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“10 Kasım 2020, büyük 
komutan ve Cumhuriyet’in 
banisi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 82’nci 
yıl dönümü. 

O’nun bizlere emaneti olan  
Cumhuriyet’in ve ortaya 
koyduğu büyük hedeflerin, 
her an ve aynı kararlılıkla 
devam ettirilmesi; 
ülkemizin müreffeh ve 
huzur içinde olması kadar, 
dünyada ve bölgemizde 
seçkin bir yere sahip ve 
kendi gündemini tayin 
etme kudretini haiz Türkiye 
olmasıyla mümkündür.

Türkiye, bir asra yaklaşan 
cumhuriyet tecrübesi ve 
her türlü baskıya, darbeye 
ve hamleye rağmen ayakta 
tuttuğu demokrasisiyle 
geleceğe emin adımlarla 
yürümeye devam 
etmektedir. 

Aziz milletimiz ve onun 
iradesinin eşsiz bir tezahürü 
olan devletimiz; dünyayı 
kasıp kavuran salgın 
sürecinde insani değerleri, 
özellikle paylaşım ruhunu 
ve dünyanın neresinde 
olursa olsun, acılara ortak 
olabilmeyi herkese bir kez 
daha hatırlatan bir duruş 
sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 
Cumhuriyet’in banisi, büyük 
komutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, ebedî 
âleme irtihalinin 82’nci 
yıl dönümünde bir kez 
daha rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhu şâd olsun.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop
TBMM Başkanı





KASIM - ARALIK  2020	 SAYI:	251	 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
Fitnet Banu Doğan

Miray Ekeyılmaz

HABER MERKEZİ
Bahar Demir

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

TBMM BAŞKANI ŞENTOP
MAKEDONYA’DA

2021
“İSTİKLAL 
MARŞI 
YILI”

“10 KASIM”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN VİDEO
KONFERANS İLE KATILDIĞI TOPLANTILAR

2021 BÜTÇESİ
MECLİSTE KABUL EDİLDİ

TBMM BAŞKANLIK DİVANI
TOPLANTISI YAPILDI

4

58

14

68

18

20

“KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR.”

TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA 
‘MİLLÎ EGEMENLİK VE TEMSİL’

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

32

52

2 MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 20202



“KADINA 
YÖNELİK HER 
TÜR ŞİDDET
SUÇTUR VE 
KARŞISINDAYIZ.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
TBMM BAŞKANI ŞENTOP’U KABUL ETTİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU 6. KESİMİ 
HİZMETE AÇILDI

82

72

77

3

TBMM’DE ÜST DÜZEY SALGIN ÖNLEMLERİ

86

AVRUPA’DA 
TÜRKİYE 
RÜZGÂRI

88

“TBMM VE ANITKABİR TABLOLARI
SERGİSİ” ...........................................................................................................22

ÇEVREYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
İÇEREN KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL
KURULUNDA KABUL EDİLDİ ......................................................23

41. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI
SANCAK VERME TÖRENİ .............................................................24

TEKİRDAĞ İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU
ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ ......................... 26

AZERBAYCAN TEZKERESİ TBMM’DE
KABUL EDİLDİ ........................................................................................... 29

YOL MEDENİYETTİR ...........................................................................36

“KÜLTÜR VE SANAT HAYATIMIZDA
EBÜZZİYA AİLESİ” SERGİSİ ...........................................................38

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
FAHRİ DOKTORA TEVDİ TÖRENİ ..........................................51

DOLMABAHÇE’DEN ETNOGRAFYA’YA .........................54

ENDONEZYA MECLİS BAŞKANI TBMM’DE ...............56

EDİRNE’NİN KURTULUŞUNUN 98’İNCİ YILI ...............67

“DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ” ...................................70

ENERJİ ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN  
TEKLİF TBMM GENEL KURULUNDA  
KABUL EDİLDİ ............................................................................................75

ÇAD TURİZM BAKANI GEO TBMM’DE ..........................76

TBMM TV’NİN 26. YIL DÖNÜMÜ.........................................77

TBMM’DE DÖRT PARTİDEN FRANSA 
SENATOSU’NA ORTAK TEPKİ ...................................................79

SARIKAMIŞ ..................................................................................................83

TÜRK KADINLARININ SİYASİ HAKLARINI 
KAZANIMI: SEÇME VE SEÇİLME HAKKI .......................90

İSTİHDAM TEŞVİKİ VE BORÇ YAPILANDIRMASINA 
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI .....................................91

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN 
101. YIL DÖNÜMÜ ................................................................................93

MEVLANA’NIN 747. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ .............94

APA BAŞKANLIK DİVANI HEYETİ TBMM’DE ..............98

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ YENİDEN 
ZİYARETE AÇILDI ................................................................................. 108

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ 
FİNANSMANININ ÖNLENMESİ TEKLİFİ TBMM 
GENEL KURULUNDA YASALAŞTI ........................................110
ANADOLU AJANSI “YILIN FOTOĞRAFLARI” 
OYLAMASI ................................................................................................... 111
TBMM KOMİSYONLARININ ÇALIŞMALARI ..............118
MEŞRUTİYET’İN İLANI VE İLK OSMANLI 
PARLAMENTOSU ................................................................................132

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2020 3



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
İstiklal mücadelemizin önderi, 
devletimizin kurucu lideri  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatının 81’inci yıl dönümü. 

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

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

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

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

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

Başta Atatürk olmak üzere İstiklal 
Harbi’ni gerçekleştiren tüm 
komutan ve askerlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz.

10 Kasım 1953
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EN YAKINLARININ 
GÖZÜNDEN MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK

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

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

■ Atatürk’ün çocukluk 
arkadaşı Nuri Conker, 
askerlik hayatında onun 
maiyetinde çalışmıştı. Birinci 
Cihan Harbi’nde Ruslarla 
çarpışırken de birlikteydiler. 
Gazi o günlere dair hatıralarını 
anlatırken “Nuri Conker her 
şey olabilir, ama kumandan 
olamaz” diye latife ederdi. 
Bir gece de aynı ifadeyi 
tekrar etmişlerdi. Nuri Bey 
o esnada hiddetlenmiş, 
Atatürk’e dönerek “yahu 

su bulunmayan Kerbela 
gibi çöl sahralarında sana 
dondurma yedirmedim mi?” 
diyerek kızgınlığını belirtmişti. 
Atatürk, kızdırmaktan çok 
hoşlandığı arkadaşına 
gülerek baktı, “Görüyorsunuz 
ya! Nuri Bey kumandanlık 
vazifesini, üstüne dondurma 
yedirmekle yapmış olduğunu 
zannediyor”. Herkes bu zarif 
nükteye katıla katıla gülmüştü.  
(Asaf İlbay, Çocukluk Arkadaşım 
Atatürk, Mustafa Kemal’le 45 Yıl, 
İstanbul 2014, s. 106-107).

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

■ Atatürk, çocukları çok 
severdi. Onun dilinde çocuk 
sevgi demekti. Sevdiklerine, 
hangi yaşta olursa olsun 
çocuk diye seslenirdi. Hiç 
yanından ayırmadığı Ülkü’sü 
vardı. Küçük Ülkü’yü sık sık 
Çankaya’daki evine getirirdi. 
Yarım yamalak konuşmaya 
başlamış olan Ülkü’yü 
kucağına alır, kendisiyle 
sık sık meşgul olurdu. 
Bir gün yanına girdiğim 
zaman, onu yine Ülkü’yle 
şakalaşırken buldum. Çocuk 
katıla katıla gülerek onun 
saçlarını çekiyor, burnuna 
yapışıyor, ara sıra yumak 
elleriyle yüzüne küçük 
küçük tokatlar indiriyordu. 
O da çocuklaşmış gibiydi. 
Bir yandan kahkahalarla 
gülüyor, bir yandan da 
güya başını korumaya 
çalışıyordu. Bir aralık bana 
baktı ve “Çocukluk ne güzel 
şey. Çocuklar ne sevimli, ne 
tatlı yaratıklar değil mi? En 
çok hoşuma giden hâlleri 
nedir bilir misin? Riyakârlık 
bilmemeleri, bütün istek 
ve duygularını içlerinden 
geldiği gibi açıklamaları” 
dedi. Sonra Ülkü’yü derin 
bir şefkat ile bağrına bastı, 
iki yanağından öptü.  
(Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten 
Hatıralar, İstanbul 2004, s. 64).



“10 KASIM”DA 
DEVLET ERKÂNI ANITKABİR’DE

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk, ebediyete 
irtihalinin 82’nci 
yılında Anıtkabir’de 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan 
başkanlığındaki 
kortejde, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 
Oktay ve diğer 
devlet erkânı yer 
aldı.

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

başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki kortejde, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi Üyeleri, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı 
organlarının başkanları,  
Kuvvet Komutanları, siyasi parti 
temsilcileri, bürokratlar ve diğer 
devlet erkânı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden 
oluşan ay yıldızlı çelengi,  
Atatürk’ün mozolesine bıraktı. 
Atatürk’ün 82 yıl önce vefat ettiği 
saat olan 09.05’te saygı duruşunda 
bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı 
okundu. Saygı duruşu sırasında 

gönderdeki Türk bayrağı yarıya 
indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
protokolde yer alan devlet erkânı, 
daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne 
geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
deftere şunları yazdı:

“Vefatının 82’nci seneidevriyesinde 
İstiklal Harbimizin Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin banisi, ilk 
Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü rahmetle 
anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk 
mücadelesini zaferle taçlandıran, 
bizlere bağımsız ve özgür bir ülke 
bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve kahraman silah arkadaşları, 
milletimizce hayırla yâd edilecektir. 
Şehitlerimizin fedakârlıkları üzerine 
kurulan Cumhuriyetimizi, ilelebet 
yaşatarak, gelecek kuşaklara daha 
müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke 
bırakmak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Ruhun şad olsun.”
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 82’nci yılında, TBMM 
Başkanvekili Haydar Akar’ın başkanlığında Meclis Atatürk 
Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.
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“10 Kasım 2020, büyük 
komutan ve Cumhuriyet’in 
banisi, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl 
dönümü.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da 
yaktığı istiklal ve hürriyet 
meşalesiyle, önce 23 Nisan 
1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni açarak, işgal ve istilaya 
karşı umudun ve geleceğin 
karargâhını oluşturan Gazi 
Mustafa Kemal; bu aziz çatının 
ilk Meclis Başkanı, peşi sıra 
gelen ve her biri tarihe altın 
harflerle yazılan zaferlerin ve 
İstiklal Mücadelesi’nin büyük 
komutanı, 97. yılını idrak ettiğimiz 
Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanı 
olarak milletimizin hafızasında ve 
gönlünde eşsiz bir yere sahiptir.

20. yüzyılın başından itibaren, 
neredeyse çeyrek asır boyunca 

ağır savaşlar ve çetin şartlar 
altında yaşayan aziz vatanımızın, 
yokluk ve yedi düvelin kuşatması 
altında, çaresiz ve umutsuz haline; 
milletimizin azim ve kararlılığı, 
istiklal ve bağımsızlığını her şeyin 
üzerinde tutan eşsiz karakteri, 
fedakârlığı, cesareti ve şehadeti 
canından aziz bilen imanıyla dur 
diyen iradenin adı ve timsali Gazi 
Mustafa Kemal olmuştur.

O’nun bizlere emaneti olan 
Cumhuriyet’in ve ortaya koyduğu 
büyük hedeflerin, her an ve aynı 
kararlılıkla devam ettirilmesi; 
ülkemizin müreffeh ve huzur 
içinde olması kadar, dünyada ve 
bölgemizde seçkin bir yere sahip 
ve kendi gündemini tayin etme 
kudretini haiz Türkiye olmasıyla 
mümkündür.

Türkiye, bir asra yaklaşan 
cumhuriyet tecrübesi ve her 

türlü baskıya, darbeye ve 
hamleye rağmen ayakta tuttuğu 
demokrasisiyle geleceğe emin 
adımlarla yürümeye devam 
etmektedir. Aziz milletimiz ve 
onun iradesinin eşsiz bir  
tezahürü olan devletimiz;  
dünyayı kasıp kavuran salgın 
sürecinde insani değerleri, 
özellikle paylaşım ruhunu ve 
dünyanın neresinde olursa olsun 
acılara ortak olabilmeyi herkese 
bir kez daha hatırlatan bir duruş 
sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 
Cumhuriyet’in banisi, büyük 
komutan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, ebedî âleme irtihalinin 
82’nci yıl dönümünde bir 
kez daha rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhu şâd olsun.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

“TARİHE ALTIN HARFLERLE 
YAZILAN ZAFERLERİN VE İSTİKLAL 
MÜCADELESİ’NİN BÜYÜK KOMUTANI”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma 
törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla 

düzenlenen törende yaptığı konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti: “Kurtuluş 
Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin 
banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümünde 
rahmetle yâd ediyoruz. Gazi ile birlikte istiklalimiz 
için mücadele eden ve yeni devletimizi ayakta 
tutmak için çalışan kurucu kadronun her birini de aynı 
şekilde şükranla anıyorum. Bu vesile ile bin yıldır bu 
toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için ter 
ve kan dökmüş tüm kahramanlarımıza, gazilerimize 
ve şehitlerimize Rabb’imden rahmet diliyorum. 
Milletimizin özgürlüğü, devletimizin yaşaması, 
ülkemizin kalkınması için taş üstüne taş koyan 
herkesten Allah razı olsun diyorum.”

Bu tür yıl dönümlerini, anma ve tazim sunma 
yanında, nereden nereye gelindiğinin ve nereye 
gidildiğinin muhasebesi olarak gördüğünü söyleyen 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü 
ANMA TÖRENİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü yılını 
bundan 10 sene önce ilan 
ettiğimiz hedeflerle işte böyle 
bir fırsata dönüştürmeye çalıştık. 
Bu tür büyük muhasebelerin 
aynı zamanda gelecekteki daha 
büyük hedeflerin de hazırlıkları 
olduğuna inanıyorum. İstanbul’un 
fethinin 600’üncü yılı olan 2053’ü 
ve Malazgirt Zaferi’nin 1000’inci 
yılı olan 2071’i işte bunun için 
önemsiyor, yeni vizyonlarımızın 
nirengi noktaları olarak kabul 
ediyoruz. Ülkemizin demokrasi 
ve kalkınma mücadelesini ‘Benim 
manevi mirasım ilim ve akıldır.’ 
diyen Gazi Mustafa Kemal’in arzu 
ettiği şekilde yürütüyoruz. Gazi’nin 
bu tavsiyesine uygun şekilde 
ilim ve akıl yolunda giderek, 
hatırasını yaşatmak yerine onu 
dogmalaştırmak suretiyle mirasının 
içini boşaltmaya çalışanları da 
milletimizin takdirine havale 
ediyoruz.

Cumhuriyet’in ruhuna uygun 
şekilde, devletin sahibinin 
millet olduğu gerçeğini hiçbir 

zaman aklımızdan çıkarmadan 
her alanda insanlarımıza layık 
oldukları hizmetleri sunabilmenin 
gayreti içindeyiz. Kendilerini 
devletin sahibi, milletin efendisi, 
Batı’nın kölesi olarak gören 
vesayetçi anlayışla çarpışa 
çarpışa ülkemizi yeniden tarihiyle 
ve cihanşümul hedefleriyle 
buluşturduk. İstiklal Harbi ile 
topraklarını işgalden kurtaran 
milletimizin değerleri ve refahı 
başta olmak üzere tüm hayatı 
üzerindeki prangaları birer birer 
kırdık. Ülkenin imkânlarını küçük 
bir azınlığın hevesleri ve çıkarları 
yerine topyekûn milletin istek ve 
ihtiyaçları için seferber ettik.”

Millet, vatan ve medeniyet 
merkezli bu tarihî mücadelenin 
kolay olmadığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca 
bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir 
avuç elit eliyle adetâ babalarının 
malı gibi kullanmaya alışmış 
olanlar her yolu ve yöntemi 
deneyerek üzerimize geldiler. 
Kendilerine içeride imtiyazlarını 
kaybetmiş olmanın verdiği 
kin ve nefretle dolu taraftarlar, 

payandalar, mankurtlar bulmakta 
da zorlanmadılar.” dedi.

Millete verdikleri her sözü 
yürekten inanarak ifade ettiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu sözleri yerine 
getirmek için tüm gücümüzle 
gece gündüz çalıştık, çabaladık. 
Bugün Türkiye sadece sınırları 
içinde değil, sınırları dışında da 
güç ve umut kaynağı ise bunu 
milletimizle birlikte verdiğimiz 
mücadeleye borçluyuz.” diye 
konuştu. “Tıpkı İstiklal Harbi’nin 
hemen ardından yaptığımız 
gibi son 18 yılda da üzerinde 
en çok durduğumuz konuların 
başında ekonomi geliyordu.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Esasen bu dönemde attığımız 
her adımda, uğradığımız gizli 
açık saldırıların bir tarafında 
mutlaka ekonomi vardı. 
Siyasi ve ekonomik hiçbir 
göstergesi ülkemizle mukayese 
edilemeyecek pek çok devletin 
önümüze geçirilmesi tamamen 
bu mücadelenin bir parçasıdır.” 
değerlendirmesini yaptı. İşsizliğin 
azalmaya devam ettiğinin 
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TBMM Başkanı Şentop, anma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 10 Kasım Anılarla 
Atatürk Sergisi’ni gezdi.

altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkenin zenginliğini, istihdamı 
güçlendirerek ve refahı 
yaygınlaştırarak halkına 
dağıtamayan bir devletin 
varlığını sağlıklı biçimde 
ve uzun süre sürdürmesi 
mümkün değildir. Bunun için 
ülkemizi dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına sokma 
hedefimizi 83 milyonun 
tamamına teşmil ederek 
planlıyoruz. İnşallah bugüne 
kadar pek çok alanda ülkemizi 
hedefine ulaştırdığımız gibi, 
ekonomide de dünyanın ilk 
10’una girmesini başaracağız, 
sağlayacağız. Bunun Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e en 
büyük armağan olacağına 
inanıyorum.

Bir kez daha Gazi Mustafa 
Kemal’i, 82’nci vefat yıl 
dönümünde rahmetle 
yâd ediyorum, ülkemizin 
ve milletimizin bekası için 
bugüne kadar hizmet 
vermiş, mücadele etmiş tüm 
şehitlerimize, gazilerimize, 
devlet büyüklerimize, manevi 
rehberlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum.”

Törene, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ile 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da katıldı.
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TBMM Genel Kurulu, 
bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeleri yapmak üzere 

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop Başkanlığında toplandı. 

Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 18 Aralık’ta 
bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeleri yapmak üzere 
TBMM başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce 
değerlendirmelerde bulunan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, 2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Teklifi’nin, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 21 Ekim-27 Kasım 
tarihleri arasında görüşülerek 
kabul edildiğini hatırlattı.

TBMM Genel Kurulu’nun, 7 Aralık 
Pazartesi günü başladığı bütçe 
görüşmelerini bu oturumda  
tamamlayacağını belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
bu süreçte Genel Kurulda 11 gün 
boyunca, 71 oturumda toplam 
143 saatlik çalışma yürütüldüğünü  
bildirdi.

Kapanış görüşmelerinden 
sonra Genel Kurulda yapılacak 

oylamayla bütçe ve kesin hesap 
kanun tekliflerinin görüşmelerinin 
tamamlanacağını söyleyen 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bütün partilere mensup 
milletvekillerinin, bilhassa bütçe 
görüşmeleri sürecinde Meclis 
kürsüsünden dile getirdikleri 
görüş ve önerileri, milletin büyük 
bir merak ve ilgiyle izlediğini 
ifade etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, millet iradesinin tecelli 
ettiği TBMM çatısı altında 
yürütülen çalışmaların bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da büyük bir olgunlukla 
devam edeceğine inancının tam 
olduğunu belirtti.

2021 BÜTÇESİ 
MECLİSTE KABUL EDİLDİ
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Meclis Başkanı Şentop, emeği 
geçenlere teşekkür etti

Bu yıl Meclis çalışmalarını 
bütün dünyada olduğu gibi, 
Covid-19 salgınının etkileri altında 
gerçekleştirdiklerine dikkati 
çeken TBMM Başkanı Şentop, 
“Bu dönemde bir yandan TBMM 
olarak üstümüze düşen yasama, 
denetim ve temsil faaliyetlerini 
yerine getirmeye çalışırken diğer 
yandan bu süreci en az sıkıntıyla 
atlatmaya çalışıyoruz. 

Bu zorlu şartlara rağmen 
bugüne kadarki bütçe 
görüşmeleri sürecinde gerek 
komisyon, gerekse Genel Kurul 
aşamalarında çalışmalara katılan, 
müzakere ve katkı sağlayan 
bütün Meclis Başkanvekillerimize, 
Divan üyelerimize, Grup 
Başkanvekillerimize, 
milletvekillerimize, bakanlarımıza, 
bürokratlarımıza ve Meclis 
çalışanlarımıza özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 2021 yılı 
bütçesinin, hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bütçeye katkı veren 
milletvekillerine teşekkür etti:

“Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizde kabul edilen 
2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu’nun ülkemize 
ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bu vesileyle Komisyondan  
Genel Kurula kadar, her 
aşamasında bütçeye katkı 
veren tüm milletvekillerine 
şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum.” 

Yürütme adına Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay konuşma 
yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 
görüşmelerde, gruplar adına 
yapılan konuşmaların ardından 
yürütme adına Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Genel 
Kurul çalışmalarına katılarak 
konuşma yaptı. Bütçe ve kesin 
hesabı, bütçenin dayanak ve 
hedeflerine ilişkin detayları, 
yürütme organını temsilen 
hem komisyonda hem de 
Genel Kurulda en şeffaf 
şekilde paylaştıklarını belirten 
Oktay, milletvekilleri tarafından 
yöneltilen soruları hassasiyetle 
cevapladıklarını söyledi. 2021 yılı 
bütçesi ile hayata geçirdikleri 
Performans Esaslı Program Bütçe 
Sistemi’nin, şeffaflığı ve hesap 
verilebilirliği öne çıkardığını 
ifade eden Oktay, bütçenin 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
tarıma, turizmden sanayiye 
ülkenin kalkınma hedeflerine ve 
gelecek vizyonuna uygun bir 
şekilde hazırlandığını vurguladı. 
Milletin de başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere hükümetin tüm kadrolarıyla 
Türkiye’yi yükselteceğine 
güvendiğini ve inandığını ifade 
eden Oktay, “19. kez bütçe 
yapma yetkisinin milletimiz 

tarafından bize verilmiş olması 
da bunun bir göstergesidir. 
Bu güveni geçmişte boşa 
çıkarmadık, bundan sonra da 
boşa çıkarmayacağız. Sağlıktan 
eğitime, güvenlikten ulaştırmaya 
ve sanayiden ekonomiye kadar 
her alanda Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, somut ve dinamik 
politikaları bütçemiz temelinde 
birer birer uygulamaya 
geçirmeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı 
Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin 
hazırlanmasında gösterdiği 
perspektif, liderlik ve vizyon 
için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, bütçenin 
görüşmelerine destek ve 
katkı sunan milletvekillerine, 
bakanlıklara ve kurum 
çalışanlarına teşekkür eden 
Oktay, 2021 yılı bütçesinin hayırlı 
olmasını diledi.

TBMM Genel 
Kurulunda, 2021 

Yılı Merkezi 
Yönetim 

Bütçe Kanun 
Teklifi ve 2019 

Yılı Merkezi 
Yönetim 

Kesin Hesap 
Kanunu Teklifi 

kabul edildi. 
Milletvekilleri 

oy kullandı.
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MECLİS’TE KORONAVİRÜS 
ŞARTLARINDA 358 SAAT BÜTÇE 
MESAİSİ

Meclis, 2021 yılı bütçesinin 
görüşmelerini Covid-19 salgını 
şartlarında 358 saatte tamamladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Teklifi’nin görüşmelerine  
21 Ekim’de başladı.

27 Kasım’a kadar süren 
görüşmelerde 205 saat çalışma 
yürütülen Komisyonda 2021 yılı 
bütçesi üzerinde 202 milletvekili 
konuştu, yaklaşık 1200 civarında 
konuşma yapıldı.

Komisyondaki yoğun çalışmanın 
ardından bütçe, 7 Aralık’ta 
Genel Kurula geldi. Hafta 
sonu dahil 12 gün boyunca 
çalışmalarını sürdüren Genel 
Kurul, 127’si üniversite olmak 
üzere 223 kamu idaresinin 
bütçelerinin görüşmelerini 18 
Aralık oturumunda gece geç 
saatlerde tamamladı. Bu süreçte 
77 oturumda toplam 153 saatlik 
çalışma yürütüldü. Bütçenin 
Komisyon ve Genel Kuruldaki 
görüşmelerinde 4 bin 620 sayfa 
tutanak tutuldu.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 202016

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından 2021 yılı bütçesi, yapılan 
oylama sonucu kabul edildi. 

Üst düzey salgın önlemleri

Genel Kurulun yoğun bütçe 
sürecinde ülke genelinde alınan 
yeni kısıtlayıcı tedbirler de 
dikkate alınarak ilave tedbirler 
uygulamaya konuldu.

Birleşimlere sıklıkla ara verilerek 
salon sık sık havalandırıldı. 

Genel Kurul Salonu ve kulisler 
her hafta düzenli dezenfekte 
edildi. Genel Kurul Salonu’na 
giriş ve çıkışlar ile kulislerdeki 
istirahatlerde fiziki mesafe 
kuralına uyulması konusunda sık 
sık uyarı yapıldı. Genel Kurulun 
çalıştığı günlerde ziyaretçi yasağı 
uygulamasından taviz verilmedi.

Kulislerde su dışında diğer 
tüm ikramlar kaldırıldı, 
sandviç, meyve ve tatlı satılan 
büfelerle çay ocakları kapatıldı. 
Milletvekillerine, kendi odalarına 
ve katlara konulan çay ve kahve 

makineleriyle ikram hizmeti 
sağlandı. Milletvekilleri dahil 
özellikle Genel Kurul, grup ve 
komisyon toplantılarına katılan 
personele her pazartesi günü 
test yaptırıldı.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. Görüşmelerin 
sona ermesinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve milletvekilleri birlikte fotoğraf çektirdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, resmî 
temaslarda bulunmak üzere 

gittiği Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te, 21 Aralık 
Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla 
düzenlenen kutlama programına 
katıldı.

Öncü ecdadın, Türkçenin Balkan 
bahçesinde buluşup ortak büyük 
hatıraları dil aracılığıyla yaşayıp 
aktardığını dile getiren Şentop, 
Yesevî, Dede Korkut, Yunus Emre, 
Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has 
Hâcip, Ali Şir Nevaî, Gülşehrî ve 
Âşık Paşa gibi şahsiyetlere atıfta 
bulunarak, “Her biri kendince 
Türkçemize gönül ve emek 
vermiştir.” dedi.

Türkçenin önemine de değinen 
Mustafa Şentop, “Diyebiliriz 
ki Türkçe olmasaydı belki de 
bugünkü varlığımızı bırakın, 
tarihteki varlığımızdan bile söz 
edemeyecektik. Yazı dilimiz, 
edebiyatımız, eserlerimiz olmasa, 
birçok milletin başına geldiği 
gibi biz de tarihin durmayan akışı 
içinde unutulacak ve üzerimiz 
tozlu efsanelerle örtülerek rafa 
kaldırılacaktı.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey 
Makedonya Başbakanı Zaev ile 
görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya 
ziyareti kapsamında başkent 

Üsküp’te Başbakan Zoran Zaev 
ile görüştü. Şentop, görüşmede 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
konusunda uyarıda bulunarak, 
“Kuzey Makedonya’nın da zarar 
görmesini istemediğimiz için 
bu konuda kısa sürede adım 
atılmasını istiyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 21 Aralık’ta resmî temaslarda bulunmak 
üzere Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
MAKEDONYA’DA
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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey 
Makedonya Cumhurbaşkanı 
Pendarovski ile biraraya geldi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Kuzey 
Makedonya Cumhurbaşkanı 
Stevo Pendarovski tarafından 
kabul edildi. Şentop, resmî 
temasları kapsamında ayrıca, 
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, 
“Osmanlı Rumelisi’nden 
Günümüze Gönül Mirası” 
konulu panele katıldı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim 
Günü dolayısıyla geldiği Kuzey 
Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te, Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE), Okçular Vakfı ve Uluslararası 
Balkan Üniversitesi (İBU) iş 
birliğinde düzenlenen “Osmanlı 
Rumelisi’nden Günümüze Gönül 
Mirası” konulu panelde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, temasları 
çerçevesinde Kuzey Makedonya 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih 
Murat ve Anayasa Mahkemesi 
üyeleriyle de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te gazetecilerle 
bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ’nün 
farklı ülkelerde de faaliyetleri 
olduğunu bildiklerini kaydederek 
“Balkan ülkelerinde de Kuzey 
Makedonya’da da birtakım 
faaliyetler içerisindeler. Biz, 
Türkiye’de bir suç işleyen örgüt 
mensuplarının Türkiye’ye iade 
edilmesini, dost ve kardeş 
ülkelerde barındırılmamasını 
istiyoruz. Bu örgüt, bazı farklı 
ülkelerin istihbarat örgütlerinin 
taşeronu olarak faaliyet 

gösteriyor ve faaliyetlerinin 
bulunduğu ülkeler bakımından 
da bir millî güvenlik riski tehdidi 
oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Bazı büyük ülkelerin böyle 
örgütleri “kullanışlı” bulduğunu 
vurgulayan Şentop, şunları söyledi: 
“Zaman zaman operasyon 
gerektiğinde onları kullanmak 
isterler. Bu yüzden de ‘bunlara 
dokunmayın’ diye telkinlerde 
bulunuyor birçok ülke. Ancak 
bunu bütün dünyada biz yaşadık, 
gördük. Bu örgütler bir sinsi yılan 
gibidir. Kendini elinde tutanları da 
bir şekilde fırsat bulunca sokarlar. 
‘Adetleri odur. Çünkü âdetleri 
zehirlemektir, sokmaktır. Bunu 
ilk fırsatta yaparlar. Bu sebeple 
biz, faaliyet gösterdikleri ülkeler 
bakımından da bir risk olduğunu 
düşünüyoruz. Dost ve kardeş 
ülkeleri bu bakımdan da ikaz 
ediyoruz.”

Türkiye’nin 2019’dan önceki 
yıllarda millî gelirine göre insani 
yardım bakımından dünyada 
en çok yardımda bulunan ülke 
olduğunu hatırlatan Mustafa 
Şentop, 2019’da ise toplamda en 
fazla insani yardım yapan ülke 
olduğunu aktardı.

Meclis Başkanı Şentop’a, 
Makedonya temaslarında  
TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ 
Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Özlem Zengin, Türkiye-Kuzey 
Makedonya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve  
AK PARTİ Bursa Milletvekili Ahmet 
Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili 
Sibel Özdemir, MHP İzmir 
Milletvekili Hasan Kalyoncu, İYİ 
Parti Denizli Milletvekili Yasin 
Öztürk ile Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan eşlik 
etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile biraraya geldi

TBMM Başkanı Şentop, “Osmanlı Rumelisi’nden Günümüze Gönül Mirası” konulu panelde konuştu.
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Türkiye Çevre 
Ajansının Kurulması 
ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, 24 
Aralık’ta TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek 
yasalaştı. Genel Kurulda 
düzenlemeye 4 yeni 
madde ihdas edildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un ilk 
imza sahibi olduğu, AK 
PARTİ, CHP, HDP, MHP 
ve İYİ Parti’nin imzasının 
yer aldığı önergeyle 2021 
“İstiklal Marşı Yılı” oldu. 
İstiklal Marşı’nın Kabul 
Edildiği Günü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü 
Hakkında Kanun’a geçici 
madde eklenmesine 
ilişkin düzenleme, yasaya 
ilave edildi. 

Önergenin 
gerekçesinde, İstiklal 
Marşı’nın, büyük şair ve 
dava adamı Mehmet Akif 
Ersoy’un, Anadolu’nun 
dört bir yanında devam 
eden Millî Mücadele’nin 
ruhunu ve kararlılığını 
yansıtan ve aynı 
zamanda o büyük 
mücadeleye coşku ve 

2021 
“İSTİKLAL MARŞI YILI” 

TBMM Genel 
Kurulunda, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un 
ilk imza sahibi 
olduğu ve AK PARTİ, 
CHP, HDP, MHP 
ve İYİ Parti’nin 
imzasının yer aldığı 
önergeyle, 2021 
yılının “İstiklal Marşı 
Yılı” olmasını içeren 
düzenleme kabul 
edildi.
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heyecan kazandıran abidevi eseri 
olduğu belirtildi.

İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye 
ve sömürgeciye boyun eğmeyen 
ve dünyaya meydan okuyan 
bir direnişin destanı olduğu 
vurgulanan gerekçede, Mehmet 
Akif Ersoy’un mısralarının, Millî 
Mücadele’nin ruhunu temsil eden, 
sadece lafzıyla değil, mânâsı ve 
hakikatiyle her an yaşayan bir 
coşku ve heyecanı yansıttığı ifade 
edildi.

Bugün yediden yetmişe herkesin 
aynı inanç ve heyecanla 
okuduğu, ezberlediği ve 
haykırdığı İstiklal Marşı’nın her 
mısrasında tarih, medeniyetin 
ortak değerleri, vatan ve bayrak 
aşkının bulunduğuna işaret 
edilen gerekçede, “100 yıl önce 
kaleme alınan ve şairi merhum 
Akif’in kahraman ordumuza 
ithaf ettiği bu marş, milletimizin 
tüm fertlerinin aynı heyecan ve 
imanla verdiği İstiklal Harbi’nin 
manifestosudur. Varlığımıza ve 
birliğimize yönelik her tehdit 
karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ 
hilalin altında toplanmaya hazır 

milletimizin ortak vicdanı, yüreği 
ve iradesidir.” denildi.

Mehmet Akif Ersoy tarafından 
Şubat 1921’de kaleme alınan 
İstiklal Marşı’nın, İstiklal Harbi’nin 
devam ettiği günlerde, TBMM’nin 
1. dönem 2. yasama yılının 1 Mart 
1921 tarihli birinci birleşiminde 
TBMM Genel Kurulunda ilk kez 
okunduğu hatırlatılan gerekçede, 
millî marşın bu tarihten 11 gün 
sonra, 12 Mart 1921’de icra edilen 
altıncı birleşimde TBMM Genel 
Kurulu tarafından “ekseriyet-i 
azime ile” resmî İstiklal Marşı 
olarak kabul edildiği belirtildi.

Gerekçede, 2021’in, İstiklal 
Marşı’nın yazılmasının ve TBMM 
tarafından kabul edilmesinin 100. 
yılı olduğuna dikkat çekilerek 
önergeyle İstiklal Marşı’nın Kabul 
Edildiği Günü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Günü Hakkında 
Kanun’a bir geçici madde 
eklenmesi suretiyle 2021 yılının 
İstiklal Marşı Yılı olarak ilan 
edilmesinin öngörüldüğü 
ifade edildi. Gerekçede, şunlar 
kaydedildi:

Buna göre, 2021 yılı boyunca 
bütün kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından İstiklal Marşı’nın 
anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın 
önemini anlatmak amacıyla halkın 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla İstiklal Marşı’nın kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u anma 
etkinlikleri düzenlenecek.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2021’in, “İstiklal Marşı 
Yılı” ilan edilmesine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, AA muhabirine yaptığı 
değerlendirmede, 2020’nin, 
TBMM’nin açılışının 100. yılı 
olduğunu söyleyerek bu 
kapsamda birçok program 
düşündüklerini, ancak salgın 

şartlarında bunların bir kısmını 
iptal etmek, bir kısmını da 
ertelemek zorunda kaldıklarını 
dile getirdi. İstiklal Marşı’nın, 
“Türk milletinin ortak bir değeri 
ve Anayasa’nın da felsefesini 
oluşturan esas metin” olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bu karar, inşallah 2021’de İstiklal 
Marşımızın anlamını, ruhunu, 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
eserlerini, yaptıklarını daha fazla 
anlatma bakımından bize imkân 
sunacak.”

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un torunu Selma Ersoy 
Argon, 2021’in “İstiklal Marşı Yılı” 
ilan edilmesi dolayısıyla TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a 
teşekkürlerini iletti.

“İstiklal Marşımızın 
kabulünün 100. yılında Gazi 
Meclisimiz tam bir ittifakla, 
2021’in, “İstiklal Marşı Yılı” 
olması için imzaya açtığımız 
teklifi kabul etmiştir. 

Aziz şehitlerimizin ve 
Mehmet Akifimizin ruhu şâd 
olsun. 

Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, tüm 
siyasi partilerimizin genel 
başkanlarına ve milletvekili 
arkadaşlarıma gösterdikleri 
vefa ve hassasiyet için 
teşekkür ederim. İstiklâl 
Marşı Anayasamızın ruhu, 
Milletimizin İstiklâl ve anlam 
manifestosudur.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
2 Aralık’ta TBMM Ana 

Binası’nda bulunan Şeref 
Holü’ndeki serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, bu yıl 
Meclis’in açılışının ve İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
olduğunu anımsattı. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 
TBMM’nin istiklal mücadelesini 
kazandığının tescili anlamına 
geldiğine dikkati çeken TBMM 
Başkanı Şentop, İstiklal Marşı’nın 
milletin ortak değeri ve 
Anayasa’nın temel paradigması 
olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, 100. 
yıla özel “Gazi Meclis 100 
Yaşında”, “TBMM Birinci 
Dönem Milletvekilleri” ve 
“Dolmabahçe’den Etnografya’ya” 
isimli kitap çalışmalarını 
yayınladıklarını, başka çalışmaları 
da yayınlamaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Gelecek nesillere rehber olması 
bakımından birçok eser, çalışma 
ve faaliyetleri milletin hizmetine 
sunduklarını anlatan Şentop, 
“Bugün ise Mustafa Kemal 
Paşa’nın, TBMM’nin açılışını 
gerçekleştirmek üzere Ankara’ya 
gelişinin 101. yıl dönümü olan 27 
Aralık münasebetiyle sanatın insan 
ruhundaki ve dimağındaki sarsıcı 
etkisini yaşatarak taçlandırmak 
istedik. Millî Mücadele’yi ve bu 
mücadelenin kahramanlarını 
resmeden seçki tablolardan 
teşekkül eden bu sergiyi 
hazırladık.” ifadesini kullandı.

Sergide, TBMM koleksiyonuna 
ait 14 eser, Anıtkabir Müzesi 
koleksiyonuna ait 18 eser 
bulunduğunu aktaran TBMM 

Başkanı Şentop, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bazen tek bir tablo 
binlerce kelimenin izahta kifayetsiz 
kaldığını anlatmaya kâfidir. TBMM 
çatısı altında açılan bu sergiyi 
gezerken Millî Mücadele’nin 
neredeyse her safhasına 
şahitlik edebilecek o günkü 
duyguyu, heyecanı ve coşkuyu 
hissedebileceksiniz diye ümit 
ediyorum. Şahsen bu sergideki 
tablolardan çok etkilendiğimi 
ifade etmek istiyorum.”Anıtkabir’in, 
aynı zamanda İstiklal Savaşı’nın 
en büyük ve önemli müzesi 
olduğuna işaret eden TBMM 
Başkanı Şentop, her yıl milyonlarca 
kişinin Anıtkabir’i ziyaret ettiğini 
anımsattı.

Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinin de katkı sunduğu 
sergide, bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. Konuşmaların 
ardından Meclis Başkanı 
Şentop ve beraberindeki heyet 
sergiyi gezdi. Serginin açılışına 
milletvekilleri ve TBMM İdari 
Teşkilatı yöneticileri ile çalışanları 
da katıldı.

Meclis Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM’nin açılışının  
100. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında 
ve Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişinin yıl dönümü 
münasebetiyle “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
ve Anıtkabir Tabloları 
Sergisi”nin açılışını yaptı.

“TBMM VE ANITKABİR TABLOLARI 
SERGİSİ”
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Türkiye Çevre Ajansının 
Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,  
2 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilerek yasalaştı.

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.

ÇEVREYE İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER 
İÇEREN 
KANUN TEKLİFİ 
TBMM GENEL 
KURULUNDA 
KABUL EDİLDİ

Kanuna göre;

• Çevrenin korunmasına 
ve iyileştirilmesine 
yönelik ilkelere; sıfır atığın 
yaygınlaştırılması, motorsuz 
ve elektrikli araçların 
yaygınlaştırılması ve 
plastik içerikli ambalajların 

azaltılması ilkeleri de eklenecek.

