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BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde  
10 Şubat 2021’de başlayan Pençe Kartal-2 
Harekâtı 14 Şubat’ta sona erdi. Son derece 
özel ve kritik bir bölgede yapılan harekâtta 
kontrol altına alınan mağarada, terör örgütü 
tarafından alıkonulan 12 vatandaşımız ve 
1 Iraklının şehit edildiği öğrenildi. Kara 
operasyonunun başlangıcında da  
3 kahraman askerimiz şehit olmuştu.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.
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TBMM Başkanı Prof. Dr, 
Mustafa Şentop, Irak’ın Gara 
bölgesinde, terör örgütü 

PKK tarafından şehit edilen 13 
sivil vatandaşa Allah’tan rahmet 
diledi. Şentop, 14 Şubat’ta sosyal 
medya hesabı üzerinden yaptığı 
paylaşımda, şu ifadelere yer 
verdi:

“Irak’ın Gara bölgesinde, melun 
terör örgütü tarafından infaz 
edilen 13 sivil vatandaşımızın 

naaşı bir mağarada bulundu. 
Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Terör örgütüne ve 
onun tüm destekçilerine lanet 
olsun. Milletimizin başı sağolsun.”

“Mel’un terör örgütü = PKK. terör 
örgütü = PKK. Adını değil zamirini 
telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda 
bir sorun gördüğümüzden veya 
çekindiğimizden değil. PKK’ya ve 
bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; 
binlerce kez lanet...”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret ettiler.

Kılıçdaroğlu’nun Meclisteki makamında 
gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren 
görüşmede, Soylu ve Akar’ın, PKK’nın alıkoyduğu  
13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak’ın  
kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2  
Harekâtına ilişkin bilgi verdikleri öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, Parti Genel 
Merkezi’ndeki makamında ziyaret eden  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın yaklaşık 1 saat süren 
görüşmede, PKK’nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını 
şehit etmesi ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe 
Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. 
Görüşme sonrası gazetecilerin “İçeride neler 
konuşuldu?” sorusuna Bakan Akar, “Malum konular.” 
yanıtını verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  
“TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE ONUN TÜM 
DESTEKÇİLERİNE LANET OLSUN.”

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANI AKAR, CHP GENEL BAŞKANI 
KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI 
MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
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TBMM Genel Kurulu, 16 
Şubat’ta TBMM Başkanvekili 
Celal Adan başkanlığında 

toplandı. 

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
Meclis’te görev yapan herkesin 
asli vazifesinin terörizmin kirli 
propaganda mekanizmasına 
baş eğmemek olduğunu 
belirterek “Terörle arasına mesafe 
koyamayanlar, bölücü katillerin 
güdümünden çıkamayanlar, 
karanlık ortaklıklar tesis edip el 

ovuşturanlar, bu saatten sonra, 
milletimizin vicdanında PKK ile 
aynı muameleyi görecektir.” dedi. 
Adan, TBMM Genel Kurulunun 
açılışında yaptığı konuşmada, 
milletin yüreğini yakan önemli bir 
süreç yaşandığına işaret ederek 
Gara bölgesinin bölücü terörden 
arındırılması için Pençe Kartal-2 
Harekâtı düzenlendiğini hatırlattı. 

Bu operasyon esnasında 
meydana gelen çatışmalarda 
Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı  

Burak Coşkun ve Astsubay 
Kıdemli Çavuş Harun Turhan’ın 
şehit olduğunu anımsatan Adan, 
“kahpece, alçakça pusu kurularak 
kaçırılan ve rehin tutulan 13 vatan 
evladının elleri bağlı infaz edilerek 
şehadete eriştiğini” belirtti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
TBMM Genel Kurulunda PKK’nın 
Gara’daki katliamı ve Pençe 
Kartal-2 Harekâtı konusunda 
bilgilendirme yaptılar. 

Millî Savunma Bakanı  
Hulusi Akar: 

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
PKK’nın 13 vatandaşı şehit ettiği 
mağara girişine, geometrik yapısı 
itibarıyla Hava Kuvvetleri’nin 
bombasının ulaşmasının mümkün 
olmadığını söyledi. Bakan Akar, 
TBMM Genel Kurulunda Irak’ın 
kuzeyindeki Gara bölgesinde icra 
edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı 
hakkında bilgi verdi.

• (PKK’nın 13 vatandaşı şehit ettiği 
mağara girişi) “Buraya herhangi 

bir şekilde hava kuvvetlerimizin 
bombasının ulaşması mümkün 
değil, geometrik yapısı 
itibarıyla.

• Mağara girişinde sadece ve 
sadece göz yaşartıcı gazlar 
kullanılmıştır. Bunun dışında 
herhangi bir silah, mühimmat 
kullanılması asla söz konusu 
değildir.

• Dost ve müttefiklerimizle 
koordine edilerek yapılan 
harekât öncesinde hedefler 
özenle seçilmiş, harekâtın 

BAKANLAR  
GENEL KURULDA BİLGİLENDİRME YAPTI
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İçişleri Bakanı  
Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
TBMM Genel Kurulunda Irak’ın 
kuzeyindeki Gara bölgesinde  
icra edilen Pençe Kartal-2 
Harekâtı hakkında bilgi verdi. 

