lisansını ise İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Kültürel İncelemeler 
Bölümü’nde yaptı. 

TBMM’de 25, 26 ve 27. dönem 
AK PARTİ İstanbul Milletvekilliğine 
seçilen Eseyan, AK PARTİ Tanıtım 
ve Medya Başkan Yardımcılığı ile 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
(MKYK) üyeliği görevlerini de 
yürütüyordu. 

Markar Eseyan, Anayasa 
Komisyonu, Türkiye-Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu (KPK) Eş 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
de bulundu.

Markar 
Eseyan
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr.  

Mustafa Şentop, vefat eden 18. Dönem Malatya 
Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu için başsağlığı 

dileğinde bulundu. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 6 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında, 
“18. Dönem Milletvekilimiz M. Bülent 
Çaparoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. 
Zor zamanlarda, başörtüsü yasağına açıkça ve 
cesurca karşı duruşu, yaptığı değerli çalışmalar 

daima hayırla yâd edilecektir. 

Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, 
sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadesine yer verdi.

MEHMET  
BÜLENT 
ÇAPAROĞLU

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Bosna 
Hersek’in ilk 
cumhurbaşkanı 

Aliya İzzetbegoviç’in yakın çalışma arkadaşlarından 
Prof. Dr. İsmet Kasumagiç’in vefatı dolayısıyla 
başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
93 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. 
İsmet Kasumagiç için 23 Ekim’de sosyal 

medya hesabından yayımladığı mesajda, “Balkan 
Müslümanlığının öncü ve fedakâr ismi, merhum 
Aliya İzzetbegoviç’in yol arkadaşı İsmet Kasumagiç’in 
vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük 
mücadele insanı İsmet Kasumagiç’e Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine ve Rumeli Müslümanlarına 
başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

İSMET 
KASUMAGİÇ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, koronavirüs dolayısıyla 
vefat eden Makedonya’nın eski 
Merkez Jupa Belediyesi Başkanı ve 
iş adamı Mazlum Hasan için sosyal 
medya hesabından 7 Eylül’de 
başsağlığı mesajı yayımladı. TBMM 
Başkanı Şentop’un mesajı şöyle: 
“Kuzey Makedonya’nın önemli 
şahsiyetlerinden, eski Merkez 
Jupa Belediyesi Başkanı ve iş 
adamı Mazlum Hasan’ın Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybettiğini 
teessürle öğrendim. Kendisine 
Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, hayatını kaybeden 
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed 
el-Cabir es-Sabah için başsağlığı 
dileğinde bulundu. 

Şentop, 29 Eylül’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda 
şunları kaydetti: “Dost ve kardeş 
ülke Kuveyt’in Emiri Sabah el-
Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 
vefatını teessürle öğrendim. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
ailesine ve Kuveyt halkına 
başsağlığı diliyorum.”

MAZLUM HASAN SABAH EL-AHMED 
EL-CABİR ES-SABAH TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, vefat eden İstanbul İlim 
ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet 
Fırıncı’nın eşini telefonla arayarak 
taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop 4 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında, 
şu ifadelere yer verdi: “Ömrünü 
Kur’an ve İman hizmetinde 
geçiren Mehmet Fırıncı Hoca’nın 
vefatı üzerine muhterem eşini 
arayarak taziyelerimi ilettim.  
Merhum’a Cenab-ı Hak’tan 
rahmet diliyorum; mekânı cennet 
olsun.”

MEHMET FIRINCI 
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk 
edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair 
ve düşünür Nuri Pakdil’in vefat yıl dönümü 

dolayısıyla 18 Ekim’de sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kudüs Şairi” Nuri 
Pakdil’in vefatının 1. yılında yaptığı paylaşımda 
şunları kaydetti: “Edebiyatımızın mihenk taşlarından, 
fikir dünyamızın kurucu isimlerinden, bir ömür, 
Kudüs’ü gönlünde taşıyan Nuri Pakdil’i vefatının 
sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları 
Başkanlığı personeli İbrahim Sevgi, 8 Eylül’de 
koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, koronavirüs 
dolayısıyla vefat eden Meclis personeli İbrahim 

Sevgi için sosyal medya hesabından 
başsağlığı mesajı yayımladı. TBMM 
Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 
“Mesai arkadaşımız İbrahim Sevgi’yi 

Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve ani bir şekilde 
kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine 
Allah’tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bosna 
Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i 
vefatının 17. yılında rahmetle andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Ekim’de  
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  
“Geldi, yaşadı, yazdı, savaştı, yönetti ve bu 
dünyaya bir şey öğretip gitti. Düşünceleri, ilkeleri 
ve eylemleriyle, adaletin ve Müslüman onurunun 
altını çizerek kalbimizdeki ebedî yerini alan Aliya 
İzzetbegoviç’i rahmetle anıyorum.”  
ifadelerini kullandı.

KUDÜS ŞAİRİ  
NURİ PAKDİL’İ ANMA

TBMM PERSONELİ İBRAHİM SEVGİ  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN  
VEFATININ 17. YILI

ALİ HÜSREV 
BOZER VEFAT ETTİ

Dışişleri Eski Bakanlarından 
Prof. Dr. Ali Hüsrev Bozer, 
30 Eylül’de vefat etti. 