• 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.

• 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.

• Elektrikli skuterlerden alınacak 
işgal harcı bedeli en az tarife 
üzerinden hesaplanacak.

• Çevre izni ve lisansı olmayan 
faaliyetler, süre verilmeksizin 
durdurulacak.

• Yetki belgesi almadan motor 
yağı değişimi yapan işletmelere 
10 bin lira idari para cezası 
kesilecek.

• Kara yollarındaki bisiklet yol ve 
şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli 
skuter kullanabilmek için 15 
yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

• Otoyol, şehirler arası kara 
yolları ve azami hız sınırı saatte 
50 kilometre üzerinde olan 
kara yollarında elektrikli skuter 
kullanılamayacak.

• İl özel idareleri ve belediyeler, 
yaya yolu, bisiklet ile e-skuter 
yol, şerit, park ve şarj 
istasyonlarını yapacak.

• 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.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
105. Topçu Alay 

Komutanlığı’nda düzenlenen 41. 
Komando Tugay Komutanlığı 
Sancak Verme Töreni’nde, “41. 
Komando Tugay Komutanlığı 
mensuplarına kutsal bir emaneti 
tevdi etmek üzere aranızdayım. 
Bu sancak yüce Türk milletinin 
Tugayınız şerefine emanet 
ettiği kutsal bir varlıktır.” dedi.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerine şöyle devam etti:  

“Bu sancak Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin şeref timsalidir. Türk 
ordusu tarihi boyunca dünyaya 
örnek olacak şekilde sancağını 
korumuş, onu yüceltmiş, onun 
uğruna severek şehit olmuştur. 

Sizin de onun tertemiz, 
parlak ve asil rengine leke 
getirmeyeceğinizden eminim. 
Onu şimdi teslim aldığınız gibi 
sizden sonraki komutana da 
şerefli ve temiz olarak teslim 
edeceksiniz. 

Bu kutsal emaneti Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
olarak size teslim ediyorum. 
Hayırlı ve uğurlu olsun.” 

Saray İlçe Garnizon Komutanı 
Topçu Albay Süleyman Akbay  
sancağı Erdoğan’ın elinden teslim 
aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancak 
töreninin ardından katılımcılara 
hitap etti. Biraz önce milletin 
emaneti olan tugay sancağını 
Albay Süleyman Akbay’a teslim 
ettiklerini belirten Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Askerlikte sancağın anlamını, 
önemini, gerektiğinde can 
pahasına korunması gereken 
kutlu bir emanet olduğunu en iyi 
sizler biliyorsunuz. 

Hamdolsun Türk ordusunun 
hiçbir birliğinin sancağı, son 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 
13 Kasım’da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu 
Alay Komutanlığı’nda düzenlenen 41. Komando 
Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’ne katıldı. 

Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Tekirdağ Valiliği 
ve Süleymanpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

41. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI 
SANCAK VERME TÖRENİ
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neferi de can vermeden toprağa 
düşmemiştir. Vatan topraklarında 
bin yıldır kesintisiz devam eden 
mücadelemizin her anında, 
her cephesinde ecdadımız bu 
anlayışla nice destanlar yazmıştır. 

Bugün de sizler elde ettiğiniz 
zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı 
torunları olduğunuzu her gün, 
yeniden ispatlıyorsunuz. 

Böyle bir ordunun başkomutanı 
sıfatı taşıyor olmaktan daha 
büyük bir onur, daha büyük bir 
mutluluk yoktur. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her 
unsuru, her askeri, kazanılan 
zaferlerin ve onun şerefinin 
elbette ayrılmaz bir parçasıdır. 

Tarihleri boyunca her cephenin 
en önünde mücadele eden, 
dünyaya ölümü korkutmanın 
ne demek olduğunu gösteren 
komando birliklerimizin ise 
milletimizin gönlünde ayrı bir 

yeri vardır. Sizler inancınızla 
yüreğinizle bileğinizle 
cesaretinizle ve kararlılığınızla 
ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin 
en büyük teminatı olduğunuzu 
cephelerde göstermiş 
kahramanlarımızsınız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bastığı 
dağları titreten ve geçtiği ovalara 
huzur iklimi getiren komandoların, 
düşmanın ve teröristin korkusu, 
milletin ve dostların güven 
kaynağı olduğunu ifade ederek,  
“Her kim vatan topraklarına, 
bayrağımıza, ezanımıza göz 
dikerse bilsin ki kendisini 
komandolarımızın elinde acı 
bir akıbet bekliyordur. Her 
kim milletimizin birliğine, 
beraberliğine, geleceğine 
göz dikerse bilsin ki karşısında 
komandolarımızı bulacaktır.”  
dedi.

İstiklal Marşı’nda vücut bulan 
hissiyatı inşa eden ve ilelebet 
muhafaza edecek olan 

milletin daima komandoların 
yanında olduğunu dile getiren 
Erdoğan, yüreğiyle ve bileğiyle 
konuşan komandoya çok söz 
gerekmeyeceğini söyledi.

Komandolara hitaben  
“Gazanız mübarek, yolunuz açık, 
atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, 
zaferiniz bol, Allah yardımcınız 
olsun.” diyen Erdoğan,  
bin yıldır bu toprakları vatan olarak 
muhafaza etmek için bir gül 
bahçesine düşercesine toprağa 
giren tüm şehitleri, gazileri, 
kahramanları rahmetle yâd etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
halen sınır boylarında ve sınır 
ötesinde terörle mücadelede 
ve harekâtlarda görev başında 
olan kahramanları da Allah’ın 
muhafaza ve muzaffer etmesi 
temennisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından askerleri 
selamladı.
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TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU 
ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ’da Dr. İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu Şehir 
Hastanesi’nin açılışını 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte 
gerçekleştirdi. TBMM 
Başkanı Şentop, Dr. İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu Şehir 
Hastanesi Açılış Töreni’nde 
bir konuşma yaptı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
13 Kasım’da Tekirdağ’da Dr. 

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir 
Hastanesi’nin Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, hem Şehir 
Hastanesinin açılışını yaptıklarını, 

hem de Tekirdağ’ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 98. yıl 
dönümünü kutladıklarını söyledi.

Şentop, Tekirdağ’ın kurtuluşunun 
98. yıl dönümünde başta Yukarı 
Karabağ olmak üzere vatan 
topraklarını Ermeni işgalinden 
azat eden Azerbaycan halkını 
tebrik etti.

“Halka hizmet Hakk’a hizmettir.” 
düsturu ile çıkılan kutlu yolda 
yılmadan, yorulmadan ilk günkü 
heyecanla, aşkla ve şevkle 
aziz millete hizmet etmeye, 
bu cennet vatanı imar ve ihya 
ederek bayındır hale getirmeye 
devam ettiklerini belirten Şentop, 
şehir hastanelerinin, atalardan 
miras alınan ve eşrefi mahlûkat 
olan insanı, hayatın merkezine 

alan anlayışın, 21. yüzyılda en 
modern şekilde tezahür etmiş 
hali olduğunu vurguladı.

Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, 
Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara 
Bilkent, Eskişehir, Bursa, İstanbul 
Başakşehir ve Konya Şehir 
Hastanelerinin ardından 13. 
şehir hastanesinin Tekirdağ’da 
açıldığının altını çizen Şentop, şu 
şekilde konuştu:

“Esasen şehir hastaneleri; 
Büyük Selçuklu’dan Osmanlı’ya, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal 
eden bimarhane, şifahane ve 
numune hastaneleri birikiminin 
günümüz şartlarında yeniden 
tasarlanması ve aziz milletimizin 
hizmetine sunulmasıdır. 
Medeniyetimiz binlerce yıldır ‘Her 
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insan bir âlemdir’ idrakiyle insanı 
metalaştırmadan şekillenmiş, 
bu sebeple hiçbir hesabilik 
gütmeden insana hizmeti temel 
almıştır. Şehir hastanelerimizin aynı 
manevi düsturla şekillendiğine hiç 
şüphe yoktur. 

Tekirdağ Şehir Hastanemiz sahip 
olduğu özellikleriyle sadece 
Tekirdağlılara değil, Marmara 
Bölgesi’ndeki geniş bir nüfusa 
hizmet edecek, şifa dağıtacaktır. 
Bölge insanımızın sağlık 
konusunda İstanbul’a bağımlılığını 
azaltacak, aynı zamanda 
İstanbul’daki hastanelerimizin 
de yükünü büyük ölçüde 
hafifletecektir.

Son yıllarda ülkemizdeki sağlık 
hizmetinin kalitesini ve bu 
kaliteye rağmen fiyat bakımından 
uygunluğunu gören, sözde 
gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının 
da ülkemizin hastanelerine 
rağbet ettiklerini, tabiri caizse 
kendilerini ‘Türk hekimlerine 
emanet ettiklerini’ büyük bir 
memnuniyetle görüyoruz. 

Tekirdağ ve diğer 
şehirlerimizdeki şehir 
hastanelerimizin sağlık turizminin 
gelişmesine de büyük katkı 
sağlayacağı muhakkaktır.”

2015 ve 2019 yılı TÜİK verilerine 
göre dünya sağlık turizminde 
8. sırada bulunan Türkiye’nin, 

önümüzdeki dönemde, kısa 
bir süre içinde çok daha üst 
sıralara çıkacağının aşikâr 
olduğuna dikkati çeken Şentop, 
“Şehir hastanelerimizin sadece 
hastalara şifa olmak üzere tesis 
edilmediğini, bu hastanelerin 
aynı zamanda bilimsel araştırma 
merkezleri olarak faaliyet 
göstereceklerini de unutmamak 
gerekir. Umuyoruz ve bekliyoruz 
ki bu hastanelerimizde görev 
yapan hekimlerimiz ve 
sağlık personelimiz ülkemize 
tıp alanında nice başarılar 
kazandıracaklardır.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin son 20 yılda her 
alanda çok büyük mesafeler 
katettiğini, çok ve büyük, devasa 
eserler kazandığını kaydetti.

Türkiye’nin tesirlere açık bir 
ülke iken müessir bir ülke 
haline geldiğini aktaran Şentop, 
“Bütün bunlar kendiliğinden, 
kendi kendine olmadı. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
büyük gayretlerle, büyük 
emeklerle, ter dökerek, yılmadan, 
azimle kararlılıkla gerçekleşti. 
Bugünün Türkiyesi artık çeyrek 
asır öncesinin Türkiyesi değildir. 
Ancak ülkemizde bazı çevrelerde 
geçmişten günümüze süregelen, 
yeni, iyi ve güzel olana karşı 
körü körüne muhalefet etme 
hastalığı da hiç eksilmedi; her 
yenilik, her güzellik, her faydalı 

eser karşısında 
yeniden 
nüksetti.” diye 
konuştu.

Yeni tip 
koronavirüs 
salgınına ilişkin 
de konuşan 
Şentop, şunları 
kaydetti:

“Dünyanın 
başına musallat 

olan salgınla mücadelede, 
ülkemizin sağlık sistemi, rüştünü 
ispatlamıştır. 

Ülkemiz adına iki önemli haber 
daha alarak bu zor günlerde 
mutluluğumuz katbekat artmıştır. 

Koronavirüse karşı iki Türk bilim 
insanının aşıyı bulmuş olmaları ve 
hemen akabinde Sağlık Bakanımız 
Sayın Fahrettin Koca’nın önerisiyle 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 
yılını Uluslararası Sağlık Çalışanları 
Yılı ilan etmesi hepimizi ayrıca 
sevindirmiştir. Emeği geçenleri 
tebrik ediyorum.”

Programda, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, eski TBMM 
Başkanı ve AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım da 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, eski  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak ve 
hastaneye adı verilen  
Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu’nun 
yakınları ile açılış kurdelesini  
kesti.
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AZERBAYCAN  
TEZKERESİ  
TBMM’DE  
KABUL EDİLDİ
Azerbaycan’a asker 

gönderilmesine ilişkin 
17 Kasım’da TBMM 

Genel Kurulunda kabul edilen 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 
Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yer alan 
tezkereye ilişkin TBMM Kararı’nda, 
dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarını kurtarma 
mücadelesinin yıllardır sürdüğü 
belirtildi. Ermenistan’ın 27 Eylül’de 
Yukarı Karabağ cephe hattı 
boyunca askerî ve sivil hedeflere 
yönelik saldırılarına cevaben 
Azerbaycan’ın meşru müdafaa 
hakkına dayanarak başlattığı karşı 
harekât sonucunda, işgal altındaki 
topraklarının kurtarılması yönünde 
önemli başarı elde ettiği belirtilen 
tezkerede, “Türkiye, uluslararası 
hukuk ve meşru egemenlik hakları 
temelinde, Azerbaycan’a toprak 
bütünlüğü dâhil tüm haklarını 
savunabilmesi için sürecin 
başından itibaren destek vermiştir. 
Neticede Azerbaycan’ın karşı 
harekâtında sağladığı ilerleme, 
sahada yeni bir durum ortaya 
çıkarmıştır. Azerbaycan, Rusya ve 
Ermenistan’ın aralarında vardıkları 
mutabakat uyarınca 10 Kasım 2020 
tarihinde 00.00 itibarıyla bölgede 
ateşkes tesis edilmiş ve işgal 
altındaki bazı bölgelerin belirlenen 
takvime göre Azerbaycan’a 
iadesini içeren bir plan ilan 
edilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Varılan 
mutabakata göre, ateşkese uyulup 
uyulmadığının denetlenmesi 
amacıyla işgalden kurtarılan 
Azerbaycan topraklarında “Ortak 

Merkez” 
oluşturulacağı 
vurgulanan kararda, şunlar 
kaydedildi:

“Azerbaycan’ın talebi üzerine 
Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın 
müştereken yer almaları 
kararlaştırılmıştır. Azerbaycan’ın 
belirleyeceği yerde Türkiye’nin 
Rusya ile birlikte kuracağı Ortak 
Merkez’de ve bu Merkez’in 
icra edeceği faaliyetlerde Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelinin ve 
lüzumuna göre ülkemizden sivil 
personelin görev yapmasının 
16 Ağustos 2020 tarihinde 
imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti 
ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Arasında Stratejik Ortaklık ve 
Karşılıklı Yardım Anlaşması’ 
uyarınca ülkemizin taahhütlerine 
uygun, Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünü tescil eden 
uluslararası hukuk, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararları 
ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği 
Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu, 
bölge halklarının da huzur ve 
refahı yararına olacağı, ayrıca millî 
çıkarlarımız bakımından gerekli 
olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu mülahazalarla ‘Türkiye 
Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması’ hükümlerinden 
kaynaklanan taahhütlerimizi 
yerine getirmek, ateşkesin tesisi, 
ihlallerin önlenmesi, bölgede 
barış ve istikrarın sağlanması 
amacıyla Türkiye’nin yüksek 
menfaatlerini etkili şekilde 

korumak ve kollamak üzere, 
hudut, şümul, miktar ve zamanı 
Cumhurbaşkanı’nca takdir ve 
tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin, Ortak Merkez’in 
görevlerinin ifası yönünde hareket 
etmek üzere yabancı ülkelere 
gönderilmesi, bu kuvvetlerin 
Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği 
esaslara göre kullanılması ile 
risk ve tehditlerin giderilmesi 
için her türlü tedbirin alınması 
ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek esaslara 
göre yapılması için Anayasa’nın 
92’nci maddesi uyarınca bir 
yıl süreyle izin verilmesi Genel 
Kurul’un 17 Kasım 2020 tarihli 16’ncı 
birleşiminde kabul edilmiştir.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
AZERBAYCAN TEZKERESİ MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Azerbaycan’a 
asker gönderilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin, 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilmesinin ardından “Hayırlı 
olsun.” mesajını paylaştı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 17 Kasım’da sosyal 
medya hesabından yayımladığı 
mesajında, “Anayasa’nın 92’nci 
maddesine göre verilen 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 
asker gönderilmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 
TBMM’de kabul edildi. Hayırlı 
olsun.” ifadesini kullandı.
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AZERBAYCAN

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Şuşa 
kentini Ermenistan’ın işgalinden kurtarmasına 

ilişkin sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı 
yayımlayarak, “Şuşa Azerbaycandır. Hayırlı mübarek 
olsun.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, 8 Kasım’da Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in mesajını da  
paylaştığı sosyal medya hesabından yayımladığı 
mesajında, “Şuşa Azerbaycandır. Hayırlı mübarek 
olsun. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:  
‘28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak.’ “ 
ifadelerini kullandı.

“ŞUŞA 
AZERBAYCANDIR.
HAYIRLI 
MÜBAREK 
OLSUN.”
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İSKEÇE 
MÜFTÜSÜ’NE 
YAPILAN SALDIRI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Yunanistan’da İskeçe 
Müftüsü Ahmet Mete’ye ırkçı 
tehdit mesajı yazılmasını kınayarak, 
“Umarım AB de saldırıya uğrayan, 
bir Müslüman olduğu zaman da 
insan haklarını hatırlar.” şeklinde 
mesajı verdi. TBMM Başkanı 
Şentop, İskeçe Müftüsü Ahmet 
Mete’ye yapılan ırkçı saldırıya 
ilişkin açıklamasını 28 Kasım’da 
sosyal medya hesabı üzerinden 
paylaşarak, şunları kaydetti: “Batı 
Trakya’da İskeçe Müftüsü Sayın 
Ahmet Mete’nin evine yapılan 
saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın 
haklarını koruma sorumluluğunu 
taahhüt edenlerin dikkatini 
çekiyorum. Umarım AB de 
saldırıya uğrayan, bir Müslüman 
olduğu zaman da insan haklarını 
hatırlar.”

“ULUSLARARASI 
ALANDA 

İLLEGALİTEYE 
KARŞI 

ÇIKIYORUZ.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İranlı nükleer 
fizikçi Muhsin Fahrizade’nin 
öldürülmesini bir terör faaliyeti 
olarak değerlendirerek, suikastı 
illegal bir örgütün veya devletin 
yapmasının işin mahiyetini 
değiştirmeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop,  
28 Kasım’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda 
şunları kaydetti:

“İranlı bir bilim insanının 
suikastla öldürülmesi bir terör 
faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün 
yapmasıyla ‘legal’ örgütün veya 
devletin yapması işin mahiyetini 
değiştirmez; terör terördür, terör 
fiili işleyen, teröristtir. Uluslararası 
alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz.”

VİYANA’DAKİ 
TERÖR 

SALDIRISI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da gerçekleştirilen terör 
saldırısını lanetledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
3 Kasım’da sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Bu gece Viyana’da gerçekleşen 
terör eylemlerini şiddetle 
lanetliyorum. 

Faili, muhatabı, gerekçesi ve 
amacı ne olursa olsun, sivilleri 
hedef alan her şiddet eylemi 
terördür ve insanlık suçudur.” 
ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, teröre 
karşı küresel iş birliğinin, ihmal 
edilemeyecek bir mecburiyet 
haline geldiğinin altını çizdi.
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Dağlık Karabağ ve 
çevresindeki bölgelerin 
Ermenistan’ın işgalinden 

kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık’ta 
Azadlık Meydanı’nda Zafer 
Geçidi Töreni düzenlendi. 

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev de katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Azerbaycan’ın, topraklarını 
işgalden kurtarmış olması 
mücadelenin bittiği anlamına 
asla gelmiyor. Bugüne kadar 
siyasi ve askerî alanda sürdürülen 
mücadele bundan sonra çok 
daha farklı cephelerde devam 
edecektir.” dedi.

Erdoğan, Ermenistan işgalindeki 
Azerbaycan topraklarının 
kurtarılması dolayısıyla Azadlık 

Meydanı’nda düzenlenen Zafer 
Geçidi Töreni’nde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı, aziz 
kardeşim, Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetlerinin kahraman 
mensupları, Azerbaycanlı can 
kardeşlerim; sizleri en kalbî 
duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.” 
sözleriyle konuşmasına başlayan 
Erdoğan, bu zafer gününde 
Azerbaycan’da olmaktan büyük 
bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

İlham Aliyev’e nazik daveti ve 
misafirperverliği için şükranlarını 
sunan Erdoğan, Azerbaycan’ın 
44 gün süren destansı 
mücadelesinde şehit düşen 
yiğitlere Allah’tan rahmet, gazilere 
acil şifalar diledi.

Şair Bahtiyar Vahapzade’nin 
“Topraktan pay olmaz.” şiirinden 
bir bölüm okuyan Erdoğan, 

Ermenistan işgalindeki 
Azerbaycan 
topraklarının 
kurtarılması 
dolayısıyla  
10 Aralık’ta Bakü’nün 
Azadlık Meydanı’nda 
Zafer Geçidi Töreni 
düzenlendi. 
Törene Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev de katıldı.
Azerbaycanlılar, Zafer 
Geçit Törenine katılan 
Türk ve Azerbaycan 
askerlerine sevgi 
gösterisinde bulundu.

“KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR.”
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Karabağ’ı 30 yıllık hasretin 
ardından ana vatanla buluşturan 
Azerbaycan ordusunun 
neferlerini tebrik ederek, onları 
dualarla cepheye gönderen 
anaların ellerinden öptüğünü 
söyledi.

“20 Ocak’ta şehitlerin kabirlerine 
bırakılan karanfiller nasıl 
bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi 
de Dağlık Karabağ bölgesine 
has, hâr-ı bülbül, Azerbaycan 
topraklarının özgürlüğünün 
simgesi haline gelmiştir.” diyen 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Azerbaycan’ın hem askerî, hem 
diplomasi alanında elde ettiği 
bu başarıda en büyük paylardan 
biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim 
Cenap Prezident İlham Aliyev’e 
aittir. Kardeşim İlham Aliyev 
böylelikle merhum Haydar 
Aliyev’in kendisine vasiyet 
olarak bıraktığı arzusunu da 
yerine getirmiştir. Bu vesileyle 
güçlü Azerbaycan’ın temellerini 
atan umummilli lider Haydar 
Aliyev’i de burada rahmetle yâd 

ediyorum. Azerbaycan, kardeşim 
İlham Aliyev’in dirayetli liderliği 
altında inşallah destan yazmaya 
devam edecektir.”

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın 
yürüttüğü mücadeleye en 
başından itibaren tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla destek verdiğini, 
bütün imkânlarıyla Azerbaycanlı 
kardeşlerinin yanında olduğunu 
belirten Erdoğan, Türkiye olarak 
Azerbaycan ile münasebetlerde 

her zaman büyük lider Haydar 
Aliyev’in “iki devlet, tek millet” 
şiarını rehber aldıklarını vurguladı.

“Mezarlıklar bile tahrip edildi.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
veciz ifadesiyle Azerbaycan’ın 
kederini kederimiz, sevincini 
sevincimiz bildik.” diyen Erdoğan, 
bu anlayışla Karabağ’ı 30 yıl 
boyunca sînede yara eylediklerini 
söyledi.

“Bir yere varılmayacağı 
görülmeli.”

Savaş sırasında Gence, Terter, 
Ağdam, Berde, Ağcabedi 
gibi Azerbaycan topraklarının 
da hedef alındığına dikkati 
çekerek, 100 masum sivilin şehit 
edildiğini, annelerin yavrusuz, 
çocukların anasız-babasız 
bırakıldığını, saldırılarda 416 
kişinin yaralandığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Savaş hukuku ağır 
biçimde ihlal edilmiş, insanlık 
onuru ayaklar altına alınmıştır. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Aralık’taki 
paylaşımında, “Tek Vatan 

Harekâtı’nda büyük bir zafer elde 
eden can Azerbaycan’ın Zafer 
Günü’nü kutluyor, Karabağ’a 
Azerbaycan Türkü’nün bayrağını 
asmak, zulme ve işgale son 
vermek için şehadete koşan 2783 
kahramanımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. İki devlet, tek millet.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, 

Ermenistan işgalindeki 
Azerbaycan topraklarının 
kurtarılması dolayısıyla Bakü’nün 
ünlü Azadlık Meydanı’nda 
düzenlenen Zafer Geçidi 
Töreni’nde çekilen bir fotoğrafı 
kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
bir diğer mesajında ise “10 Aralık 
2016’da İstanbul Beşiktaş’ta 
terör örgütü PKK tarafından 
gerçekleştirilen hain terör 
saldırısında hayatını kaybeden 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
Mekânları cennet olsun.” 
ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’ın “Zafer 
Günü” dolayısıyla sosyal 
medya hesabından 
kutlama mesajı 
yayımladı.

TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP  
AZERBAYCAN’IN 
ZAFER 
GÜNÜ’NÜ 
KUTLADI

Bunları görmezden gelenlerin 
gözleri kadar vicdanları da 
körleşmiştir. Her mecrada bunun 
hesabını sormak boynumuzun 
borcudur. Yıllardır doğdukları 
yerlerden uzak kalarak memleket 
hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon 
kaçkın, göçkün kardeşimiz 
artık doğdukları topraklarına 
dönebilmek için sabırsızlanıyor. 
İnşallah en kısa sürede bu 
kardeşlerimizin hasretinin sona 
ereceğine inanıyoruz. Dağlık 
Karabağ’a yıkım, katliam ve 
gözyaşından başka hiçbir şey 
getirmeyenlerin de artık, akıllarını 
başlarına toplaması gerekiyor.”

Aliyev: “Yaşasın Türkiye-
Azerbaycan dostluğu.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk heyeti ve 
askerlerinin de katıldığı Zafer 

Geçidi Töreni’nde konuştu. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Zafer Geçidi 
Töreni’ne katıldığı için teşekkür 
eden Aliyev, “Törene Türk 
heyeti ve askeri de katılıyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak 
Türkiye ile birliğimizi halklarımıza 
ve dünyaya gösteriyoruz. Vatan 

muharebesinin ilk saatlerinden 
itibaren Türkiye’nin desteğini 
hissettik. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ilk saatlerde 
Azerbaycan’ın haklı davasına 
destek verdi.” ifadelerini kullandı.

Aliyev konuşmasında şu mesajları 
verdi: “Vatan muharebesinin 
ilk saatlerinden itibaren 
Türkiye’nin desteğini hissettik. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Zafer 
Geçidi Töreni’ne katılarak Türkiye 
ile birliğimizi halklarımıza ve 
dünyaya gösteriyoruz.

Ermenistan, Azerbaycan 
halkına karşı savaş suçu işledi. 
Toprak bütünlüğümüzü savaş 
meydanında tekrar kazandık.

Karabağ Azerbaycan’dır ve 
bugün dünya, Karabağ’ın 
Azerbaycan’ın olduğunu gördü. 
Yaşasın Türkiye-Azerbaycan 
dostluğu.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 28 
Kasım’da Tekirdağ-

Hayrabolu Yolu Kandamış 
Kesimi Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, memlekete 
eserler kazandırmanın onurunu 
ve gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak eserler 
kazandırmaktan daha şerefli bir 
vazife olamayacağını belirten 
Şentop, “Bu onuru, bu sevinci 
bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza, 
Bakanımıza, Karayolları Genel 
Müdürlüğümüze, mühendis 
ve işçilerimize şükranlarımı arz 
ediyorum. Zira yol medeniyettir. 
3 Kasım 2002 tarihinden itibaren 
Türkiye, muazzam bir medeniyet 
yürüyüşü başlattı ve hamdolsun ki 

bütün engelleri aşarak bugünlere 
geldik.” diye konuştu. Yolun 
sadece mesafelerin azalması 
ve erişimin kolaylaşması demek 
olmadığına işaret eden TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şehirler 
birbirine erişiyor, ekonomik 
hayat canlanıyor, herkes daha 
çok zamana kavuşuyor, devletle 
toplum arasındaki mesafe 
kalkıyor ve Türkiye’nin rekabet 
gücü yükseliyor. İşte bugün 
Tekirdağ’da bir kez daha bu 
onuru yaşıyoruz. Bizim için 
aslolan budur. Devlet milletindir, 
bütün imkân ve kaynaklarıyla 
millete aittir. Allah’a hamdolsun, 

demokratik güven ve istikrarı 
sağlayan siyasi kadrolarımıza bin 
teşekkür ederiz; ama en önemlisi 
bu başarı destanını ayakta tutan 
aziz milletimize teşekkür ederiz.”

Mustafa Şentop, 13 Kasım 
Cuma günü Tekirdağ Şehir 
Hastanesinin açılışını yaptıklarını, 
15 gün sonra Hayrabolu-Tekirdağ 
yolunun 1. etabını açmak için bir 
araya gelmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi. “Bu 
hayırlı işlere bizi amil kılan Yüce 
Allah’ımıza hamdolsun. Hayırlı, 
uğurlu olsun. Bu eserin inşası için 
liderlik eden ve halka hizmeti 
Hakk’a hizmet olarak gören Sayın 

YOL MEDENİYETTİR 
TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ile 
birlikte Hayrabolu-
Tekirdağ yolunun birinci 
etabı olan Hayrabolu-
Kandamış arasının 
açılışını gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a milletim adına teşekkür 
ediyorum. Onun liderliğinde 
ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya 
devam ediyor.” diyen Şentop, 
işçisinden mühendisine, emeği 
geçen herkese Türk milleti adına 
şükranlarını sunduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, yolun 
medeniyet, medeniyetin de 
topyekûn hayat biçimi olduğunu 
belirterek, “Medeniyet tarihimizin 
en parlak dönemlerinde 
ecdadımızın yol inşasına, 
köprülere, yolcu güvenliğine ve 
yol hizmetlerine özel bir önem 
verdiği görülür. Öncesinde 
Selçuklu, sonrasında Osmanlı, 
kurmuş oldukları derbent 
teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve 
yük taşınmasına ilişkin kurulan 
lonca teşkilatlarıyla İpek ve 
Baharat Yolu ticaretini kontrol 
altına almışlar, bu sayede hem 
ekonomik hem de kültürel bir 
gelişme kaydetmişlerdir. Bunun 
doğal bir sonucu olarak da siyasi 
ve askerî olarak dünyanın en 
önemli gücü haline gelmişlerdir.” 
diye konuştu. Dün olduğu gibi 
bugün de yolun medeniyet 
göstergesi olmaya devam 
ettiğini anlatan TBMM Başkanı 

Şentop, bunun idrakinde olarak 
ülkenin dört bir tarafını otoyollar, 
duble yollar, köprüler, tüneller 
ve viyadüklerle donattıklarını 
söyledi. Meclis Başkanı Şentop, 
tarihî mirastan aldıkları feyz 
ve stratejik kalkınma hedefleri 
doğrultusunda oluşturdukları 
vizyonla ulaşım alanındaki 
yatırımlara hız kesmeden 
devam edeceklerini vurguladı. 
Açılışını yaptıkları bu güzergâhın, 
halen yapımı devam eden 
Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu, 1915 Çanakkale 
Köprüsü üzerinden İstanbul-
İzmir Otoyolu ile birleşerek 
Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı 
Anadolu’ya bağladığını anlatan 
Şentop, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Kuzey Marmara 
Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü kullanıldığında Dilovası 
mevkiinden Bursa ve İzmir’e 
kesintisiz kavuşuyoruz. Hakeza 
bu otoyollar sayesinde Avrupa 
ve Asya arasındaki ulaşımın 
büyük ölçüde kolaylaşacağı 
herkesin malumudur. Bu etap 
başta olmak üzere ülkemizi bir 
insanın yaşam kaynağı olan kan 
damarları gibi saran otoyollarımız 
sayesinde Trakya’mızda yer alan 
sanayi bölgelerinde üretilen 

mal ve hizmetler, İstanbul’a ve 
Anadolu’ya hem kesintisiz hem 
de hızlıca ulaşacaktır. Otoyollar, 
ülkemizin ve bölgemizin 
kalkınmasında önemli rol 
oynayacaktır. Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun iki ay önce açılan 
ve ülkemizin hizmetine sunulan 
Gebze-İzmit bölümüyle dünyanın 
en uzun 4 şeritli tünellerine 
artık biz sahibiz. Bu modern 
yol sayesinde seyahat süresi 
kısalacak, ekonomik kayıplar 
azaltılıp tasarruf sağlanacak, çevre 
ve gürültü kirliliği azalacaktır.” 
TBMM Başkanı Şentop, açılışını 
yaptıkları etabın, 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nü de içine alan 221 
kilometrelik muazzam ulaşım 
ağının parçası olduğunu söyledi. 
Bu çalışmanın, 2023 yılında 
Cumhuriyet’in 100. yıl hediyesi 
olacak şekilde planlandığını 
anlatan Şentop, “Ancak 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
yapılan yeni planlama ile 18 Mart 
2022’ye yetişmesi sağlanacak. 
Çalışmalar ve gayretler sürüyor.” 
diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekilleri Çiğdem Koncagül 
ve Mustafa Yel’in de katıldığı 
törende İl Müftüsü İsmail İpek 
dua etti ve kurdele kesilerek 
açılış gerçekleştirildi. Ardından, 
kullandığı makam aracıyla TBMM 
Başkanı Şentop ile Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 
yolda test sürüşü yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, açılış 
töreninin ardından Kırklareli’nin 
Babaeski ilçesine bağlı Alpullu 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Şentop, 
Alpullu Belediye Başkanı Erhan 
Ceylan’dan ilçedeki faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. Ziyarete 
AK PARTİ Kırklareli Milletvekili 
Selahattin Minsolmaz, AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem 
Koncagül ve Mustafa Yel de eşlik 
etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
7 Kasım’da Zeytinburnu 
Kazlıçeşme Sanat 
Merkezi’nde Ebüzziya 
Ailesi’nin matbaacılık 
serüveninin anlatıldığı 

“Kültür ve Sanat 
Hayatımızda Ebüzziya 
Ailesi” sergisini  
ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
ziyaret öncesinde basın 

mensuplarına açıklamada 
bulunarak, Ebüzziya Ailesi’nin 
dört kuşak üzerinden Türkiye’nin 
matbuat, yayın, gazetecilik, kültür, 
sanat ve siyaset hayatını bir nevi 

incelediğini, değerlendirdiğini 
söyledi.

Sergiyi konuyla ilgili vatandaşların 
takip etmesi yönünde tavsiyede 
bulunan TBMM Başkanı Şentop, 
serginin açıldığı sanat merkezinin 
de daha önce Zeytinburnu 
Belediye Başkanlığı binası 
olduğunu hatırlattı. 

TBMM Başkanı Şentop, orijinal, 
otantik haline uygun şekilde 
restore edilen yapının belediye 
başkanlığının yeni yapılan 
binasına taşınmasıyla Zeytinburnu 
Kazlıçeşme Sanat Merkezi 
olduğunu aktararak, merkezin 
İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Şentop, 
açıklamasının ardından basın 

mensuplarının gündeme ilişkin 
sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, Fransa’nın 
Albertville şehrindeki okullarında 
Hz. Muhammed’e hakaret içeren 
karikatürlerle ilgili öğretmenlerine 
verdikleri cevaplar nedeniyle 
10 yaşındaki 3’ü Türk 4 çocuğun 
sabah erken saatlerde evlerinin 
polis tarafından basılarak 
gözaltına alınması ve karakolda 
sorgulanmasına yönelik sorusu 
üzerine TBMM Başkanı Şentop, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Fransa’da uzun zamandır İslam 
dünyasını, İslam coğrafyasında 
yaşayan herkesi, bütün 
Müslümanları tedirgin eden, 
endişeyle takip edilmesine sebep 
olan gelişmeler, olaylar var. 

“KÜLTÜR VE SANAT HAYATIMIZDA 
EBÜZZİYA AİLESİ” SERGİSİ
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Daha önce malum, İslam dininin 
Peygamberi, Peygamberimiz 
Aleyhissalatu Vesselam’a 
hakaret içeren karikatürlerin 
fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti 
kapsamında yayınlanmasına dair 
başta Cumhurbaşkanı Macron’un 
ve Fransız siyasetçilerin bunları 
destekleyen açıklamaları oldu. 
Maalesef geçen gün yaşanan, 
4 küçük çocuk, bunlardan 3’ü 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan Türk çocuklar, bir tanesi de 
Cezayirli bir ailenin çocuğu. 10 
yaşında olan çocuklar, sabah 
çok erken bir saatte, saat 
06.00 civarında maskeli, özel 
terör timleri tarafından uzun 
namlulu silahlarla yapılan bir 
baskınla evlerinden alınıyorlar. 
İlkokul çocukları ve bunlar polis 
merkezine götürüyorlar. 11 saat 
polis merkezinde herhangi bir 
hukuki itham, suçlama, hukuken 
olmaksızın tutuluyorlar. Aileleri 
de aynı şekilde sorgulanıyor. Bu 
yapılanlar bir kere, çocuklara 
yapılan muamele bakımından 
genel olarak dünyada bütün 
hukuk sistemlerinin ve Avrupa’da 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
bağlamında bütün hukuk 

sistemlerinin, 
kurallarının ihlali 
anlamına geliyor. 
Bu, devlet eliyle 
yapılan bir 
eşkıyalıktır.”

TBMM Başkanı 
Şentop, Türkiye’nin 
Paris Büyükelçisi ile 
detaylarıyla konuyu 
konuştuğunu 
ve bilgi aldığını 
aktararak, “Aileler 
de bu konuda 
gereken adımları 
hukuki olarak atma 
konusunda kararlılar, 
bunu görüyoruz. 

Fakat Fransa’nın 
yapmış olduğu, 

bütün İslam dünyasında olduğu 
gibi hukuka saygılı, insan 
haklarına saygılı, bütün devletlerin 
ve toplumların karşı çıkmasını 
gerektiren çok vahim bir hukuk 
tanımazlık, bir eşkıyalıktır. Bunun 
hesabı mutlaka hukuk kuralları 
içerisinde sorulmalıdır.” şeklinde 
konuştu.

ABD Başkanlık Seçimi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
ABD’deki başkanlık seçimlerine 
ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri’nde 
seçimler her zaman aslında 
problemli olmuştur. Bazen 
adaylardan birinin iddiasız olduğu 
zamanlarda sükûnetle geçen 
seçimler olmuştur; ama geriye 
dönük baktığımızda, 19. yüzyıl 
başlarına kadar seçimlerde ciddi 
sıkıntılar yaşandığı, tartışmalar 
yaşandığı görülmektedir. 

Ama sanıyorum bu, tarih 
boyunca en tartışmalı seçim 
olacak; Amerika Birleşik Devletleri 
tarihinin başkanlık seçimi olarak. 
Tabii henüz daha sonuçlar tam 

belli olmadı. İşin karakolda, 
mahkemede devam edecek 
kısımları var, zannediyorum 
seçimin. Bir kısmı zaten taşındı, 
bazı eyaletlerdeki seçimler. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak 
başkanların, muhakkak tabii 
önemli etkileri var; ama sonuç 
itibarıyla Türkiye-Amerika 
ilişkileri çok başkan görmüştür, 
çok kongre görmüştür; çok 
senatörler, temsilciler meclisi 
üyeleri değişmiştir; bu ilişkiler bir 
şekilde zaman zaman şüphesiz 
bazı sıkıntılar yaşanmıştır, ama 
devam etmiştir. Bu bakımdan 
kimin başkan olacağının 
Türkiye Amerika ilişkilerini 
belirleyici nitelikte etkileyeceğini 
düşünmüyorum.”

Matbaacılık tarihinin 150 yıllık 
gelişimi bu sergide

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasının ardından sergi 
salonunu gezerek, eserlerle ilgili 
bilgi aldı. Şentop’a Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Ömer Arısoy 
ve Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu 
eşlik etti. Şerifoğlu, sergideki 
eserleri yakından inceleyen 
TBMM Başkanı Şentop’a sergideki 
eserler, kitaplar, belgeler ve 
fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Ebüzziya Mehmet Tevfik Bey’in 
kurucusu olduğu Matbaa-i 
Ebüzziya çalışmalarının yer aldığı 
“Kültür ve Sanat Hayatımızda 
Ebüzziya Ailesi” sergisi, İbrahim 
Müteferrika’dan sonra ülkedeki 
matbaacılık tarihinin 150 yıllık 
gelişimine önemli katkılar 
sağlıyor. 

Sergide, Ebüzziya Mehmet 
Tevfik Bey’in kişisel çalışmalarının 
ve 1881’den 1949 yılına kadar 
devam eden Ebüzziya Ailesi’nin 
matbaacılık serüveni tüm 
detaylarıyla anlatılıyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri, 30 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 
Töreni’ne katılarak konuşma yaptı. 

Bugün, gönlüne yansıyan ilhamları cömertçe 
paylaşan sanatçıların, kültür ve fikir erbabı için bir 
arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet 
estetik mânâda küllerinden dirilmek, yitik hazinesine 
yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü 
alanlara ödüllerini takdim etti. 