• (PKK’nın şehit ettiği Türk 
vatandaşlarının aileleri) “Biz, bu 
ailelere sadece bir vatandaş 
muamelesi yapmadık, Allah 
şahittir, evlat olduk. Her 
üç ayda bir görüştük ama 

kimlerin nasıl görüştüğünü, bu 
ailelerimizi nasıl istismar etmeye 
çalıştıklarını, nasıl PKK’ya yönelik 
yeni bir alan açmak için çaba 
sarf ettiklerini söyleyeceğim.

• 1984’ten bugüne kadar terör 
örgütü 6 bin 21 sivil katliam 
gerçekleştirdi. O İnsan Hakları 
Derneği denilen canı çıkasıca 
dernek, bir tanesi için bir laf 
söyledi mi?

• Bu operasyonda, ilk tezvirat 
şu oldu: Bu evlatlarımız ayın 
10’unda şehit oldu. Ailelere 
telefon açtılar, Belçika numaralı 
bir telefondan dediler ki: 
‘Bombalıyorlar, çıkın deyin ki 
Türk Silahlı Kuvvetleri burayı 
bombalamasın.’ Çocuklarımız 
şehadete kavuştuktan sonra, 
onları katlettikten sonra aileleri 
nasıl 5 yıl istismar etmişlerse 
ölümlerinde de istismar 
etmeye çalıştılar.

• Derdimiz ne bizim, Gara’da? 
Niçin Avaşin-Basyan, niçin 
Hakurk, niçin Sinat-Haftanin? 
Niçin buralara giriyoruz? 
2019 yılında terör örgütünün 

yaptığı tacizlerin yüzde 70’i o 
bölgelerden bize geldi.

• İçim kan ağlıyor. Allah şahittir, 
o Murat Karayılan’ı bin parçaya 
bölmezsek... Tekrar şeref sözü 
veriyorum.

• 6 bin 21 katliamı nasıl 
gerçekleştirdilerse, bu 
evlatlarımızı da o mağarada 
katlettiler. Elbette biz bunları 
getirip ailelerine teslim 
etmek isterdik ama bunu 
gerçekleştiremedik. Hüznümüz 
de yasımız da büyük.

• PKK, ailelerimize karşı zafer 
kazanamayacak, ailelerimiz 
onları yenecek.

• Amerika ne derse desin 
umurumuzda bile değil. Biz, bu 
coğrafyada neyin yaşandığını 
biliyoruz.

• Terörle mücadele bugün 
başlamamıştır ama bilmenizi 
istiyorum, çok büyük bir süreçle 
inşallah en yakın zamanda 
PKK’nın kökünü kazıyarak sona 
erdireceğiz.”

planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal 
güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat 
ve hassasiyet gösterilmiştir.

• TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette 
hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik 
bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir.

• Terör örgütü dün olduğu kadar, bundan sonra 
da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir 
şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak.

• Operasyon, kahraman personelimiz tarafından, 
güvenlik kuvvetlerimiz tarafından oldukça zor 
şartlarda ve her ülkenin yapamayacağı bir şekilde 
gerçekleştirilmiş oldu.

• Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici 
olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ 
olarak ele geçirilmiştir.

• Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı 
Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği 
için terörle mücadeleye, en son terörist de 
etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla 
devam edecektir. Hiçbir şehidimizin bugüne 
kadar kanı yerde bırakılmadı, bundan sonra 
da bırakılmayacaktır. Harekât sırasında hayatını 
kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil 
milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz 
için de acil şifalar diliyorum.

• Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, 
güveni ve desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde, Libya’da, 
Doğu Akdeniz’de, Karabağ’da ve daha birçok 
coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara 
katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, 
hukukunu korumak için büyük bir fedakârlık ve 
kahramanlıkla mücadelesini sürdürmektedir.”
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TBMM Tören Salonu’nda 
gerçekleşen “1921 
Anayasası’nın Kabul Edilişinin 

100. Yılı Sempozyumu”, saygı 
duruşunun ardından İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sempozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de 16 Nisan 
2017’de referandum ile kabul 
edilen yeni hükûmet sistemi 
bulunduğuna işaret ederek, bu 
bağlamda yürütülen tartışmalarda 
birçok temel kavramın birbirine 

karıştırıldığını gördüklerini 
söyledi. Şentop, bunlarla ilgili 
hiçbir şey okumamış, hiçbir 
şey bilmeyen birçok kişinin bu 
konularda konuştuğunu, yazdığını 
gördüklerini ifade ederek, şunları 
kaydetti: 

“Kuvvetler ayrılığı, yani yasama 
ve yürütme erklerinin birbirinden 
ayrıldığı bir sistem. Bu sistemde, 
kuvvetlerin sert, katı şekilde 
ayrılması sonucu başkanlık 
sistemi dediğimiz bir hükümet 
sistemi ortaya çıkıyor. Yumuşak 

ayrım dediğimiz sistemde ise 
parlamenter sistem ortaya 
çıkıyor. İkisi arasında bir karma 
model olarak da yarı başkanlık 
veya yarı parlamenter sistem 
diyebileceğimiz bir sistem 
var. Dolayısıyla bizim bugün 
16 Nisan 2017 referandumu 
ile kabul ettiğimiz sistem, bu 
çerçevede kuvvetler ayrılığı ve 
birliği bağlamında kuvvetler 
ayrılığını esas alan, hatta sert, 
katı kuvvetler ayrılığını esas alan 
bir sistem, başkanlık sistemi. 
Öncelikle bu iki erkin, yasama 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından  
21 Ocak’ta TBMM’de düzenlenen “1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı 
Sempozyumu”nun açılış konuşmasını yaptı.