28 Temmuz 1925’te Ankara’da 
doğan Ali Hüsrev Bozer, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduktan sonra İsviçre 
Neuchatel Üniversitesinde 
doktorasını gerçekleştirdi.

Ticaret Hukuku Profesörü, Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi 
Hakimi, Lahey Adalet Divanı 

Üyesi, Hukuk Fakültesi Ticaret 
Hukuku Kürsü Başkanı olarak 
görev yapan Bozer, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Kurucu Üyesidir. 

XVII. dönem Ankara, XVIII. dönem 
İçel Milletvekili, Gümrük ve 
Tekel Bakanı, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı olmuş ve 
22.02.1990 - 12.10.1990 tarihleri 
arasında Dışişleri Bakanı olarak 
görev yapmıştır. 

Legion d’honneur nişanı sahibidir.
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VEFAT EDEN ESKİ BAKAN ZEKİ ERGEZEN İÇİN TBMM’DE 
TÖREN DÜZENLENDİ

Vefat eden eski Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Zeki 
Ergezen için 3 Ekim’de 

TBMM’de tören düzenlendi. 

Törene, 71 yaşında vefat eden 
Ergezen’in ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski 
TBMM Başkanları Binali Yıldırım, 
İsmail Kahraman, Mehmet Ali 
Şahin, TBMM İdare Amiri Ali 
Şahin, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal, AK PARTİ 
Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, DEVA Partisi 
Genel Başkanı Ali Babacan, Türk 

Parlamenterler Birliği Genel 
Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı 
milletvekilleri ve TBMM çalışanları 
katıldı. Ergezen’in cenazesi, Hacı 
Bayram Veli Camisi’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Bitlis’in Ahlat 
ilçesinde toprağa verildi. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
olarak görev yaptı

Ahlat’ta 1949 yılında doğan 
Ergezen, Ankara Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Mimarlık  
Bölümünden mezun oldu.  
Bitlis ve Muş’ta Bayındırlık İl 
Müdürlüğü, Köy Hizmetleri  
Genel Müdürlüğünde İnşaat 
Dairesi Başkanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünde  
İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı 
görevlerinde bulunan  
Ergezen, Adalet ve Kalkınma 
Partisi kurucu üyeleri arasında  
yer aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN ESKİ BAKAN 
ERGEZEN İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Eski Bayındırlık ve İskân Bakanımız  
Zeki Ergezen’in vefatını derin bir teessür ile 
öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

ESKİ SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ,  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eski Sağlık Bakanı  
Prof. Dr. Osman Durmuş için 
TBMM’de cenaze töreni 

düzenlendi. 

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 
tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybeden eski Sağlık 
Bakanı Osman Durmuş’un cenaze 
törenine, ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, İYİ 
Parti TBMM Grup Başkanı İsmail 
Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından 
Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve 
eski milletvekili katıldı.

Durmuş’un cenazesi, Ahmet 
Efendi Camisi’nde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

57’nci Hükümet’te Sağlık 
Bakanlığı yaptı

DSP-MHP-ANAP Koalisyon 
Hükümeti’nde Sağlık Bakanı 
olan Osman Durmuş, 5 Ağustos 
1947’de Çankırı’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Durmuş, aynı 
fakültenin Anatomi Ana Bilim 
Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı 
ve Ankara Hastanesi’nde genel 
cerrahi ihtisasını tamamladı. Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi olarak görev yapan 
Durmuş, 1990’da doçent, 2003 
yılında profesör oldu. Ulusal ve 
uluslararası yayınlarda yaklaşık 
60 makalesi yayımlanan Durmuş, 
MHP’den Kırıkkale Milletvekilliği 
yaptı.

57’nci Hükümet’te Sağlık Bakanlığı 
görevini yürüten Osman Durmuş, 
evli ve 3 çocuk babasıydı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ESKİ SAĞLIK BAKANI OSMAN 
DURMUŞ İÇİN TAZİYE MESAJI 
PAYLAŞTI

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 26 Ekim’de 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “57. Hükümet’te 
Sağlık Bakanı olarak görev yapan, 
Kırıkkale Milletvekili olarak Yüce 
Meclisimizde değerli çalışmalara 
imza atan Osman Durmuş’un 
vefatını üzüntüyle öğrendim. 
Merhum’a Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.” ifadesini 
kullandı.
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23. Dönem AK PARTİ Ankara Milletvekili

Mücahit PEHLİVAN
(1963 - 2 Eylül 2020)

25. Dönem MHP Gümüşhane Milletvekili 

Mustafa CANLI
(1962 - 26 Eylül 2020)

19. ve 20. Dönem RP Ankara Milletvekili

Ömer Faruk EKİNCİ
(1944 - 24 Ekim 2020)

22. Dönem ANAP Erzurum Milletvekili

İbrahim ÖZDOĞAN
(1956 - 16 Eylül 2020)

16. ve 18. Dönem ANAP Muş Milletvekili

Mehmet Emin SEYDAGİL
(1939 - 24 Ekim 2020)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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