Kültür Tarihi alanında Sadettin Ökten adına Celile 
Eren Ökten, Müzik alanında Özdemir Erdoğan, 

Sosyal Bilimler alanında İsmail Kara, Sinema alanında 
Derviş Zaim adına Emre Oskay, Edebiyat alanında 
İbrahim Tenekeci, Koleksiyon alanında Mehmet 
Çebi’ye ödül verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa 
Ödülü ise merhum Necmeddin Okyay adına Ali 
Mecdi Okyay’a takdim edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK 
ÖDÜLÜ ALANLARA TEBRİK TELEFONU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne 
layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre Şentop, geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir 
Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci 
ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmede ödül alan 
isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR 
VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 Kasım’da 
Tekirdağ Medlog Tren İstasyonu’ndan 
uğurladığı ihracat treninin ardından, “İhracat 

treni, böylesine önemli bir günde Tekirdağ’ın 
kurtuluşu olan 13 Kasım’da şehrimizden 
Bulgaristan’a transit yola çıktı. Şehrimizin ve 
ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda 
sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

İhracat treni ile sınır kapılarında yaşanan sıkışıklık ve 
gümrüklerde yaşanan aksaklıklar sona erdirilecek.

İhracat treninin transit olarak geçiş yapmasından 
dolayı döviz kaybına da son vermesi öngörülüyor. 
27 dorse ile başlayan ihracat treninin 300 dorseye 
ulaşması hedefleniyor.

Törene AK PARTİ Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa 
Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mümin Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Soyuer de katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
TEKİRDAĞ’DAN AVRUPA’YA AÇILAN 
İLK İHRACAT YÜK TRENİNİ UĞURLADI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’dan Avrupa’ya açılan ilk 
ihracat yük trenini Tekirdağ’dan Bulgaristan’a yolcu etti.
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Konuk başkan ile heyetler 
arası görüşmeye başkanlık 
eden TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop, “Görüşmenin 
Türkiye ve Afganistan arasındaki 
emsalsiz ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde ortak irademizin ve 
samimi gayretlerimizin nişanesi 
olmasını dilerim.” diyerek 
başladığı konuşmasında, 
Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek 
Konseyi Başkanı Abdullah ve 
heyetini Türkiye’de ve TBMM’de 
misafir etmekten büyük bir 
memnuniyet duyduğunu 
kaydetti.

Afganistan ile Türkiye’nin 
ilişkilerinin temelini tarihî bağların 

ve halktan halka, gönülden 
gönüle olan samimiyetin 
oluşturduğunu belirten TBMM 
Başkanı Şentop, “İki ülke 
arasındaki iş birliğimiz, gücünü 
halklarımız arasındaki dostluk ve 
kardeşlik bağlarından almaktadır. 

Ortak çalışmalarımızın temelinde 
siyasi diyalog, güvenlik ve 
kalkınma ortaklığı bulunmaktadır. 

İki ülke kederde ve sevinçte 
daima beraber olmuştur. 
Malumunuz olduğu üzere, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri özel 
ve müstesna kılan pek çok tarihî, 
kültürel, ekonomik ve siyasi unsur 
mevcuttur.” dedi.

Türkiye’nin bütün dünyayı 
derinden etkileyen koronavirüs 
salgını mücadelesinde kardeş 
Afganistan’ın yanında yer aldığını 
belirten Meclis Başkanı Şentop, 
“Haziran ayında Afganistan’a 
ulaştırılan tıbbi yardım, yaraların 
sarılmasına bir nebze de olsa 
katkı verdiyse, bundan Türkiye 
olarak büyük memnuniyet 
duyarız.” ifadesini kullandı.

“TBMM ziyaretiyle Afganistan 
Halk Meclisi ve Senatosu 
arasındaki temasların ve ilişkilerin 
arttırılmasını arzu ediyoruz.” 
diyen Şentop, şunları kaydetti: 
“Parlamentolar arası ilişkilerin 
güçlenmesi hükümetler arası 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi 
Başkanı Dr. Abdullah Abdullah ile 19 Kasım’da Mecliste bir araya geldi.

AFGANİSTAN MİLLÎ UZLAŞI 
YÜKSEK KONSEYİ BAŞKANI 
ABDULLAH TBMM’DE
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ilişkileri de güçlendirecektir. Bu 
çerçevede parlamentolarımızdaki 
ihtisas komisyonları ve dostluk 
grupları arasındaki ilişkilerle 
beraber, bölgesel ve küresel 
ölçekteki parlamentolar arası 
birlikteliğimizi ve iş birliğimizi 
güçlendirmemiz açısından 
önemlidir.” Uluslararası gündemi 
işgal eden birçok konuda 
Türkiye’nin Afganistan ile ortak 
bakış açısına sahip olduğunu 
kaydeden Şentop, “Türkiye olarak 
Afganistan’daki barış sürecini 
yakından takip ediyoruz. Kalıcı 
barışın sağlanmasında önemli bir 
adım teşkil eden Afganlar arası 
müzakerelerin başlamasından 
azami bir memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek 
isterim.” diye konuştu.

Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek 
Konseyi Başkanı Abdullah 
Abdullah ise konuşmasında, 
heyeti ile birlikte TBMM’de 
olmaktan, çok büyük bir 
memnuniyet duyduğunu 
belirterek, gösterilen kardeşçe 
destek için teşekkürlerini iletti.

TBMM’de olmanın kendisi için 
onur olduğunu kaydeden 
konuk başkan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sizin de söylediğiniz 
gibi ülkelerimiz arasında ortak 
tarihî ve kültüre dayalı bağlar 

bulunuyor. Yadsınamaz bir 
gerçek var ki ülkelerimiz arası 
bu ilişkiler son 20 yılda sizlerin 
de çabasıyla gösterilen destekle 
hemen hemen her alanda 
daha da güçlendi. Bize şimdiye 
kadar, ekonomik kalkınmadan 
insani yardıma, eğitim-öğretim 
alanından güvenliğe ve tabii ki 
Covid-19’a kadar birçok konuda 
destek gösterdiniz, yardım 
ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. 
Ülkelerimiz arasındaki hem 
halklarımız nezdindeki hem de 
hükümetler arasındaki ilişkiler 
elhamdülillah çok kuvvetli ve 
güçlenmeye devam ediyor.”

Konuk başkan ve heyeti, 
görüşmenin ardından Meclis 

Başkanı Şentop ile TBMM Genel 
Kurul Salonu’na geçti. Afganistan 
Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi 
Başkanı Abdullah, Kordiplomatik 
Locası’ndan milletvekillerini 
selamladı. TBMM Başkanı 
Şentop, ayrıca konuk başkan 
ve heyetine 15 Temmuz Hain 
Darbe Girişiminde Meclis’te 
bombalanan alanı da gezdirdi.
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TBMM Başkanı Şentop, 
sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, hassas 

bir dönemde böylesine kıymetli 
bir toplantıyı gerçekleştiren 
Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, çalışma 
arkadaşlarına ve katkıda bulunan 
herkese teşekkür etti.

Toplantı boyunca çok sayıda 
değerli akademisyen ve alanında 
yetkin isimlerin Doğu Akdeniz 

bağlamında pek çok uluslararası 
hukuk ve siyaset konularını 
derinlemesine ele alacağını 
belirten Mustafa Şentop, “Onların 
ifade edecekleri fikirler ve ortaya 
koyacakları görüşler, tezler 
inanıyorum ki Türkiye’nin sözüne 
katkıda bulunacak, gücüne güç 
katacaktır.” ifadesini kullandı

Uluslararası ilişkilerde hangi 
başlık ele alınırsa alınsın, onu 

diğer sorunlardan, başlıklardan 
bağımsız olarak anlamanın 
ve ortaya koymanın mümkün 
olmadığına işaret eden TBMM 
Başkanı Şentop, “Hele hele 
küreselleşen yeni dünyamızda 
sorunlar da tam mânâsıyla 
küreselleşmiştir. Dolayısıyla bu 
sempozyumda ele alınan ana 
meselenin yani, Doğu Akdeniz’in 
onu etkileyen ve şekillendiren 
bütün hadiseler ve süreçlerle 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM himayesinde 
Ankara Üniversitesi 
tarafından 10 Aralık’ta 
TBMM Tören Salonu’nda 
düzenlenen “Doğu 
Akdeniz Sorunlarına 
Hukuki ve Siyasi 
Yaklaşım ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 
Çözümdeki Muhtemel 
Rolü Sempozyumu”nun 
açılışında yaptığı 
konuşmada, “Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki 
güven bunalımının 
derinleşmesine katkı 
yapacak kararlara imza 
atılmayacağını ümit 
etmek isterim.” diye 
konuştu.

“DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA 
HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE 
TBMM’NİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL 
ROLÜ” SEMPOZYUMU
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ilgisini dikkatle anlamak, 
hepimizin ortak derdi ve değeri 
olan Türkiye’nin geleceğine dair 
öngörülerimizi bu çerçevede 
ortaya koymak durumundayız.” 
diye konuştu.

Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

“Türkiye ile Yunanistan arasında 
Adalar Denizi’nde, karasuları, 
kıta sahanlığı, adaların 
silahsızlandırılması, hava 
sahası gibi konularda yaşanan 
anlaşmazlıklar da esasen  
Doğu Akdeniz sorunları içinde 
mütalaa edilebilir. Bütün bunlar, 
Doğu Akdeniz tabanında yer alan 
enerji kaynaklarının paylaşımıyla 
olduğu kadar, Kıbrıs, Suriye ve 
Lübnan gibi ülkeler bağlamında 
bir nüfuz mücadelesi, Libya gibi 
zengin doğal kaynaklara sahip 
ülkelerdeki iktisadi değerler 
üzerinde kimin veya kimlerin 
karar verici olacağıyla da 
yakından alakalıdır. Sömürgeci 
imparatorluklarının bugünkü vârisi 
olan Batı ülkeleri, bu geçmişten 
beslenen klasik emperyal dış 
politikasını hâlâ küresel düzeyde 
sürdürme çabası içindedir. 
Sorunların temelinde esasen 
Batı’nın kendini hâlâ bu eski 
yaklaşımlarla konumlandırması; 
Türkiye, Çin, Rusya gibi yeni 
küresel ve bölgesel oyuncuların 

varlığını kabullenememesinde 
yatmaktadır.

TBMM Başkanı Şentop, başta 
Birleşmiş Milletler (BM) olmak 
üzere uluslararası kuruluşların 
hemen hemen hepsinin ciddi 
bir varoluş kriziyle karşı karşıya 
bulunduğunu hep beraber takip 
ettiklerini vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, “Bunun  
en sıcak örneğini hemen 
yanımızda yaşanan Yukarı 
Karabağ krizinde gördük. 
Birleşmiş Milletlerin açık 
kararlarının da olduğu bir konuda 
özellikle AGİT bünyesindeki 
Minsk Grubu’nun 30 yıla yakın 
bir zamandır devam edegelen 
sıcak bir sorunun hallindeki 
kifayetsizliği hazin bir şekilde 
ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar ise yaptığı 
konuşmada, “Denizlerdeki 
etkinliğini her geçen gün artıran 
Türkiye, barıştan, iş birliğinden, 
hakkaniyet ve adaletten yana bir 
tutumla denizlerdeki faaliyetlerini 
sürdürmüş ve sürdürmeye 
devam etmektedir.” şeklinde 
konuştu.

Ünüvar, Türkiye’nin barıştan,  
iş birliğinden yana tutumunun 

bölge devletlerinin bir kısmı 
tarafından karşılık bulmadığını 
söyledi. Doğu Akdeniz’e en 
uzun kıyı şeridi bulunan devlet 
olmasına rağmen Türkiye’nin, 
Antalya sahillerine hapsedilmesi 
amacıyla yapılan haritalara karşı 
dik bir duruşun sergilendiğini 
vurgulayan Ünüvar, Türkiye’nin 
hem kendisinin hem de KKTC’nin 
uluslararası hukuk kapsamındaki 
hak ve menfaatlerini korumak 
üzere uluslararası alanda her türlü 
girişimde bulunduğunu aktardı. 

Necdet Ünüvar, Ankara 
Üniversitesinin, Türkiye’nin her 
meselesini kendi meselesi gibi 
gördüğünü, bu doğrultuda 
çalışmalar yaptığını sözlerine 
ekledi.

Sempozyumun, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Akif 
Çağatay Kılıç’ın başkanlığındaki 
1. oturumunda “Doğu Akdeniz 
Sorunlarına Genel Yaklaşım”, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan 
Çelik başkanlığındaki  
2. oturumunda “Doğu Akdeniz’de 
Hukuk ve Siyaset”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen 
başkanlığındaki 3. oturumunda 
ise “Doğu Akdeniz’de Çözüm ve 
TBMM” başlıkları ele alındı.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
İstanbul Bahçelievler’de, 

Parlamenterler Arası Kudüs 
Platformunun yeni binasının 
açılış töreni ve “29 Kasım Filistin 
Halkıyla Uluslararası Dayanışma 
Günü” kapsamında düzenlenen 
programa katıldı. 

Konuşmasında, 29 Kasım’ın, 
Birleşmiş Milletler tarafından 
da Filistin Halkı ile Dayanışma 
Günü olarak ilan edilmiş bir gün 
olduğunu hatırlatan Şentop, 
böyle bir günde Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformunun 
İstanbul’daki bu merkezini 
açtıklarını dile getirdi.

Kudüs davasının, Filistinlilerin, 
Arapların, sadece İslam 
dünyasının meselesinden ibaret 
olmadığını belirten TBMM 
Başkanı Şentop, “Aslında hukuka 
inanan vicdan sahibi hangi ırktan, 
dinden, siyasi görüşten olursa 
olsun bütün insanların davasıdır. 
Bu bakımdan uluslararası 

nitelikte bir platformla bu davayı 
gütmek, bu davanın peşinde 
olmak, bu dava için mücadele 
etmek, gayret sarf etmek çok 
önemli. Parlamenterler Arası 
Kudüs Platformu, 73 ülkeden 
parlamenterlerin bulunduğu, 
1500’ün üzerinde parlamenterin 
içinde yer aldığı ve dünyanın 
her tarafından parlamenterlerin 
omuz omuza mücadele ettiği 
bir platform. Bu sebeple bu 
mücadeleyi hak ettiği bir şekilde 
savunabilecek bir platform.” diye 
konuştu.

“Kudüs meselesi niye dünyanın 
meselesidir?” derken bunu iki 
boyutu itibarıyla söylediğini 
aktaran TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Bunun birincisini biraz daha dar 
anlamda izah etmek isterim. 
İsrail’in işgal ettiği Kudüs, İsrail 
bakımından bir nihai hedef değil, 
önemli bir merkezdir. İsrail’in 
daha sonrası Siyonizmin esas 

meselesi Nil’den Fırat’a kadar 
Büyük İsrail’i gerçekleştirmektir. 
Bu sadece Nil’den Fırat’a kadar 
olan coğrafyadaki ülkeleri, 
halkları, devletleri ilgilendiren 
bir konu değil, Ortadoğu’nun 
bütününü, Ortadoğu ile beraber 
dünya barışını da tehdit eden bir 
hedef, bir idealdir. 

Dolayısıyla İsrail’in bu hedeflerine 
bigâne kalırsak, bunları göz 
önüne almadan mevzuya 
bakacak olursak o zaman 
önümüzdeki büyük tehdidi 
görmezlikten geliriz. 

Dolayısıyla bu zalim iştihanın bir 
yerde durdurulması lazımdır.

Şentop, Filistin meselesinin 21. 
yüzyılın en önemli meselesi, kilit 
meselesi olduğunu belirterek, 
“Akademisyenler makale 
yazarken, yazdıkları makale için 
kısa bir özet verirler, bu özetle 
beraber bir de anahtar kelimeler 
verirler. Bu 21. yüzyılın dünya 
düzeninin anahtar kelimesi 

“21. YÜZYILIN DÜNYA DÜZENİNİN 
ANAHTAR KELİMESİ KUDÜS’TÜR.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Filistin 
Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü”nde 
TBMM himayelerinde 
gerçekleşen 
Parlamenterler Arası 
Kudüs Platformunun 
İstanbul’daki yeni binasının 
açılışını gerçekleştirdi. 
TBMM Başkanı Şentop, 
açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, “Kudüs 
meselesi, 21. yüzyılın en 
önemli meselesidir, kilit 
meselesidir.” dedi.
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Kudüs’tür, anahtar ikinci kelimesi 
Filistin’dir. Dolayısıyla Kudüs 
ve Filistin davasını gütmek, 
onun mücadelesini vermek 
aslında 20. yüzyılda iki dünya 
savaşı sonrasında kurulan 
dünya düzenini tartışmak, onu 
tartışmaya açmak demektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, eski 
başbakanlardan merhum 
Necmettin Erbakan’ın BM’yi 
sadece İsrail’in bağımsızlığının 
tanınması ve güvenceye alınması 
için kurulduğunu söylediğini 
aktardı. 

Şentop, Birleşmiş Milletler’in 
ilk kararının da İsrail’in 
bağımsızlığının tanınması 
yönünde olduğunu hatırlatarak, 
şöyle konuştu:

“Bu bakımdan 21. yüzyılın dünya 
düzeni, aslında Kudüs’ü bu 
şekilde İsrail işgali altında tutmayı 
esas alan, bu işgali koruma altına 
alan bir düzendir. 

Bu bakımdan Kudüs’ü tartışmak 
ve Kudüs’ün özgürlüğü için 
mücadele etmek, gayret 
göstermek, esasen 21. yüzyılın 
artık çatırdayan köhne düzeninin 
değişmesi için mücadele 
etmektir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu 
bağlamı ortaya koyuyor. Onun 
için Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 
olanların aynı zamanda  
İsrail yanlısı olduklarını, aynı 
zamanda Kudüs davasının 
karşısında yer aldıklarını 
görüyoruz. 

İşte bu Birleşmiş Arap 
Emirlikleri’nin bazı sözde 
siyasetçilerinin hedeflerindeki 
siyasetçi Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Niye? Çünkü onlar 
Kudüs davasına ihanet etmiş 
adamlardır. 

Çünkü onlar İsrail ile aynı takımda 
mücadele eden adamlardır. 

Tabii bugünkü dünya düzeni, 
çatırdayan, değişmeye başlayan, 
değişme mecburiyetinde olan 
bu dünya düzeni içerisinde 
insanlar takımlar halinde 
mücadele ediyorlar. 

Takım oyunu oynuyoruz. Onun 
için şahıslar, devletler, kurumlar 
çok önemli değil. Bunlar hangi 
takımda mücadele ediyorlar, 
kiminle beraber ve kime karşı  
mücadele ediyorlar önemli olan 
budur. 

Bu bakımdan Kudüs bir mihenk 
taşı, bir ölçüdür, bu bakımdan 
Recep Tayyip Erdoğan bir 
ölçüdür. Onun yanında ve onun 
karşısında olmak, devam eden 
bu dünya düzeni tartışmasında, 
yeni dünya düzeni tartışmasında 
hangi safta olduğunuzun 
ölçüsünü ortaya koyan bir 
mihenk taşı, bir kriterdir.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Parlamenterler Arası Kudüs 
Platformunun merkezinin 
İstanbul’da olmasını da çok 
önemsediğini belirterek, emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Törende TBMM Başkanı 
Şentop, Eski TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformu Başkanı 
Hamid Bin Abdullah Al Ahmar, 
Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı ve Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformu Türkiye 
Başkanı Nureddin Nebati, 
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa 
ve Bahçelievler Belediye 
Başkanı Hakan Bahadır ile açılış 
kurdelesini kesti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın mesajı da 
davetlilere okundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 
Kasım’da sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Üsküp’ten 
Üsküdar’a, büyük devletimizin 
coğrafyasında; ama merkezde 
hep İstanbul’un, ruh köklerimizin ve 

dilimizin çiçeklerinden bir bahçe 
kuran; şiirimizin büyük ses ustası, 
mazi ile atinin ana köprülerinden 
Yahya Kemal’i, vefatının 62. yıl 
dönümünde saygı ve rahmetle 
anıyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
vefatının 62. yılında şair 
Yahya Kemal Beyatlı’yı 
andı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane’nin kuruluşunun 

118. yıl dönümü vesilesi ile 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nce 
(SBÜ) 6 Kasım’da düzenlenen 
Fahri Doktora Tevdi Töreni’nde 
konuştu. Bütün dünya ülkeleriyle 
birlikte Türkiye’nin de içinden 
geçtiği salgın günlerinin aslında 
“sağlıkla imtihan” günlerine 
dönmüş vaziyette olduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı 
Şentop, Türkiye’nin, dünyanın 
içine düştüğü bu zor günlerde 
150’ye yakın ülkeye dostluk elini 
uzatarak yaptığı yardımlarla bir 
kez daha dayanışmaya ve barışa 
olan inancını, mağdurların ve 
mazlumların yanında olduğunu 
gösterdiğini vurguladı.

Bugün Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, hemşirelik ve 
sağlık bilimleri alanlarında 13 

fakülte, 5 enstitü, 5 meslek 
yüksekokulu ve 2 bin 317 
akademik personel, 18 bin 154 
öğrencisiyle hem yurt içinde, 
hem yurt dışında geçmişi 
ihya, geleceği inşa ettiğini 
ifade eden Şentop, eğitime 
başlayan Somali Mogadişu 
Recep Tayyip Erdoğan Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Adana, 
Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon 
tıp fakültelerinin de camia ve 
millet için hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Törende, Prof. Dr. Murat Elevli 
tarafından TBMM Başkanı 
Şentop’a sağlık hukuku alanında 
fahri doktora unvanı verilmesi 
ile ilgili senato kararı okundu. 
Daha sonra Şentop’a cübbesini 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl giydirdi. 
Cübbe giyme töreninin ardından 
Şentop, Üniversitenin Gülhane 
Külliyesi, Özbekistan Buhara 
İbni Sina Tıp Fakültesi ve Meslek 

Yüksekokulu, Sudan Nyala Meslek 
Yüksekokulunun yanı sıra, açılışı 
yapılacak Somali Recep Tayyip 
Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ile Adana, Erzurum, Bursa, İzmir 
ve Trabzon Tıp Fakültelerine canlı 
bağlantı gerçekleştirerek, 2020-
2021 eğitim öğretim yılının hayırlı 
olması temennisinde bulundu. 
Canlı bağlantıların ardından 
Şentop ve beraberindekiler açılışı 
yapılan okulların kurdelesini kesti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ayrıca, üstün başarı gösteren iki 
öğretim görevlisine plaket verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Milletlerin karakterleri üstü örtülü tarihleridir; 
milletlerin tarihleri örtüsü açılmış karakterleridir. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz 
tarihlerini, ilim ve fikir tarihi bakımından da gerçek bilgilerle tanıdıkça bugün ve yarın 
çok daha büyük ve önemli işler yapma kudretini kendilerinde bulabileceklerdir.” dedi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
FAHRİ DOKTORA TEVDİ TÖRENİ
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TBMM Tören Salonu’nda 
4 Aralık’ta düzenlenen 
“TBMM’nin Açılışının 100. 

Yılında ‘Millî Egemenlik ve Temsil’ 
Uluslararası Sempozyumu”nun 
açılışında yaptığı konuşmasına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
23 Nisan 1920’de ilk konuşmacı 
ve en yaşlı milletvekili olan 
Sinop Milletvekili Şerif Bey’e ait 
konuşmayı okuyarak başlayan 
Mustafa Şentop, “Meclisin açılışı 
bu ifadelerle gerçekleşmiş.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti’nin 50 yıldan fazla 
kesintisiz savaşlarla, Anadolu’nun 
bir kısmına sıkışmış vaziyette, 
uzun bir dünya harbinden 
mağlup edilerek çıkmış bir devlet 
olduğunu, bu şartlar altında 
TBMM’nin toplandığını anlatan 
TBMM Başkanı Şentop, “mine’l-
ezel hür ve ser-azad milletimiz” 
ifadeleriyle işgale ve bağımsızlığı 
ortadan kaldıran bu tabloya kesin 
ve güçlü bir şekilde karşı çıkarak 
TBMM’nin açılışının yapıldığını 
anlattı.

TBMM’nin açılışının yüzüncü 
yılına işaret eden TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 23 Nisan’da 
bu yüzyılın anlamına yakışan 
çalışmalar planladıklarını, mart 
ayından itibaren başlayan salgın 
şartlarının bu faaliyetleri aksattığını 
söyledi.

Daha sonra bazı çalışmalardan 
vazgeçmek zorunda kaldıklarını 
aktaran Şentop, sempozyumun 
geniş kapsamlı, uluslararası 
katılımlarla gerçekleşeceğini, 

TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA 
‘MİLLÎ EGEMENLİK VE TEMSİL’ 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis’te düzenlenen, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılında Millî Egemenlik ve Temsil” konulu 
uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
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ancak aynı şartlar devam ettiği 
için daha fazla ertelemeyi doğru 
bulmadıklarını bildirdi.

Şentop, 19 Mayıs 2019 ile 
başlayan, 29 Ekim 2023’e kadar 
devam edecek dönemin, birçok 
önemli tarihî olayın yüzüncü 
yılı olacağını belirterek, “1921 
Anayasası’nın yüzüncü yılı 
olarak Ocak 2021 sonunda yine 
bir toplantı yapacağız. İstiklal 
Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılı 
münasebetiyle 12 Mart’ta geniş 
kapsamlı toplantılar yapacağız. 
Bu şekilde 2023’e kadar bu 
çalışmalar devam edecek.” 
bilgisini paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, 
sempozyumun kalıcı bir 
çalışma olacağına, bir birikim 
oluşturacağına olan inancını ifade 
etti. ABD’nin, Doğu Kudüs’ün 
İsrail’in başkenti olduğunu kabul 
etmesi kararını açıklamasının 
ardından yaşanan olaylara işaret 
eden Mustafa Şentop, şunları 
belirtti:

“Bir İsrail güvenlik görevlisinin,  
7 yaş civarında küçük bir çocuğu 

boğarak öldürdüğü bir 
video görüntüsü var. Bunun 
birkaç kere Facebook, 
Youtube gibi çeşitli sosyal 
mecralara yüklendiğini 
fakat bunların çok kısa 
bir zaman içerisinde 
silindiğini, gösterilmediğini 
ifade ettiler. Böyle bir 
tartışma biraz kenarda 
kalsa da devam ediyor. 
Bu çok uluslu şirketlerin, 
sosyal medya üzerinde 
hâkim olan şirketlerin, 
İsrail ile ilgili kötü 
algılama doğurabilecek 
görüntülerin, yazıların, 
videoların yayınlanmasını 
engelleyen bir yaklaşım 
var. Bu bakımdan artık 
siyasi propagandaların 
da büyük ölçüde bu 

alanlara taşındığını düşünürsek, 
‘Millî egemenlik ne kadar 
gerçekleştirilebilir?’ bu 
tartışmayı daha ciddi bir şekilde, 
derinlikli bir şekilde yapmak 
mecburiyetindeyiz.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
bazı arkadaşlarından Meclis-i 
Mebûsan için aday olmalarını ve 
Mecliste yer almalarını istediğini 
anlatan Şentop, 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da açılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin milletvekillerinin 
önemli bir kısmının, 1919 yılı Kasım 
ayındaki seçimlerle İstanbul’daki 
Meclis-i Mebûsan’a giren 
milletvekillerinden oluştuğunu 
kaydetti.

Mustafa Şentop, “Şüphesiz 
TBMM’nin 100. yılı önemli bir 
tarihî dönüm noktası; ama bizim 
gerek parlamento göreneğimiz, 
gerek istişare geleneğimiz, 
gerekse devlet yönetimindeki 
kurumsallaşmalar, aynı zamanda 
kural koyan organla yargı 
organlarının özellikle ayrılması, 
kural koyucu organlarla otoriteyle 
yönetim yetkisinin birbirinden 
ayrılması noktasında tarihimizde 

çok önemli, dikkate değer 
ayrıntılar ve uygulamalar var.” 
diye konuştu.

Türkiye’deki hükümet sistemi 
tartışmasına da değinen TBMM 
Başkanı Şentop, 16 Nisan 2017’deki 
referandumla Türkiye’nin 
parlamenter sistemden başkanlık 
sistemine geçtiğine işaret etti. 

Şentop, 1924 Anayasası ile 
1960’a kadar devam eden 
süreçte, sistemin tam anlamıyla 
parlamenter sistem olduğunun 
tartışmalı olduğunu belirterek 
“1950’den sonra belki bu 
uygulamanın parlamenter sistem 
olduğunu ifade edebiliriz. Bizim 
anladığımız klasik mânâda 
parlamenter sistem 1961 
Anayasası ile Türkiye’ye gelmiştir.” 
dedi.

TBMM Başkanı Şentop şunları 
kaydetti:

“Bu sempozyumun çok 
faydalı sonuçlar getireceğine 
inanıyorum. Devletimizin, 
parlamentomuzun, bilhassa 
TBMM’nin, aynen Şerif Bey’in 
ifade ettiği gibi, mine’l-ezel ilel 
ebed devam edeceğine olan 
inancımı ifade ediyorum. Yani 
ezelden ebede kadar devamı 
yönündeki inancımı ifade 
ediyorum. 

O günün zor şartlarında, 
sadece savaşı yönetmeyen, 
aynı zamanda bir devlet kuran, 
büyük Meclis’in, başta ilk 
Meclis Başkanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
onun silah arkadaşları, siyaset 
arkadaşları, bugüne kadar 
siyasete, parlamentoya emek 
vermiş, milletvekilliği, bakanlık 
yapmış, siyaset görevi içerisinde 
bulunmuş ve ahirete irtihal etmiş 
bütün büyüklerimizi rahmetle 
anıyorum. Hayatta olanlara sağlık, 
afiyet, uzun ömürler diliyorum.”
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Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği’nin 30 Mart 
1938’de Atatürk’ün 

hastalığı ile ilgili olarak yaptığı ilk 
açıklamadan itibaren 24 Mayıs 
1939 tarihine kadar, cenaze 
merasimi ve her türlü işlem ile 
ilgili 706 adet materyalden oluşan 
eser, 10 Kasım 1938’de Atatürk’ün 
vefatından başlayarak 21 Kasım 
1938 tarihinde Etnografya 
Müzesi’ndeki geçici kabrine 
nakline kadar gerçekleşen olaylar, 
vefatın duyurulması, cenaze 
töreninin planlanması, katılacak 
yerli ve yabancı heyetler, 
çıkarılan kanunlar, İstanbul, 
Ankara ve taşrada yapılan 
merasimler, temsil-ağırlama 
ve her türlü organizasyon, gün 
gün Cumhuriyet Arşiv Belgeleri, 
TBMM cerideleri (tutanakları), 
Resmî Gazete, fotoğraflar ile 
ulusal ve yerel gazetelerden 
istifade edilerek hazırlandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eser için hazırladığı 
ön sözde, TBMM’nin açılışının 
100’üncü yıl dönümü olması 
sebebiyle 2020 yılı içerisinde 
Meclis ve Cumhuriyet tarihine 
ilişkin kalıcı eserlerin hazırlanması 
noktasında büyük çaba 
gösterdiklerini belirtti.

TBMM’nin ve 
diğer devlet 
kurumlarının 
arşivlerinde yer 
alan belgelerden 
dönemin 
gazetelerinde 
çıkan haber 
ve makalelere, 
TBMM tutanaklarından hatıra 
kitaplarına ve akademik 
yayınlara kadar çok sayıda 
kaynağın araştırılması suretiyle 
hazırlanan zengin muhtevalı bu 
eserleri TBMM’nin 100’üncü yılı 
anısına milletimizin istifadesine 
sunduklarını belirten Şentop, 
“TBMM’nin açılışının 100’üncü 
yılında, 10 Kasım 2020 tarihinde 
okuyucularla buluşan bu çalışma, 
Gazi Meclisimizin ilk başkanı, 
İstiklal Savaşımızın başkomutanı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi 
ve ilk Cumhurbaşkanımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ile ilgili, kamuoyunda yeteri 
kadar gündeme gelmeyen bir 
döneme ilişkin çok kıymetli bilgi 
ve belgeleri ihtiva etmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ön 
sözünde şunları kaydetti:  
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefat etmesinden, naaşının geçici 

olarak muhafaza edilmesine 
kadar olan süreci konu edinen 
çalışmada, Atatürk’ün hastalığıyla 
ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği tarafından ilk 
resmî açıklamanın yapıldığı  
30 Mart 1938 tarihinden, naaşının 
geçici olarak konulduğu Ankara 
Etnografya Müzesi’nde 21 Kasım 
1938 tarihinde düzenlenen cenaze 
törenine kadar geçen dönemi 
aydınlatan çok sayıda materyal 
kullanılmıştır.

20’nci yüzyılın ilk yarısında 
milletimizin tarihine ve talihine 
tesir eden süreçte etkin bir şekilde 
sorumluluk üstlenen ve hayatını 
milletimizin istiklaline adayan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millî 
tarihimizde unutulmaz izler ve 
eserler bırakmış büyük bir liderdir. 

Bu büyük liderin aziz milletimiz 
ile vedalaşma sürecini anlatan 
“Dolmabahçe’den Etnografya’ya” 

DOLMABAHÇE’DEN  
ETNOGRAFYA’YA
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanlığı’nın katkılarıyla 
hazırladığı ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, hastalığından, naaşının 
Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine 
konulmasına kadar olan süreci anlatan 
kitap, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un ön sözü ile basıldı.
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isimli çalışma, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusuna 
karşı devlet ve milletçe yapılan 
son vazifenin ifası için geçirilen 
hüzünlü ve telaşlı günlerden 
kesitler sunmaktadır. 

Böylece, sadece Türkiye’de 
değil, gönül coğrafyamız başta 
olmak üzere, tüm dünyada 
geniş bir alakayla takip edilen 
tarihî bir döneme ışık tutan 
önemli bir eser daha, Gazi 
Meclisimizin açılışının 100’üncü 
yıl dönümü vesilesiyle literatüre 
kazandırılmaktadır. Bu kıymetli 
çalışmanın hazırlanmasında 
ve yayımlanmasında sabır ve 
sebatla çalışan, emek veren, 
katkı sunan tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor; eserin ilim ve fikir 
dünyamız için faydalı ve hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle başta, Meclisimizin 
ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, istiklalimize, 
hürriyetimize, inançlarımıza, millî 
ve manevi değerlerimize hizmet 
etme bahtiyarlığına erişen bütün 
devlet adamlarımızı, ayrıca bu 
uğurda canlarını feda etmekten 
çekinmeyen şehitlerimizi ve 
gazilerimizi bir kere daha minnet 
ve şükranla yâd ediyorum.”



Endonezya Halkın Danışma 
Meclisi Başkanı Bambang 
Soesatyo, 3 Kasım’da 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’u Meclis’teki makamında 
ziyaret etti. Şentop ve Soesatyo, 
baş başa görüşme sonrasında 
heyetler arası görüşmelere 
katıldı. Şentop, Türkiye’ye 
ziyarette bulunan Soesatyo ve 
beraberindeki heyeti, Başkanlık 
makamının girişinde karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop ve 
Soesatyo, daha sonra Divan 
Salonu’nda düzenlenen heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti. 
Görüşmeye, Türkiye-Endonezya 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Adnan Günnar da 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, konuk 
Meclis Başkanı Soesatyo ve 
heyetini Meclis’te misafir 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Bu yılın, TBMM’nin açılışının 
100’üncü, Türkiye ile Endonezya 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
kuruluşunun ise 70’inci yılı 

olduğuna işaret eden TBMM 
Başkanı Şentop, 2020’nin hem 
ikili ilişkiler, hem de iki ülkenin 
tarihi açısından önemli olduğunu 
vurguladı.

Endonezya’nın, Türkiye için dost 
ve kardeş ülke olduğunu belirten 
TBMM Başkanı Şentop, “Bunu her 
olay karşısında tekrar görüyoruz. 
En son İzmir’de yaşanan 
deprem sonrasında Türkiye’yi ilk 
arayan, acımızı ilk paylaşan ülke 
Endonezyaydı. Bu bakımdan da 
teşekkür ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Endonezya’yı bölgesel ve 
küresel refahın, istikrarın ve 
barışın gelişmesine önemli 
katkılar yapabilecek bir ortak 
olarak gördüklerini ifade ederek, 
ziyaretin Türkiye-Endonezya 
arasındaki ilişkileri daha da 
ileriye taşımaya vesile olacağına 
inandığını söyledi.

Endonezya Halkın Temsilciler 
Meclisi Başkanı Soesatyo da 
“Kardeşim Mustafa Şentop 
başkanımıza çok teşekkür etmek 

ENDONEZYA 
MECLİS 
BAŞKANI 
TBMM’DE
TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Endonezya Halkın 
Danışma Meclisi Başkanı 
Bambang Soesatyo ile 
görüştü.
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istiyorum.” diyerek başladığı 
konuşmasında, TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yılını kutladı.

İzmir’de yaşanan deprem 
nedeniyle Türkiye’ye her 
türlü yardımı yapmaya hazır 
olduklarını vurgulayan Soesatyo, 
“Sizlere ‘geçmiş olsun’ diyerek 
taziye dileklerimizi iletiyoruz. 
Deprem sonrası toparlanma 
sürecinin sorunsuz ilerlemesi ve 
depremden etkilenen insanların 
hızla iyileşmesi için dua ediyoruz. 
2004’te Açe bölgesinde yaşanan 
deprem ve tsunamide bize 
ilk el uzatan ülke Türkiye’dir. 
Yapabileceğimiz ne varsa lütfen 
söyleyin. Biz de yardımcı olmak 
isteriz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, heyetler 
arası görüşmenin ardından 
Endonezya Halkın Temsilciler 
Meclisi Başkanı Soesatyo ve 
beraberindeki heyete, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişimi 
sırasında bombalanan Şeref 
Holü’ndeki bölümü gezdirdi ve o 
gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK 
YILI AÇILIŞ DERSİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
9 Kasım’da Kırklareli 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 
2020-2021 Akademik Yılı açılış 
dersine video konferans 
yöntemiyle katılarak, hukuk 
öğrencilerine ilk dersi verdi. 

2020-2021 eğitim öğretim yılının 
hayırlı olmasını dileyen TBMM 
Başkanı Şentop, büyük bir 
salgınla karşı karşıya olunduğunu, 
bütün ülkeleri, bütün toplumları 
etkileyen bir sürecin içinden 
geçildiğini ifade etti. 

Bu salgınla 
beraber 
dünyanın yeni 
bir sürecin içine 
girdiğini ifade 
eden TBMM 
Başkanı Şentop, 
dünyanın 90’lı 
yılların başından 
itibaren bir 
değişimin 
içinde 
olduğunu, 
“küreselleşme” denilen sürecin 
başladığını vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, hukuk 
tahsilinin önemine dikkati çekerek 
hukukun ayrıcalıklı ve öncü bir 
alan olduğunu ifade etti. 

Hukukun yaşanılan günlük hayatın 
görünmeyen yüzü olduğunu 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Bir madenî paranın tura tarafı 
yaşadığımız hayattır, yazı tarafı da 
hukuktur. Bu, her şey bakımından 
geçerli.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN VİDEO 
KONFERANS İLE KATILDIĞI TOPLANTILAR
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, pandemi sebebiyle birçok 
programa video konferans yöntemiyle katıldı. 
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24 KASIM  
ÖĞRETMENLER GÜNÜ  

Tekirdağ’da görev yapan 
öğretmenler ile “24 Kasım 
Öğretmenler Günü” buluşmasında 
on-line olarak bir araya gelen 
ve  öğretmenler ile bir arada 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Konuşmasına 
24 Kasım Öğretmenler gününü 
kutlayarak başladı. 

İlim ve irfan yolunda bu 
meşakkatli görevi en iyi şekilde 
ifa eden öğretmenlere öncelikle 
bir baba olarak müteşekkir 
olduğunu kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, “Sonra da şahsım 
ve milletim adına her birinize 
en içten hislerimle şükranlarımı 
sunuyorum. Biliyorum ki 
medeniyetimizin ihyası ve 
geleceğimizin inşası için vermiş 
olduğunuz üstün gayret ve 
mücadeleniz her türlü takdirin 
üzerindedir.” diye konuştu. 
Türkiye’de okul öncesinden 
liseye kadar her seviyede 19 
milyon öğrenciye yaklaşık 1 
milyon 118 bin öğretmenin 
hizmet verdiğini belirten Şentop, 
ülke olarak büyük bir eğitim 
kadrosuna sahip olunduğunu 
söyledi. Salgın tedbirleri 
sebebiyle bir müddet daha 
öğretmenlerin, öğrencileriyle, 
kendisinin de öğretmenlerle 
kameralar aracılığıyla 
buluşmaları sürdüreceğini 
dile getiren Şentop, önceliğin 
öğretmenlerin ve öğrencilerin 
sağlıklı bir biçimde bu günleri 
geçirebilmesini sağlamak 
olduğunun altını çizdi.