1921 ANAYASASI’NIN KABUL 
EDİLİŞİNİN 100. YILI SEMPOZYUMU
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ve yürütmenin birbirinden 
bağımsız olarak millet iradesine 
dayanması, iki ayrı seçimle 
seçilmesi meselesi. Halbuki 
parlamenter sistem, yumuşak 
kuvvetler ayrılığı sisteminde 
tek seçimle hem yasama hem 
yürütme seçiliyor. Daha doğrusu 
yasama seçiliyor, yürütme onun 
içinden çıkıyor. Birçok kişi burada 
sistemin doğası gereği olmayan, 
tamamen siyasi konjonktür gereği 
olan hususlardan hareketle, bir 
nevi kuvvetler birliği sistemi 
varmış gibi değerlendirme ve 
yaklaşımlarda bulunuyorlar. Siyasi 
partilerin yapısı, siyasi partiler 
sistemi bağlamında tartışılabilecek 
ayrı bir konudur. O bakımdan 
bugün Türkiye’de anayasal olarak 
yürürlükte olan hükümet sistemi, 
bir başkanlık sistemidir. 

Çok tuhaf, bu sözü bir yerde 
söyledim, bir gazetede yapılan 
değerlendirmede, ‘Meclis 
Başkanı, hükümet sisteminin 
başkanlık sistemi olduğunu itiraf 
etti.’ diyor. Bunu okuyunca çok 
utandım, nasıl itiraf etmişim diye. 
Aslında 16 Nisan 2017’den beri 
Türkiye’de hükümet sistemi, 
başkanlık sistemi. Bunu bilmeyen, 
ben itiraf ettiğim zaman öğrenen 
bir kişinin bu kadar büyük bir bilgi 
fukaralığıyla bir şeyler yazıyor 
olabilmesi hakikaten büyük bir 
cesaret ve cüret isteyen bir 
şey. Maalesef, Türkiye’de her 
malın alıcısı var. Eski bir tabir, 

kelimelerin mazur görülmesini 
isterim; ‘Topal atın kör alıcısı olur.’ 
derler. Dolayısıyla her lafın, her 
sözün, her değerlendirmenin 
83 milyonluk ülkede az veya 
çok alıcısı olacaktır. Bir tartışmayı 
yürüteceksek, olabilir herkesin 
değerlendirmesine, kanaatine, 
ulaştığı sonuca saygımız var 
fakat bunların doğru bilgilere 
dayanması lazım. Farklı fikirlere 
sahip olabiliriz ama bilgilerde 
eğer yanlışlık, çarpıtma varsa 
ona itiraz etmemiz lazım. Hep 
beraber doğru bilgiyi edinip, 
ondan sonra, isteyen o bilgiden 
başka bir yorum, farklı bir yorum 
elbette çıkarabilir. Ama bilgide bir 
yanlışlık, çarpıtma veya bilgisizlik 
varsa o zaman ona hep beraber 
müdahale etmemiz gerekir.” 

TBMM Başkanı Şentop, Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nun kabul ediliş 
sürecinde yaşanan gelişmeleri 
aktardı. Osmanlı’nın, Mondros 
Ateşkes Antlaşması ile işgal 
edildiğini, ardından işgale karşı 
bölgesel direniş hareketinin 
başladığını anımsatan Şentop, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak 
kurtuluş mücadelesini başlattığını, 
Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 
toplandığını, 28 Ocak 1920’de 
Misak-ı Millî’nin kabul edildiğini 
anlattı. 

İstanbul’un İngilizler tarafından 
işgali sırasında Meclis-i 

Mebusan’ın kapanmak zorunda 
kaldığını belirten Mustafa Şentop, 
Meclis’in, 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da toplandığını ve 20 
Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nu kabul ettiğini hatırlattı. 

Kurtuluş Savaşı sırasında İstiklal 
Marşı’nın da kabul edildiğini dile 
getiren Şentop, İstiklal Marşı’nın 
kabulünün, TBMM tarafından 
istiklalin kazanıldığının tescil 
edildiği anlamına geldiğini ve 
daha sonra İstiklal Marşı’nın 
Anayasa’nın değişmez maddeleri 
arasında yer aldığını kaydetti. 

TBMM’de 2021 yılının “İstiklal 
Marşı Yılı” olarak kabul 
edildiğini söyleyen TBMM 
Başkanı Şentop, “İstiklal Marşı, 
Anayasa’nın ideolojisi olarak 
nitelendirilebilecek bir metindir. 
2021’i İstiklal Marşı ve millî şair 
Mehmet Akif Ersoy’un üzerinde 
yoğunlaşacağımız bir yıl olarak 
değerlendireceğiz.” diye konuştu. 