“GÖÇMEN ÇOCUKLARIN 
KORUNMASI VE KAYIP 
ÇOCUKLARIN KURTARILMASI” 

24 Kasım’da TBMM ile Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Göç, Mülteciler ve 
Yerlerinden Edilmiş İnsanlar 
Komisyonu tarafından ortaklaşa 
düzenlenen, “Göçmen Çocukların 
Korunması ve Kayıp Çocukların 
Kurtarılması” konulu video 
konferansa katılarak, bir konuşma 
yapan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop konuşmasına, 
göç etmek gibi acı bir tecrübeyle 
daha dünyayı yeni tanımaya 
başladıkları küçük yaşlarda 
yüzleşmek zorunda kalan, çıktıkları 
hazin yolculukta bazıları kaybolan, 
bazıları hayatını kaybeden mülteci 
ve göçmen çocukların durumu 
hakkında istişarelerde bulunmak 
için düzenledikleri konferansa 
katılanlara teşekkür ederek 
başladı. 

20 Kasım’ın, Dünya Çocuk Hakları 
Günü olarak belirlendiğini 
anımsatan Şentop, ancak 
dünyanın, çocukların büyük bir 
kısmına, kutlanabilecek günler 
ve hak ettikleri şekilde bir hayat 
sunamadığını vurguladı. Barış, 
istikrar ve güvenliğin, hem toplum 
ve bireylerin üzerinde ittifak ettiği 
hem de tüm halkların içinde 
bulunmayı arzu ettiği ortamı 
tanımlayan değerler arasında yer 
aldığını kaydeden Şentop, “Ne 
var ki, baş döndürücü gelişmelere 
sahne olan dünyamızda, bu 
değerleri zedeleyen, çözüm 
aramak zorunda kaldığımız 
ciddi meselelerin olduğu da bir 
gerçektir.” dedi.

“ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
TÜM İNSANLIĞIN YARARINA 
HİZMET ETMELİ.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 26 Kasım’da 
Kazakistan Meclisi tarafından 
Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu 
Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla 
düzenlenen, “Elbaşı Nursultan 
Nazarbayev’in Kazakistan 
Parlamentarizminin Oluşumu 
ve Gelişimindeki Rolü” konulu 
programa videokonferansla 
katıldı. 

Konuşmasında, ilk kez 2018’de 
TBMM Başkanvekili sıfatıyla 
katıldığı programa ikinci 
kez katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye ve Kazakistan’ın, köklü 
tarihî, kültürel bağları olan dost ve 
kardeş iki ülke olduğuna işaret etti.

Şentop, Kazakistan’ı, Orta Asya’da 
önemli bir siyasi ve ekonomik 
ortaklığın ötesinde bölgede 
istikrar ve barışın teminatı olarak 
gördüklerini belirtti. 

Nazarbayev’in, kuruluşundan bu 
yana geçen yaklaşık 30 yıl içinde 
ülkenin her alanda mesafe kat 
etmesini sağladığını vurgulayan 
Mustafa Şentop, Nazarbayev’in, 
vizyoner liderliğiyle zor bir 
coğrafya ve zor bir dönemde 
yürüttüğü dirayetli iç ve dış 
politikalar sayesinde Kazakistan’ı 
bölgede önemli, güçlü bir aktör 
haline getirdiğini söyledi. 

Uluslararası kuruluşların, sadece 
belirli ülkelerin çıkarlarına 
değil, tüm insanlığın yararına 
hizmet etmesi gerektiğini ve 
bu yönde kapsamlı reformların 
ihtiyaç haline geldiğini söyleyen 
Şentop, “Bu bağlamda da 
parlamenterlere ve parlamenter 
diplomasiye büyük sorumluluk 
düştüğü inancındayım.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde  Meclis Kreşinin öğretmenleri ile bir araya geldi.
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“DÜNYANIN EN CÖMERT 
ÜLKESİ OLMAKLA GURUR 
DUYUYORUZ.” 

17 Aralık’ta Kıtalararası Ekonomik 
İşbirliği (MIKTA) Ülkeleri 
6. Parlamento Başkanları 
Toplantısı’na video konferansla 
katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Dönem Başkanı 
Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı  
Park Byeong-Seug’a, geleneksel 
hale gelen MIKTA parlamento 
başkanları toplantılarının salgına 
rağmen devam ettirilmesi 
konusundaki çabaları için 
teşekkür etti. TBMM Başkanı 
Şentop, ele alınacak konuların ve 
yapılacak değerlendirmelerin, 
MIKTA ülkeleri arasındaki 
dayanışma ve iş birliğini 
güçlendireceğine ve diğer 
uluslararası parlamenter yapılara 
da örnek teşkil edeceğine 
inandığını belirtti.

Geçen yıl Meksika’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
verimli toplantıdan kısa bir süre 
sonra başlayan Covid-19 salgınının, 
bugüne kadar etkilerini tüm 
dünyada şiddetle hissettirdiğini 
hatırlatan Şentop, salgın nedeniyle 
her kıtadan, ırktan, dilden, 
dinden ve renkten 70 milyonu 
aşkın kişinin hastalandığını ve 1,5 
milyondan fazla insanın hayatını 
kaybettiğini söyledi. Başta Dünya 
Sağlık Örgütü olmak üzere bazı 
uluslararası kuruluşların salgın 
sürecini layıkıyla yönetemediği 
için halen eleştirildiğine değinen 
Mustafa Şentop, Avrupa Birliği 
üyeleri arasında dahi çekişmeler 
yaşandığını ve varoluş gayesine 
aykırı olarak aralarındaki sınırları 
tekrar yükselttiklerini anlattı.

KÜLTÜR VE SANAT 
YARIŞMASINDA ÖDÜL ALMAYA 
HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE 
TEBRİK 

17 Aralık’ta Uluslararası Öğrenci 
Dernekleri Federasyonunca 
(UDEF) düzenlenen 4. Uluslararası 
Öğrenciler Kültür ve Sanat 
Yarışması Ödül Töreni’ne TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
video mesaj gönderdi. 

Uluslararası öğrencileri 
selamlayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Ailelerinizden ve 
memleketlerinizden uzakta, 
gurbeti en derinden yaşayan 
kişiler olarak sizlere ülkemizde 
aile muhabbeti, ev sıcaklığı 
sağlayabilmek bizler için çok 
önemli.” dedi.

Uluslararası öğrencilerin, en 
büyük ve en üstün zenginlik olan 
ilim için yuvalarından ayrılarak 
Türkiye’yi mesken tuttuğunu 
söyleyen Şentop, “Sizler, 
bizlere farklı coğrafyalardan 
emanet edilen, kıymeti 
harbiyesini belirlemeye imkân 
bulunmayan nadide taşlar 
gibisiniz. Sizlerin değerine 
değer katmak, güzelliklerinizi 
işleme imkânı sunarak 
parıldamanıza vesile olmak 
bizlerin sorumluluğundadır. 
Kendi coğrafyamızın çocuklarının 
istikbali kadar, sizlerin istikbalini 
ve ülkeleriniz ile Türkiye arasında 
kuracağınız farklı alanlardaki 
bağları çok önemsiyoruz.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Uluslararası öğrencilerin, Türkiye 
ile geldikleri coğrafyalar arasında 
her bir alanda kadim ve köklü 
bağları sürdürecek, yeni bağları 
ise inşa edecek sorumluluğu 
yüklendiğini belirterek “Bu 
sorumluluk sizlerle birlikte bizlerin 
de omuzlarındadır.” dedi

GDAÜPA DAİMÎ KOMİTE 
TOPLANTISI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Güney Doğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) 
Daimî Komite Toplantısı’na 
videokonferansla katıldı. 

GDAÜPA Daimî Komite Toplantısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
ev sahipliğinde videokonferans 
yöntemiyle 8 Aralık’ta 
gerçekleştirildi. 

Komite toplantısını, asamble 
üyesi, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak yönetti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Meclisteki 
makamından katıldığı toplantıda, 
sözlerine başlarken katılımcıları 
selamladı. Şentop, çevrim içi 
de olsa toplantıya katılmaktan 
memnuniyet duyduğunu dile 
getirdi. 

Yaklaşık bir yıldır dünyayı 
derinden etkileyen küresel bir 
salgınla hep birlikte mücadele 
edildiğini söyleyen Mustafa 
Şentop, salgının, her kıtadan, her 
ırktan, her dilden, her dinden ve 
her renkten insanı etkilemeye 
devam ettiğini ifade etti. 

Aşı çalışmalarıyla ilgili müjdeli 
haberler gelmeye başlamasını 
memnuniyetle takip ettiğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Bu musibetten inşallah en 
kısa zamanda hep birlikte ve 
dayanışma içinde kurtulmayı 
başaracağız.” dedi.
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“Yüzünü geleceğe 
dönmüş, her gün 
gelişmeye devam 

eden ve hedef olarak 
belirlediğimiz müreffeh ve 
öncü bir Türkiye’ye ulaşmak 
için tek güvencemiz olan 
çocuklarımızın hayata ve 
geleceğe hazırlanmalarında 
ulvi bir görev üstlenen 
kıymetli öğretmenlerimize 
teşekkürü bir borç 
biliyorum.

En önemli gücün bilgi 
olduğu bu dönemde, 
eğitimin kahramanları 
olarak her imkân ve 
şartta fedakârlık gösteren, 
imkânsızlıklar içinde 
imkânlar oluşturan, yüce 
gönülleri ile yalnızca 

öğretici değil, eğitici 
bir rol model de olan 
öğretmenlerimizin varlığı 
ile Türkiye büyümeye ve 
aydınlık yarınlara doğru yol 
almaya devam ediyor.

Üstlendikleri sorumluluklarla 
yarınlarımızı inşa eden ve 
istikbalimizin mimarı olan 
öğretmenlerimizin devlet 
olarak her daim yanında 
olmayı sürdüreceğiz. 

İlim ve irfan ordumuzun 
güçlenerek, parlak 
istikbalimize doğru yol 
alması için, birlik içinde; tüm 
samimiyet ve içtenliğimizle 
fedakâr öğretmenlerimizi 
desteklemeye devam 
edeceğiz. Gönüllerimizde 

müstesna bir yere sahip 
olan öğretmenlerimizin 
rehberliğinde geleceğe 
emin adımlarla 
ilerleyeceğiz.

Başta, görevleri başında 
şehit düşmüş Aybüke ve 
Necmettin öğretmenlerimiz 
olmak üzere, ahirete irtihal 
eden tüm öğretmenlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu düşüncelerle, bu 
anlamlı günde, tüm 
öğretmenlerimize 
şükranlarımı sunuyor, 24 
Kasım Öğretmenler Gününü 
tebrik ediyorum.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

“ÖĞRETMENLERİMİZİN VARLIĞI İLE 
TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.”
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Meclis Başkanı Şentop’un 
28 Kasım’da konuya 
ilişkin yayımladığı mesajı 

şöyle:

“Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulu, 26 Kasım 2020 tarihinde 
ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir 
karar kabul ederek Türkiye ile 

ilişkilerine ve yapıcı gündeme 
zarar veren adımlarına bir yenisini 
daha eklemiştir.

Söz konusu karar, içerdiği 
suçlamalar ve hasmâne tutumla 
Türkiye’yi hedef almakta ve 
Kıbrıs Türk halkının iradesini daha 
önce de birçok kez olduğu gibi, 
görmezden gelmektedir. 

Somut hatalar, önyargılar ve 
haksız iddialar barındıran bu 
kararın, mevcut ilişkilere ve Kıbrıs 
meselesinde kalıcı bir çözüme 
hiçbir katkısının olmayacağı açıktır. 

Demokrasi, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü gibi bizlerin 
de samimiyetle benimsediği 
değerler üzerine inşa edildiğini 
savunan Avrupa Birliği’nin 
gündeminin, Yunanistan ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
tarafından rehin alınmasının ve 
bu iki ülkenin Kıbrıs konusundaki 
dayatmacı ve uzlaşmaz 
tavrının, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs 
konusunda oynayabileceği 
yapıcı role katkı sunmayacağı 
da ortadadır. Kararda Türkiye’ye 
yaptırım uygulanmasına yönelik 
bir çağrının yapılması ise  
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile 
arasına mesafe koymak için  
yeni gerekçeler yaratmaya 
çalıştığı izlenimi edinmemize 
sebep olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kıymetli yöneticileri ve 
vatandaşları, geçmişin acı dolu 
hatıralarına rağmen her fırsatta 
büyük bir olgunluk göstererek 
Ada’da kalıcı barış ve çözüm için 
desteklerini ortaya koymuşlardır. 

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Avrupa Parlamentosu 
Genel Kurulu’nda 
Kapalı Maraş’a ve Kıbrıs 
meselesine ilişkin olarak 
kabul edilen karar 
hakkında bir açıklama 
yaparak karara tepki 
gösterdi.

“MARAŞ ÜZERİNDE TEK SÖZ 
SAHİBİ KKTC YÖNETİMİDİR.”
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Gerek Birleşmiş Milletler nezdinde 
yapılan görüşmeler, gerekse 2004 
yılında yapılan referandumda 
çıkan sonuç, bu iradenin en 
somut göstergesidir. 

Kıbrıs Türk’ünün çözüm bulmaya 
yönelik iradesine rağmen 
Avrupa Birliği, kendi mevzuatına 
tamamen ve açıkça aykırı bir 
kararla Rum yönetimini Birlik’e 
kabul ederek çözüm imkânlarını 
toptan reddeden anlayışa âdeta 
bir ödül vermiştir. 

Kıbrıs’ta yaşanan sorunların en 
önemli müsebbibinin bizzat 
Avrupa Birliği olduğu tartışmasız 
bir gerçektir. 

Bu hasmâne tutumun son 
örneği olarak gördüğümüz 
söz konusu kararda, Avrupa 
Parlamentosu’nun Maraş hakkında 
yaptığı değerlendirmeler, Avrupalı 
siyasilerin gerçeklerden ne kadar 
uzak, Rum Yönetimi tarafından 

yapılacak manipülasyona da ne 
kadar açık olduğu ifşa olmuştur. 

Altını çizmek isteriz ki, Maraş 
üzerinde yapılacak tasarruflarda 
tek söz sahibi, Maraş üzerindeki 
egemenliği tartışmasız olan  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
yönetimidir. 

Ayrıca, bölgenin ihya edilmesi, 
canlandırılması ve turizme 
kazandırılması, hak sahiplerinin 
tamamına fayda sağlayacaktır. 

Üstelik Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti tarafından alınan 
kararla yeniden açılan Maraş’ta 
Kıbrıslı Rumların meşru hakları da 
gözetilecek, bu karar iki toplum 
arasındaki ilişkilerin gelişmesi için 
bir fırsat olacaktır.

Avrupa Parlamentosu dostane 
ilişkilere yakışmayan bu kararıyla, 
son dönemde devletimizin çeşitli 
kademeleri tarafından Avrupa’ya 

yönelik verilen dostane mesajları 
görmezden geldiğini de 
göstermiştir. Türkiye, Avrupa 
Birliği’nin bir parçası olmak için 
niyet ve irade ortaya koyarken, 
Avrupa Parlamentosu’nun aldığı 
yersiz kararlar, maalesef ilişkilere 
gölge düşürmektedir. 

Türkiye - AB ilişkilerinin,  
AB üyesi bazı ülkelerin  
münferit menfaatlerine ve 
temelsiz iddialarına odaklanan 
kararlara ve önyargılarına 
kurban edilmeden hakkaniyet 
çerçevesinde ele alınması 
ve Avrupa’nın aklıselim 
içinde davranması en içten 
temennimizdir. 

Son olarak, buna benzer 
kararların Türkiye’yi ve  
KKTC’yi egemenlik haklarını 
kullanmaktan alıkoyamayacağının, 
tehdit dilinin tarafımızca  
kabul edilemez olduğunun  
kayda geçirilmesini dileriz.”

KKTC’NİN 37. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37. kuruluş yıl 
dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle 15 Kasım’da 
sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl 
dönümünü kutluyorum. Bağımsız, özgür ve müreffeh bir devlet olarak ilelebet yaşaması duasıyla...” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, CHP Mersin 
Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir 

televizyon kanalındaki açıklamalarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, 29 Kasım’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Ordumuz milletimizin gözbebeğidir. 

Bu millet bazı konularda ihtilaf 
edebilir, ama ordumuz söz konusu 
olunca tek yürek olur. 

Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza 
hakaret etmez, ettirmez. Hakaret 
sözlerinin bir milletvekilinin ağzından 
çıkmış olması esef vericidir. 
Kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, CHP Mersin 
Milletvekili Ali Mahir 
Başarır’ı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri hakkındaki 
ifadeleri nedeniyle 
kınadı.

“ORDUMUZ MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİDİR.”

TBMM Şentop, 23 Kasım’da 
sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, ticari 

amaçlı Libya’ya seyreden Türk 
gemisine Alman fırkateyni 

tarafından yapılan müdahaleyi 
şiddetle kınadığını kaydetti. 
Bunun modern bir korsanlık, 
eşkıyalık ve barbarlık olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı 

Şentop, “Türkiye, gerekli 
girişimleriyle bu uluslararası 
hukuksuzluğun ve edepsizliğin 
hesabını ivedi bir şekilde 
soracaktır.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
Türkiye’den 
Libya’ya 
giden ticaret 
gemisinin hukuk 
dışı aranmasını 
kınadı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TÜRK GEMİSİNİN 
HUKUK DIŞI ARANMASINI KINADI
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, F1 TÜRKİYE 
GRAND PRİX’SİNDE İLK 3’E GİREN 
PİLOTLARA KUPALARINI VERDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 15 Kasım’da Formula 
1 (F1) DHL Türkiye Grand 
Prix’sinde ilk 3’e giren pilotlara 
kupalarını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Intercity İstanbul Park Pisti’nde 
düzenlenen yarış sonrası yapılan 
törende, birinci olan Mercedes 
pilotu Lewis Hamilton, ikinci 
sıradaki Racing Point sürücüsü 
Sergio Perez ve üçüncülüğü 
alan Ferrari’den Sebastian 
Vettel’e kupalarını takdim etti. 
Sosyal medya hesabından 
ayrıca mesaj paylaşan Meclis 
Başkanı Şentop, Mercedes pilotu 
Hamilton’un İstanbul Park’ın asfaltı 
için şikâyetine de göndermede 
bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Formula 1’in İstanbul ayağını 
kazanan Mercedes Pilotu Lewis 
Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu 
podyumda tebrik edip, kupasını 
takdim ettik. Pist çok iyiymiş, değil 
mi şampiyon?”

TBMM Başkanı Şentop’tan 
Formula 1 Açıklaması 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 14 Kasım’da yarışlara 
ilişkin yaptığı açıklamada, Formula 
1’de Türkiye Grand Prix’sinin 
yeniden Dünya Şampiyonası 
takvimine alınmasından büyük 
mutluluk duyduklarını belirterek, 

“Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan 
sonra Türkiye’de yapılıyor. Dünya 
çapında bir organizasyona ev 
sahipliği yapmanın ülke olarak 
haklı gururunu yaşıyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, 
büyük emek harcanan 
uluslararası bu organizasyon 
ile İstanbul’un ve Türkiye’nin 
tüm dünyaya hak ettiği 
şekilde tanıtılacağını kaydetti. 
Şentop, “Dünya çapındaki 
gelişmelerde hem sahada, 
hem masadayız.” ifadelerini 
kullandı. Organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür eden 
Şentop, açıklamasında, “Formula 
1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra 
Türkiye’de yapılmasını sağlayan 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, emeği geçen tüm 
kurum ve kuruluşlara teşekkür 

ediyorum. Intercity Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Vural Ak bu 
büyük organizasyon için yıllardır 
uğraşıyordu; başarılı oldu, 
kendisini de tebrik ediyorum.” 
ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti: “Ödül törenine katılmayı 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan çok arzu 
ediyordu; ancak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne önemli bir 
ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye 
bir taraftan, kapalı Maraş için 
önemli projeleri gündemine 
alırken, diğer taraftan da 
Karabağ’da Azeri kardeşlerini 
yalnız bırakmadı. Eş zamanlı 
olarak Formula 1 Grand Prix’sine 
de ev sahipliğini üstlendi. Dünya 
çapındaki gelişmelerde hem 
sahada, hem masadayız. Eminim 
yakın zamanda yeni müjdelerimiz 
de olacaktır.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Intercity 
Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
A MİLLÎ FUTBOL 
TAKIMI’NI KUTLADI

EDİRNE’NİN 
KURTULUŞUNUN 
98’İNCİ YILI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında, Rusya’yı  
3-2 mağlup eden A Millî Futbol Takımı’nı 

tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Kasım’da 
sosyal medya hesabından, “Rusya’yı 3-2 yenen 
#MillîTakımımızı tebrik ediyorum. #BizimÇocuklar” 
mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 25 Kasım’da sosyal medya 
hesabından Edirne’nin kurtuluşunun 

98’inci yılı nedeni ile bir mesaj paylaştı. 

Mesajında, fethedildiği 1361’den bu 
yana Avrupa’ya açılan bir merkez 
olan Edirne’nin kurtuluşunun 98’inci yıl 

dönümünü kutladığını ifade etti.  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Başta Gazi Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşları olmak üzere, Edirne 
Müdafii Şükrü Paşa’yı, aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum.” paylaşımında 
bulundu.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
Edirne’nin 
kurtuluşunun 
98’inci yılını 
kutladı.

“SADECE BİR 
GÜN DEĞİL, 
HER GÜN 
YANINIZDAYIZ.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabı üzerinden 

“#3AralıkDünyaEngellilerGünü” 
hashtag’i ile yaptığı paylaşımda, 

“Sevgi, dayanışma ve empati ile 
engelsiz bir hayatı hep birlikte 
inşa edeceğiz. Sadece bir gün 
değil, her gün yanınızdayız.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla bir mesaj  
yayımladı.
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Meclis Tören Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya,  
TBMM Başkanvekilleri, Kâtip 
Üyeler ve İdare Amirlerinin 
oluşturduğu Divan Üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Divan Üyelerini Covid-19 
kapsamında alınan önlemler 
hakkında bilgilendirdi. 

Şentop, önlemler kapsamında 
Genel Kurul oturma düzeninin 
değiştirildiğini, Genel Kurul’un 
sık sık havalandırıldığını 
belirterek, milletvekillerinden 
kürsü konuşmalarının maskesiz 
yapılmamasını talep etti.

Mustafa Şentop, Meclis 
Hastanesinde Covid-19 test 

ünitelerinin kurulduğunu 
ve şüpheli vakalar için özel 
oda hazırlandığını da belirtti. 
Mecliste alınan önemli tedbirler 
kapsamında Meclise girişlerin 
HES kodu ile yapılmasının 
zorunlu hale getirildiğini ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
Meclis personelinin esnek 
çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte 
servis imkânının çalışanlara 
sunulduğunu dile getirdi.

TBMM’de ziyaretçi yasağının da 
devam ettiğini belirten TBMM 

Başkanı Şentop, milletvekillerinin 
bu kurala uyulmasında azami 
hassasiyet göstermesini istedi. 
Şentop ayrıca Meclis takviminde 
yer alan birçok seyahat ve 
programın da ertelendiğini 
hatırlatarak, ilerleyen dönemde 
gelişmelere göre bu çalışmaların 
tekrar değerlendirileceğini 
kaydetti.

Toplantıda, TBMM Başkanlık 
Divanı Üyelerine, Meclis 
Yerleşkesi’nde yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi verildi

TBMM BAŞKANLIK DİVANI 
TOPLANTISI YAPILDI
TBMM 27. dönem  
4. yasama yılının ikinci 
Başkanlık Divanı toplantısı, 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop 
başkanlığında, Divan 
Üyelerinin katılımı ile  
2 Aralık’ta yapıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani’nin 
Katar Şûra Meclisi seçimlerinin Ekim 2021’de 

gerçekleştirileceğine dair yaptığı açıklamadan 
memnuniyet duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un  
25 Kasım’da konuya ilişkin yayımladığı mesajı 
şöyle:

“Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, 
Şûra Konseyi’nin 49’uncu Açılış Töreninde yaptığı 
konuşmada, Şûra Konseyi seçimleri için gerekli 
hazırlıkların yapıldığını ve seçimlerin 2021 yılının  
Ekim ayında düzenleneceğini açıklamasından büyük 
memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim.

29 Nisan 2003 tarihli referandumda Katarlı 
kardeşlerimizin yüzde 98,4 gibi yüksek bir 
teveccühle kabul ettiği anayasa değişikliklerinin 
gereği olarak bir adımın daha hayata geçirilmesi 
anlamına gelen bu kararın, Katar halkının siyasete 
katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme 
olduğu kanaatindeyim.

Katar, ikili ve bölgesel iş birliği bağlamında büyük 
önem atfettiğimiz çok değerli bir ortağımızdır. 
Hâlihazırda ülkelerimiz küresel ve bölgesel 
meselelerle ilgili birçok alanda eşgüdüm içerisinde 
ve ortak hareket etme tavrını sürdürürken; 
parlamenter diplomasi, ticaret, savunma ve 
askerî iş birliği alanlarında da temaslarını giderek 
derinleştirmekte ve yoğunlaştırmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al  
Sani arasındaki yakın dostluk hukuku ve samimi 
ilişkiler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin de 
istikametini belirlemektedir. Türkiye-Katar iş 
birliğinin, halklarımızın ve bölgemizin refah 
ve güvenliğine katkı sağlamak için olmazsa 
olmaz bir unsur olduğu düşüncesiyle, küresel 
ve bölgesel gelişmeler karşısında birlikte 
hareket etmeye devam edeceğimizden ve 
mevcut kardeşlik ilişkilerimiz ile karşılıklı anlayışı 
güçlendireceğimizden emin olduğumuzu da bir 
kez daha belirterek, 2021 Ekim ayında yapılması 
öngörülen seçimlerin Katar halkı için hayırlara vesile 
olmasını dilerim.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
KATAR ŞÛRA MECLİSİ SEÇİMLERİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMA
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“DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü 

dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
“Ne yazık ki bugünü kutlayacak 
bir çocukluk haritasına henüz 
sahip değiliz. Bugünün dünyanın 
bütün yöneticileri için çocuk 

ödevimizi hatırlatmasını dilerim.” 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Bugün 
Dünya Çocuk Hakları Günü. 
Ne yazık ki bugünü kutlayacak 

bir çocukluk haritasına henüz 
sahip değiliz. Bugünün dünyanın 
bütün yöneticileri için çocuk 
ödevimizi hatırlatmasını dilerim. 
Bilemiyorum, çocuklarımız bu 
dünyayı affedecek mi? Sevinçli 
bir çocukluk dileğiyle.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Covid-19 salgını nedeniyle 

alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM 
yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde 
20 Kasım’dan itibaren HES kodu 
uygulamasına başlandı. Genel Kurul 
çalışmalarının yapılmadığı günler 

için randevu verilecek ziyaretçilerin, 
Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden 
HES kodu doğrulaması yapılacak ve 
“risksiz” bilgisinin ardından girişe onay 
verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı 
randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş 
noktalarında HES kodu doğrulaması 
yapılacak.

TBMM 
Yerleşkesi ve 
Eklentilerine 
Girişlerde 
HES Kodu 
Uygulamasına 
Geçildi.

MECLİS’E 
GİRİŞLERDE 
HES KODU ZORUNLULUĞU
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KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kazakistan’ın 

Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

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

paylaştığı kutlama 
mesajında, “29 yıl önce, 16 
Aralık 1991’de bağımsızlığını 
ilan eden dost ve 
kardeş ülke Kazakistan’ın 
Bağımsızlık Günü’nü 
kutluyorum.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Makedonya Türk 

Sivil Toplum Teşkilatları 
Birliği (MATÜSİTEB) 
tarafından düzenlenen 
“Kuzey Makedonya 
Türkleri Yücel Ödülleri” 
töreninde ödül alan 
Kuzey Makedonya 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Salih Murat’ı 

tebrik etti. TBMM Başkanı 
Şentop, “Jüri Özel 
Ödülü”ne layık görülen 
Murat’ın, törende 
çekilmiş fotoğraflarının 
bulunduğu teşekkür 
mesajını alıntılayarak 
“Tebrik ederim. Çok 
isabetli bir karar 
olmuş.” yorumunu 15 
Aralık’ta sosyal medya 
hesabından paylaştı.

KUZEY 
MAKEDONYA 

ANAYASA 
MAHKEMESİ 

BAŞKANI’NA TEBRİK 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Medipol Başakşehir’in, 
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 

altıncı haftasında Paris Saint-Germain 
ile oynadığı maçta, dördüncü 
hakemin, yardımcı antrenör Pierre 
Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına 
sosyal medya hesabından “Irkçılığa 
hayır” etiketiyle tepki gösterdi. 

TBMM Başkanı Şentop, 9 Aralık’taki 
paylaşımında “Şampiyonlar Ligi’nde 
mücadele eden temsilcimiz 
Başakşehir futbol takımımızın 
Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya 
yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya 
Futbol Federasyonu’ndan Sebastian 
Constantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini 
kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı 

lanetliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında 
Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı 
antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 
sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

“IRKÇILIĞA HAYIR”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle: “İnsan 
için, insana karşı, insanca 

bir dayanışma içindeyiz. Tarih ve 
dünyayı, kadın ve erkek birlikte 
inşa edip şekillendirmiştir. Birinin 
diğerine şiddet uygulaması kabul 
edilemez. Kadına yönelik her tür 
şiddet suçtur ve karşısındayız. Kadın 

ve şiddet kelimeleri birbirinden 
tamamen ayrılıp, çağrışım yoluyla 
bile yan yana gelmeyinceye kadar 
mücadele etmek durumundayız. 
Şiddet uygulamak acziyettir ve 
çoğu zaman yeni çözümsüzlükler 
doğurur. Etkili kurallar, sorumlu 
fertlerle adaletli toplumu inşa 
edeceğiz.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla sosyal 
medya hesabından bir 
mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
26 Kasım’da sosyal 

medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde 
savaş uçaklarının 
Ankara’daki bombalamaları 
sonucu 68 kişinin şehit, 222 

vatandaşın gazi olduğunu 
hatırlattı. Şentop, “Akıncı 
davasında adalet tecelli 
etmiştir. Gazi Meclisimizi de 
bombalayan hainlere 79 
kez ağırlaştırılmış müebbet 
cezası verildi. Şehitlerimizin 
ruhu şad, mekânları cennet 
olsun.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere 
ilişkin davada verilen kararla ilgili, 

“Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin 
ruhu şad, mekânları cennet olsun.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“AKINCI 
DAVASINDA 
ADALET 
TECELLİ 
ETMİŞTİR.”

“KADINA 
YÖNELİK 
HER TÜR 
ŞİDDET 
SUÇTUR VE 
KARŞISINDAYIZ.”
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Kanunla 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 aranması zorunluluğu 
kaldırılacak.

• Maden arama ve işletme, 
ruhsatlarının verilmesi, 
birleştirilmesi, sürelerinin 
uzatılması, devir ve intikalleri 
ile çevreyle uyum bedeli 
iadelerine ilişkin başvurular 
dışında, vadesi geçmiş  
borç durumunu  
gösterir belge  
aranmayacak.

• Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu’na, Organize Toptan 
Doğal Gaz Satış Piyasası 

tanımı eklenecek, TEİAŞ, 
bağlantı ve sistem kullanım 
anlaşmalarında düzenlenen 
sistem kullanım ihlallerinin 
takibini yapacak, ihlal durumu 
tespit edilen tüzel kişilere 
cezai şart ve diğer yaptırımları 
uygulayacak.

• MTA tarafından ihale edilen 
alanların satışlarına ilişkin ihale 
bedelleri taksitlendirilerek 
ödenebilecek.

• 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.

• Genel aydınlatma giderlerinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının bütçesine 
konulan ödenekten 
karşılanmasına ilişkin 
uygulama, 31 Aralık 2025’e 
kadar uzatılacak.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, elektrik dağıtım 
şirketlerinin denetimini, 
EPDK dâhil olmak üzere, bu 
konuda ihtisas sahibi kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 
yapabileceği gibi bunlara 
kısmen veya tamamen yetki 
devrederek de yaptırabilecek.

• Fiyat eşitleme mekanizması 
içinde, tüm kamu ve özel 
dağıtım şirketleri ile görevli 
tedarik şirketleri yer alacak ve 
fiyat eşitleme mekanizması 
31 Aralık 2025’e kadar 
uygulanacak.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 25 Kasım’da kabul 
edilerek yasalaştı.

ENERJİ ALANINDA DÜZENLEMELER 
İÇEREN TEKLİF TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ
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Başkanlık Divan Salonu’nda 
9 Aralık’ta gerçekleşen 
kabulde TBMM Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Şentop, konuk 
bakan Geo ve beraberindeki 
heyeti TBMM’de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şentop, 2020 yılının Çad ile 
diplomatik ilişkilerin kurulmasının 
50. yılı olduğunu ifade ederek, iki 
ülke halkları arasındaki ilişkilerin 
temelinin 16. yüzyıla kadar 
dayandığına vurgu yaptı. Meclis 
Başkanı Şentop, 2019 yılında 
iki ülke cumhurbaşkanlarının 
öncülüğünde ülkelerin, ekonomik 
olarak ticaret hacmini 100 milyon 
doların üzerine çıkarma hedefi 
olduğunu ve bu hedefin hâlâ 
geçerliliğini koruduğunu kaydetti. 
Bu anlamda ülkelerin gayretli 
çalışmalarının sürdürüldüğünü 

de ifade eden Mustafa Şentop, 
“Karma ekonomik komisyon 
toplantısının ikincisini yapmak 
ekonomik ilişkilerimize faydalı 
olacaktır. Salgından dolayı 
fiziken gerçekleşmesi mümkün 
olmayabilir, fakat online olarak 
bu toplantı gerçekleşebilir.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, kültür, 
ulusal arşivler, gençlik ve 
spor alanında da işbirliğinin 
geliştirilmesi arzusunda 
olunduğunu belirterek, “Salgın 
sürecinde Türkiye, başta dost ve 
kardeş ülkeler olmak üzere 156 
ülkeye yardım eli uzattı. Covid-19 
salgını sürecinde kardeş ve 
dost Çad halkına da bu konuda 
destekte bulunduk. Parlamentolar 
arası sürdürülen ilişkiler 
ülkelerarası hukuku destekleyici 

mahiyette olur. Bu bakımdan 
başta Dostluk Grupları ve İhtisas 
Komisyonları arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesini arzu ediyorum. “ 
dedi.

Kabulde Çad Turizmi Geliştirme, 
Kültür ve El Sanatları Bakanı 
Patalet Geo ise, Meclis Başkanı 
Şentop’a kabulünden dolayı 
teşekkürlerini iletti. Geo, 
“Sayın Başkan, Türkiye ve Çad 
Cumhuriyetleri dost ve kardeş 
ülkelerdir. Sizin de dediğiniz 
gibi iki ülke arasındaki ilişkiler 
çok köklüdür. İşbirliğimizin 
devam etmesinden dolayı 
memnuniyetimi ifade ediyorum. 
Covid-19 salgını döneminde 
bizlere çok büyük yardımlarınız 
dokundu. Destekleriniz için 
Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Çad Turizmi 

Geliştirme, Kültür ve El Sanatları Bakanı 
Patalet Geo ve beraberindeki heyeti 

ile Mecliste bir araya geldi.

ÇAD  TURİZM 
BAKANI GEO 
TBMM’DE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’u 11 Aralık’ta 

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Bakü’deki konuşmasında okuduğu 
şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin 
kullandığı “yakışıksız tutumu” kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 12 Aralık’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“İran’a uygulanan ambargo ve tecrit 
karşısında daima cesaretle hukuku 

savunan Cumhurbaşkanımıza 
karşı, bazı İranlı yetkililerce 
sergilenen yakışıksız tavırlar asla 
kabul edilemez. Kendilerine 
karşı ambargo uygulayanlara 
gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye 
yöneltenler iki ülke arasındaki 
ilişkilerin değerini anlayamayan 
haddini bilmezlerdir, yapılan 
açıklamaları ve çirkin yayınları 
şiddetle kınıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 10 Aralık 
1994 yılında kurulan ve bugün itibarıyla 26. yıl 
dönümüne ulaşan TBMM TV’yi ziyaret etti. 

Meclis Başkanı Şentop, yöneticiler ve TBMM 
TV çalışanları ile pasta keserek başarı dileğinde 
bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 
Televizyonu’nu ziyaret ederek 26’ncı yaşını kutladı.

Haberin mutfağı olan kurgu setlerini gezen Şentop, 
Haber Merkezi’ndeki muhabirlerle sohbet ederek, 
TBMM TV’nin yayın akışı hakkında da yetkililerden 
bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 
TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’U  
KABUL ETTİ

TBMM  
BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN 
İRANLI  
YETKİLİLERE 
KINAMA

TBMM  
TV’NİN  
26. YIL 
DÖNÜMÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fransa 
Ulusal Meclisi’nin Hükûmete, sözde “Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti’ni” tanıması çağrısında bulunan kararı 
onaylaması sebebiyle bir açıklama yaptı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un 4 Aralık’ta 
yaptığı açıklaması şöyle:

“Devlet olarak tanınmak bu 
kadar kolaysa, devlet olmaktan 
çıkmak da böyle kolay olmalı. 
Fransa Millî Meclisi, parlamento 
olarak ciddi bir muhatap olma 
vasfını kaybetmiştir. Bir devlet 
veya bir kurum, tarihî ve hukuki 
gerçekliklerden kopar, sadece 
temelsiz hisler ile kararlar verirse 
oyun dışı kalır; sözü ve kararı 
ciddiye alınmaz hale gelir.

Kişinin hukuki ehliyeti ile 
gerçekliğin farkında olması 
arasında bir ilişki vardır. Gerçeklik 
konusunda farkındalık belli 
ölçüde azaldığı takdirde, hukuki 
bakımdan ehliyet kaybı ortaya 
çıkar. Siyasetçilerin söz ve 
kararlarıyla gerçeklik arasındaki 
ilişki de böyledir: Gerçeklikten 
kopuş siyasi ehliyeti tartışmalı 
kılar. Fransa’nın çok gürültü 
çıkartmasına rağmen uluslararası 
alanda gittikçe etkisizleşmesi 
bu gerçeklikten kopuk 
tutumlarını sürdürmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ermenistan 
dâhil, dünyada hiçbir devletin 
tanımadığı, tanınması iddiasının 
Ermenistan tarafından dile bile 
getirilmediği Yukarı Karabağ’ı 
devlet olarak tanıma kararı alan 
bir parlamento ancak Fransız 
masallarında yer bulabilir.

Fransa Hükûmetinin de 
uluslararası hukuka göre, 
Azerbaycan’a ait olduğunu ikrar 
ve kabul ettiği toprakları bağımsız 
bir devlet olarak tanıma kararı 
alan parlamenterler ancak birer 
komedyen olarak iş görebilir. 
Fransa Hükûmetini ciddiyete 
davet ediyor, Fransız halkının aklı 
selimine güveniyoruz; bu absürt 
kararı kaale almayacaklarına 
inanıyoruz.”

“FRANSA HÜKÛMETİNİ  
CİDDİYETE DAVET EDİYORUZ.”
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Fransa Senatosunun Yukarı 
Karabağ ihtilafı ile ilgili aldığı 
karara ilişkin AK PARTİ, CHP, 

MHP ve İYİ Parti TBMM grup 
başkanvekillerinin imzasıyla 
ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasi partiler 
olarak Fransa Senatosunun 
uluslararası hukuka, ahlaka ve 
hakkaniyete aykırı bir şekilde, 
Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 
25 Kasım 2020 tarihinde kabul 
ettiği kararı en güçlü şekilde 
kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi. 
Fransa Senatosu görmezden 
gelse de, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında 
aldığı 822, 853, 874 ve 884 
sayılı kararları uyarınca Dağlık 
Karabağ’ın Azerbaycan toprağı 
olduğu belirtilen bildiride, Fransa 
Senatosunun almış olduğu kararın 
uluslararası hukuk açısından yok 
hükmünde olduğu kaydedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un imzası ile yayımlanan 
bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasi partiler 
olarak Fransa Senatosunun 
uluslararası hukuka, ahlaka ve 
hakkaniyete aykırı bir şekilde, 
Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 
Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği 
kararı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Fransa Senatosu görmezden 
gelse de, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında 
aldığı 822, 853, 874 ve 884 

sayılı kararları uyarınca Dağlık 
Karabağ Azerbaycan toprağıdır 
ve Fransa Senatosunun almış 
olduğu karar uluslararası hukuk 
açısından yok hükmündedir. 
Karabağ’ın Azerbaycan toprağı 
olduğu Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron tarafından 
birkaç gün önce ikrar ve beyan 
edilmiş, Karabağ, Ermenistan 
tarafından bile tanınmamış 
iken Fransa Senatosunun ne 
kadar gerçeklerden uzak bir 
karar aldığı çok açık bir şekilde 
görülmektedir.

30 sene boyunca Ermenistan’ın 
işgali altında kalan Azerbaycan 
toprakları, Azerbaycan ordusunun 
son aylardaki kahramanca 
mücadelesi sayesinde işgalden 
azat edilmiş ve yeniden 
Azerbaycan egemenliğine 
katılmıştır. Türkiye olarak bu 
haklı mücadelenin ve destansı 
zaferin her anında, kardeş 
Azerbaycan’ın yanında olmaktan 
gurur duymaktayız. Azerbaycan 
ordusunun Birleşmiş Milletler 
Şartı’nın 51’inci maddesi 
uyarınca meşru müdafaa 
kapsamında yürüttüğü harekât 
sonucunda asli sahiplerine 
dönen Azerbaycan topraklarının 
ebediyen Azerbaycan’ın 
hâkimiyetinde kalacağından 
en küçük bir şüphemiz 
bulunmamaktadır. Minsk 
Grubu’nun eş başkanlarından 
biri olmasına rağmen yaklaşık 
30 yıl boyunca Ermenistan’ın 
gayrimeşru işgalini görmezden 
gelen, tarafsız davranması 

gereken tüm durumlarda işgalci 
Ermenistan’ın yanında saf tutan 
ve Azerbaycan’ın hakkını ve 
hukukunu kayıt altına alan tüm 
Birleşmiş Milletler kararlarını yok 
sayan, son zamanlarda Türkiye’ye 
karşı husumette sınır tanımayan 
Fransa’nın bu adımı, bizler için 
şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu 
karar, Fransa Hükûmetine çağrıda 
bulunan Senato’nun son derece 
vahim bir akıl tutulması yaşadığını 
göstermekte, bizleri sağduyulu 
Fransız halkının daha makul, aklı 
başında ve hepsinden önemlisi, 
uluslararası hukuka saygı gösteren 
temsilcileri hak ettiği düşüncesine 
sevk etmektedir. Söz konusu 
kararın, Fransa Senatosunda 
büyük bir çoğunluğun oyları 
ile kabul edilmiş olması ise 
Fransa’nın geleceği hakkındaki 
endişelerimizin artmasına sebep 
olmaktadır. 

Fransa Hükûmetinin, uluslararası 
hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki 
gerçeklerle tamamıyla ters 
düşen; akıl dışı asılsız iddialar, 
hayal ürünü iftiralar ve ciddiye 
alınamayacak öneriler ihtiva eden 
bu kararı dikkate almayacağını ve 
akl-ı selimle hareket edeceğini 
ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve 
provokatif girişimlerin bölgemize 
ve dünyaya barış, huzur ve istikrar 
getirmekten uzak olduğunu 
hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş 
ülke Azerbaycan aleyhine böylesi 
hasmane adımları atanların 
Meclisimiz ve aziz Milletimiz 
tarafından not edildiğini ilan 
ediyoruz.”

AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin TBMM grupları 27 Kasım’da ortak bildiri 
yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

TBMM’DE DÖRT PARTİDEN 
FRANSA SENATOSUNA  
ORTAK TEPKİ
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TBMM Başkanı Şentop,  
7 Kasım’da sosyal medya 
hesabından yaptığı 

paylaşımda şunları kaydetti:

“Fransız polisinin 10 yaşındaki dört 
çocuğa karşı tutumları, çocukların 
Peygamberimize yönelik hakaret 
içeren karikatürleri onaylamadıkları 
için sabahın erken saatlerinde, 
uykuda oldukları bir zaman 
diliminde evlerinin basılması ve 
gözaltına alınmaları kesinlikle kabul 
edilemez. Müslüman çocukları 
İslam Dini’nin yüce Peygamberi’ne 
yönelik, dinî konularda 
hakaretâmiz saldırıları onaylamaya 

zorlamak ve onları insanlık dışı 
polis sorgulama teknikleriyle 
korkutmak, şüphesiz çocukların 
uluslararası hukukta tanınan hak ve 
özgürlüklerinin açık bir ihlalidir.

Bu trajik olaylar Fransa’daki 
vatandaşlarımızın ve diğer 
Müslümanların ifade, din ve 
vicdan özgürlükleriyle ilgili ciddi 
endişeler doğurmaktadır. 

Fransa acilen iç hukukunu, 
polis gücünü Müslümanlara 
yönelik hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı 
teşvik eder şekilde kullanmayı 
bırakmalıdır.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Fransa’nın Albertville 
şehrindeki okullarında 
Hz. Muhammed’e hakaret 
içeren karikatürlerle ilgili 
öğretmenlerine verdikleri 
cevaplar nedeniyle sabah 
erken saatlerde evleri 
polis tarafından basılarak 
karakolda sorgulanan 
10 yaşındaki 4 çocuğa 
uygulanan insanlık dışı 
muameleyi şiddetle kınadı.

“FRANSA, İÇ HUKUKUNU 
IRKÇILIĞI TEŞVİK EDER 
ŞEKİLDE KULLANMAYI 
BIRAKMALIDIR.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
20 Kasım’da sosyal 

medya hesabından yaptığı 

açıklamada, “Topal ördek”in 
yanlış iz bırakacağını belirterek, 
“Uluslararası hukuka göre illegal 
yerleşim bölgeleri ziyareti, 

ancak bir ‘topal ördek’ yöneticisi 
tarafından yapılabilir, barış için 
değil, fitne için. Kınıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
ABD Dışişleri 
Bakanı Mike 
Pompeo’nun Batı 
Şeria’daki yasa 
dışı yerleşim 
birimine yaptığı 
ziyareti kınadı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, POMPEO’NUN 
BATI ŞERİA’DAKİ YASA DIŞI YERLEŞİM 
BİRİMİNE YAPTIĞI ZİYARETİ KINADI
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Kuzey 
Marmara Otoyolu 6. 

Kesim Açılış Töreni’ne Vahdettin 
Köşkü’nden canlı bağlantıyla 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
İstanbul’un her iki istikametinde 
de araç trafiğinde çok büyük 
rahatlama sağlayacağını, şu ana 
kadar açılan kısımlarda bu faydayı 
zaten görmeye başladıklarını 
söyledi. Erdoğan, Kuzey Marmara 
Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne 
Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan TEM İzmit 1 Kavşağı 
- Akyazı arasındaki kısmının 
ülkeye, bölge ve şehirlere hayırlı 
olması temennisinde bulunan 
Erdoğan, hizmete açılan kısmın 
uzunluğunun bağlantı yollarıyla 
birlikte 68 kilometreyi geçtiğini 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından kurdele 
kesimine geçildi. Erdoğan, 
tören alanında bulunan kişilerin 
isimlerini sayarak, açılışın ardından 

kurdelenin kesildiği makasların 
anı olarak saklanmasını istedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılış sırasında “İnşallah 
‘Yol medeniyettir’ ilkesiyle 
yürüdüğümüz bu yolda, kazasız 
belasız nice yılları Rabb’imden 
niyaz ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Ya Allah bismillah.” 
sözlerinin ardından tören 
alanında kurdele kesimi 
gerçekleştirildi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, hizmete giren Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun son kesimi 
olan İzmit-Akyazı bölümünde 
incelemelerde bulunarak, 
Sakarya Valisi Çetin Oktay 
Kaldırım’dan bilgi aldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun son kesimi 
olan İzmit-Akyazı bölümü (6. 
kesim) düzenlenen törenle açıldı. 

Açılıştan önce otoyolda 
incelemelerde bulunan TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop, 
Sakarya Valisi Çetin Oktay 
Kaldırım’dan bilgi aldı. TBMM 
Başkanı Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda 
ise, “Bugün hizmete giren 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
son kesimi olan İzmit-Akyazı 
bölümünden geçerek İstanbul’a 
ulaştık. Ülkemizin yeniden inşa 
edilmesine öncülük eden Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma 
Bakanımıza ve Karayolları 
Müdürlüğü ile katkısı bulunan 
herkese teşekkür ederim.” 
ifadesini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. 
kesiminin açılışı dolayısıyla TEM 
Akyazı Kavşağı’nda düzenlenen 
törene ise, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sakarya Milletvekili Ali 
İhsan Yavuz, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu, 
Recep Uncuoğlu, Çiğdem 
Erdoğan Atabek, Sakarya Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli 
Valisi Seddar Yavuz ile diğer 
ilgililer katıldı.

Türkiye’nin ana transit 
geçiş yolu olması 
hedeflenen ve Avrupa’yı 
Asya’ya bağlayan 
koridorda önemli bir rol 
üstlenecek olan Kuzey 
Marmara Otoyolu’nda 
56,5 kilometrelik ana 
gövde, 11,6 kilometre 
bağlantı yolundan 
oluşan Kurtköy-Akyazı 
etabı 19 Aralık’ta törenle 
açıldı. 

KUZEY MARMARA OTOYOLU  
6. KESİMİ HİZMETE AÇILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Sarıkamış 
Harekâtı’nın 106. yılı 

dolayısıyla 22 Aralık’ta sosyal 
medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“Sarıkamış Harekâtı’nın 106. 
yıl dönümünde, Allahuekber 
Dağları’nda gözünü kırpmadan, 

vatanı için Peygamber’in aguşuna 
koşan şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum. Uğruna 
şehit düştükleri vatanımız emin 
ellerdedir ve kıyamete kadar baki 
kalacaktır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ’Nİ RAHMETLE ANDI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
KANUN-I ESASİ’NİN İLANININ 

144. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, Kanun-ı 
Esasi’nin kabul ve ilan 

edilişinin 144. yıl dönümü 
dolayısıyla 23 Aralık’ta sosyal 
medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şu şekilde: “Bugün 23 Aralık. 
Anayasa tarihimizin önemli 
bir aşaması olan, Meşrutiyet’in 
başlangıcı, parlamentomuzun 
kuruluşunun ve ilk yazılı 
anayasamız Kanun-ı Esasi’nin 
kabul ve ilan edilişinin 144. yıl 
dönümü. Bu köklü tecrübemizi 
koruyup geliştirmek için 
çalışmaya devam edeceğiz.”
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“SALGINA KARŞI, TEDBİRİMİZ KADAR 
GÜÇLÜYÜZ.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 30 
Kasım’da sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kabine toplantısının 
ardından açıkladığı Covid-

19’a karşı alınan yeni tedbirler 
konusunda değerlendirmelerde 
bulundu. Şentop, “Dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 
salgınına karşı hükümetimizin 
aldığı yeni tedbirleri Sayın 
Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. 

Bize düşen, sağlığımızı ve 
sevdiklerimizi korumak için 
tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. 

Unutmayalım; salgına karşı, 
tedbirimiz kadar güçlüyüz.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 18 Kasım’da 
sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, Türk bilim 
insanları Şahin ve Türeci’yle 
görüştüğünü bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, “Covid-19 
aşısını geliştiren kıymetli bilim 

insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve 
Dr. Özlem Türeci ile görüşüp 
kendilerini tebrik ettim. İki 
vatandaşımızın bu başarısı, 
Türkiye’ye bağlılıkları ve hizmet 
sevdaları hepimiz için gurur 
verici. Tekrar tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 
dolayısıyla alınan yeni tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bize düşen, sağlığımızı ve 
sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına 
karşı, tedbirimiz kadar güçlüyüz.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Covid-
19’a karşı aşı geliştiren 
Alman biyoteknoloji 
firması BioNTech’in 
kurucularından Prof. Dr. 
Uğur Şahin ve eşi Dr. 
Özlem Türeci’yi tebrik etti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN, 
COVID-19 AŞISI 
GELİŞTİREN  
UĞUR ŞAHİN VE  
ÖZLEM TÜRECİ’YE TEBRİK
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Koronavirüs şartlarında 
yasama mesaisine devam 
edilen Meclis’te, TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop’un 
talimatları doğrultusunda, 
Türkiye’de ilk koronavirüs 
vakasının görüldüğü 11 Mart’tan 
haftalar önce tedbir alınmaya 
başlandı.

Salgına karşı duyarlılıkla hareket 
edilen Meclis’te, bu kapsamda 
13 Mart’ta Kriz Yönetim Merkezi 
kurularak, Sağlık Bakanlığı ile 
TBMM bürokratlarından oluşan 
irtibat masası oluşturuldu.

Milletvekillerine yönelik alınan 
tedbirler kapsamında Genel Kurul 
Salonu’nda fiziki mesafeye uygun 
oturma uyarısı düzenli olarak 

yapıldı. Komisyon toplantıları 
büyük salonlarda organize edildi. 
2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM 
Tören Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantı salonlarından bir kısmı 
video konferans salonuna 
dönüştürülerek, milletvekillerinin 
hizmetine sunuldu.

Milletvekillerinin basın toplantıları 
açık havada gerçekleştirildi. 
Kış mevsimi nedeniyle mevcut 
Basın Toplantısı Salonu, 
salgını önlemeye yönelik yeni 
düzenlemeler yapılarak, tekrar 
hizmete sunuldu.

Meclis Hastanesi ile Ana Bina 
112 Acil Servisi’nde Covid-19 
test ünitesi oluşturuldu. Şüpheli 
vakalar için özel tıbbi cihazlarla 

donanımlı takip odası ile Covid-19 
irtibat masası kuruldu. 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı 
görevlendirildi ve Grip Polikliniği 
oluşturuldu.

TBMM’ye ziyaretçi giriş yasağı 
kararı alındı. Ziyaretçilere HES 
kodu doğrulama uygulamasına 
geçildi. Zorunlu olmayan resmî 
ziyaretler ertelendi. Zorunlu 
olmayan yurt dışı seyahatler ise 
durduruldu.

Meclis personelinde esnek ve 
uzaktan çalışma uygulamasına 
geçildi. Yoğun katılım gerektiren 
Meclis’in açılışının 100. yılı 
etkinliklerinden bir kısmı iptal 
edildi, bir kısmı da ertelendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen, 
ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM’DE ÜST DÜZEY SALGIN 
ÖNLEMLERİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Hassas noktalarda görev yapan 
personel için servis hizmeti 
verilmeye başlandı. Fiziki mesafe 
ve maske kullanım kontrollerine 
yönelik “Pandemi timleri” 
oluşturuldu. 

Koronavirüsle mücadele 
tedbirleri kapsamında farkındalık 
oluşturmak için kamu spotu 
hazırlandı ve Meclis TV’de 
yayımlandı.

Genel Kurul başta olmak üzere 
Meclis’in tüm havalandırma 
sistemlerinin filtreleri değiştirilerek 
yüzde 100 dış havalandırma 
sağlandı. 

Milletvekillerine ve Meclis 
çalışanlarına düzenli maske 
dağıtımı yapıldı. Meclisin giriş 
noktalarında el dedektörleriyle 
rutin ateş ölçümleri yapıldı. 
Meclis ana giriş kapıları ile 
hizmet binalarına termal kamera 
sistemleri kuruldu.

Genel Kurul Salonu, grup toplantı 
salonları, Halkla İlişkiler Binası, 
lokantalar başta olmak üzere, 
TBMM’ye ait tüm mekânlar 
ile makam ve hizmet araçları 
periyodik olarak dezenfekte 
edildi. Misafirhaneler dışında diğer 
sosyal tesisler hizmete kapatıldı.

100. Yıl Bahçe Lokantası ve 
Üyeler Lokantası dışındaki tüm 
lokantalar kapatıldı, personele ve 

istekleri halinde 
milletvekillerine 
kumanya 
dağıtımı yapıldı.  
Yemek 
sunumunda 
bağışıklığı 
artırıcı 
menülere ağırlık 
verildi.  
Cami ve 
mescitler, 
Covid-19 
önlemlerine 

uygun hale getirildi.

Meclise gelen kargolar 
dezenfekte edilerek, alıcılarına 
teslim edildi. Meclisin tüm 
ünitelerine sensörlü dezenfektan 
cihazları yerleştirildi. Ana Bina 
ve Halkla İlişkiler Binası’ndaki 
musluklar sensörlü hale getirildi.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşmeleri 
tamamlanan 2021 yılı bütçe 
görüşmelerinin Genel Kurul’daki 
müzakere takvimi kapsamında 
ilave tedbirler alınması 
planlanıyor. Genel Kurul’un 
yoğun bütçe sürecine girmesi 
ve ülke genelinde alınan yeni 
kısıtlayıcı tedbirler de dikkate 
alındığında, daha önce tasarlanan 
birtakım ilave tedbirlerin 
uygulamaya konulmasının faydalı 
olacağı değerlendiriliyor.

Genel Kurul çalışmalarında hatip 
dâhil her milletvekili maskesini 
çıkarmadan konuştu. Genel 
Kurul birleşimlerine sıklıkla ara 
verilip salon sık sık havalandırıldı. 
Genel Kurul Salonu ile kulisler 
her hafta düzenli olarak, talep 
edilmesi halinde de her zaman 
dezenfekte edildi.

Genel Kurul Salonu’na giriş 
ve çıkışlar ile kulislerdeki 
istirahatlerde fiziki mesafe 
kuralına uyulması konusunda sık 
sık uyarı yapılacak.

Son iki hafta içinde Meclis’e, 
261 ziyaretçi ana kapılardan, 29 
ziyaretçi ise kulislere, milletvekili 
eşliğinde kartsız ve kontrolsüz 
olarak giriş yaptı. Bu kapsamda 
ziyaretçi yasağının uygulanması 
noktasında taviz verilmeyecek. 
Kulislerde su dışında diğer tüm 
ikramlar kaldırıldı. Milletvekillerine 
kendi odalarında ve katlarda 
oluşturulan özel aparatlarla 
ikram hizmeti ortamı ve 
imkânı sağlandı. Kulislerde 
ikram yasaklanacak ve bütün 
restoranlarda paket servise 
geçilecek.

Bölgelerinden dönen 
milletvekillerine test yaptırması 
tavsiye edilecek. Milletvekilleri 
dâhil, özellikle Genel Kurul, grup 
ve komisyon toplantılarına katılan 
personele her pazartesi günü 
test yaptırılacak.
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Türkiye, 29 Kasım’da kadın 
ritmik jimnastik dalında 
Avrupa şampiyonu oldu. 

Ritmik jimnastikte Türkiye’ye 
Avrupa şampiyonluğunu getiren 
millî sporculardan Duygu Doğan, 
Azra Akıncı, Peri Berker ve Eda 
Asar, Türk Jimnastik tarihine bir ilki 
yaşatmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 
Başkanı Suat Çelen, “Dünya 

ve Avrupa, Türk jimnastiğini, 
Türk jimnastiğinin gelişimini 
konuşuyor.” dedi. Suat 
Çelen, Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası’nda Duygu Doğan, 
Azra Akıncı, Peri Berker, Nil 
Karabina, Eda Asar’dan oluşan 
Ritmik Cimnastik Grup Millî 
Takımı’nın, üç çember + iki labut 
aletinde 31.150 puanla şampiyon 
olmasına ilişkin AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

Ritmik jimnastik gibi finale 
kalmanın “hayal” gibi görüldüğü 
bir branşta altın madalya alarak 
çok umutlandıklarını ifade 
eden Çelen, “Çok mutluyuz, 
ritmik jimnastikçilerimiz bugün 
Ukrayna’da Avrupa şampiyonu 
oldu. Kızlarımıza inancımız tamdı. 
Emeği geçen antrenörlerimize, 
teknik kadromuza özellikle 
de sporcularımızın ailelerine 
çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Bulgaristan’da 2021 yılının haziran 
ayında düzenlenecek Avrupa 
Şampiyonası’nda olimpiyat 
kotası mücadelesini “daha 
güçlü şekilde” vereceklerini dile 
getiren Çelen, “Burada olimpiyat 
kotasını Dünya Şampiyonası’nda 
almayı başaran ülkeleri geride 
bırakmak bizleri çok mutlu etti. 
İsrail, Azerbaycan, Ukrayna 
olimpiyatlara kota aldı ve biz bu 
ülkeleri geride bıraktık.  
Dünya ve Avrupa Türk 
jimnastiğini, Türk jimnastiğinin 
gelişimini konuşuyor.” ifadelerini 
kullandı.

Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Grup Millî Takımımız 
üç çember + iki labut aletinde Avrupa Şampiyonu oldu.

AVRUPA KADINLAR ARTİSTİK JİMNASTİK ŞAMPİYONASI

Türk sporunda tarih yazmaya 
devam ediyoruz.

20 Aralık’ta Mersin’de düzenlenen 
Avrupa Kadınlar Artistik 
Jimnastik Şampiyonası’nda, 
Olimpik Jimnastik Salonu’nda 
gerçekleştirilen büyükler 
kategorisi bireysel alet finalleri 
sona erdi. Millî sporcu Göksu 

Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş 
madalya kazandı.

Millî yüzücü Merve Tunçel’den 
dünya gençler rekoru

Türkiye Yüzme Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, 
İstanbul’da devam eden Türkiye 
Arena Kulüpler Arası Kısa 

Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme 
Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 
dünya gençler rekorunun yeni 
sahibi oldu. Yıldızlar bireysel 
yüzme müsabakalarında 1500 
metre serbestte 15:45.29’luk 
derece elde eden ENKA 
Kulübünün millî sporcusu, kısa 
kulvar dünya gençler rekorunu ele 
geçirdi. Merve Tuncel, son olarak 
2013 yılında Avustralyalı Chelsea 
Gubecka’nın kırdığı 15:54.69’luk 
dünya rekorunu geride bıraktı.

AVRUPA’DA TÜRKİYE RÜZGÂRI 
MİLLÎ JİMNASTİKÇİLERİN  
ALTIN MADALYA GURURU
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Cumhuriyet’in tesis edilmesi 
ve yerleşmesinden 
itibaren kadınların siyasi 

hak taleplerine dair mücadelesi 
iyice artmış ve bu minvalde 
ilk kazanım 1930’da belediye 
seçimlerine katılım hakkının elde 
edilmesi olmuştu. 

3 Nisan 1930 yılında çıkarılan 
Belediye Kanunu ile ilk kez 
belediye seçimlerinde 
oy kullanma ve belediye 
meclislerine seçilme hakkını elde 
eden kadınlar, 26 Ekim 1933’te 
1924 tarihli Köy Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde düzenlemeler 
yapılmasıyla muhtar ve ihtiyar 
meclisi seçimlerinde seçme 
ve seçilme hakkını da elde 
etmişlerdi. Bu bağlamda ilk kadın 
muhtar olan Gül Esin (Gülkız 

Übbül) 1933 yılında Aydın’ın Çine 
ilçesine bağlı Demircidere Köyü 
(bugünkü Karpuzlu) muhtarlığına 
seçilirken, Öğretmen Müfide 
İlhan da 8 Eylül 1950 tarihinde 
Mersin Belediye Başkanı oldu. 

Bu hakların kazanılmasından kısa 
bir süre sonra nihayet milletvekili 
genel seçimlerinde de seçme ve 
seçilme hakkı elde edildi (5 Aralık 
1934). 

Kanuna göre seçme yaşı 22 
olarak kabul edilirken, seçilme 
yaşı 30 idi. Kadınların ilk kez 
katıldığı 1935 genel seçimlerinde 
oy verenlerin yarısına yakını 
(% 48) hemcinsleriydi. Seçim 
sonuçlarında Meclis aritmetiği 
399 milletvekilinden 17’sinin 
kadın olması şeklinde ortaya 

çıktı. Meclise 
girmeye hak 
kazanan kadınların 
Meclisteki 
tartışmalara da 
büyük bir özveri 
ile katıldıkları 
görülmekteydi. 

Bütçe 
görüşmelerinde, 
eğitim ve sağlık 
konularında 
önemli 
konuşmalar 
yapan hanım 
milletvekillerinin 
önerileri arasında 
genel olarak, 
kızların eğitim 
seviyesinin 
yükseltilmesi       

ve sağlık sorunlarının iyileştirilmesi 
gibi konuların ağırlıkta 
olduğu, Meclis zabıtlarından 
anlaşılmaktadır.

TÜRK KADINLARININ  
SİYASİ HAKLARINI KAZANIMI:  
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI (5 Aralık 1934) 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 5 Aralık Dünya 
Kadın Hakları Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı.

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

paylaşımda, “5 Aralık 2020. Birçok 
Avrupa ülkesinden de önce, 
tam ve eşit olarak, kadınların 
seçme ve seçilme hakkının kabul 
edilişinin  
86. yılı. Daha fazla siyasi katılımın 
sağlanacağı günlere doğru, 
umutla, kararlılıkla...” ifadelerini 
kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
26 Aralık’ta Anadolu 

Ajansına (AA) gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Meclisin, koronavirüs şartlarında 
yasama mesaisini sürdürdüğü 
hatırlatılarak, “Yasama nasıl bir 
yılı geride bıraktı, yeni yıldan 
beklentileriniz nelerdir?” sorusu 
üzerine Şentop, 2020’nin yasama 
faaliyetleri açısından yoğun 
geçtiğini söyledi.

TBMM’nin, salgın sürecine 
rağmen dünyada en çok 
çalışan parlamentolardan biri 
olduğunu belirten Mustafa 
Şentop, “Meclisimizin, 2021’de 
de yine ihtiyaç olan faaliyetleri, 
çalışmaları sürdürmek üzere 
yoğun çalışmalar yapacağı 
kanaatindeyim. İnşallah 2021’de 
salgın konusunda daha faydalı, 
tüm insanlık, milletimiz için daha 
olumlu sonuçlarla karşılaşırız.” 
diye konuştu. Mecliste salgın 
şartlarında çalışmanın kolay 
olmadığını dile getiren TBMM 
Başkanı Şentop, “Maske, 
mesafe, temizlik kurallarına 
riayet etmek... Maske ve 
temizlik kolay da Mecliste 
mesafe konusunda şartlar biraz 
zor oldu. Milletvekillerimiz bu 
konuda büyük bir gayret ve 
fedakârlıkla çalıştılar. 2020 yılı 
içindeki çalışmaları dolayısıyla 

bütün milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Meclisin ve milletvekillerinin 
saygınlığının korunabilmesi 
amacıyla TBMM Siyasi Etik 
Komisyonu kurulması ile iç tüzük 
değişikliği konusunda yürütülen 
çalışmalar konusundaki soru 
üzerine Şentop, şöyle konuştu:

“Çok somut şeyler söylemek 
için henüz daha erken ama 
hükümet sistemi değişikliğiyle 
beraber aslında Meclisin 
çalışma usulleriyle ilgili olarak 
da değişiklik yapılması, Meclis 
çalışmalarının yeni sisteme 
adapte edilmesi gerekiyor. 
Bu da bir iç tüzük çalışmasıyla 
olabilir. Bu konuda taslak 
mahiyetinde çalışmalar zaten var, 
Meclisimizde daha önce yapılmış 
durumda. Bunlar üzerinden belki 
önümüzdeki dönemde farklı 
partilerden arkadaşlarımızla bir 
değerlendirme yapma imkânı 
olabilir.”

“Bu kapsamda yeni yılda partilere 
ziyaret gerçekleştirmeyi mi 
planlıyorsunuz?” sorusuna 
TBMM Başkanı Şentop, “Bakalım, 
elimizdeki metinlerin, burada 
çalışan arkadaşlarımızla 
değerlendirmesini yeniden 
yapacağız. Buna göre belki bir 
planlama olabilir.” karşılığını verdi.

Mustafa Şentop, bu konuda 
daha önce yapılan çalışmalardan 
yararlanıp yararlanmayacaklarına 
yönelik soru üzerine, “Şüphesiz 
daha önceki çalışmaların 
hepsinden yararlanmak gerekir, 
fakat hükümet sistemi değişikliği 
nedeniyle tabii, biraz farklı 
bir durum var. Bunu dikkate 
alarak bu konuda yeni fikirlere, 
yeni çalışmalara ihtiyaç var. Bu 
kapsamda tahminen biraz daha 
çalışabiliriz.” değerlendirmesini 
yaptı.

HDP’ye yönelik “parti kapatma” 
tartışmaları konusundaki soru 
üzerine TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti:

“Mevzuatımızda parti kapatmaya 
dair hükümler var, fakat daha 
önce Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettiği üzere daha çok, 
tüzel kişiliklerin cezalandırılması 
anlamına gelen bu tür 
kapatmalar yerine, suç işleyen 
kimse, şahıs bazlı olarak onların 
cezalandırılmasının doğru olacağı 
yönünde bir eğilim vardı, ama 
bu tabii, Meclisin veya siyasi 
partilerin karar vereceği bir şey 
değil. Sonuç itibarıyla Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
açacağı bir dava ve Anayasa 
Mahkemesinin vereceği bir kararla 
devam eden, gerçekleşen bir 
süreç. Dolayısıyla bu, yargının işi.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, YENİ YILDA 
SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİYLE  
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜŞECEK

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Meclisin çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne adapte edilmesi 
gerektiğini belirterek, iç tüzük değişikliğini 
yeni yılda siyasi partilerin temsilcileriyle 
görüşerek değerlendirebileceğini bildirdi.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM 
Başkanı 
Prof. 

Dr. Mustafa 
Şentop, Gazi 
Mustafa 
Kemal 
Atatürk’ün 
Ankara’ya 
gelişinin 101. 
yıl dönümü 
vesilesiyle 
mesaj 
yayımladı.

Ankara’nın 
güvenli bir merkez olması 
ve demir yolu bağlantısının 
bulunması gibi pek çok sebeple 
Mustafa Kemal Paşa, Sivas 
Kongresi’nden sonra buraya 
hareket etti. Vatanın düşman 
işgaline uğramasına ilk günden 
tepki gösteren Ankara halkı, 
Sivas’tan 9 günlük yolculuk 

sonunda kente ulaşan Mustafa 
Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye 
üyelerini Dikmen sırtlarında 
büyük coşkuyla karşıladı. 
Atatürk, Nutuk’ta 27 Aralık 1919’u 
“Ulusumuzun gösterdiği birlik 
ve dayanç ülkemizin geleceğini 
güven altına alma konusundaki 
inancı, sarsılmaz bir biçimde 
destekleyecek niteliktedir. 
Şimdilik Heyet-i Temsiliye merkezi 
Ankara’dadır.” ifadeleriyle anlattı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 27 Aralık’ta sosyal 
medya hesabı üzerinden 
yayımladığı mesajında “Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılışının 
önemli adımlarından biri olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümü 
vesilesiyle istiklal mücadelemizin 
kahramanlarını bir kez daha 
rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi 
(NKÜ) konferans 

salonunda 25 
Aralık’ta düzenlenen 
sempozyumda konuşan 
Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, TBMM’nin 
kuruluşunun Türkiye 

tarihinde önemli bir yeri 
olduğunu söyledi.

Sempozyuma video konferans 
üzerinden bağlanan Türk Tarih 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol 

Çetin de Türk tarihinin çok 
kapsamlı bir tarihi olduğunu 
aktardı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin 
Şahin ise TBMM’nin açılışının 
Türk demokrasi tarihinin önemli 
dönüm noktalarından birisini teşkil 
ettiğini belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mahmut Şahin ve 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel de birer konuşma 
yaptılar.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
himayelerinde Tekirdağ’da  
TBMM’nin 100. Yılında Millî 
Egemenlik ve Demokrasi 
Sempozyumu düzenlendi.

TEKİRDAĞ’DA “TBMM’NİN 100. YILINDA 
MİLLÎ EGEMENLİK VE DEMOKRASİ” 
SEMPOZYUMU

Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin ve Ankara’nın 
dönüm noktası olan 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 27 Aralık 1919 
tarihinde kente gelişinin 
101’inci yılı kutlandı.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN  
101. YIL DÖNÜMÜ

Büyük Atatürk Koşusu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında  
10 erkek, 10 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Çin’den tüm dünyaya 
yayılan ve bütün insanlığı 
etkileyen küresel salgın 

sürecinden geçildiğini anımsatan 
TBMM Başkanı Şentop, böyle 
bir zamanda ve atmosferde, 
Hazreti Mevlana’nın bu dünyadan 
ayrıldığı günü yâd etmenin 
bir iftihar ve mutluluk vesilesi 
olduğunu vurguladı. Şentop, 
Konya’nın bu sıra dışı yeryüzü 
köşesinin “kalpgâhı” konumunda 
bir şehir olduğuna işaret ederek 
Mevlana’nın da bu şehrin, 
coğrafyanın ve dünyanın gönül 
erlerinden biri olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Mevlana’nın sultanları 

etkileyen bir sultan olduğunu 
belirterek “Bir sufi ama bu 
dünyaya veda ettiği günde 
yalnızca Müslümanların değil, 
Hıristiyanların ve başka inanç 
mensuplarının da feryat ettiği 
bir sufi. Onu bazı uzman 
araştırmacılar, ‘insanlık tarihinin 
en büyük mistik şairi’ olarak 
kabul ediyor. Kanaatimce 
Mevlana, şairliğin ötesinde bir 
hüviyete sahip. Şiir onun elinde, 
düşüncelerini ve ilkelerini iletmek 
için bir edebi form. Onun bütün 
sözlerinin temelinde ilahi sevgi, 
insanın hakikat arayışı ve Sevgili 
Efendimiz’e bağlılık, İslam’ın 
esenlik ülkesinde bir var ve teslim 
olma bilinci var.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, dünyadaki 
130 Mevlevi tekkesinin estetik, 
nezaket, letafet ve adabı 
muaşeretin dolaşım ve merkez 
üsleri olarak değerli bir mektep 
ve medrese işlevi gördüğünü 
anlattı. Yaşadığı çağı aşarak 
yüzyıllar sonrasında da sözleriyle 
dijitalleşmiş kalplere bile 
dokunan, modern karanlıklar 
içinde ışıldayan Mevlana’nın 
anlam çiçeklerinin Doğu 
ve Batı’nın ruh dünyasında 
açmaya devam ettiğine işaret 
eden Şentop, şöyle konuştu: 
“Çağımızda, insan takatini aşan 
bilgi yığılmasının, başka deyişle 
enkaz ya da çöpünün altında 
kalan ve sayısal bir veri haline 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
17 Aralık’ta Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın  
747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma 
Törenleri’nde konuştu.

MEVLANA’NIN 
747. VUSLAT 
YIL DÖNÜMÜ 
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getirilmek istenen insanın, zihin 
ve kalp yolculuğu için, Hazreti 
Mevlana’nın bir ‘içsel navigasyon’ 
işlevinden söz edebileceğimizi 
düşünüyorum. Son yıllarda bütün 
hakikatin tepetaklak edilmeye 
çalışıldığı bazı bölgesel ve 
küresel yanlışlara şahit oluyoruz. 
Bu yanlışların bir kısmı, terörle 
kurulan destekleyici ilişkiler 
zemininde. Bir kısmı güçsüz, 
yoksul insanlara ve topluluklara 
zulüm şeklinde. Bir kısmı ise 
barış ve esenlik dini olan İslam’ı, 
onun aziz Peygamberi’ni ve 
Müslümanları şeytanlaştırmak 
isteyen sefil yaklaşım ve eylemler 
şeklinde gerçekleşiyor.”

TBMM Başkanı Şentop, geçmişte 
bütün bir uygarlığı talan eden, 
yakıp yıkan Moğolların bugün de 
değişik ve çağdaş modellerinin, 
Doğu’da ve Batı’da tarih sahnesine 
çıkmaya çalıştığını vurgulayarak 
şöyle devam etti: “Bırakınız 
onlar sınırlarımızın hemen 
ötesindeki terör gruplarını açıktan 
desteklemeye devam etsinler. 
Bırakınız onlar arabulucu kisvesi 
altında bir işgali 30 yıl ayakta 
tutmaya çalışsınlar. Bırakınız 
onlar Akdeniz’deki eli kanlı askerî 
işbirlikçilerinin toplu katliamlarını 
desteklesinler. Bırakınız onlar 
kendi halkını katletmekten 
çekinmeyen diktatörlere 
sırayla kırmızı halılar serip 
silah satmaya devam etsinler. 
Bırakınız onlar bombalarla, savaş 
uçaklarıyla, kitlesel cinayetlerle 
güçsüz bölgelere demokrasi 
götürdüklerini söyleyedursunlar. 
Bırakınız onlar, yalnızca daha 
fazla sömürü uğruna daha fazla 
yıkım yapmayı tercih etsinler. 
Bırakınız onlar müttefiklik iddialarını 
sürekli ve açıktan sabote etsinler, 
bırakınız onlar yurdundan 
sökülmüş milyonlarca mülteciyi 
evinden uzakta alayla, şiddetle, 
acımasızlıkla karşılayıp sığındıkları 
teknelerde ölümün karanlık 
sularına terk etsinler. Bırakınız onlar 

bu dünyayı her anlamda biraz 
daha yaşanmaz hale getirmek için 
talan etmekten çekinmesinler. Biz 
işimize bakalım sevgili dostlar.”

Şentop, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınının başladığı 
andan itibaren Türkiye’nin, bütün 
dünya devletleri ve halkları 
için fedakâr, merhamet dolu 
bir tutum sergilediğini aktardı. 
Hazreti Mevlana’nın “Merhamette 
güneş gibi ol.” sözlerini hatırlatan 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
söyledi: “Kimseye kabalık etmek 
istemem ama o süreçte bazı 
devletlerin başka devletlere ait 
sağlık ürünlerine el koymaları, bazı 
devletlerin birbiriyle çatışmaya 
girmeleri ve bazı devletlerin 
çaresizlik içinde yardım bekleyip 
aynı siyasal blokta yer almalarına 
rağmen uğradığı haksızlıklarla 
ilgili sitemleri hatırımızdadır. 
Bu toprakların kurucu bilgeleri, 
Balkanlardaki varlığımızı ve 
buradaki ruhu mayalayan 
Horasan erleri, Alperenler, 

Yesevi’den Yunus’a, Hacı Bayram 
ve Hacı Bektaş Veli’den Mevlana 
Celaleddin’e bize değerli bir 
miras bıraktılar. O miras şudur, 
‘İnsanlık için düşünmeyi de 
hesaba katan iyi insan olma 
sorumluluğu.’ Bu sorumluluk 
ruhuyla hâlâ STK’lerimiz 
ve devletimiz güçsüzlere, 
muhtaçlara, felakete uğrayanlara, 
darda kalmışlara merhamet ve 
iyilik elini uzatmaya devam ediyor 
ve inşallah kıyamete kadar da 
devam edecek.”

Konuşmaların ardından Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Konya Türk 
Tasavvuf Müziği Topluluğu 
üyeleri sema ayini icra etti. 

Covid-19 tedbirleri kapsamında 
sınırlı davetlinin yanı sıra 11 
ülkeden 35 gazetecinin izlediği 
programa, Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.
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Ortak açıklama metni şöyle:

“ABD Yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye 
karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz.

Türkiye millî güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı 
atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar 
karşısında geri adım atacak bir ülke değildir.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla 
millî menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken 
sadece aziz milletimize hesap veririz.

ABD’nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla 
bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi 
gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır.

Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda 
bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. 
NATO’nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında 
yer almaktadır.

Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının 
Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade 
edilmemelidir. Türkiye’yi dışlayan bir bakış açısının 
dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, 
NATO’nun müttefiklik ruhuna aykırıdır.

Bu nedenlerle, ABD’yi bu vahim yanlıştan bir an evvel 
geri dönmeye davet ediyoruz.”

TBMM Başkanı Şentop, 14 Aralık’ta 
sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, “Yaptırım 
ne müttefiklikle ne de müttefiki 
yeniden kazanma iradesiyle 
bağdaşır. Savunma sanayiinde 
Türkiye’yi kendisine mahkûm 

zanneden bir anlayış zamanın 
gerisinde kalmıştır.” ifadelerini 
kullandı. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
savunması için icap eden her 
adımı kararlılıkla atmaya devam 
edeceklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
ABD’nin Türkiye’ye 
yönelik S-400 yaptırım 
kararına tepki gösterdi.