Şentop, “Bugün, ‘Bu ülkeyi 
Tayyip Erdoğan yönetmesin de 
kim yönetirse yönetsin.’ diyen 
veya ‘Türkiye ekonomik olarak 
veya başka bakımlardan zarara 
uğrasın, batsın da millet belki bize 
bir şeyler verebilir.’ diye bekleyen 
bir ihanet zihniyeti içerisinde 
olan insanlar da var. Ama onlar 
hiçbir zaman kazanamamışlardır, 
kazanan her zaman Türkiye’nin 
‘istiklal-i tam’ını ve istikbalini 
düşünenler olmuştur. Milletimiz 
de bu anlayış içerisinde, bu 
kararlılık içerisinde hareket 
ediyor.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, 100 yıl 
önce Türkiye’nin bağımsızlığı 
için canını feda etmeyi göze 
alarak mücadele yürüten, başta 
TBMM’nin ilk Başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, bütün asker ve siyaset 
arkadaşlarını, Türkiye için gayret 
gösteren herkesi rahmetle andı. 
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 9 Şubat’ta 
Beştepe Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
törenle Millî Uzay 
Programını açıkladı. 
Türkiye’nin uzaydaki 
10 yıllık hedeflerinin 
açıklandığı tanıtım 
toplantısına TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve çok 
sayıda davetli katıldı.

GÖKYÜZÜNE BAK AY’I GÖR
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan,  
Beştepe Millet Kongre  

ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Millî Uzay Programı 
Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye adına 
tarihî bir dönüm noktasına 

şahitlik etmek üzere bir araya 
geldiklerini söyledi.Uzun süreli 
bir planlama ve çalışmanın 
ürünü olan, Türkiye’nin ilk Millî 
Uzay Programı’nı dünyaya 
ilan edeceklerini dile getiren 
Erdoğan, “Bu program, gerçekçi 
ama bir o kadar da rekabetçi 
hedefleri kapsayan içeriğiyle 
ülkemizin uzaydaki yol haritası 
olacaktır. 

Küresel uzay yarışında, ülkemizi 
üst liglere taşıyacak bu yol 
haritasının başarıyla hayata 
geçmesini diliyorum.” diye 
konuştu. 

Türkiye’nin uzaydaki hak 
ve menfaatlerini nasıl 
koruyacaklarını ve gelecek 10 
yılı nasıl şekillendireceklerini 
açıklayacaklarını söyleyen 
Erdoğan, “Paylaşacağımız 
hedefler, bir hayal ürünü değil, 

havacılık ve uzay teknolojilerinde 
bugüne kadar başardıklarımızın 
bir üst noktaya taşınmasıdır.” 
ifadelerini kullandı.

“Uydu üretme kabiliyetine sahip 
sayılı ülkeler arasına girdik.”

Türkiye’nin kozmik rekabetteki 
mücadelesinin 1985’ten bu yana 
sürdüğüne işaret eden Erdoğan, 
şunları söyledi: 

“Bu mücadelenin asıl altyapısını 
ise son 18 yıldaki yatırımlarımızla 
oluşturduk. 

Hamdolsun bugün her alanda 
olduğu gibi uzay çalışmalarında 
da insan kaynağı, tasarım ve 
mühendislik kabiliyetleri  
açısından çok daha güçlü bir 
Türkiye var. Ülkemizi kendi 
uydularını geliştirebilen, 
üretebilen, test edebilen 

Göbeklitepe’de tarlada bulunan monolitin 
gizemi Milli Uzay Programında çözüldü. Metal 
blokun Milli Uzay Programı’nın tanıtımının 
parçası olduğu anlaşıldı.
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bir seviyeye çıkardık. Kendi 
imkânlarımızla ürettiğimiz ve  
2012 yılında uzaya fırlattığımız 
istihbarat uydumuz GÖKTÜRK-2 
bunun ilk örneklerinden biridir. 

Böylece dünyada uydu üretme 
kabiliyetine sahip sayılı ülkeler 
arasına girdik. 

Şimdi sırada GÖKTÜRK-3 
var. Gece ya da gündüz fark 
etmeksizin her türlü hava şartında 
yüksek çözünürlüklü görüntü 
elde edebilecek bu uydumuzun 
planlama çalışmalarına devam 
ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 
uydu çalışmalarına ilişkin şu 
bilgileri verdi:

TÜBİTAK UZAY tarafından 
geliştirilen ilk yerli ve millî 
yüksek çözünürlüklü yer 
gözlem uydumuz İMECE’nin 
de entegrasyon işlemleri 
tamamlandı, testleri sürüyor. 

İnşallah 2022 yılında bu 
uydumuzu da uzaya fırlatılacağız. 

İMECE yörüngeye yerleştiğinde 
tüm kurumlarımızın görüntü 
ihtiyacını karşılayacak metre altı 
çözünürlükteki ilk millî gözlem 
uydumuz olacaktır. 