TBMM’DE DÖRT SİYASİ PARTİ 
GRUBUNDAN ABD YAPTIRIM 
KARARINA ORTAK TEPKİ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ABD’NİN 
YAPTIRIM KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Genel Kurulunda AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD’nin 
yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, “ABD’yi bu vahim yanlıştan bir 
an evvel geri dönmeye” davet etti.
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TBMM Başkanı Şentop, Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) 
Genel Sekreteri Mohammad 

Reza Majidi ile APA Başkanlık Divanı 
heyetini 15 Aralık’ta kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı 
konuşmada, 2017 ve 2018 
yıllarında İstanbul’da, 2019 yılında 
ise Antalya’da APA Genel Kurul 
toplantılarının yapıldığını, Covid-19 
salgını nedeniyle toplantının bu 
yıl yüz yüze gerçekleşemediğini 
söyledi.

APA Başkanlık Divanı heyetini 
Türkiye’de ve TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren TBMM 
Başkanı Şentop, en kısa zamanda 
yüz yüze toplantı yapmayı temenni 
etti.

APA’yı çok önemsediklerini 
ve asamblenin gelecekteki 
fonksiyonu bakımından çok 

daha büyük ümitler beslediklerini 
belirten Mustafa Şentop, APA’nın 
gelişmesi için faaliyet gösterenlere 
de teşekkür etti.

Dünyada 20. yüzyılın 
sonlarından itibaren çok büyük 
bir değişim başladığını, 20. 
yüzyılın paradigmalarının sona 
erdiğini ifade eden Şentop, o 
paradigmalara göre oluşturulan 
uluslararası platformların, 
kuruluşların ve kuralların tartışılır 
hale geldiğini anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, 21.  
yüzyılın yeni bir dünyanın 
başlangıcı olacağına işaret  
ederek, “O bakımdan yeni 
uluslararası platformlara, yeni 
yaklaşımlara gereksinim var. 
Asya Parlamenter Asamblesinin 
bu bakımdan çok önemli bir 
fonksiyonu icra edebileceğini 
düşünüyor ve buna inanıyorum.” 
diye konuştu.

APA BAŞKANLIK DİVANI HEYETİ 
TBMM’DE

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 20. yüzyılın 
paradigmalarının 
sona erdiğini, bu 
paradigmalara göre 
oluşturulan uluslararası 
platformlar, kuruluşlar 
ve kuralların tartışılır 
hale geldiğini belirterek, 

“21. yüzyıl yeni bir 
dünyanın başlangıcı 
olacak. O bakımdan 
yeni uluslararası 
platformlara, yeni 
yaklaşımlara gereksinim 
var. Asya Parlamenter 
Asamblesi’nin bu 
bakımdan çok önemli 
bir fonksiyonu 
icra edebileceğine 
inanıyorum.” dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KUVEYT ULUSAL 
MECLİS BAŞKANLIĞINA 
YENİDEN SEÇİLEN 
GANİM’İ TEBRİK ETTİ

Artık sadece Avrupa ülkelerinin 
oyuncu, diğer ülkelerin de 
seyirci olduğu bir dünyanın 
bulunmadığını vurgulayan 
Şentop, bundan sonra da böyle 
bir dünyanın olmayacağını 
belirtti.

APA’nın başkanlığını üstlendiğini 
anımsatarak, bütün faaliyetleri çok 
yakından takip ettiğini belirten 
TBMM Başkanı Şentop, APA Türk 
Grubu Başkanı Asuman Erdoğan 
ile yapılan çalışmalarla ilgili sürekli 
irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, Covid-19 
salgınıyla beraber dünyadaki 
her şeyin, sağlığın, hastalıkların, 
virüslerin, tedavinin, aşının ve 
ilacın da küresel olduğunu 
anladıklarını söyleyerek, şöyle 
devam etti:

“İnsanlar olarak hepimiz 
birbirimize muhtacız. Sağlığımızı 
koruma bakımından muhtacız. 
Bugün aşı ile ilgili çalışmalar 
yapılıyor, zengin ülkeler kendi 
vatandaşlarını aşılayabilseler, 
bununla hastalıktan kurtulabilseler 
bunu yapacaklar, ama bu 
yetmiyor. Bütün dünyaya aşıyı 
yaymadan, bütün insanları 

aşılamadan, dünyanın sağlığını 
koruyabilmemiz mümkün değil. 
Artık, dünyanın herhangi bir 
yerinde bir insan, sağlıklı,  
barış ve huzur içerisinde, 
asgari insani şartlar içerisinde 
yaşayamıyorsa diğer insanların 
hayatı, huzuru, sağlığı tehdit 
altındadır, tehlike altındadır. 
‘Birimiz hepimiz için, hepimiz 
birimiz için.’ anlayışının 
artık insanlar ve tüm dünya 
tarafından belki de biraz zorla 
kabul edileceği bir sürecin 
içerisindeyiz. Şüphesiz çok 
acı olaylar yaşıyoruz. Dünyada 
milyonlarca insan vefat etti. On 
milyonlarca insan hastalıktan 
etkilendi. Ülke ekonomileri çok 
ciddi ölçüde etkilendi.”

Başkanlık Divanı toplantısında, 
Asya Parlamenter Asamblesinin 
toplantılarının ve faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği bir hukuki 
zemini teşkil edecek tüzük 
değişikliği gerçekleştiğini 
anlatan TBMM Başkanı Şentop, 
mutabakatla gerçekleşen iç 
tüzük değişikliği çalışmasının, her 
şart altında faaliyetleri sürdürme 
konusunda kararlılıklarını 
gösterdiğini kaydetti. Şentop, 
“İnşallah ümit içerisindeyiz, 

önümüzdeki aylarda, belki yaza 
doğru yüz yüze genel kurul 
toplantısını yine Türkiye’de 
yapacağız.” ifadesini kullandı.

APA Genel Sekreteri Mohammad 
Reza Majidi ise Covid-19 salgını 
nedeniyle zor bir dönemden 
geçildiğini dile getirerek, böylesi 
zorlu bir dönemde Türkiye’de 
bu çalışma toplantısının organize 
edilmesinin kıymetli olduğunu 
belirtti.

Şentop’un konuşmasındaki 
“Yeniden Asya” ismi verilen 
açılımın yalnızca Asya kıtası 
için değil, dünyanın geri kalanı 
için de oldukça faydalı işlere 
vesile olacağını söyleyen 
Majidi, “Türkiye’ye, TBMM’ye, 
bu çatı altında çalışan değerli 
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 

İnanıyorum ki ülkelerimizin 
meclisleri, parlamentolarımızın 
temsilcileri aktif çalışmalarına 
devam ederek, parlamenter 
diplomasiyi yaşatabiliriz. Bizim 
de tabii ki en büyük isteğimiz 
yüz yüze toplantılarımızın sağlıklı 
günlerde tekrarlanabileceği bir 
ana ulaşmaktır.” şeklinde konuştu.

Ali El Ganim’i 16 Aralık’ta telefonla arayan TBMM Başkanı Şentop, 
yeniden göreve seçilmesinden dolayı kendisine tebriklerini 
iletti. Şentop, 2012’den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı 

görevini yürüten ve 16. yasama dönemi için de bu göreve seçilen 
mevkidaşı Ganim’in yeni dönemde de başarılı çalışmalarının sürmesi 
temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kuveyt 
Ulusal Meclis Başkanlığına 
yeniden seçilen Marzuk Ali 
El Ganim’i tebrik etti.
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Libya’ya asker gönderilmesi için 
verilen iznin süresinin 2 Ocak 
2021’den itibaren 18 ay süreyle 
uzatılmasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kararı 
24 Aralık’ta Resmî Gazete’de 
yayımlandı. 

Kararda, Libya’da Şubat 2011’de 
meydana gelen olayları takip 
eden süreçte demokratik 
kurumların inşa edilmesine 
yönelik çabaların artan silahlı 
çatışmalar nedeniyle akamete 
uğradığı, ülkede parçalanmış bir 
yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Libya Siyasi Anlaşması 
kapsamında oluşturulan Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin (BMGK) 2259 (2015) 
sayılı kararı uyarınca uluslararası 
toplum tarafından Libya’yı temsil 

eden tek ve meşru hükümet 
olarak tanındığı belirtilen kararda, 
BMGK’nin 2259 sayılı kararının, 
Libya Siyasi Anlaşması’nın 
uygulanması ile UMH dahil 
söz konusu anlaşmada atıfta 
bulunulan Libya kuruluşlarının 
desteklenmesine çağrıda 
bulunduğu ifade edildi.

Afganistan’a asker gönderilmesi 
için verilen iznin süresinin  
18 ay süreyle uzatılmasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararı 24 Aralık’ta Resmî 
Gazete’de yayımlandı. 

Kararda, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin (BMGK) 
ilgili kararları kapsamında ve 5 
Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı 
sonuçları uyarınca, Afganistan 
hükümetinin güvenlik durumunun 
iyileştirilmesi ve kendi güvenlik 

kabiliyetlerinin oluşturulmasına 
yardımcı olmak için 2001’de 
Uluslararası Güvenlik ve Yardım 
Kuvveti’nin (ISAF) oluşturulduğu 
hatırlatıldı.

Afganistan ile köklü kardeşlik 
ve dostluk ilişkileri bulunan 
Türkiye’nin, Afganistan’ın 
millî birliğini, bütünlüğünü 
ve bağımsızlığını her zaman 
desteklediği, Afgan halkının 
terörden uzak olarak barış, 
istikrar ve refah içinde yaşamasını 
teminen her alanda Afganistan 
ile dayanışma içinde olduğu 
belirtilen kararda, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük dış yardım 
programlarından birini 
Afganistan’da yürüten Türkiye’nin, 
halihazırda 25 Aralık 2018 tarihli ve 
1206 sayılı TBMM kararı uyarınca 
söz konusu misyona katkıda 
bulunduğu anımsatıldı.

LİBYA VE AFGANİSTAN’A ASKER 
GÖNDERİLMESİNİN 18 AY DAHA 
UZATILMASINA İLİŞKİN TBMM KARARLARI 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
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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 - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 2 saat

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

- -

Dilekçe 1 30 dk.

Plan ve Bütçe 17 179 saat 33 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 1 1 saat 12 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat 4 10 saat 30 dk.

Dijital Mecralar 1 30 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 3 2 saat 30 dk. 

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 29 199 saat 45 dk.

TBMM Genel Kurulu 10 79 saat 50 dk.

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 54

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 27

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin 
Kanun Teklifi Taslağı1 

1

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

844 
(642+202)

Kanunlaşan 2

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 3011

Genel Kurulda Bulunan 108

¹ 01/11/2020- 30/11/2020 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 4

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4792 236

İHİK 267 266

KEFEK - 3
2289 adet dilekçe sekiz grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 67

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1185

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/11/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1528 10 164 3 -

Cevaplanan /Görüşülen 819 10 5 - -

KASIM AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon
Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Depreme Karşı Alınacak 
Önlemler 3 25 saat

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 3 25 saat
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Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon
Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Depreme Karşı Alınacak 
Önlemler 6 52 saat 3 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 6 52 saat 3 dk.

Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet 3 20 saat

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 3 saat

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

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

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

- -

Dilekçe 2 1 saat

Plan ve Bütçe 1 6 saat 40 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 3 5 saat 45 dk.

İnsan Haklarını İnceleme 3 2 saat 43 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat 1 2 saat 15 dk.

Dijital Mecralar 1 1 saat 10 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 15 42 saat 33 dk.

TBMM Genel Kurulu 20 Birleşim 219 saat 36 dk.

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 97

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 19

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin 
Kanun Teklifi Taslağı1

2

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

865 
(661+204)

Kanunlaşan 5

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan 9

Komisyonlarda Bulunan 3086

Genel Kurulda Bulunan 112

¹ 01/12/2020- 31/12/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun 
Bulunmasına İlişkin Kanunlar 1

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 3

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3872 563

İHİK 242 253

KEFEK 3 1
237 adet dilekçe dört grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 104

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1227

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/12/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1933 8 131 5 -

Cevaplanan /Görüşülen 1182 10 - - -

ARALIK AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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Kırklar, Rabat, Kemerli ve 
Yılan dağları arasında 
kurulu Çemişgezek ilçesi, 

zengin yaban hayatı varlığının 
yanı sıra tarihî ve kültürel 
güzellikleriyle de her yıl çok 
sayıda yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak yeri oluyor.

İlçede halk arasında “Derviş 
Hücreleri” ve “İn Delikleri” 
olarak bilinen kaya odalar ile 

Tahar Çayı üzerinde kurulu 
olan Tağar Köprüsü, tarihî 
dokusuyla göz alıcı güzellikler 
sunuyor.

Yusuf Ziya Paşa tarafından  
1807 yılında yaptırılan 
Osmanlı eseri Tağar (Tahar) 
Köprüsü, tek sivri kemer, yan 
duvarlar, dolgu malzemesi 
ve üst tarafında bulunan 
korkuluklardan oluşuyor.

Yaklaşık 4 metre genişliğinde 
ve 45 metre uzunluğa 
sahip olan köprü, mimari 
özelliğiyle de Bosna Hersek’in 
güneyindeki Mostar kentinde 
bulunan tarihî Mostar 
Köprüsü’ne benzetiliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe 
bürünen Tağar Köprüsü 
ve çevresinde kartpostallık 
manzaralar oluşuyor.

Tunceli’nin Çemişgezek 
ilçesinde bulunan  
tarihî Tağar Köprüsü, her 
mevsim doğal güzelliğiyle 
ziyaretçilerini cezbediyor. 

TAĞAR KÖPRÜSÜ
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Tunceli’nin doğal ve tarihi 
güzellikleriyle öne çıkan 
Nazımiye ilçesindeki 

Aşağı Doluca köyü her mevsim 
farklı doğasıyla ziyaretçilerini 
cezbediyor. Kentte en yüksek 
rakıma sahip ilçelerden biri 
olan Nazımiye, sahip olduğu 
koç başlı mezarlar, şelaleler, 
yaban hayatı varlığı ve 
yöresel mimariyle inşa edilmiş 
köy evleriyle görülmeye 
değer güzellikler sunuyor.

TUNCELİ’NİN AŞAĞI 
DOLUCA KÖYÜ DOĞAL 
GÜZELLİKLERİYLE GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, 
Türkiye’den 1960’lı yıllarda 

İsrail’e götürülerek satılan ve 
yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu 
topraklara geri getirilen tarih 
öncesi dönemlerde bolluğun ve 
bereketin sembolü, koruyucusu 

olduğuna inanılan 
“ana tanrıça” 
Kybele heykelinin 
tanıtımını yaptı.
İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nde  
13 Aralık’ta 
gerçekleşen 
toplantıda 
konuşan Ersoy, 
bu toprakların 

kültür ve medeniyet zenginliğinin 
her parçasını Türkiye’ye ve tüm 
insanlığa kazandırmak için yoğun 
çalışmalar yürüttüklerini, bununla 
birlikte mevcut mirası korumak 
için de büyük hassasiyetle 
hareket ettiklerini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı  
Mehmet Nuri Ersoy, Daire 
Başkanlığının salgın koşullarına 
rağmen kültür varlığı kaçakçılığı 
ile mücadele faaliyetlerine 
kararlılıkla devam ettiğinin altını 
çizerek, şunları kaydetti: “1960’lı 
yıllardan beri ülkesinden uzak 

kalmış olan Kybele heykeli artık 
ait olduğu topraklara, vatanına 
gelmiştir. Eserin iade süreci bir 
İsrail vatandaşının, 2016 yılında 
Roma Dönemi’ne ait bir Kybele 
heykelini yurt dışına ihraç 
edebilmek için kendi ülkesinin 
makamlarından izin talebinde 
bulunması ve İsrail makamlarının, 
eserin fotoğrafını ülkemize 
ileterek kökeni hakkında bilgi 
talep etmesiyle başlamıştır. 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğü uzmanları Feza 
Demirkök ve yakın zamanda 
müzemizden emekli olan 
Şehrazat Karagöz bu heykelin 
Afyonkarahisar’da, 1964 yılında 
bulunmuş olan ve halihazırda 
Afyonkarahisar Müzesi’nde 
sergilenen ‘Kovalık Eserleri’yle 
tipolojik benzerliğini tespit 
etmişlerdir. Değerli mesai 
arkadaşlarıma titiz çalışmaları için 
buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum.”

1960’lı yıllardan beri 
ülkesinden uzak 
kalmış olan Kybele 
heykeli artık ait olduğu 
topraklara, vatanına 
geldi.

KYBELE HEYKELİ 
AİT OLDUĞU 
TOPRAKLARDA
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FRİGYA
FRİGYA’NIN TURİZM 
POTANSİYELİNİ KATLAYACAK 
PROJE HIZLA SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde 
İhsaniye ilçesinde yapımı hızla 

devam eden “Emre Gölü ve Frig 
Medeniyet Bahçesi Projesi”, 2021 yılı 
içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla 
bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini 
canlandırması bekleniyor. 

Döğer beldesindeki Emre Gölü çevresine 
yapılan projede, bölgeye gelecek 
yerli ve yabancı turistlerin hoşça vakit 
geçirebilecekleri seyir terası, kır bahçesi, 
restoran, spor alanları ve piknik alanları 
olacak. Proje alanındaki inşaat ve çevre 
düzenleme çalışmaları iki aydır tüm hızıyla 
devam ediyor.
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ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ 
YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Türk sanat tarihinin en 
değerli eserlerine ev 
sahipliği yapan Ankara 
Resim ve Heykel Müzesi, 
28 Aralık’ta yeniden 
ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara Resim ve Heykel Müzesinin 
açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından programa katılan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Müzede 
incelemelerde bulundu.
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Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi 
Emine Erdoğan ile müzede incelemelerde bulundu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, AA 
foto muhabirlerinin yurt 

içinde ve yurt dışında çektiği, 
2020’ye damga vuran olayları 
yansıtan fotoğrafları inceleyerek, 
“haber”, “spor” ve “yaşam” 
kategorilerindeki 3 fotoğraf için 
oy kullandı.

“Haber” kategorisindeki oyunu, 
İstanbul’un simgelerinden 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra 
ibadete açılması sonrası namaz 
kılınmaya başlandığı gün 
çekilen, “Ayasofya’da 86 yıl sonra 
ibadet” başlıklı fotoğrafa veren 
TBMM Başkanı Şentop, diğer 
kategorilerdeki fotoğrafları da tek 
tek inceledi.

“Spor” kategorisinde UEFA 
Avrupa Ligi’nde play-off 
turunda, Galatasaray’ın, 
İskoçya’nın Rangers 
takımıyla karşı karşıya geldiği 
karşılaşmada, Galatasaraylı 
Omar Elabdellaoui’nin hava 
topuna müdahale ettiği anı 
yansıtan “Galatasaray Avrupa 
sahnesinde” başlıklı fotoğrafı 
seçen TBMM Başkanı Şentop, 

“yaşam” kategorisinde ise 
Suudi Arabistan’ın, Covid-19’la 
mücadele kapsamında 20 
Mart’tan itibaren Mekke’deki 
Harem-i Şerif’e (Mescid-i Haram) 
her türlü ziyareti durdurması 
sonrasında çekilen “Kâbe’de 
koronavirüs sessizliği” başlıklı 
fotoğrafı tercih etti.

“Anadolu Ajansının, Türkiye’nin 
ilk ve her zaman en güçlü haber 
kurumu” olduğunu söyleyen 
TBMM Başkanı Şentop, özellikle 
son zamanlarda Anadolu 
Ajansının birçok olayla ilgili gerek 
haber düzeyinde gerekse yorum 
ve değerlendirme düzeyindeki 
çalışmalarını yakından takip 
ettiğini belirtti.

Dünyada artık belli ajansların etkin 
olduğu, bütün haber kanallarını 
yönlendirdiği dönemlerin 
eskide kaldığını vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, “Anadolu 
Ajansının farklı dillerde yaptığı 
çalışmalar, haberler, yorumlar da 
bence bütün dünyaya da hitap 
eder hale geldi.” dedi.

TBMM Başkanı 2021 yılının, bu 
açıdan yeni bir dönemin belki 

başlangıcı olması temennisini 
ifade etti.

Anadolu Ajansının, Millî Mücadele 
yıllarında Türk milletinin haklı 
davasını dünyaya duyurmak için 
kurulduğunu hatırlatan TBMM 
Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Meclis’te 23 Nisan 1920’den 
itibaren gerçekten çok 
heyecanlı ama entelektüel, 
ilgileri yüksek bir kadro 
olduğunu konuşmalardan takip 
edebiliyoruz. Milletvekillerinin 
ABD’de, İngiltere’de yayınlanan 
bir gazetedeki haberden kısa 
süre içinde haberdar olduklarını, 
onlara cevap verdiklerini, 
onlardan hareketle bazı dikkat 
çekmelerde bulunduklarını 
görüyoruz. Dünyayla bu kadar 
içli dışlı ve haklı davalarını bütün 
dünyaya ilan etme bakımından 
çok kararlı bir kadronun seslerini 
duyurabilecek böyle bir mecraya 
ihtiyaçları vardı. Anadolu Ajansı 
o dönemde böyle bir görevi 
üstlendi. Anadolu Ajansı aslında 
İstiklal Mücadelemizin bir parçası. 
Bugün de aynı misyonu, daha 
güçlü, daha fazla imkâna sahip 
olarak sürdürüyor.”

ANADOLU 
AJANSI
“YILIN 
FOTOĞRAFLARI” 
OYLAMASI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 25 Aralık’ta Anadolu 
Ajansının (AA) “Yılın Fotoğrafları” 
oylamasına katılarak, 

“haber”, “spor” ve “yaşam” 
kategorilerindeki  
3 fotoğraf için oy kullandı.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2020 111

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



TBMM, Covid-19’a karşı 
ekonomik ve sosyal 
destek paketi ile vergi 

yapılandırmasının da arasında 
bulunduğu 25 kanun teklifini 
yasalaştırdı, 36 uluslararası 
anlaşma ile 8 asker gönderme 
tezkeresini kabul etti.

Genel Kurul son 1 yılda yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını şartlarında yoğun mesai 
harcayarak 571 oturumda yaklaşık 
900 saat çalıştı.

Meclis, 2020’de toplumun ihtiyaç 
duyduğu yasal düzenlemeleri 
hayata geçirmek için zorlu 
koşullarda mesai yürüttü. 

• Genel Kurul’da 25 kanun teklifi 
kanunlaştırıldı, 36 uluslararası 
anlaşma ile 8 asker gönderme 
tezkeresi kabul edildi. Meclis’te 
bu süreçte toplam 117 birleşim, 
571 oturumda, yaklaşık 900 saat 
görüşme gerçekleştirildi.

• TBMM’de, Türkiye’de ilk 
Covid-19 vakasının görüldüğü 

11 Mart’tan önce virüs kaynaklı 
salgın hastalıkların yayılmasını 
önlemek için dezenfeksiyon 
başlatıldı. TBMM yerleşkesine, 
Covid-19 önlemleri kapsamında 
grup toplantıları dahil ziyaretçi 
kabul edilmedi.

• AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti 
ve HDP, Covid-19 tedbirleri 
nedeniyle mart ayındaki  
TBMM grup toplantılarını iptal 
etti.

• TBMM’de Covid-19 ile 
mücadele önlemleri 
kapsamında termal kamera 
uygulamasına geçildi. Meclis’in 
açılışının 100’üncü yıl dönümü 
dolayısıyla planlanan etkinlikler 
ertelendi.

• TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla özel 
gündemle toplanan Genel 
Kurulda, milletvekilleri, Meclis 
çalışanları ve gazeteciler 
Covid-19 önlemleri kapsamında 
maske taktılar.

• TBMM yerleşkesi ve 
eklentilerine girişlerde  
HES kodu uygulamasına 
geçildi.

• İnfaz indiriminden sosyal 
medya düzenlemesine birçok 
düzenleme kabul edildi

• AK PARTİ ve MHP gruplarının 
ortak hazırladığı, Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
yasalaştı.

• Kanunla koşullu salıverilme 
oranı yarıya, mükerrirler ve 
örgütlü suçlar bakımından 
infaz oranı ise 2/3’e indirildi. 
Terör, uyuşturucu ticareti, 
cinsel saldırı ve istismar suçları, 
kasten öldürme, yüzün sürekli 
değişikliğine sebebiyet veren 
kasten yaralama suçu ve 
kadına karşı şiddet, işkence ve 
eziyet suçları ile özel hayatın 
gizliliğine ilişkin suçlar dışında 
3 Mart 2020’ye kadar işlenen 

2020’de ziyaretçi yasağından termal kamera ve HES kodu uygulamasına kadar, alınan 
birçok tedbirle çalışmalarını yürüten Meclis, 571 oturumda yaklaşık 900 saat çalıştı.

MECLİS, SALGIN ŞARTLARINDA 
ZORLU YASAMA MESAİSİ YAPTI
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MESAFE, 

TEMİZLİK

suçlarda, 1 yıllık denetimli 
serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

• Covid-19 salgınının ekonomik 
ve sosyal hayata etkilerinin 
azaltılmasına ilişkin kanun teklifi 
yasalaştı.

• Düzenlemeyle ücretsiz 
izne ayrılan, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan 
veya işten çıkarıldığında işsizlik 
ödeneğine hak kazanamayan 
işçilere günlük 39,24 lira destek 
sağlandı. İşverenin, her türlü iş 
veya hizmet sözleşmesini, ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller dışında 3 ay süreyle 
feshedememesi kararı alındı. 

• AK PARTİ ve MHP 
milletvekillerinin imzasını 
taşıyan ve 5 binden fazla avukat 
bulunan illerde asgari 2 bin 
avukatla baro kurulabilmesine 
de imkân tanıyan Avukatlık 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi kabul edildi.

• Cumhurbaşkanının, Covid-19 
salgını gerekçesiyle işçilerin 
iş akitlerinin feshedilmesinin 

önüne geçilmesine yönelik 
düzenlemenin uygulamasını 
3’er aylık sürelerle 30 Haziran 
2021’e kadar uzatabilmesi; 31 
Aralık 2020 tarihi korunarak kısa 
çalışma ödeneğinin süresini 
sektörel olarak ayrı ayrı veya 
bütün olarak uzatabilmesi; 
ekonominin normalleşmeye 
başlamasıyla iş yerinde haftalık 
normal çalışma sürelerine 
dönülmesinin teşvik edilmesi 
gibi düzenlemeleri içeren 
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi yasalaştı.

• Günlük erişimi 1 milyondan 
fazla olan yurt dışı kaynaklı 
sosyal ağ sağlayıcılarına 
Türkiye’de temsilci bulundurma 
zorunluluğu getirilmesi, 
temsilcilik açmayanlara 
kademeli ceza verilmesi gibi 
düzenlemeleri içeren İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile tarım 
arazilerinin hobi bahçeleri gibi 
uygulamalarla bölünmelerinin 

engellenmesi, taklit ve tağşiş 
ürünleri üreten ve piyasaya arz 
edenlere yönelik yaptırımların 
ağırlaştırılmasını da içeren 
gıda, tarım ve orman alanında 
düzenlemeler içeren kanun 
teklifi kabul edildi.

• Vergi ve SGK prim borçlarının 
yapılandırılması ile istihdam 
teşvikine ilişkin düzenlemeleri 
de içeren İşsizlik Sigortası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi yasalaştı.

• Libya’ya ve Azerbaycan’a 
asker gönderilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
kabul edildi. 

• CHP İstanbul Milletvekili Enis 
Berberoğlu, HDP Hakkâri 
Milletvekili Leyla Güven ve HDP 
Diyarbakır Milletvekili Musa 
Farisoğulları’nın milletvekilliği 
düşürülürken, hakkında 
“nitelikli cinsel saldırı” ve 
“tehdit” suçlamasıyla fezleke 
düzenlenen Bağımsız Mardin 
Milletvekili Tuma Çelik’in 
yasama dokunulmazlığı 
kaldırıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Öğretim 
Görevlisi Aylin Sözer’in 

öldürülmesiyle ilgili, “Bu suçu 
işleyen katile yargı, hak ettiği en 
ağır cezayı verecektir.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 29 Aralık’ta sosyal medya 
hesabından, İstanbul Maltepe’de 
öldürülmüş halde bulunan 

Öğretim Görevlisi Aylin Sözer’e 
ilişkin paylaşım yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, 
“İnsanlıktan nasipsiz bir cani 
tarafından katledilen Aylin 
Hocamıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve öğrencilerine 
sabırlar diliyorum. Bu suçu 
işleyen katile yargı, hak ettiği en 
ağır cezayı verecektir.” ifadesini 
kullandı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYLİN SÖZER’İN 
ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
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TBMM Başkanlığı İletişim 
Koordinatörlüğü tarafından 
yayımlanan Meclis Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, yeni 
yıl mesajı şöyle:

“Sürekli akıp giden zamanın ve 
tarihin içinde bir yılı daha geride 
bıraktık.

2020 yılı, koronavirüs sebebiyle 
hepimiz için meşakkatli bir yıl 
oldu. Dünyanın bir ucunda ortaya 
çıkan virüsün, birkaç ayda tüm 
dünyayı etkisi altına almasına hep 
birlikte şahitlik ettik. Koronavirüs, 
bir taraftan devletlerin sağlık 
sistemlerinin, diğer taraftan insanî 
değerlerin test edildiği bir turnusol 
kâğıdı işlevi gördü. İnsanlar 
ve toplumlar arası ilişkilerin 
seyri bu süreçte tamamen 
değişerek yoğun kısıtlamalar ve 
tedbirlerin gölgesinde başka bir 
dönem başladı. Ülkeler virüsle 
mücadelede ortak hareket 
etmenin, insanlar da başka 
insanların selametini düşünmenin 
erdemini kavramak zorunda kaldı. 

Devletimiz ve aziz milletimiz bu 
zorlu imtihandan hem sağlık 
sistemi olarak hem de sahip 
olduğu yüce insanî değerlere 
sadakati bakımından alnının akıyla 
çıkmayı başardı. Mücadelemiz 
henüz bitmese de güzel ve 
sağlıklı günler için gayret 
göstermeye devam ediyoruz. Bu 
süreçte, salgın sebebiyle hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
hasta olanlara acil şifalar diliyorum.

Hep birlikte “Geceye yenilmeyen 
her insana ödül olarak; bir sabah, 
bir gündüz ve bir güneş vardır.” 
diyerek 2020 yılında yaşadığımız 
zorlukların 2021 yılında geçeceğini 
ümit ediyoruz. Sizi ve sevdiklerinizi 
içten duygularla selamlarken, 
yeni yılda iyilik ve ihsan 
beklentilerimizin gerçekleşmesini 
temenni ediyorum. Allah’tan, 

hepimizi, görüp görmediğimiz 
musibet ve kötülüklerden 
korumasını ve bizi iyiliklerle 
karşılaştırmasını diliyorum. 

Hayatlarımızın ve zamanımızın 
şifa, bereket ve güzelliklerle 
ziyadeleşmesi niyazıyla bütün 
vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik 
ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 2021 
yılının başlaması sebebiyle 
bir mesaj yayımladı.

“2020 YILINDA YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARIN  
2021 YILINDA GEÇECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ.”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) ve Baltık Denizi 

Parlamenter Konferansı Daimi 
Komitesi Ortak Toplantısı,  
2 Aralık’ta KEİPA Türk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Giresun 
Milletvekili Cemal Öztürk ve 
üye ülkelerin temsilcilerinin 
katılımlarıyla video konferans 
aracılığıyla gerçekleştirildi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 
toplantıda Türkiye’yi temsilen 
“Parlamentoların Covid-19 Salgını 
Sürecindeki Rolleri” konusunda 
konuşma yaptı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Öztürk, ilki İstanbul’da 
yapılan toplantının ikincisini 
çevrimiçi yapmak zorunda 
kaldıklarını dile getirdi. Covid-19 
salgınının, küresel bir afete 
dönüştüğünü, dünyanın hemen 

hemen her bölgesini etkisi 
altına aldığını vurgulayan Öztürk, 
“Görünmez düşmana karşı 
dünyanın mücadelesi tüm hızıyla 
sürüyor. Ne yazık ki insanlık, 11 
Mart 2020’de salgına dönüşen 
ve bugün daha vahim bir tablo 
sergileyen hastalık karşısında 
halen galibiyet sağlamış değil.” 
diye konuştu.

Bazı ülkelerde keyfî olarak 
seçimlerin ertelenmesi, iptal 
edilmesi ile otoriter rejimlerin 
salgını bir imkân olarak 
görmesinin, özgürlüklerin 
kısıtlanması ve demokrasinin 
geleceği açısından endişe 
yaratacak gelişmeler olduğunu 
belirten Öztürk, bu konuda 
yapılan çalışmaların, özellikle AB 
üyesi Balkan ülkelerinde ve Latin 
Amerika demokrasilerindeki 
gerileme durumunun vahametini 
ortaya koyduğunu söyledi. Bazı 
ülkelerin Covid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında 
olağanüstü hal ilan ettiklerini 

ve uluslararası yükümlülükleri 
askıya aldıklarını vurgulayan 
Öztürk, Covid-19’la mücadelede 
Türkiye’de yaşanan gelişmelere 
değindi. 

Türkiye’nin, Covid-19 salgınıyla 
mücadele etmek için olağanüstü 
hal ilan etmediğini, yasal 
çerçevede gerekli önlemleri 
alarak salgınla mücadele 
çabalarını sürdürmeyi tercih 
ettiğini dile getiren Öztürk, 
Türkiye’nin, salgına müdahale için 
tedbirler belirlerken insan hakları 
odaklı politikaları benimsediğini 
anlattı.

Cemal Öztürk, Türkiye’nin, 
pandemi sürecinde Anayasa 
ve yasalar çerçevesinde 
mücadelesini sürdürdüğünü, 
parlamentonun etkin olarak 
faaliyetlerini yürüttüğünü, 
mültecileri ve savunmasız grupları 
ayırt etmeden toplumun her 
kesimini kucaklayan bir yaklaşım 
içine girdiğini belirtti.

KEİPA VE 
BALTIK DENİZİ 

PARLAMENTER 
KONFERANSI 

DAİMİ KOMİTESİ 
ORTAK 

TOPLANTISI 
VİDEO 

KONFERANSLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TBMM ve Şili 
Parlamentosunda oluşturulan 
dostluk gruplarının üyeleri, 

16 Aralık’ta videokonferans 
yöntemiyle düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi.

Türkiye-Şili Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı, AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 
iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi için gereken çabayı 
sarf ettiklerini söyledi. Kırcalı, 

Türkiye’nin savunma sanayiinde 
kaydettiği ilerlemeye işaret etti.
Orhan Kırcalı, Türkiye’nin Şili’ye 
koronavirüs salgınıyla mücadele 
konusunda her türlü desteği 
vermeye ve deneyimlerini 
paylaşmaya hazır olduğunu da 
belirtti. Görüşmede, FETÖ ile 
mücadele konusu da gündeme 
geldi.

Şili’nin, FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016 hain darbe girişimini 

kınamasından memnuniyet 
duyduklarını belirten Orhan 
Kırcalı, FETÖ ile bağlantılı bazı 
kuruluşların hâlâ Şili’de faaliyet 
göstermesinden üzüntü 
duyduklarını kaydetti.

Şili-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı  
Jorge Eduardo Sabag Villalobos 
da, karşılıklı gelişen işbirliğinin  
iki ülkeye de yarar sağlayacağını 
belirtti.

TBMM 
VE 

ŞİLİ
DOSTLUK

GRUPLARI
VİDEO

KONFERANS
TOPLANTISI
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (AGİT-PA) Türk 

Grubu Başkanı, AK PARTİ Erzurum 
Milletvekili Selami Altınok, 
13 Kasım’da AGİT-PA Ulusal 
Delegasyon Başkanları Daimi 
Komite Toplantısı’na katıldı.

AGİT-PA Türk Grubu 
Başkanlığından yapılan açıklamaya 
göre, AGİT-PA Başkanı George 
Tsereteli ve AGİT-PA Genel 
Sekreteri Roberto Montella’nın 
da yer aldığı toplantıda 
konuşan AGİT-PA Türk Grubu 
Başkanı Selami Altınok, Covid-
19’la mücadele döneminde 
parlamentoların sorumluluk 
üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Parlamentoların bu dönemde 
halkın huzur ve barışını bozacak 

tehditlere karşı tedbir alıp 
uygulamalar geliştirerek, daha 
etkin bir rol oynaması gerektiğine 
vurgu yapan Altınok, bu konuda 
parlamenter diplomasi ve 
diyalog aracılığıyla sorunların 
barışçıl çözümünü sağlamak için 
AGİT-PA ve ilişkili kuruluşların iş 
birliğiyle gerekli adımların atılması 
önerisini dile getirdi.

PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi 
pek çok terörist grupla mücadele 
eden Türkiye’nin, AGİT ve  
AGİT-PA ile ortaklaşa çalışmaya 
devam edeceğini ifade eden 
Altınok, “AGİTPA’nın, AGİT 
bölgesinde Müslümanlara 
ve diğer dinlere mensup 
bireylere karşı hoşgörüsüzlük 
ve ayrımcılıkla mücadele 
konularında ortak çözümler 

üretmek ve gerekli adımları 
atmak için çalışmalarını 
sürdürmesini bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Altınok, Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarındaki ve Karabağ’ın 
bir kısmındaki 28 yıllık işgalinin 
resmen ve fiilen sona erdiğini 
de anımsatarak Azerbaycan, 
Rusya ve Ermenistan’ın ortak 
bildirisinde ilan edilen ateşkesi 
de memnuniyetle karşıladıklarını 
belirtti. 

Selami Altınok, AGİT ve AGİT-
PA’nın geçmişte olduğu gibi 
bugün de uluslararası barış ve 
istikrarı önceleyen adımlar atarak 
bu ateşkesi ve taahhütlerini 
destekleyeceğine inandıklarını 
kaydetti.

AGİT-PA 
TÜRK GRUBU 
BAŞKANLIĞINDAN 
MÜSLÜMANLARA 
YÖNELİK 
AYRIMCILIKLA 
MÜCADELE ÇAĞRISI
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan 

“Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
Saldırması ile Başlayan Gerilim 
ve Çatışma Sürecinde Yaşanan 
Hak İhlalleri ve Türkiye’deki 
Ermeni Vatandaşların Durumu 
Alt Komisyonu” üyeleri, 
Ermenistan’ın Azerbaycan 
sivil yerleşim birimlerine 
gerçekleştirdiği saldırılarda 
yaşanan hak ihlallerini araştırmak 
için 14 Kasım’da gittiği Gence’de 
incelemelerde bulundu. 
Ermenistan’ın balistik füzelerle 
saldırdığı ve 26 sivilin yaşamını 
yitirdiği Gence kentine giden, 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
“Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
Saldırması ile Başlayan Gerilim ve 
Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak 
İhlalleri ve Türkiye’deki Ermeni 
Vatandaşlarının Durumu Alt 
Komisyonu”nun üyeleri, yıkılan 
binaların bulunduğu alana karanfil 
bırakarak dua ettiler.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, bölgede çalışan basın 
mensuplarının 27 Eylül’den itibaren 
zor şartlar altında hakikatleri ve 

gerçekleri dünyaya aktardığını 
belirterek onlara teşekkür etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
saldırılarıyla ortaya çıkan hak 
ihlallerinin araştırılması alt 
komisyonunu kurduklarını ifade 
eden Çavuşoğlu, çalışmalarına 
dün akşam itibarıyla başladıklarını 
belirterek, “Azerbaycan’da 
yapmış olduğumuz çalışmalar, 
meydana gelen hak ihlallerinin 
araştırılması, incelenmesi ve bir 
rapora bağlanması ile ilgilidir.” 
diye konuştu.

Alt Komisyonun üyeleri, 
Ermenistan’ın Azerbaycan 
sivil yerleşim birimlerine 
gerçekleştirdiği saldırılarda 
yaşanan hak ihlallerini araştırmak 
üzere 15 Kasım’da gittiği Berde 
ve Terter’de incelemelerde 
bulundu. Çavuşoğlu, konuya ilişkin 
rapor hazırladıklarını belirterek 
“Öğrendiğimiz kadarıyla Terter’de 
17 sivil şahıs, toplam 21 kişi, 
bahsedilen Smerch füzelerinden 
atılan, bir diğer ifade ile misket 
bombası olarak ifade edilen 
füzelerin etkisiyle hayatlarını 
kaybetti. Sayın Valimiz vefat eden 

şahısların birinci dereceden 
yakınlarını Valilik makamında 
toplayacak, biz de Komisyon 
olarak Valilik makamında oradaki 
şahısların görgüye dayalı 
bilgilerini, neler yaşadıklarını, 
ne zaman, nereye, saat kaç 
civarında atılmış olduklarını, bunun 
neticesi olarak ne gibi sonuçlara 
hasıl olduğunu onlardan temin 
edeceğiz. İmzalarını da belgelerini 
alacağız.” dedi. 

Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK PARTİ 
Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 
Van Milletvekili Osman Nuri 
Gülaçar, Antalya Milletvekili Atay 
Uslu, CHP İstanbul Milletvekili 
Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili 
Servet Ünsal, MHP İstanbul 
Milletvekili Memet Bülent Karataş 
ve HDP Muş Milletvekili Gülüstan 
Kılıç Koçyiğit de kenti gezdi. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
“Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
Saldırması ile Başlayan Gerilim  
ve Çatışma Sürecinde Yaşanan 
Hak İhlalleri ve Türkiye’deki Ermeni 
Vatandaşların Durumu  
Alt Komisyonu” üyeleri,  
9 Kasım’da Agos Gazetesi’ni 
ziyaret ettiler.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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TEMİZLİK

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, 
Ermenistan’ın Azerbaycan 

sivil yerleşim birimlerine 
gerçekleştirdiği saldırılarda 
yaşanan hak ihlallerini araştırmak 
için çalışma başlattı. 

Bu kapsamda, TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
“Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
Saldırması ile Başlayan Gerilim ve 
Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak 
İhlalleri ve Türkiye’deki Ermeni 
Vatandaşlarının Durumu Alt 
Komisyonu” üyeleri 14 Kasım’da 
Bakü’ye gitti. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, 
Bakü’de Azerbaycan Başsavcısı 
Kamran Aliyev’le görüştü.

Başsavcı Aliyev, Ermenistan’ın 
27 Eylül’den bugüne kadar 
gerçekleştirdiği saldırılarda 
yaşanan sivil can kayıpları ve 
hasarlar konusunda heyete bilgi 
verdi. Aliyev, Azerbaycan’ın haklı 
davasına gösterilen destek için 
Türkiye’ye teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın 
topraklarını işgalden kurtarmak 
için yürüttüğü mücadelesini 
yakından takip ettiklerini, Türkiye 
olarak “tek millet, iki devlet” 
anlayışı içerisinde Azerbaycan’ın 
yanında olduklarını vurguladı.

İşgalden kurtarılan topraklar 
dolayısıyla Azerbaycan’ı 
kutladıklarını belirten Çavuşoğlu, 
Ermenistan’ın saldırılarında 
yaşanan hak ihlallerinin 
incelenmesi için TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde bir alt komisyonun 
kurulduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, 
Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlayan 
saldırılarında Azerbaycan’ın sivil 
yerleşim birimlerinin uluslararası 
sözleşmelerle yasaklanmış askerî 
malzemelerle bombalandığını 
ve bu saldırılarda Gence, Berde 
ve Terter’de aralarında kadın ve 
çocukların da bulunduğu sivillerin 
hayatını kaybettiğini bildiklerini 
söyledi.

Ermenistan’ın 1899-1907 tarihli 
Lahey Sözleşmeleri, 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmeleri ve 
diğer uluslararası anlaşmalarla 
yasaklanmış eylemler 

gerçekleştirdiğini belirten 
Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İnsancıl hukukun ağır ihlallerini 
ve savaş suçlarının kaydını 
almak, notunu tutmak ve bu 
anlamda uluslararası kuruluşların 
ihmal ettiği farkındalığı ortaya 
koymak adına bir çalışma 
başlattık. Amacımız, insancıl 
hukukun ağır ihlallerini meydana 
getirenlerin cezalandırılması, 
böylelikle bundan sonraki 
süreçte bu tip ağır hak 
ihlallerinin işlenmesi bakımından 
caydırıcılık kazanması. Elbette 
mağdurların bu noktada oluşan 
mağduriyetinin giderilmesi 
bakımından bir çalışma 
yürütmek.”

Görüşmede Çavuşoğlu’nun 
yanı sıra AK PARTİ Diyarbakır 
Milletvekili Oya Eronat, AK 
PARTİ Van Milletvekili Osman 
Nuri Gülaçar, AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Atay Uslu, CHP 
İstanbul Milletvekili Mahmut 
Tanal, CHP Ankara Milletvekili 
Servet Ünsal, MHP İstanbul 
Milletvekili Mehmet Bülent 
Karataş ve HDP Muş Milletvekili 
Gülüstan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

TBMM, ERMENİSTAN’IN SALDIRILARINDA 
AZERBAYCAN’DA YAŞANAN İHLALLERİ 
ARAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
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TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Karma 
Komisyonu,  

Kamu Başdenetçisi adayı olarak 
Şeref Malkoç, Murat Dede 
ve Orhan Göçer’i belirledi. 
Komisyon, bu 3 ismi TBMM 
Genel Kuruluna sunulmak  
üzere Meclis Başkanlığı’na bildirdi.

TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyelerinden oluşan Karma Alt 
Komisyon, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma 
Satır başkanlığında 3 Kasım’da 
toplandı. 

Satır, Kamu Başdenetçisi ve 
denetçilerin 4 yıllık görev 
sürelerinin sona erdiğini 
anımsattı. CHP İstanbul Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu, muhalefetin 
ombudsmanlık kurumunda temsil 
edilmesi gerektiğini ifade ederek, 
seçime katılmayacaklarını ve Alt 
Komisyona üye vermeyeceklerini 
bildirdi. HDP Muş Milletvekili 
Gülüstan Kılıç Koçyiğit, seçimin 
demokratik olmadığını iddia 
ederek, Alt Komisyona üye 
vermeyeceklerini söyledi. CHP ve 
HDP milletvekilleri Komisyondan 
ayrıldı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili 
Behiç Çelik ise ombudsmanlık 
kurumunun tarihî sürecine 
değinerek, her siyasi partinin 
gücü nispetinde temsilinin 
sağlanması gerektiğine işaret etti.

Alt Komisyon Başkanı Satır, 
kurumun çok güzel çalışmalar 
yaptığına dikkati çekerek, 
muhalefet partilerinden 
milletvekillerinin eleştirilerine 
katılmadığını kaydetti. 

Satır, ombudsmanlık kurumunun 
dünyanın en iyi örneklerinin 
incelenerek kurulduğunu ifade 
etti.

Konuşmaların ardından kamu 
denetçileri seçimi için alt 
komisyon kuruldu.

Karma Komisyonda, Mehmet Nur 
Aşar, Murat Dede, Orhan Göçer 
ve Şeref Malkoç, Başdenetçi 
aday adayı oldu.

Adaylardan Dede, Göçer ve 
Malkoç kendilerini tanıttı. 

Mehmet Nur Aşar ise toplantıya 
katılmayarak, başvurusunu geri 
çekti.

Komisyondaki oylamanın ilk 
üç turunda hiçbir aday yeterli 
oyu alamadı. Dördüncü turda 
Komisyonun salt çoğunluğu ile 
Şeref Malkoç, Murat Dede ve 
Orhan Göçer, Başdenetçi adayı 
oldu.

Karma Komisyon, bu 3 ismi 
TBMM Genel Kuruluna sunulmak 
üzere Meclis Başkanlığı’na bildirdi.

KAMU DENETÇİLERİ BELLİ OLDU

TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Karma 
Komisyonu, kamu denetçilerini 
belirlemek üzere toplandı. Kamu 
denetçiliklerine Yahya Akman, 
Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger ve 
Celile Özlem Tunçak seçildi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını 
İnceleme Karma Komisyonu, 
kamu denetçilerini belirlemek 
üzere 11 Kasım’da toplandı. Karma 
Komisyon üyelerinin oylaması 
sonucunda Akman, Yalçın, Dülger 
ve Tunçak kamu denetçisi seçildi. 
Karma Komisyon, denetçilik 
için başvuran 127 kişiden 12’sini 
denetçi adayı olarak belirlemişti. 
Kamu denetçileri, Karma 
Komisyonda yemin etti.

DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KARMA KOMİSYONU
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu için yapılan 
seçim sonucunda oluşan üyelikler şöyle:

“AK PARTİ: Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, 
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakcı Kan, Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 
Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş,

CHP: İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İzmir 
Milletvekili Tuncay Özkan, Muğla Milletvekili Burak 
Erbay, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,

HDP: Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Diyarbakır 
Milletvekili Dersim Dağ,

MHP: Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef,

İYİ Parti: Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş.”

Komisyon ilk toplantısını 1 Aralık’ta AK PARTİ 
Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında 
gerçekleştirdi. Dijital Mecralar Komisyonu’nun 
görev alanının “sosyal medya komisyonu” şeklinde 
daraltılmasını doğru bulmadığını ifade eden 
Yayman, dijital mecraların ekonomiden ticarete, 
sosyal hayata ve bilime kadar büyük bir değişim ve 
dönüşüm yarattığı bu süreçte, TBMM’nin inisiyatif 
alarak Komisyonu kurmasının önemine işaret etti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kamuoyunda 
“Sosyal Medya” düzenlemesi olarak anılan 
yasanın, bu komisyonda görüşüldükten sonra 
kanunlaştırılması gerekirken Adalet Komisyonunda 
görüşüldüğünü, bunun doğru olmadığını  
söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, yasa 
tekliflerinin Meclis Başkanlığına sunulmasından 
kısa bir süre sonra komisyonlarda ele alındığını, bu 
durumun yasa yapma sürecinde sorunlara neden 
olduğunu ifade ederek, Komisyonun, üyelerine, 
yasa tekliflerini incelemeleri için yeterli süre 
tanımasını istedi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 
komisyonun, dijital mecralar alanında içtihat ve 
standart belirleyeceği için milletvekillerine  
önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Komisyon Sözcüsü ve AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Zeynep Yıldız, 5G konusunda Türkiye’deki 
çalışmalara değinerek, internete hızlı erişim 
noktasında Türkiye’nin yol kat ettiğini vurguladı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 
Komisyonun dijital mecralara yönelik düzenlemeleri 
hayata geçireceğini ifade ederek, “Yapacağımız 
çalışmalarda millî ve manevi değerlerimizin 
zedelenmemesi için birtakım önlemler almak 
gerekiyor.” dedi.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU 
TBMM Genel Kurulunda, 3 Kasım’da Dijital Mecralar Komisyonuna üye seçimi 
gerçekleştirildi.
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TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve Türkiye-Fransa 
Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar, Fransa’da yaşanan terör 
saldırıları, İslam karşıtlığı ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un açıklamalarına ilişkin 13 
Kasım’da Fransız mevkidaşlarına 
mektup yolladı.

TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve Türkiye-Fransa 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar, Fransa Ulusal Meclisi 
Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı 
Sabine Thillaye, Fransa Ulusal 
Meclisi Fransa-Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Stephane Teste 
ve Fransa Senatosu Avrupa 
İşleri Komisyonu Başkanı Jean-
François Rapin’e gönderdiği 
mektuplarda, son günlerde 
Fransa’da gerçekleşen vahşi 
terör saldırılarını lanetledi. Terörle 
mücadelenin zorlu bir süreç 
olduğuna, sabır, sağduyu, basiret 
istediğine dikkati çeken Gülpınar, 
mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır terörle mücadele 
eden bir ülkenin milletvekili 
olarak, aynı zamanda TBMM 
Türkiye-Fransa Dostluk Grubu 
Başkanı ve Legion d’honneur 

sahibi Müslüman bir milletvekili 
olarak, son zamanlarda Fransa’da 
gelişen, bizleri çok yakından 
ilgilendiren ve endişeye sevk 
edip tasvip etmediğimiz bazı 
gelişmelere binaen bu mektubu 
yazma gereği duyuyorum. 
Aslında her ne kadar siyasetin 
ve siyasetçinin birincil önceliği 
olmaması gereken bu alana 
girme ihtiyacı, laikliği benimsemiş 
bir cumhuriyetin başındaki 
yöneticinin, yani Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un dünya barışına ve 
özellikle de Türkiye-Fransa 
dostluğuna zarar verme pahasına 
son dönemde yaptığı açıklamalar 
neticesinde hasıl olmuştur.

Öncelikle şunu bir kez daha 
hatırlatmakta fayda var, İslam 
bir tanedir. Bu noktada Fransa 
Başbakanı Jean Castex’in 
değerlendirmesine büyük 
oranda katıldığımı da özellikle 
belirtmek isterim. Castex, bu 
teröristleri, ‘nefretle egemenliğini 
dayatmak için İslam dininin 
metinlerini (en önemli metin 
Kur’an’dır), dogmalarını (ki 
İslam’da dogma yoktur. Kur’an 
tamamen akla hitap eder, 
düşünmemizi ve araştırmamızı 
emreder) ve emirlerini 
değiştirerek çirkinleştiren bir 
siyasi ideolojinin mensupları’ 

olarak nitelendirmektedir. İşte 
biz de bunu iddia ediyoruz. 
Kur’an’ın bir tek emrini değiştiren, 
değiştirmeye çalışan, İslam dinine 
mensup olamaz, Müslüman 
olamaz. Herhangi bir Müslüman 
böyle bir eylemi ne teşvik eder, 
ne de tasdik eder. Onun için 
‘İslamcı terörist’ kavramı Sayın 
Castex’in de bu nitelendirmesiyle 
anlamını kaybetmektedir.”

Gülpınar, bu teröristlerin farklı 
kültürlerden oluşturulan bir din 
meydana getirerek, taraftar 
kazanmak için İslam dinini 
yanlış tanıtmak amacıyla terör 
eylemlerini gerçekleştirdiğini 
vurguladı. Bunların, İslam’ın 
gerçek düşmanı olduğunu 
belirten Gülpınar, “Öncelikle 
‘İslamcı terörist’ kavramının 
kullanılmaktan vazgeçilmesi 
herkesin menfaatinedir. Bu 
eylemleri gerçekleştiren tek 
kelimeyle teröristtir. Müslüman, 
inandığı değerlerin ve hayat 
tarzının kaynağını Kur’an’dan ve 
Peygamberi Hz. Muhammed’den 
alır. Onun için Müslüman, 
başta da belirttiğim gibi, bu 
cinayetlerin hepsini kınar ve 
tasvip etmez.” dedi. Karikatür ve 
ifade özgürlüğü konusuna işaret 
eden Gülpınar, herkesin kendi 
inancında serbest olduğunu 
kaydetti.

AB UYUM 
KOMİSYONU 
BAŞKANI 
GÜLPINAR’DAN 
FRANSIZ 
MEVKİDAŞLARINA 
MEKTUP
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 
özel gündemle 19 Kasım’da toplandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, 2019’un aralık 
ayından itibaren dünyanın yeni bir salgınla 
tanıştığını, Dünya Sağlık Örgütünün Covid-
19’u uluslararası acil durum olarak ilan ettiğini 
anımsatarak, Türkiye’nin de bu salgına karşı ciddi 
mücadele verdiğini ifade etti.

Akdağ, TBMM’de ise bazı yasal düzenlemelerle bu 
salgının oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak 
üzere çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Komisyonun, pandemi boyunca Meclisin çalışma 
şartlarıyla ilgili istişarelerde bulunacağını söyleyen 

Akdağ, “İhtisas komisyonu olarak, Meclis Başkanı ve 
siyasi parti grupları nezdinde ne gibi tavsiyelerde 
bulunabileceğimizi konuşacağız. İçimizden bir 
heyet oluşturarak toplantı sonrasında hem siyasi 
parti gruplarımızı hem Meclis Başkanlığımızı ziyaret 
edeceğiz.” dedi.

Akdağ, kapalı ortamlarda uzun süre çalışmayla 
hastalığın bulaşma riskinin bulunduğuna işaret 
ederek, “TBMM’nin değerli üyelerinden hiç de 
azımsanmayacak sayıda arkadaşımız Covid-19 
hastalığına yakalandı. Hastalığı ağır ve hafif 
geçiren arkadaşlarımız oldu. Sayı elimizde yok, 
ama çok önemli sayıda arkadaşımız hastalıkla 
tanıştı. Dolayısıyla hem komisyonumuzda hem 
de TBMM’de hangi korunma tedbirleriyle 
çalışmalara devam edilmesi hususunda istişarelerde 
bulunacağız.” diye konuştu.

SAĞLIK, 
AİLE, 

ÇALIŞMA 
VE SOSYAL 

İŞLER 
KOMİSYONU

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, başkan seçimi 
gündemiyle 12 Kasım’da toplandı. Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanlığına, AK PARTİ Uşak Milletvekili Mehmet Altay 

seçildi.

AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 
görevlendirilen Efkan Ala’dan boşalan Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanlığına, AK PARTİ Uşak Milletvekili Mehmet Altay 
seçildi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, “Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2019 Yılı 
Raporu”nun görüşmelerine ise 18 Kasım’da başladı.

AK PARTİ Uşak Milletvekili Mehmet Altay başkanlığındaki toplantı, 
basına kapalı gerçekleştirildi.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU 
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TEMSAN ve ADÜAŞ’ın 2017 
ve 2018 yılı hesapları, 2 
Aralık’ta TBMM Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda 
görüşüldü.

TMO’nun 2017 ve 2018 yılı 
hesapları da Komisyonun 
2 Kasım’daki toplantısında 
gündeme gelirken, Atatürk 
Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 2017 ve 
2018 yıllarına ilişkin bilançoları 
Komisyonun 17 Kasım’daki 
toplantısında ibra edildi. Et ve 
Süt Kurumunun (ESK) 2017 ve 
2018 bilançoları ise 18 Kasım’daki 
toplantılarında görüşüldü. 25 
Kasım’daki toplantısında Türksat 
AŞ’nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, 
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT) Komisyonunda gündeme 
geldi. Komisyonun 1 Aralık’taki 
toplantısında Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 
2017 ve 2018 yılı hesapları 
görüşüldü. 

Komisyonun 2 Aralık’taki 
toplantısında, Türkiye 
Elektromekanik Sanayi AŞ 
(TEMSAN) Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür Vekili Akil 
Murad Güllüoğlu, Komisyonda 
yaptığı konuşmada, 1977’de 
faaliyete geçen TEMSAN ile enerji 
sektöründeki kritik ekipmanların 

Türkiye’de üretilmesine 
başlandığını ve bu ürünlerin yerlilik 
oranlarının artırıldığını anımsattı. 
Güllüoğlu, şunları kaydetti: “2016 
yılına kadar ciddi zararda olan 
kurumumuz 2017’den bu yana 
kâr etmeye başlamıştır. 2017’de 
ciromuz 201 milyon 122 bin 497 
lira, 2018 ciromuz, 233 milyon 
232 bin 701 lira, 2019 yılı ilk 11 
ay ciromuz da 558 milyon 85 
bin 151 lira; sermayemiz 285 
milyon liradır. Bu sermayenin 
10 milyon lirası hariç, tamamı 
ödenmiş sermayedir. Elektrik 
arz güvenliğinin ve kalitesinin 
korunması adına birçok projeyi 
üstlendik ve başarıyla bitirdik. 
En önemli projelerimizden biri 
Karakaya HES, her bir ünitesi 
300 megavat büyüklükte, 6 tane 
üniteden oluşan bir santral. Bu 
projede mühendislik ve model 
test tasarım aşamaları bitti. İlk 
çarkın imalatına başlandı, 2021’de 
ilk çarkın devreye alınmasını 
planlıyoruz.”

Güllüoğlu, kurumsal itibar ve 
kurumsal yönetişim gibi birçok 
alanda çalışma ve eğitimlerini 
tamamlayan TEMSAN’ın, 
bilinirliğinin artması ve yatırımcıya 
ulaşması amacıyla geleneksel 
yerine modern yöntemler 
uygulandığını anlattı. Şirketin, 
ISO 14001, ISO 90001, ISO 18001 
kalite yönetim sistemi, bilgi 
güvenliği yönetim sistemleri 
belgelerini aldığını ve Türkiye’ye 
hizmet için üretmeye devam 

ettiğini ifade eden Güllüoğlu, 
şöyle konuştu:“Dörtyol’daki 
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ 
(BOTAŞ) tesislerinde bulunan 
tesisi, sıvılaştırılmış doğal gaz 
terminaline dönüştürdük. Yüzer 
LNG Depolama ve Yeniden 
Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) 
2018 yılında hizmete açıldı, bu 
tesis doğal gaz arz güvenliğini 
sağlamak üzere sistemimize gaz 
basmaktadır. Bu projenin devreye 
girmesiyle beraber, mevcut 
akaryakıt terminalinin işlevsiz 
kalması sebebiyle söz konusu 
terminale akaryakıt terminalini 
de ekledik. Bu terminalimiz de 
bitmek üzere, bu terminalde 
de deneme çalışmaları başladı. 
2021’in başında da devreye 
alınmış olacak.”

Güllüoğlu ayrıca, Diyarbakır 
fabrikasında, jeneratör imalat 
imkânının bulunduğunu 
ve “Hidroelektrik Santral 
Bileşenlerinin Yerli Olarak  
Tasarımı ve Üretimi Projesi”nde 
(MİLHES) mevcut olan ve şu an 
kullanılan jeneratörün imalatının 
ve devreye alınmasının, 
TEMSAN’ın imkânlarıyla 
gerçekleştiğini sözlerine 
ekledi. Görüş ve önerilerin 
sunulmasından sonra TEMSAN’ın 
2017 ve 2018 yılı bilanço hesapları 
ibra edildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonu’nda ADÜAŞ’ın 2017 ve 
2018 yılı hesapları da görüşüldü.

KİT 
KOMİSYONU 
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AK PARTİ İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında  
25 Kasım’da toplanan Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri 
şöyle:

 Ɇ Türkiye ile Macaristan 
Arasında Yolcu ve Eşyanın 
Karayolu ile Uluslararası 
Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.

 Ɇ Türkiye ile Gürcistan Arasında 
Demiryolu Yük ve Yolcu 
Taşımacılığına İlişkin Çerçeve 
Anlaşmanın Notalarla Birlikte 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.

 Ɇ Türkiye ile Ruanda 
Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşmanın Notalarla Birlikte 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.

 Ɇ Türkiye ile Moldova 
Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşmanın Notalarla Birlikte 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.

Komisyon üyeleri daha sonra, 
Vakıflar Genel Müdürü Burhan 
Ersoy’un “Azınlık Vakıfları” konulu 
sunumunu dinledi.

Toplantı, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgını tedbirleri 
kapsamında görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı 
gerçekleşti.

Dışişleri Komisyonu AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Akif 
Çağatay Kılıç başkanlığında 
2 Aralık’ta toplandı. TBMM 

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulan 2 kanun teklifini 
kabul etti.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Akif Çağatay Kılıç, Komisyon 
toplantılarını Covid-19 tedbirleri 
bağlamında az sayıda kişiyle 
gerçekleştirmek istediklerini 
vurgulayarak, toplantının basına 
kapalı yapılacağını bildirdi.

Toplantıda, “Türkiye ile 
Kazakistan Arasında Askeri İş 
Birliği Anlaşmasının Notalarla 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi” ile “Türkiye ve Karadağ 
Arasında Karadağ Vatandaşlarına 
Konsolosluk Yardımı Sunulması 
Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” 
kabul edildi. TİKA Başkanı Serkan 
Kayalar, Komisyona, “TİKA’nın 
Gerçekleştirdiği Projeler” konulu 
bir sunum yaptı.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan  
4 kanun teklifini kabul etti.
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TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunda 
(KEFEK) üyesi bulunan siyasi 

parti temsilcileri, 5 Aralık Kadın 
Hakları Günü dolayısıyla 9 Aralık’ta 
Meclis’te ayrı ayrı basın toplantısı 
düzenledi.

KEFEK Başkanı ve AK PARTİ Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal, “Kadının 
siyasal hayatta eşit temsili tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizin de 
üzerine eğilmesi gereken önemli 
konulardan bir tanesidir. Kadını 
dışlayan bir toplum, gücünün 
ve potansiyelinin yarısından 
vazgeçmiş demektir.” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol 
Sunat, Türkiye şartlarında kadın 
siyasetçilere olan ihtiyacın her 
geçen gün arttığını belirtti. 
Sunat, kadınların eş, anne ve 
evlat olmaları yönüyle sosyal 
sorumluluklarının daha fazla 
olduğunu, bu nedenle de 
siyasete girdiklerinde daha fazla 
efor sarf ettiğini dile getirdi. 

CHP İstanbul Milletvekili Saliha 
Sera Kadıgil Sütlü, TBMM’de 600 
milletvekilinin 100’e yakınının 
kadın olduğunu belirterek 
“Kadın temsiliyeti konusunda 

rezalet bir durumdayız. Kendi 
partim dahil bütün partilerde 
suç buluyorum. Bütün siyasi 
partilerdeki kadın arkadaşlar bir 
araya gelerek ancak bu sorunu 
aşabileceğimizi düşünüyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ Kütahya Milletvekili 
Ceyda Çetin Erenler ise Türk 
kadınının seçme ve seçilme 
hakkına, Fransa ve İsviçre dahil 
birçok Avrupa ülkesinden daha 
önce kavuştuğunu anımsattı.

MHP İstanbul Milletvekili 
Arzu Erdem, kadının ülkelerin 
kalkınmasında önemli bir 
role sahip olduğunu belirtti. 
Erdem, “Nene Hatun, Halide 
Onbaşı, Nezahat Onbaşı, 
Şerife Bacı, Halime Çavuş ve 
isimlerini saymakla burada 
bitiremeyeceğim birçok 
kahraman kadınımız var.” diye 
konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet 
Dilan Taşdemir ise Türkiye’de 
genel olarak siyasetin erkek 
işi olarak algılandığını, kadın 
milletvekillerinden de bu nedenle 
erkek refleksi göstermeleri 
beklendiğini söyledi. 

KEFEK Başkanı AK PARTİ Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal ise Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok 
ülkeden önce Türk kadınlarına 
seçilme ve seçme hakkı verdiğini 
kaydetti. Kadınların siyasal haklarını 
ilk kez 1930 yılındaki belediye 
seçimlerinde kullandığını hatırlatan 
Aksal, “Kadınlarımızın siyasal 
alanda var olmalarını sağlayan 
düzenlemeler kadınlarımıza 
bağışlanmış bir lütuf değildir. 
Denilebilir ki seçme ve seçilme 
hakkı Türk kadınının Millî Mücadele 
ve kuruluş yıllarında ortaya 
koyduğu destansı kahramanlığın 
doğal bir sonucudur.” dedi. 

Şiddetin önlenmesinin ancak 
topyekûn bir mücadeleyle 
mümkün olabileceğini belirten, 
Fatma Aksal, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması için Uluslararası 
Mücadele Günü dolayısıyla  
25 Kasım’da yaptığı yazılı 
açıklamada, kadınların değerinin 
farkında olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde tüm kurum ve 
kuruluşlarda, şiddete karşı sıfır 
tolerans ilkesiyle kadına karşı 
şiddetle mücadele edildiğini 
anımsattı.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
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TBMM Genel Kurulunda, 3 
Kasım’da 5 parti grubunun 
ortak önergesiyle kurulan 

Depreme Karşı Alınabilecek 
Önlemleri Araştırma Komisyonu, 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Recep Uncuoğlu başkanlığında 
17 Aralık’ta toplandı.

Komisyonun 10 Kasım’daki 
toplantısında, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Recep Uncuoğlu, 
TBMM Depreme Karşı 
Alınabilecek Önlemleri Araştırma 
Komisyonu Başkanı seçildi, İlyas 
Şeker de Başkanvekili oldu. 
“Depreme Karşı Alınabilecek 
Önlemlerin ve Depremlerin 
Zararlarının En Aza İndirilmesi 
İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu” ilk 
toplantısını gerçekleştirerek divan 
seçimini yaptı. 

Komisyon, 10, 17, 25 Kasım ve 2 
Aralık’taki toplantılarında önemli 
isimlerin görüşlerini dinledi. 

Komisyon 17 Aralık’taki 
toplantısında, Türk 
Telekomünikasyon (TT) Anonim 
Şirketi Kurumsal Risk ve İş 
Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy ve 
Başkan Yardımcısı İsmail Akın 
ile Network Direktörü Ahmet 
Fethi Ayhan, Turkcell İletişim 
Hizmetleri Anonim Şirketi 

Devlet İşleri Direktörü Tümay 
Ünal, İş Sürekliliği Merkezi 
Koordinatörü Barış Yurtsever ve 
İş Sürekliliği Yönetim Uzmanı 
Ahmet Cemil Kırgıç, Vodafone 
Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi İş Sürekliliği ve Veri Gizliliği 
Kıdemli Müdürü Mustafa Komut, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Elektronik Haberleşme Dairesi 
Başkanı Orhan Kemal Ardıç 
ile Ulaştırma ve Haberleşme 
Uzmanı Ahmet Duygun, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi 
(TEİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Orhan Kaldırım, 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Halil 
İbrahim Leventoğlu, Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi 
(BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan 
Özcan’ı dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Elektronik Haberleşme Dairesi 
Başkanı Ardıç, afet anlarındaki 
sesle arama trafiğini azaltmayı 
amaçladıklarına işaret ederek 
“Ses trafiği afet ve arama 
kurtarma için çalışan ekiplerin 
kullanması için ayrılan bir 
altyapı olarak düşünülmeli. Bu 
aramaları azaltırsak daha başarılı 
olacağımızı düşünüyoruz. Normal 
zamanlara göre 16-25 katlara 

kadar trafik artıyor. Bu, birkaç saat 
içinde azalarak ilerliyor.” dedi.

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı 
Duygun, Türkiye çapında yük 
ve yolcu taşıması yapan 881 
firma ve 9 hava taksi firmasıyla 
afet ve acil durum taşıma 
sözleşmesi yaptıklarını, bu alanda 
deniz yoluyla ilgili çalışmaların 
sürdüğünü ifade etti.

TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kaldırım, TEİAŞ 
olarak envanterlerindeki tüm 
yapıların afetlere dayanıklılığını 
test etme çalışması yaptıklarını 
anlatarak, çıkacak sonuca göre 
yatırım ödeneği çerçevesinde 
aksiyon alacaklarını dile getirdi.

TEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Leventoğlu, 
afet meydana gelen bölgede 
elektriklerin kesilmesinin  
güvenlik açısından önemli 
olduğuna dikkati çekerek 
kendilerinden elektrik verilmesi 
istendiğinde bu talebi yerine 
getirdiklerini aktardı.

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, 
ülke genelinde 22 bin kilometre 
petrol ve doğal gaz iletim hattı 
olduğunu ifade ederek 5 sene 
önce 6 ana noktadan sisteme 
gaz verilebilirken bugün itibarıyla 
sayının 12’ye ulaştığını söyledi.

DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2020 127



TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk 

Hakları Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 
toplandı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu 
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
22 Aralık’taki toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, 2021 yılı 
bütçesine değindi.

Bütçeden en fazla payı Millî Eğitim 
Bakanlığının aldığını anımsatan 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının ise bütçeden en 
fazla pay alan 3’üncü bakanlık 
olduğunu belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin kız-erkek 
ayrımı yapılmadan her çocuğun 
hakkı olduğuna dikkati çeken 
Radiye Sezer Katırcıoğlu,  
Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına ayrılan bütçenin, 
hükûmetin çocuklara verdiği 
önemin göstergesi olduğunu 
vurguladı.

Katırcıoğlu, “Dünyada çocuk 
işçi sayısı 168 milyonu bulmuş 
durumda. Türkiye çocuk işçiliğini 
yüzde 13,1’lerden yüzde 4’lere 
indirdi. Bu oranı 2023 yılına 
kadar sıfırlamaya çalışıyoruz. 
Çocuklarımız bize bir emanettir, 
sermaye değil. Çocuk işçiliğine 
karşı mücadelemiz, sıfırlanana 
kadar devam edecektir. Daha 
güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 
çalışacağız.” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan 
ise Türkiye’de çocuk işçilerin 
daha çok tarım, sanayi ve hizmet 
sektöründe çalıştıklarını belirterek, 
“Türkiye’de tarım, sanayi, ticaret 
ve hizmet sektöründeki çocuk 
işçiliği 1994 yılında yüzde 13,1 
iken, 2019 yılında bu rakam 
yüzde 4,9’a düşmüştür. Özellikle 
sokak ve sanayide 1999-2006 
arasında büyük başarı sağlanmıştır. 
1999-2019 yılları arasında çocuk 
işçiliğinde yüzde 55 düşüş vardır. 
Bu rakamlar dünya ortalamasına 
göre daha iyidir.” ifadesini kullandı.

Çocuk işçilerin eğitimine yönelik 
önerilerini anlatan Gülcan, 

eğitime etkin ve düzenli katılımın 
sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Alternatif eğitim olanaklarının 
önemine işaret eden Prof. Dr. 
Gülcan, “Cinsiyet ve bölgeler 
arasındaki fark azaltılmalı; sosyal 
faaliyetlere ağırlık verilmeli. 
Öğretmen, okul ve veli iş 
birliğine gidilmeli. Danışmanlık 
hizmetinin yanında söz konusu 
çocuk ve aileler ziyaret edilmeli. 
Örgün eğitim ile yaygın eğitim 
ilişkilendirilmeli. Çocuk işçiliğine 
karşı denetimler yapılmalı. Çocuk 
işçiliğine karşı mutlaka sivil toplum 
örgütlerinin katılımı sağlanmalı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut 
Tanal da çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılması için bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkının ortadan kalması 
gerektiğini söyledi.

Tarım işçisi olarak Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinden, başka illere giden 
vatandaşların durumuna dikkati 
çeken Tanal, fakirliğin vatandaşlar 
için bir kader olmaması gerektiğini 
belirtti.

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU 
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt 
Komisyonu, AK PARTİ 

Afyonkarahisar Milletvekili 
İbrahim Yurdunuseven 
başkanlığında 25 Aralık’ta 
toplandı.

Toplantıda konuşan TBMM 
Hükümlü ve Tutuklu Haklarını 
İnceleme Alt Komisyonu Başkanı 
İbrahim Yurdunuseven, son 
günlerde tartışma konusu olan 
“detaylı arama” üst başlığında 
yer alan “çıplak arama” ile ilgili 
uygulamanın kanuna göre nasıl 
yapıldığını ve bu uygulamanın 
yurt dışındaki örneklerini paylaştı.

Ceza infaz kurumlarındaki 
aramaların ilgili kanun gereği 
gerçekleştirildiğini ifade eden 
Yurdunuseven, “Sıfatı ne olursa 
olsun herkes kuruma girişte 
duyarlı kapıdan geçmek 
zorundadır. 

Şüphe halinde kuruma girmekte 
ısrarcı olan kişilere elle fiziki 
arama yapılmaktadır. Kuruma 
giren hükümlü ve tutuklular için 
de bu uygulama söz konusudur. 
Kişi, makul ve kuvvetli şüphe 
uyandırması halinde detaylı arama 
uygulaması yapılmaktadır. Detaylı 
arama tutuklu ya da hükümlünün 
utanma duygusunu ihlal 
etmeyecek şekilde aynı cinsten 

görevli tarafından, kimsenin 
göremeyeceği bir odada 
gerçekleştirilmektedir.” dedi.
Yurdunuseven, detaylı arama 
sırasında önce bedenin üst 
kısmındaki giysilerin çıkarıldığını, 
alt kısımdaki giysilerin, üst 
kısımdaki giysilerin giyilmesinin 
ardından çıkarıldığını söyledi.

Bu işlemler sırasında ilgili kişiye tek 
kullanımlık önlüklerin verildiğinin 
altını çizen Yurdunuseven, 
“Detaylı arama sırasında bedene 
dokunulmaması için gerekli özen 
gösterilir. Öncelikle tutuklu ve 
hükümlüden yasaklı ya da tehlikeli 
maddenin kendisi tarafından 
çıkarılıp teslim edilmesi istenir. 
Aksi halde beden çukurlarının 
aranması gereken hallerde 
detaylı aramayı cezaevi tabibi 
gerçekleştirmektedir. Burada 
amaç, hükümlü tutukluların 
can, emniyet ve sağlıklarının 
korunmasıdır.” diye konuştu.

Yurdunuseven, detaylı arama 
konusunda bazı ülkelerin 
uygulamalarına da değindi.

Hollanda’da, cezaevi güvenliğinin 
sağlanması için her türlü 
girişte hükümlü ve tutuklunun 
üstünün arandığını vurgulayan 
Yurdunuseven, “ABD örneğinde 
de benzer arama uygulaması 
yapılmaktadır. Ama bizdeki 

uygulamada aynı cinsten 
görevli memur tarafından arama 
yapılırken ABD’de hükümlü ya da 
tutuklunun detaylı araması aynı 
cinsiyetten olmayan bir memur 
tarafından da yapılabilmektedir. 
Bizdeki uygulama örneği İtalya 
örneğinde de görülmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

Komisyon Üyesi AK PARTİ 
Diyarbakır Milletvekili Oya 
Eronat da dışarıdan bakıldığında 
çıplak aramanın onur kırıcı 
görüldüğünü, ancak mahkûmun 
kendisinin ya da koğuştaki 
insanların sağlığının korunmasına 
dönük bir amaç güdüldüğünde 
uygulamaya karşı durmanın çok 
doğru olmayacağını dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar 
Hakverdi insan hakları dengesi 
ile güvenlik dengesi arasında çok 
ince bir çizginin bulunduğunu 
söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Fatma 
Kurtulan da komisyona, şu veya 
bu konu hakkında çok sayıda 
şikâyetin ulaştığını söyledi.

Diğer komisyon üyelerinin de 
görüş ve önerilerini dile getirmesi 
sonrasında Komisyon Başkanı 
Yurdunuseven, komisyonun 
yerinde inceleme yapmasını teklif 
etti.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARINI 
İNCELEME ALT KOMİSYONU
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TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu, AK PARTİ 
Bingöl Milletvekili Cevdet 

Yılmaz başkanlığında 25 Aralık’ta 
toplandı. TCMB Başkanı Ağbal, 
komisyona yaptığı sunumda, fiyat 
istikrarının, ekonomik birimlerin 
tüketim, yatırım ve tasarruf 
kararlarında dikkate almaya 
gerek duymadıkları ölçüde 
düşük bir enflasyon oranı olarak 
tanımlandığını belirterek, bunun 
son derece önemli olduğunu 
söyledi.

Ağbal, “Ekonomide karar 
alıcılar enflasyonu bir karar 

parametresi olarak almayı 
bıraktıkları zaman, o ülkede fiyat 
istikrarı var demektir. Bir ülkede 
kalıcı fiyat istikrarı sağlanırsa bu 
ülkede sürdürülebilir büyüme, 
istihdam, adaletli gelir dağılımı 
ve toplumsal refah artışı da 
sağlanır. Fiyat istikrarı aslında 
ekonomik istikrarın uzun vadeli 
refahın temel ölçütlerinden en 
önemlisini oluşturmaktadır.” 
dedi. Naci Ağbal, kalıcı fiyat 
istikrarının, yatırım ve üretimin 
sürdürülebilir şekilde artmasını, 
bu yolla ekonominin verimlilik 
kaynaklı büyümesini sağladığını 
dile getirdi.

Naci Ağbal, küresel ekonomiye 
dair verilerin, 3’üncü çeyrekte 
başlayan kısmi toparlanmanın 
devam ettiğini gösterdiğini 
söyledi. Naci Ağbal, bu 
dönemde küresel enflasyon 
ve emtia fiyatlarının da salgının 
seyrine bağlı olarak bir gelişim 
gösterdiğini söyledi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Cevdet Yılmaz, söz 
konusu toplantının Noel 

Bayramı’na denk geldiğini 
belirterek, tüm Hıristiyanların 
bayramını tebrik ettiğini dile 
getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili 
Erhan Usta da Merkez Bankası 
Kanunu’na göre yılda 2 defa 
Bankanın TBMM’ye sunum 
yapması gerektiğini belirterek, söz 
konusu sunumların Plan ve Bütçe 
Komisyonu çalışmalarından önce 
yapılması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk, “Türkiye’ye 
yeniden yabancı sermayenin 
gelmesine imkân sağlayacak 
bir para ve maliye politikaları 
dönemine girmemiz lazım.” dedi.