10 yıllık hedefleri açıkladı 

Erdoğan, Millî Uzay Programı’ndaki 
hedefleri gerçekleştirmek için 
hangi kaynak ve yetkinliklere sahip 
olunması gerektiğini, adımları ne 
zaman ve ne şekilde atacaklarını 
belirlediklerini aktararak, 
“Şimdi Türkiye’nin uzaydaki 10 
yıllık vizyon, strateji, hedef ve 
projelerinin yer aldığı Millî Uzay 
Programımızı bugünlerde meşhur 
olan sloganı ile tüm dünyaya ilan 
ediyor ve diyorum ki ‘Gökyüzüne 
bak, Ay’ı gör.” açıklamasında 
bulundu.

İmzalar atıldı

Konuşmasının ardından, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank tarafından Türkiye Uzay 
Ajansının marka tescil belgesi 
takdim edildi.

Erdoğan’ın huzurunda, protokol 
ve sözleşmeler, ilgililer tarafından 
imzalandı. 

Buna göre, Türkiye Uzay Ajansı 
koordinasyonunda, TUSAŞ, 
Türksat ve TÜBİTAK UZAY 
arasında “Millî Uydu Üretim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Protokol” imza 
altına alındı.

Türkiye Uzay Ajansı ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi arasında 
“Havacılık ve Uzay Teknolojileri 
Alanlarında Bilimsel ve Teknolojik 
İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı, Sabancı 
Üniversitesi ve TÜBİTAK UZAY 
arasında “Artırılmış X-Işını 
Zamanlama ve Polarimetri 

Uydusu Geniş Alan İzleme 
Uygulama Yazılımı Proje 
Sözleşmesi” imza altına alındı.

Türkiye Uzay Ajansı,  
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent 
arasında kurulacak “Uzay 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
Ortak AR-GE ve Teknoloji 
Geliştirme Çalışmalarının 
Yapılması İçin İş Birliği Protokolü” 
de imzalandı.

Toplantının düzenlendiği  
kongre ve kültür merkezinin 
tavanına yerleştirilen kubbeye  
3 boyutlu uzay görüntüsü 
yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşması öncesinde, Türkiye 
Uzay Ajansının logosu da tanıtıldı.

Toplantıya, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş ve çok sayıda 
davetli de katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Arnavutluk’un başkenti 

Tiran’daki temasları 
kapsamında, Meclis Başkanı 
Gramoz Ruçi ile baş başa 
görüşmesinin ardından 
heyetler arası görüşmeler 
gerçekleştirdi. Mustafa 
Şentop, görüşmelerin 
ardından düzenlenen ortak 
basın toplantısında, basın 
mensuplarını ve diğer 
katılımcıları Arnavutça 
selamlayarak Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türk halkının 
selamlarını iletti. 

Şentop, iki ülkenin Otranto 
seferini düzenleyen Gedik 
Ahmet Paşa, Sultan Ahmet 

Camisi’nin mimarı Elbasanlı 
Sedefkâr Mehmet Ağa, İstanbul 
Üniversitesinin kurucusu ve 
rektörü Hoca Tahsin, İstiklal 
Marşı’nı da yazan millî şair 

Mehmet Akif Ersoy, ilk Türkçe 
ansiklopedi ve sözlük çalışması 
yapan Sami Frasheri (Şemsettin 
Sami) gibi birçok müşterek 
şahsiyetlerinin bulunduğuna 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 4 Şubat’ta resmî 
bir ziyaret için Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’a gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
ARNAVUTLUK’TA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü
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işaret etti. Ekonomik ve ticari 
ilişkilerin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin önemli bir boyutunu 
teşkil ettiğini kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Halihazırda toplam ticaret 
hacmimiz yarım milyar dolar 
civarındadır. 

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
ticaret hacmimizi 1 milyar dolar 
seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. 

Buna ilaveten Arnavutluk’taki 
yatırımlarımızın, bilhassa 
turizm ile ilgili yatırımlarımızın 
artması konusunda da arzu 
ve niyetimizin olduğunu ifade 
etmek isterim. Avlonya’da 
Başkonsolosluğumuzun açılması 
için gerekli izinler tamamlandı. 
İnşallah en kısa sürede faaliyete 
geçecektir. 

Böylece Arnavutluk’un güneyinde 
turizmin gelişmesine katkıda 
bulunacak önemli bir nokta tesis 
edilmiş olacaktır.” 

Arnavutluk Meclis Başkanı 
Gramoz Ruçi, baş başa ve 
heyetler arası görüşmelerin 
ardından Mustafa Şentop 
ile düzenlediği ortak basın 
toplantısında, Türkiye’nin 
Arnavutluk’un sağlık altyapısına 
yönelik yardımlar yaptığını, 
Arnavutluk vatandaşı hastaların 
Türkiye’de tedavi edilmesine 
imkân sağladığını ve son olarak 
da Fier şehrinde hastane 
inşa ettiğini anımsattı. İki ülke 
arasındaki geleneksel ve dostane 
ilişkilerin yanı sıra stratejik 
ortaklığa da Arnavutluk olarak 
değer verdiklerini, görüşmede 
TBMM Başkanı Şentop’a ilettiğini 
aktaran Ruçi, tüm bunların 
bölgede ve daha geniş bir 
coğrafyada komşuluk, istikrar, 
barış ve kalkınmaya hizmet 
ettiğinin altını çizdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya 
geldi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kendisi ve heyeti 
onuruna verilen öğle yemeğine de katılan TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, daha sonra Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Başbakanlık 
binasında gerçekleşen görüşmeye, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat 
Ahmet Yörük ve iki ülke heyetleri katıldı. Meclis Başkanı Şentop ve 
beraberindeki heyet, daha sonra Tiran’daki İskenderbey Meydanı ve 
meydandaki Osmanlı döneminden kalma Saat Kulesi ile Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyon 
çalışmaları sürdürülen 
Ethem Bey Camisi’ni 
de ziyaret etti. 

Temasları kapsamında 
muhalefetteki 
Arnavutluk Demokratik 
Partisi Genel Başkanı 
Lulzim Başa ile de 
görüşen Şentop, daha 
sonra Türkiye’nin Tiran 
Büyükelçiliği tarafından 
onuruna verilen akşam 
yemeğine katıldı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Meta ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’daki temasları 
kapsamında, Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı İlir Meta 
tarafından kabul edildi. 

Kabulde Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı İlir Meta, iki 
ülke arasındaki mükemmel 
ilişkilere değinerek ve bu 
ilişkilerin gelecekte daha da 
gelişmesi gerektiğini belirterek, 
Türk yatırımlarının Arnavutluk’ta 
artması konusundaki iş birliğinin 
güçlendirilmesine ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Meta, 
“İki NATO müttefiki olarak iş 
birliği deneyimi ve Arnavutluk 
ile Türkiye arasındaki stratejik 
ortaklık, güvenlik ve barış 
için ortak çabaların önemli 
bir platformu olmaya devam 
ediyor.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Meta ayrıca, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Kasım 
2019’daki depremin ardından 
deprem konutlarının ve Fier’deki 
hastanenin inşası konusundaki 
taahhütleri için de teşekkür etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Arnavutluk temaslarının 
ikinci günü 5 Şubat’ta basın 
mensuplarının sorularını 
yanıtladı.

Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta 
bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Şentop, 
dünkü temasları kapsamında 
Cumhurbaşkanı İlir Meta, 
Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve 
Başbakan Edi Rama ile çok verimli 
görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinin 
her bakımdan iyi bir düzeyde 
seyrettiğini kaydeden Şentop, 
“Arnavutluk ile Türkiye arasında 
tarihî ve kültürel bağlar var. İlave 

olarak Türkiye’de 
Arnavut kökenli 
vatandaşlarımızın 
sayısı, Balkanlar’da 
yaşayan 
Arnavutların 
toplam nüfusuna 
yakın bir nüfusa 
sahip. 

Dolayısıyla onlar 
iki ülke arasında 
çok güçlü bir 
bağ ve köprü 
oluşturuyorlar.”  
dedi.

FETÖ

FETÖ’nün sadece Türkiye’de 
faaliyet göstermediğine dikkati 
çeken Şentop, Balkan ülkelerinde 
de FETÖ’nün varlığından 
haberdar olduklarını dile getirdi. 
Şentop, şunları kaydetti:

“Arnavutluk’ta da bu örgüte 
mensup bazı kişilerin varlığını 
biliyoruz. Bazı kurumların, 
şirketlerin, eğitim kurumlarının, 
yani maskelerinin arkasından 
faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. 
Bu konuda her zaman başta 
istihbarat kuruluşlarımız olmak 
üzere, güvenlik kuruluşlarımız, 
ilgili bakanlıklarımız, yargı 
kuruluşlarımız temas halindeler. Bu 
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örgüt mensuplarının Türkiye’ye iadesi, yargılananların, 
arananların, talep edilenlerin iadesi gerekir. 
Bu örgütün faaliyetlerine hiçbir ülke müsaade 
etmemelidir. ‘Türkiye’de bir tecrübe yaşandı, dur 
bakalım burada ne olacak’ diye beklersek, benzer 
acı tecrübeleri her ülke yaşayabilir.”

Tüm görüşmelerinde FETÖ’nün yeni nesil 
uluslararası bir terör örgütü olduğunu ifade ettiğini 
aktaran Şentop, “Bunlar aramızda dolaşan, bizlerle 
konuşurken bizim fikirlerimizi benimsemiş insanlar 
gibi hareket eden, fakat arkamızı döndüğümüz 
anda bizi hançerleyen sinsi terörist tipleri.” dedi.

Yeni Anayasa

Yeni anayasa konusunun Türkiye’de 1982’den beri 
tartışıldığını, zira 1982’de yürürlüğe giren anayasanın 
yapılış şekliyle ilgili ciddi problem olduğunu 
kaydeden Şentop, bu anlamda bir meşruiyet 
tartışması bulunduğunu vurguladı.