Ağbal’ın sunumunda paylaştığı 
enflasyon hedeflerini gerçekçi 
bulmadığını dile getiren CHP 
Ankara Milletvekili Bülent 
Kuşoğlu, “Hem küresel hem 
de Türkiye ile ilgili gidişatı 
birlikte değerlendirdiğimizde 
bu verilerin üzerinde enflasyon 
değerlerinin gerçekleşeceğini 
düşünüyorum.” diye konuştu.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 
Başkanı Naci Ağbal, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonuna, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu’nun 
42’nci maddesi gereğince 
Bankanın faaliyetlerine 
ilişkin bilgilendirme 
sunumu yaptı.
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23 Aralık 1876 tarihinde 
yürürlüğe giren 
Kânun-ı Esâsî’de, 

devletin temel organları yasama, 
yürütme ve yargı olarak üç 
ana bölüme ayrılmıştı. Kânun-ı 
Esâsî’de yasama organı, 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i 
Âyan olmak üzere iki kamaralı 
sisteme göre teşekkül etmişti. 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i 
Âyan, Meclis-i Umumî çatısı 
altında görev yapacaktı. Bu iki 
meclisten, Meclis-i Mebûsan’ın 
üyelerini aşamalı bir seçim 
sistemi ile halkın seçmesi, senato 
görünümündeki Meclis-i Âyan’ın 
üyelerini ise padişahın ataması 
öngörülmüştü. 

Meclis-i Mebûsan’da Seçim 
Usulü 

Mebus seçimi için imparatorluk, 
sancak esasına göre 29 büyük 
seçim bölgesine ayrılmıştı. Geçici 

seçim talimatnamesine göre her 
seçim bölgesinde, 50.000 erkek 
nüfus için bir kişi olmak üzere 
70’i Müslüman, 50’si gayrimüslim 
120 mebus seçilecekti. Seçilecek 
mebusların 30 yaşını doldurmuş, 
medeni haklarını ve itibarını 
kaybetmemiş, yabancı devlet 
imtiyazına sahip olmayan, Türkçe 
bilen Osmanlı vatandaşları 
arasından, gizli oyla belirlenmesi 
isteniyordu. 

İlk Osmanlı parlamento 
seçiminde, mebusları doğrudan 
halk değil, daha önce halkın 
seçtiği vilayet, sancak ve kaza 
idare meclislerindeki üyeler 
seçtiler. Üyeler, adayın ismini 
yazdıkları pusulayı kapalı ve 
mühürlü bir zarfa koyarak 
kazada kaymakama, sancakta 
mutasarrıfa, vilayette valiye 
teslim ettiler. Valiler de daha 
sonra vilayet ileri gelenlerinden 
bir meclis oluşturarak seçilen 

şahısları belirledi. Bu adaylar 
arasından en fazla oy alan seçildi. 
Eşitlik durumunda, kazanan 
kurayla tespit edildi. 

İlk Osmanlı Parlamentosu’nun 
Açılış Töreni 

İlk Osmanlı parlamentosu 
olan Meclis-i Umumî’nin 
açılış töreni 19 Mart 1877’de 
Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. 

MEŞRUTİYET’İN İLANI VE  
İLK OSMANLI PARLAMENTOSU
(23 ARALIK 1876)

Meclis-i Mebûsan Binasının Önü, 7 Şubat 1877

Sultan Abdülhamid (1876-1909).
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Meclisin çalışma mekânı 
olarak da Ayasofya yakınındaki 
eski Dârülfünûn binasının 
kullanılmasına karar verildi. 
Padişah, hükûmet üyeleri ve 
ziyaretçilerin meclis çalışmalarını 
izleyebilmeleri için oturma yerleri 
oluşturuldu. Ayrıca konuşmaları 
kaydetmek üzere bir yazı heyeti 
tesis edildi. 19 Mart 1877’de 
Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede 
Salonu’nda yapılan Meclis-i 
Umumî’nin açılış törenine, Sultan 
II. Abdülhamid ile birlikte vükelâ 
(kabine üyeleri), Mebûsan ve 
Âyan üyeleri, ruhanî liderler, adlî 
ve ilmî erkân ile üst düzey askerî 
erkân ve yabancı misyon şefleri 
katıldı. Meclis-i Umumî Sultan II. 
Abdülhamid’in nutku ile açıldı. Bu 
arada şehrin çeşitli yerlerinden 
ve karakol gemilerinden toplar 
atılarak Meclis-i Umumî’nin 
açıldığı, halka müjdelendi. 

İlk Meclis Başkanı ve iç tüzük

Kânun-ı Esâsî’nin 
77. maddesine 
göre Meclis-i 
Mebûsan Başkanı, 
mebusların 
gizli oyu ve 
Padişah’ın onayı 
ile belirleniyordu. 
Ancak ilk seçim 
sonrasında Sultan 
II. Abdülhamid, 
Meclis-i Mebûsan 
reisliğine 
doğrudan 
İstanbul 
Mebusu Ahmed 
Vefik Paşa’yı 

atadı. Böylece Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, seçimle 
oluşturulan ilk parlamentonun 
başkanı Ahmed Vefik Paşa oldu. 

Meclis-i Mebûsan’ın çalışma 
biçimini belirlemek için 13 Mayıs 
1877 tarihinde, Türk parlamento 
tarihinin ilk iç tüzüğü hazırlandı. 
İç tüzükte Başkanlık Divanı; 
başkan, iki başkan vekili ve iki 
kâtip olarak belirlendi. Ayrıca 
meclis kendi içinde beş şubeye 
ve muhtelif komisyonlara ayrıldı. 
Her komisyonun başkanı, 
başkan vekili ve yazı işleri 
birimi mevcuttu. Komisyonlar 
hazırladıkları mazbataları başkana 
sunar, ayrıca bastırılan mazbatalar 
üyelere dağıtılır, konu hakkındaki 
son kararı Genel Kurul verirdi. 
Oylama, ayağa kalkarak, el 
kaldırarak veya görevlilerin 
ellerinde dolaştırdığı sandıklarla 
oy pusulalarını toplamak şeklinde 
olabildiği gibi, gizli oy usulüyle 
de yapılabilecekti. 

Anayasa değişikliği veya hükûmet 
üyelerinden biri hakkında 
verilen soru önergesinin kabul 
edilebilmesi için üyelerin üçte 
ikisinin oyu gerekmekteydi. 
Vatandaşlara, kimliğini ve 
adresini belirtmek şartıyla 
meclise dilekçe verebilme 
hakkı tanınmıştı. Bunlar dilekçe 

encümeninde görüşülerek ilgili 
yere havale edilecekti. Oturumlar, 
dinleyicilere açık, dinleyicilerin 
olmadığı özel ve mebuslarla 
kâtipler dışında kimsenin 
alınmadığı gizli toplantılar 
şeklinde düzenlendi. Mebusların 
müzakerelerde ileri sürdükleri 
fikirlerden veya kullandıkları 
oylardan dolayı suçlanmaması 
ve meclis kararı olmadıkça 
tutuklanmaması ilkeleri de 
teminat altına alınmıştı. Müzakere 
zabıtlarının tashih edilerek 
1831’den beri yayımlanmakta 
olan Osmanlı resmî gazetesi 
Takvim-i Vekâyi’de kamuoyuna 
duyurulması öngörülmüştü. 
Meclisin tatil günleri cuma ve 
pazar olarak belirlenmişti.

Kânun-ı Esâsî’ye göre Meclis-i 
Mebûsan’ın esas görevi, kanun 
yapmak ve yıllık bütçe kanununu 
inceleyip kabul etmekti. Bütçe 
tasarıları fasıl fasıl tartışılacak, 
ardından da kanun veya bütçe 
tasarısının tamamı oylanacaktı. 

Mecliste kabul edilen tasarılar 
Meclis-i Âyan’a gönderilecek, 
burada da görüşülüp 
onaylandıktan sonra padişahın 
tasdikiyle kanunlaşacaktı. 
Reddedilen tasarılar ise o yıl 
içinde tekrar meclis gündemine 
getirilemeyecekti.

İlk Osmanlı anayasası olan 
Kânun-ı Esâsî’ye göre hükûmet, 
Meclise karşı değil, Padişaha 
karşı sorumluydu. Eğer bir 
mebus, hükûmet üyelerinden 
biri hakkında şikâyette bulunur 
ve Meclisin üçte iki çoğunluğu 
bu şikâyeti haklı görürse o 
vekil/bakan Divân-ı Âlî’ye (Yüce 
Divan) gönderilirdi. Hükûmetle 
Meclis arasında bir anlaşmazlık 
çıkması durumunda, eğer iki taraf 
da görüşlerinde ısrar ederse, 
padişah yeniden seçim yapılmak 
üzere Meclisi feshedebilir veya 
hükûmeti değiştirebilirdi.

Dolmabahçe Sarayı’nda Meclis-i Mebûsan’ın açılış töreni, (1877)

İlk Meclis-i Mebûsan Başkanı Ahmed Vefik Paşa
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Kânun-ı Esâsî’ye göre oluşturulan 
ilk Osmanlı Meclisi 19 Mart 1877-
28 Haziran 1877 tarihleri arasında 
görev yaptı. Bu dönemde 56 
oturum gerçekleştirildi. Meclis-i 
Mebûsan’ın birinci faaliyet 
devresinde içtüzük, yeni patlak 
veren Osmanlı-Rus Harbi, 
Matbuat Nizamnamesi gibi pek 
çok konu görüşüldü. 

Meclis-i Âyan 

Kânun-ı Esâsî’de (1876), Meclis-i 
Umûmî’yi oluşturan iki meclisten 
biri olan Meclis-i Âyan’ın 
üyeleri padişah tarafından 
tayin edilmekteydi. Meclis-i 
Mebûsan’dan bahsederken de 
belirtildiği üzere, Kânun-ı Esâsî’ye 
göre her iki meclisin aynı anda 
açık olması gerekiyordu. Yani, 
meclislerden biri kapalıyken, 
diğerinin faaliyetine devam 
etmesi mümkün değildi. Padişah, 
Kânun-ı Esâsî’nin belirlediği 
şartlar çerçevesinde Meclis-i 
Âyan üyelerini seçerken güvenilir 
ve devlete yaptığı hizmetlerle 
tanınmış kimseler olmalarını 

dikkate alıyordu. Bu yüzden de, 
en az 40 yaşını doldurmuş ve 
hükûmet üyeliği yapmış kişiler, 
elçiler, valiler, patrik, haham ve 
üst rütbeli askerlere öncelik 
vermekteydi.

Meclis-i Âyan, Osmanlı 
Parlamentosu’nun bir bölümünü 
teşkil ettiği için 19 Mart 1877’de 
Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan 
törenle açıldı. Çalışma mekânı 
da Meclis-i Mebûsan’da olduğu 
gibi, Eski Darülfünûn binası idi. 
Meclis-i Âyan’ın çalışma şekli ve 
kuralları 20 Eylül 1877 tarihli iç 
tüzükle belirlendi. Âyan Meclisi iç 
tüzüğüne göre Başkanlık Divanı; 
başkan, başkan vekili, iki kâtip 
üye ve iki idare memurundan 
oluşmaktaydı. Başkan ve vekilini 
üyeler arasından bir yıllığına tayin 
etme yetkisi Padişah’a aitti. O 
da Meclis-i Âyan’ın ilk reisliğine 
Server Paşa’yı tayin etti. 

Meclis-i Âyan’ın başlıca 
görevi, Meclis-i Mebûsan’dan 
görüşülerek gelen kanun ve 
bütçe tasarılarını; dinî ve ahlâkî 

değerler, padişahın hukuku, 
temel hak ve hürriyetler, Kânun-ı 
Esâsî hükümleri, devletin 
bütünlüğü ve vatanın muhafazası 
gibi yönlerden incelemekti. 
Eğer bu esaslara aykırı bir unsur 
tespit edilirse, tasarıyı tamamen 
reddedebilir veya düzeltilmek 
üzere geri gönderebilirdi. 
Meclis-i Âyan’ın reddettiği bir 
tasarıyı o yıl içerisinde tekrar 
Meclis-i Mebûsan gündemine 
getirmek mümkün değildi. 

Meclisin Rus Tehdidiyle Tatil 
Edilmesi 

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin 
gölgesinde ikinci dönem 
faaliyetlerini sürdüren Meclisin 
çalışmaları, Rusların İstanbul’a 
kadar ilerlemesi ve bir İngiliz 
filosunun İstanbul açıklarına 
gelmesi üzerine, Sultan II. 
Abdülhamid’in farklı gruplardan 
43 kişiyi Meşveret Meclisine 
çağırmasıyla farklı bir noktaya 
ulaştı. Mecliste Sadrazam,  
Osmanlı Devleti’nin İngilizlerle 
Ruslar arasında kaldığını belirterek, 
nasıl bir tavır takınılması gerektiğini 
Meclise katılanlara sordu. 
Konuşma sırası bazı mebusların 
Padişah’a karşı hadlerini aşması 
sonucu Sultan II. Abdülhamid, 
“Ceddim Sultan Mahmud’un izini 
takib edeceğim” diyerek Meclisi 
terk etti (13 Şubat 1878).

Ertesi gün, 14 Şubat 1878’de 
Hükûmet tarafından gelen 
açıklamada, ülkenin içinde 
bulunduğu siyasi ortamın 
Meclis-i Umûmî’nin çalışmasını 
güçleştirdiği belirtilmekteydi. 
Açıklamanın devamında, 
Parlamento’nun geçici 
olarak kapatılması Padişah’a 
önerilmekteydi. Bu öneriyi 
yerinde bulan Padişah bir  
irade-i seniyye imzalayarak o 
günden geçerli olmak üzere 
Meclis-i Umûmî’yi kapattığını 
bildirdi. 

Meclis-i Mebûsan toplantı salonundan (1877)

Türk Parlamento Seçimleri, (10 Mart 1877)
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TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839) 
Avrupa tarzı kurumların ve uygulamaların açık bir şekilde devlet ve toplum 
hayatında yer almasının yolunu açan Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecid’in 
(1839-1861) tahta geçişinden kısa bir süre sonra, 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye 
Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa Reşid Paşa tarafından Topkapı Sarayı’nın 
Gülhane Bahçesi’nde okunmuş ve ilan edilmiştir. 

Taşıdığı anlam ve yapılmasını önerdiği bir dizi düzenlemeler itibarıyla Tanzimat, 
Osmanlı Devleti’nde idarî, askerî, malî ve sosyal alanlarda bir dizi reformun yapıldığı, 
devletin ve siyasî sistemin yeniden düzenlendiği bir dönemi işaret etmektedir. Bu 
özellikleriyle Tanzimat Fermanı, Osmanlı’nın yeniden yapılanmasının en önemli 

aşaması sayılabilir. Hukukî, siyasî ve sosyal açıdan oldukça önemli muhtevaya sahip fermanda, Osmanlı tebaası 
arasında eşitliğin tesis edileceği, din, dil ve mezhep farklarına bakılmaksızın Osmanlı sınırlarındaki bütün 
milletlerin kanun önünde eşit oldukları, devlet hizmetindeki kişilerin, vefat ettiklerinde mallarına el konulma 
(müsadere) usulünün kaldırıldığı ve kanun üstünlüğünün kabul edildiği öne çıkan başlıklardır. Osmanlı yazılı 
hukukunun önemli bir aşaması sayılabilecek bu reform hareketi Meşrutiyet ve taşra meclisleriyle genişlemiş 
ve yeni Türkiye’de meclisin tesisine giden yolu açmıştır.

İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY’UN VEFATI (27 Aralık 1936) 
“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen İstiklal Şairi Mehmet Âkif 
Ersoy, ilk tahsilini Fatih semtindeki mekteplerde tamamladı ve sonrasında Mülkiye’ye 
kaydoldu. Üç yıl burada okuduktan sonra Halkalı’daki Baytar Mektebi’ne devam etti 
ve 1893’te mezun oldu. 1898’de evlenerek altı çocuk sahibi olan millî şairimiz 1908-1913 
yılları arasında İstanbul Darülfünunu’nda öğretim üyeliği yaptı ve aynı yıllarda Medine, 
Mısır ve Berlin’e seyahatlerde bulunarak emperyalist işgalci güçlere karşı Müslümanların 
dirilişine yönelik irşat faaliyetlerine devam etti. Millî Mücadele yıllarında destek için 
Anadolu’ya geçen Âkif, Balıkesir’den başlayarak köy ve kasabalarda verdiği vaazlarla 
halkın Millî Mücadele’ye katılımını artırdı. Nisan 1920’de Millî Mücadele’nin merkezi olan 

Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı ve onun tavsiyesiyle Mayıs 1920’de Burdur Milletvekili olarak I. 
Meclise dâhil oldu. Âkif, Ankara’da Hamamönü’nde bulunan Taceddin Dergâhı’nda kaldığı süreçte Türk milleti 
adına tarihe mal olacak şiirini millî duygularla ve hiçbir menfaat gözetmeksizin kaleme aldı. İstiklal Marşı şiiri 
önce Kastamonu Nasrullah Camisi’nde halka, Meclis kürsüsünden ise mebuslara ve katılımcılara okundu. Şiir, 
12 Mart 1921’de resmî kabul edildi. 1923’te Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a giderek on yıl boyunca Kahire 
Camiatü’l-Mısriyye Darülfünûn’unda Türk Edebiyatı hocalığı yaptı. 1935 yılında hastalandı ve bir sene sonra 
vatan hasretine dayanamadı ve ağır hasta olarak İstanbul’a döndü. Beyoğlu’nda Mısır Apartmanı’na yerleşen 
Âkif, 27 Aralık 1936’da Allah’ın rahmetine kavuştu. Büyük bir kalabalık eşliğinde omuzlar üstünde götürülen 
cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI’NIN KURULMASI  
(17 Kasım 1924) 
29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından sonra Parlamentonun 
hukuki altyapıyı hazırlamaya dönük olarak yoğun mesaisi devam 
ediyordu. Bu çabanın en önemli maddelerinden biri, çok 
partili hayata geçmek idi. Başkanlığını Kâzım Karabekir Paşa’nın, 
genel sekreterliğini ise Ali Fuat Paşa’nın yürüttüğü Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
çok partili hayat başlamış olsa da, bu bahar havası altı buçuk ay kadar sürdü ve parti 3 Haziran 1925’te kapatıldı. 

Bazı doğu illerinde Şubat 1925’te başlayan Şeyh Said İsyanı, bu muhalefet partisinin gelişmesine ve 
ilerlemesine mâni oldu ve hükûmete iki yıl boyunca olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükûn Kanunu ile iktidar 
daha da güçlenerek yönetimi ele aldı. 4 Mart 1925’te kabul edilen bu kanun “irtica, isyan, ve millî güvenliği” 
ilgilendiren her konuda hükûmeti yetkilendiriyor ve bunu da biri Ankara’da, diğeri isyan bölgelerinde 
kurulan iki İstiklal Mahkemesi ile yerine getiriyordu. İşin ilginç yanı, adında ilerici (terakkiperver) olduğuna 
vurgu yapılan partinin, gerici olduğu öne sürülerek faaliyetlerinin durdurulmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti bu 
fırsatı kaçırdıktan sonra gerçek anlamda muhalefet partilerine ancak 1946 yılında kavuşabildi. 
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HEYET-İ TEMSİLİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİ  
(27 Aralık 1919) 
Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketi Samsun, 
Amasya ve Erzurum’daki toplantıların ardından, nihayet 
Sivas Kongresi’nden sonra yerellikten kurtularak ulusal 
bir kimlik kazanmıştı. Erzurum Kongresi’nde alınan, 
manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı ile 
diğer bazı kararların uygulanması için dokuz üyeden 
oluşan Temsil Heyeti oluşturuldu ve başkanlığına 
Mustafa Kemal Paşa getirildi. Sonradan altı üye daha 

eklenerek üye sayısı on beş oldu. Bu görev, Ankara’da yeni Meclisin toplanmasına kadar Mustafa Kemal 
Paşa’ya mahallî bir hükûmet başkanı gibi davranma imkânı tanıdı.

Heyet-i Temsiliye üyeleri, Sivas Kongresi’nden sonra 18 Aralık 1919’da alkışlarla Sivas’tan ayrıldı ve dokuz 
günlük yolculuktan sonra Kayseri üzerinden 27 Aralık’ta Ankara’ya ulaşıldı. Davul ve zurnaların yarattığı 
heyecanlı karşılamaya aynı zamanda güzel sesli hafızların okudukları Kur’an-ı Kerim ve ezanlar eşlik etti. 
Aynı gün yayımlanan bir bildiri ile Heyet-i Temsiliye merkezinin Ankara olduğu bildirildi. 

Ankara’da yayımlanan yerel bir gazete o günü “Üç gün önceden başlayan hazırlıklar ve tezahürat, havanın 
âdeta baharı andıran letafetiyle öyle bir şekil almıştı ki, şehrin her yerinde bir düğün veya millî bir bayram 
havası görülüyordu. Kadın, erkek bütün halk sokaklara dökülmüş, neşeli bir bekleyiş içinde akın akın heyetin 
geleceği yöne koşuyordu (…) Ankara’nın tarihinde hiçbir olay, hiçbir hareket bugünkü tezahürat kadar esas 
ruhundan, milletin ruhundan doğmamıştır.” şeklinde dile getirmişti. 

Heyet üyeleri Ankara’da kendilerine tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne yerleşmişti. Keçiören tepesi yamacındaki 
Kalaba Ziraat Mektebi, bir süre için Heyet-i Temsiliye’nin karargâhı oldu. Heyet, yeniden açılan Osmanlı 
Mebûsan Meclisi’ne üye olarak İstanbul’a gidecek olan mebuslarla görüşmeler yaptı. Misak-ı Millî’yi hazırladı 
ve Mebûsan Meclisi’nde kabul edilmesini sağladı. Bir süre Millî Mücadele’nin yürütüldüğü merkez olan bu 
mektep, vazifesini daha sonra güvenli bir yer olan İstasyon’daki “Direksiyon binasına” devretti. TBMM’nin 
açılmasıyla da heyetin görevi sona erdi.

PLEVNE MÜDAFAASI (19 Temmuz 1877 - 10 Aralık 1877) 
Plevne Müdafaası, Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir kolordu tarafından 
sayıca çok üstün Rus-Rumen ordusuna karşı bugün Bulgaristan’ın kuzeyinde 
yer alan Plevne önlerinde gerçekleşmiş önemli bir muharebedir. Rusya’nın 24 
Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne harp ilanından sonra Gazi Osman Paşa, Tuna 
Cephesi Başkumandanı Serdâr-ı ekrem Abdülkerim Nâdir Paşa’nın emriyle 
Ruslara set çekmek için Plevne’ye yöneldi. Burada, sahra istihkâmları inşa ettirdi, 
avcı hendekleri kazdırdı, topçu birliğinin büyük kısmını toprak siperler gerisine 
yerleştirdi. Rus kuvvetleri 8 Temmuz’da, henüz takviye almamış Osmanlı birliklerini 
hazırlıksız yakalamak için taarruzda bulunduysa da I. Plevne Muharebesi adı 
verilen bu mücadelede başarısız oldular ve kuvvetlerinin yarısını kaybettiler. 

Kısa süre sonra, aldıkları yardımlarla 60 bin kişiye ulaşan Ruslar ikinci taarruzlarında da ağır bir yenilgi aldı. 
Takip harekâtına başlayan Osmanlı askerleri Ruslara büyük zayiat verdirdi. Rus kuvvetlerinin giriştiği bir sonraki 
teşebbüs de (III. Plevne Muharebesi) başarısız olunca Ruslar strateji değiştirerek kuşatma harekâtını başlattı ve 
Plevne tamamen muhasara edildi. 

Elindeki erzakın kısa bir süre yeteceğini bilen ve teslim olmak ile yarma hareketinden birine karar vermek 
durumunda olan Osman Paşa, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği müzakerelerden sonra huruç hareketinde karar 
kıldı. İhtiyattaki askerler Osman Paşa’nın bu harekâtına zamanında yetişemeyince yarma başarısız oldu ve 
Plevne ordusu önden ve arkadan kuşatıldı. Bu durum karşısında Osman Paşa mukavemetin imkânsızlığını 
gördü ve maiyetinde bulunan kumandanların ısrarı sonucu teslim olmaya karar verdi. Plevne’nin düşmesiyle 
Rus kuvvetlerine İstanbul’un da yolu açılmış oldu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî Şair 
Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84. yıl dönümü 
nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 Aralık’ta sosyal 
medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, Ersoy’u 
rahmet ve minnetle andığını belirterek, “İstiklalimizi 
kalbinin derinliklerinden hisseden ve ölümsüz şiiriyle 
dile getiren, dünyanın en güzel marşının şairi, Gazi 

Meclisimizin milletvekillerinden merhum Mehmet Akif 
Ersoy’u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle 
yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şentop, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” ilan edildiğini 
anımsatarak, “İstiklal Marşı Yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında 
Mehmet Akif’i başta İstiklal Marşı olmak üzere, eserleri 
ve örnek hayatı ile gerektiği gibi anlamaya çalışacağız. 
Mekânı cennet olsun.” mesajını paylaştı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, vefat eden 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

(HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç’un 
babası İsmet Koç’un 30 Kasım’da 
Konya’da düzenlenen cenaze 
törenine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül ile birlikte; 
geçirdiği kalp krizi sonrası 
hayatını kaybeden, HSK 1. Daire 
Başkanı Halil Koç’un babası İsmet 
Koç’un Konya Parsana Camisi’nde 
düzenlenen cenazesine katıldı. 
TBMM Başkanı Şentop ve 
Adalet Bakanı Gül, Koç ailesine 
taziye dileklerini iletti. Koç’un 
cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet 

Poçanoğlu 
tarafından 
yapılan duanın 
ardından 
kılınan cenaze 
namazını 
müteakip Musalla Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Cenazeye, Koç’un oğulları HSK 
1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya 
İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç 
ve yakınlarının yanı sıra, Eski 
TBMM Başkanı ve Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, 
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili Ali Özkaya, Adalet 

Bakanı yardımcıları Zekeriya 
Birkan ve Hasan Yılmaz, Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı  
Uğur İbrahim Altay, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze 
programının ardından Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret ederek 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
İSMET KOÇ’UN 
CENAZESİNE KATILDI

TBMM Başkanı Şentop, Ankara’da kalp 
krizi sonucu hayatını kaybeden koruma 
ekibinden 46 yaşındaki polis memuru Hasan 

Anayurdu’nun 3 Aralık’ta Çankırı’da düzenlenen 
cenazesine katıldı.

Saraycık Köyü Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze 
namazının ardından Şentop, Anayurdu’nun annesi 
ile yakınlarına başsağlığı diledi. Mesai arkadaşları 
ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa götürülen 
Anayurdu’nun Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, 
toprağa verildi. Cenazeye Anayurdu’nun ailesinin 
yanı sıra AK PARTİ Çankırı Milletvekili Salim 
Çivitcioğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş 

Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Çerkeş Belediye 
Başkanı Hasan Sopacı, İl Emniyet Müdürü Sadettin 
Aksoy ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze programının ardından TBMM Başkanı 
Şentop ile beraberindekiler, Çerkeş Belediyesini 
ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile 
görüştü. İlçede esnafı da ziyaret eden Şentop,  
daha sonra kentten ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop, yakın koruması polis 
memuru Hasan Anayurdu için sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda da şunları 
kaydetti:

“Mesai arkadaşımız, yakın koruma ekibimizden  
polis memuru Hasan Anayurdu’nun kalp krizi 
sonucu ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 
Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailemize sabırlar 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

POLİS MEMURU  
HASAN ANAYURDU
CENAZE TÖRENİ
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Tören için Fatih Camisi’ne 
getirilen Burhan Kuzu’nun 
Türk Bayrağına sarılı naaşı, 

polislerin omzunda musallaya 
konuldu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da törene 
katılarak, Kuzu’nun ailesine 
başsağlığı diledi. Covid-19 
tedbirleri doğrultusunda 2 
Kasım’da gerçekleştirilen törene, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı 
sıra, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, AK PARTİ 
Genel Başkan Vekili Numan 
Kurtulmuş, AK PARTİ Genel 
Başkan yardımcıları Mahir Ünal, 
Hayati Yazıcı ve Fatma Betül 
Sayan Kaya, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş, eski 
bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet 
Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili 
Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, AK PARTİ İstanbul 
İl Başkanı Bayram Şenocak, AK 
PARTİli belediye başkanları ve 
milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan 
cenaze namazının ardından 
yaptığı konuşmada, Burhan 
Kuzu’nun ebedî yolculuğa 
uğurlandığını dile getirirken, 
şunları söyledi: “Her nefis ölümü 
tadacaktır. Bu, tabii sadece 
Burhan Hocamız için geçerli 
değil; şu anda burada saf tutmuş 
bütün Müslümanlar, müminler 
için geçerli olan bir hüküm ve bu 
hükme herkes uyacak. Rabbim 
bizlere iman, Kur’an, İslam 
üzere ölmeyi nasip etsin. Hep 
birlikte inşallah Kur’an yolunda 
yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim 
sevgili Habibi’nin Liva-ül hamd 
ismiyle müsemma sancağı 
altında toplanmayı bizlere nasip 
etsin.” dedi

Burhan Kuzu’nun cenazesi, 
Edirnekapı Mezarlığında 
defnedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, hayatını kaybeden eski 
AK PARTİ Milletvekili Burhan 
Kuzu’ya Allah’tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Şentop, 1 Kasım’da 
sosyal medya hesabından, Kuzu 
için başsağlığı mesajı yayımladı. 
Paylaşımda Şentop, “İstanbul 
Hukuk Fakültesinden Hocamız, 
22, 23, 24 ve 26. dönem AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu 
ağabeyimizin Covid-19 sebebiyle 
hayatını kaybettiğini büyük 

üzüntüyle öğrendim. Kendisine 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabırlar diliyorum. Mekânı cennet 
olsun.” ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu

Burhan Kuzu, 1955’te Kayseri 
Develi’ye bağlı Şıhlı köyünde 
dünyaya geldi. Kuzu İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Üniversite 
sonrasında kaymakamlık sınavını 
kazanarak kaymakamlık stajı 
yapan Burhan Kuzu, 1976’da 
İstanbul Üniversitesinde 
asistanlığa başladı. 1980-1982 
yıllarında Paris Sorbonne 
Üniversitesinde akademik 
araştırma ve çalışmalarda 
bulundu. 1998 yılında profesörlük 
unvanını alan Kuzu, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı 
görevlerini yürüttü.

Burhan Kuzu, 2001’de Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi 
olarak aktif siyasete başladı. 

2002, 2007, 2011 ve 2015 Türkiye 
genel seçimlerinde AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili olarak görev 
alan Kuzu, TBMM’de uzun dönem 
Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı. 

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, 
evli ve 2 çocuk babasıydı. 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle tedavi gördüğü 
hastanede 65 yaşında vefat 
eden eski TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 
24 ve 26. dönem AK PARTİ 
Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 
son yolculuğuna uğurlandı. 
Cenaze törenine TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop da 
katıldı.

BURHAN KUZU VEFAT ETTİ
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NEVZAT AYAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kadıköy’de tedavi gördüğü 
hastanede 90 yaşında 
hayatını kaybeden eski 

Millî Savunma ve Millî Eğitim 
bakanlarından Nevzat Ayaz için 
Zincirlikuyu Camisi’nde tören 
düzenlendi.

Zincirlikuyu Mezarlığı’na getirilen 
Nevzat Ayaz’ın Türk Bayrağı’na 
sarılı naaşı, polislerin omzunda 
Zincirlikuyu Camisi avlusundaki 
katafalka taşındı.

Cenaze töreni öncesinde 
Ayaz’ın eşi Sacide Ayaz, kızları 
Nesrin Öztemur ve Tülin Birol 
taziyeleri kabul etti. Eski İçişleri 
bakanlarından Mehmet Ağar 
da Sacide Ayaz’a başsağlığında 
bulundu. Cenaze namazında 
Mehmet Ağar’ın yanı sıra Ayaz’ın 
başta damatları ve torunları 
olmak üzere yakınları, sosyal 
mesafe kuralına uyarak saf tuttu. 
Ayaz için namaz öncesinde dua 
edildi.

Namazın ardından polislerin 
omuzunda cenaze aracına 

taşınan Ayaz’ın cenazesi 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile 
mezarlığında toprağa verildi.

Tören alanında, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Genelkurmay Başkanı Org. 
Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlarından Bedrettin Dalan, 
Millî Savunma Bakanlığı ve çok 
sayıda STK’nin çelengi yer aldı.

Nevzat Ayaz

Nevzat Ayaz, 1930’da Çankırı’nın 
Bayramören ilçesinde dünyaya 
geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1953-1954 eğitim 
öğretim döneminde mezun olan 
Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde komiser muavini, 
komiser ve başkomiser olarak 
görev yaptı. Sinop ve Balıkesir 
Emniyet Müdürü olarak da görev 
yapan Ayaz, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini de 
üstlendi. Ayaz, 1975’te Zonguldak, 
1979’da İstanbul, 1988’de İzmir 
illerine vali olarak atandı. 

20 Ekim 1991’deki genel 
seçimlerde Doğru Yol Partisinden 
milletvekili seçilerek 19. Dönem 
Çankırı Milletvekilliği yapan 
Nevzat Ayaz, Millî Savunma 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı 
görevlerini üstlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli  
Heyet Başkan Yardımcılığı da 
yapan Ayaz, evli ve iki çocuk 
babasıydı. 

19. Dönem Çankırı Milletvekilliği 
yapan, Millî Savunma Bakanlığı 
ve Millî Eğitim Bakanlığı 
görevlerini de üstlenen Nevzat 
Ayaz, 3 Aralık’ta tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar 
Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski 
başkanlarından Atila Sav için Karşıyaka 
Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze 
namazı kılındı. 

Cenazeye, Sav’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel 
Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı 
Metin Feyzioğlu, TBB yönetim kurulu üyeleri ve 
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksakal, Feyzioğlu ve 
beraberindekiler, namaz öncesinde Atila Sav’ın 
ailesine taziyelerini iletti. 

Sav, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Ömer Atila Sav

Ömer Atila Sav, 1931 yılında Ankara’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren ve 
meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, 
Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 
20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini 
yürüttü. Mesleki ve siyasal konularda yazı ve 
makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve 
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanlığı da yapan  
Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.

ESKİ BAKANLARDAN  
ATİLA SAV 
HAYATINI KAYBETTİ

PROF. DR. AHMET SAMSUNLU VEFAT ETTİ

Ankara’da tedavi gördüğü 
hastanede 16 Aralık’ta 89 
yaşında hayatını kaybeden eski 
bakanlardan Ömer Atila Sav, 
toprağa verildi. 

Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 3 Kasım’da tedavi 
gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

İGA Havalimanı İşletmesi 
İcra Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kadri Samsunlu’nun 

babası olan ve bir süredir 
İstanbul’daki özel bir hastanede 
organ yetmezliği nedeniyle 
tedavi gören Ahmet Samsunlu, 
3 Kasım’da hayatını kaybetti. 
Samsunlu’nun cenazesi, Çorum 
Merkez Ulu Camisi’nde öğle vakti 
kılınan namazın ardından aile 
kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Samsunlu

Prof. Dr. Samsunlu, 1937 
yılında Çorum’da doğdu. 
Hannover Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı 
üniversitede doktora eğitimini 
tamamladı.

Ahmet Samsunlu, 44. hükûmet 
döneminde İmar ve İskân 
Bakanlığı yaptı.
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ESKİ TURİZM BAKANI GÜRPINAR  
İÇİN TBMM’DE CENAZE TÖRENİ

TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, 
Gürpınar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir 
Şahin, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili 
Lütfü Türkkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri ve Meclis 
personeli katıldı.

Gürpınar’ın naaşı, Abdurrahman Karamanlıoğlu 
Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze 

namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

İrfan Gürpınar

Kırklareli’nde 1943’te dünyaya gelen İrfan Gürpınar, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

18, 19 ve 20. dönem Kırklareli Milletvekili olarak 
Meclise giren Gürpınar, 50 ve 52. Hükümetler’de 
Turizm Bakanı olarak görev yürüttü.

Gürpınar, evli ve bir çocuk babasıydı.

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar 
için 8 Aralık’ta TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi.

Samsun’da 89 yaşında vefat eden eski  
Devlet ve İşletmeler bakanlarından Yusuf 
Kenan Bulutoğlu’nun cenazesi, Çarşamba 

ilçesinde 6 Aralık’ta defnedildi.Göğceli 

Mezarlığı’nda kılınan cenaze 
namazına ailesinin yanı sıra CHP 
Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 
Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba 
Belediye Başkanı Halit Doğan, 
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel 
ve CHP Çarşamba İlçe Başkanı 
İlhan Yürükçü katıldı. Bulutoğlu’un 
cenazesi, aynı yerde toprağa 
verildi.

CHP İl Başkanı Türkel, Samsun’un değerli bir 
büyüğünü kaybettiğini belirterek, “1977’de CHP’den 
16. Dönem Samsun Milletvekili seçilen, 42. hükümet 
döneminde Devlet Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığı 
görevlerinde bulunan Sayın Bulutoğlu, eski il 
başkanlarımızdan İbrahim Bulutoğlu’nun da kardeşi 
idi. 

Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.” ifadesini 
kullandı.

YUSUF KENAN BULUTOĞLU 
VEFAT ETTİ
Samsun’da vefat eden eski bakanlardan Yusuf 
Kenan Bulutoğlu 6 Aralık’ta son yolculuğuna 
uğurlandı. 
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HP/SHP 17. Dönem Ordu Milletvekili

Hüseyin Avni SAĞESEN
(1938 - 9 Kasım 2020)

CHP 15. Dönem Yozgat Milletvekili Millet Meclisi,  
Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi

İlhami ÇETİN
(1932 - 11 Kasım 2020)

CHP 14. ve 15. Dönem Erzincan Milletvekili

Hasan ÇETİNKAYA
(1929 - 1 Aralık 2020)

AK PARTİ 22. ve 23. Dönem Mersin Milletvekili

Ömer İNAN
(1951 - 1 Aralık 2020)

MHP 23. Dönem İstanbul Milletvekili 

Mithat MELEN
(1947 - 14 Kasım 2020)

CHP 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekili

Ali Nejat ÖLÇEN
(1922 - 16 Kasım 2020)

HP/Bağımsız/SP 17. Dönem İstanbul Milletvekili

Günseli ÖZKAYA
(1931 - 2 Aralık 2020)

DP/ANAP 15. ve 18. Dönem Kars Milletvekili

Yasin BOZKURT
(1932 - 6 Aralık 2020)
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,
TAN RAHMET 
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AP/CHP 16. Dönem Rize Milletvekili 42. Hükûmet  
Gümrük ve Tekel Bakanı

Tuncay MATARACI
(1935 - 17 Aralık 2020)

ANAP 17. ve 18. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Ali TOPÇUOĞLU
(1933 - 18 Aralık 2020)

DYP 18. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Ahmet UNCU
(1945 - 11 Aralık 2020)

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi (1977-1980)

Selahattin  
ÇOLAKOĞLU
(1933 - 15 Aralık 2020)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

DSP/Bağımsız/YTP 21. Dönem Amasya Milletvekili

Gönül SARAY
(1953 - 18 Aralık 2020)

AP 13. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

Ramazan TEKELİ
(1925 - 18 Aralık 2020)

DYP/Bağımsız/ANAP 20. Dönem Eskişehir Milletvekili

Demir BERBEROĞLU
(1953 - 23 Aralık 2020)

AP/Bağımsız/DP 14. Dönem İstanbul Milletvekili

Abdullah Turgut  
TOPALOĞLU
(1927 - 19 Aralık 2020)
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“10 Kasım 2020, büyük 
komutan ve Cumhuriyet’in 
banisi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 82’nci 
yıl dönümü. 

O’nun bizlere emaneti olan  
Cumhuriyet’in ve ortaya 
koyduğu büyük hedeflerin, 
her an ve aynı kararlılıkla 
devam ettirilmesi; 
ülkemizin müreffeh ve 
huzur içinde olması kadar, 
dünyada ve bölgemizde 
seçkin bir yere sahip ve 
kendi gündemini tayin 
etme kudretini haiz Türkiye 
olmasıyla mümkündür.

Türkiye, bir asra yaklaşan 
cumhuriyet tecrübesi ve 
her türlü baskıya, darbeye 
ve hamleye rağmen ayakta 
tuttuğu demokrasisiyle 
geleceğe emin adımlarla 
yürümeye devam 
etmektedir. 

Aziz milletimiz ve onun 
iradesinin eşsiz bir tezahürü 
olan devletimiz; dünyayı 
kasıp kavuran salgın 
sürecinde insani değerleri, 
özellikle paylaşım ruhunu 
ve dünyanın neresinde 
olursa olsun, acılara ortak 
olabilmeyi herkese bir kez 
daha hatırlatan bir duruş 
sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 
Cumhuriyet’in banisi, büyük 
komutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, ebedî 
âleme irtihalinin 82’nci 
yıl dönümünde bir kez 
daha rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhu şâd olsun.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop
TBMM Başkanı