Şentop, bunun 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 
darbeyi yapan generallerin belirlemiş olduğu 
bir danışma meclisi tarafından yapılmış Anayasa 
olduğunu anımsatarak, “Şüphesiz referanduma 
sunuldu, ama bu Anayasa’nın gerek içeriği ile gerek 
hükümleri ile gerek yapılış şekli ile ilgili tartışmalar 
sona ermedi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden 
bu perdenin açılmasını ve Türkiye’yi uzun yıllardır 
meşgul eden bir meselenin bir şekilde nihayete 
erdirilmesini arzu eden bir adım attığını kaydeden 
Şentop, şunları kaydetti: “Anlaşmayı esas alan, 

ayrışma noktalarını değil de anlaşılan noktaları öne 
alan, onlar üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımla farklı 
formüllerle Türkiye yeni bir anayasa yapabilir. 

Ben bu konuda ümitli olduğumu söylemek isterim. 
Ama daha baştan samimiyet sorgulayan, niyet 
okumaya kalkışan, gündem geldiydi, gündem 
gittiydi gibi bazı çok kenar tartışmalarla bu yeni 
anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir 
yaklaşım değil. Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni 
anayasa konusunda adım atılabilir, mesafe alınabilir.”

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki kara suları 
meselesi

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki kara suları 
meselesine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Şentop, 
Türkiye’nin de uzun yıllardır Adalar Denizi’nde 
Yunanistan ile benzer bir sorun yaşadığını aktardı. 

Şentop, bu noktada mahkeme kararlarının 
ve hukuki görüşlerin emsal teşkil etmediğini 
gördüklerini, zira Fransa ile İngiltere arasında Manş 
Denizi’nde yaşanan deniz alanlarının sınırlarıyla 
ilgili olan ve Türkiye’nin de tezlerini doğrulayan 
uluslararası mahkeme kararı olduğunu belirterek, 
“Türkiye’nin bu konularla ilgili sınırları bellidir, tezleri 
bellidir, Adalar Denizi ile ilgili de Türkiye’nin kararı 
ve kararlılığı bellidir. Burada uluslararası hukuktan 
kaynaklanan hak ve menfaatlerini, alakalarını 
Türkiye sonuna kadar büyük bir kararlılıkla savunur. 
Masada da savunur, sahada da savunur. Türkiye’nin 
ekonomik ve askerî gücü de haklarını, menfaatlerini 
koruyabilecek bir imkânı Türkiye’ye veriyor.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Arnavutluk’taki 
temaslarının ikinci gününde 
ülkenin kuzeyindeki İşkodra 
şehrine ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, İşkodra’da Hacı Şeyh 
Şamia İmam Hatip Lisesinde 
öğrenciler tarafından hazırlanan 
programı izledi. Öğrenci ve 
velilere hitaben bir konuşma da 
yapan Şentop, okulun açılışını 
telekonferansla gerçekleştiren 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve kendisinin 
de imam hatipli olduğunu 
anımsattı.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul 
Fırkateyni’nin Denize İniş 

ve Pakistan MİLGEM Korvet 
Projesi 3. Gemisinin İlk Kaynak 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
“Askerî, ekonomik ve diplomatik 
bakımdan güçlü olmak bizim için 
tercihten öte, bir zorunluluktur. 
Bu anlayışla 2002 yılından itibaren 
savunma sanayiinde millîlik 
ve yerliliğin azami seviyeye 
çıkartılması için her türlü imkânı 
seferber ettik” dedi.

MİLGEM Projesi’nin 5’inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni’nin  
Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü Gemi İlk Kaynak Töreni  
23 Ocak’ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. 
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop katıldı. 

YERLİ 
VE 

MİLLÎ
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Tören vesilesiyle Pakistan’a 
selam ve sevgilerini 
gönderen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün tarihten 
süzülüp gelen Türkiye-
Pakistan kardeşliğini, 
hamdolsun bir adım 
daha öteye taşıyoruz. 
Geçen sene İslamabad’a 
yaptığımız ziyaret vesilesiyle 
yeni boyutlar kazanan 
iki ülke iş birliği, inşallah 
her alanda güçlenmeye 
devam edecektir. 
Pakistanlı kardeşlerimizle 
özellikle savunma sanayii 
alanında çok ciddi bir 
potansiyelimizin olduğunu 
biliyoruz. Türkiye gibi 
Pakistan da oldukça zorlu 
bir coğrafyada terör 
örgütleri başta olmak üzere 
birçok tehditle mücadele 
ediyor. Bu tehditlerin 
bertaraf edilmesinde iki 
kardeş ülkenin birbirine 
sunabileceği çok 
ciddi katkılar olduğuna 
inanıyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında şu mesajları 
verdi: 

• “Biz, iddiaları, hedefleri, dünyanın 
gidişatına dair söyleyecek 
sözü olan bir milletiz. Biz, 83 
milyon vatandaşımızla beraber 
milyonlarca kardeşimizin 
de sorumluluğunu taşıyan 
bir ülkeyiz. Öyleyse askerî, 
ekonomik ve diplomatik 
bakımdan güçlü olmak bizim için 
tercihten öte, bir zorunluluktur.

• Türkiye, hem millî güvenliğini 
garanti etmek, hem 
de dostlarının haklarını 
savunabilmek için caydırıcılığını 
en üst düzeyde tutmak 
mecburiyetindedir.

• Suriye’deki ve Irak’taki 
meşru, terörle mücadele 
harekâtlarımızdan, Doğu 

Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarımızı 
savunma mücadelemize kadar, 
millî güvenliğimizi korumak 
amacıyla attığımız her adımda 
baskıyla karşılaştık.

• Kara ve deniz araçlarında 
kendimizle beraber dost ve 
müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını 
da karşılayan bir ülke haline 
geldik. Kendi savaş gemisini 
tasarlayan, inşa eden ve 
idamesini gerçekleştirebilen 10 
ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız 
hava aracı, silahlı insansız hava 
aracı ve TİHA üretimindeyse 
artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
arasındayız. Nereden nereye.

• Savunma sanayiinde 2002 
yılında sadece 62 proje 
yürütülürken, bugün bu sayı 
700’e yaklaştı. Sadece son 5 
yılda yaklaştık 350 yeni projeyi 
başlattık. Bütçesi 5,5 milyar 
doları ancak bulan savunma 
projelerini yaklaşık 11 katlık bir 
artışla 60 milyar dolarlık proje 
hacmine ulaştırdık.

• Korkut Alçak İrtifa Hava 
Savunma Silah Sistemi’nin deniz 
versiyonu olan Gökdeniz’i ilk 
kez İstanbul Fırkateyni’yle birlikte 
envantere alacağız.

• Anadolu gemimizden 
sonra yerli ve millî olarak 
planlayacağımız uçak gemimiz 
bizi bu alanda en üst lige 
taşıyacaktır.

• Kamu ve özel sektörüyle  
Türk savunma sanayiinin  
tamamı bir bütündür. Terör 
örgütleriyle simbiyotik ilişkisi 
olanların tamamı yalan,  
tamamı çarpıtma ürünü 
hezeyanlarının bizi doğru 
yoldan alıkoymasına müsaade 
edemeyiz. Bunların amacı 
ülkemizi sadece askerî açıdan 
değil, ekonomik olarak da 
dışarıya bağımlı kılmaktır.”
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TBMM Başkanı Şentop, 23 
Ocak’ta İstanbul Fırkateyni’nin 
Denize İniş ve Pakistan 

MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü 
Gemi İlk Kaynak Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
çok zor bir coğrafyada, dünyanın 
siyasi, askerî ve ekonomik 
haklarının kesişme noktasında, 
önemli bir yerde olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin bu bakımdan güçlü 
olmasını gerektiren bir coğrafi 
mecburiyet olduğunu ifade 
eden Şentop, binlerce yıllık 
tarihin, medeniyetin omuzlarına 
yüklediği büyük sorumluluklar ve 
tarihî mesuliyetler bulunduğunu 
vurguladı. Şentop, bu açıdan, 
önce yakın coğrafyasında 
komşularından başlamak üzere, 
bütün dünyada Türkiye’ye yönelik 
büyük beklentiler bulunduğunu 
ifade etti. 

2. Dünya Savaşı sonrasında 
kurulan dünyadaki uluslararası 
paradigmanın 20. yüzyılın 
sonlarında aslında çöktüğünü 
anlatan Şentop, “21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde dünyanın başta, 
bölgemizde olmak üzere 
yeniden şekilleneceği, yeni 
paradigmalarla şekilleneceği bir 
tabloyla karşı karşıyayız.  
Bu tabloda Türkiye müstakil ve 
güçlü, başta, dostlarını himaye 
eden, onlara sahip çıkan 
bir anlayışla hareket etmek 
mecburiyetinde.” diye konuştu. 

Bu üç kritik noktanın kesiştiği bir 
yerde Türkiye’nin güçlü olması 
gerektiğinin altını çizen Şentop, 
şöyle devam etti: 

“Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, 20 yıldır Türkiye’nin 
büyük bir uyanış içerisinde 
olduğunu görüyoruz. Bunun 
ilk adımı Türkiye’nin kendisine 
bir özgüvenle bakabilmesi, 
kendisine ve geleceğine güvenle 
bakabilmesiydi. Çok şükür bunu 
aştık. Ekonomik gelişmelerle de 
beraber, artık bugün Türkiye’nin 
savunma sanayii alanında da önce 
kendisini yerli ve millî teknolojilerle 
üretimle geliştirip, daha sonra 
dostlarına da bu anlamda lojistik 
destek verebilecek bir noktaya 
geldiğini görüyoruz.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
efsanevi Dışişleri Bakanı 
Kissinger’ın, “Gücünüzün gölgesi 
masaya düşmedikçe masadan 
sonuç almanız mümkün değildir.” 
sözünü hatırlatarak, “İşte Türkiye, 
sadece ekonomik anlamda 
değil, savunma sanayii alanında 
da gücünün gölgesinin masaya 
düştüğünü gördüğü, sadece 
kendimizin değil, dostlarımızın 
da bunu gördüğü bir noktada. 
İşte bunun somut bir misalini 
az sonra denizle mavi vatanla 
buluşturacağımız İstanbul 
Fırkateyni’yle göreceğiz.” ifadesini 
kullandı. 

Şentop, bu kıymetli eserin 
oluşmasında öncülük, liderlik eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve emeği geçen 
komutanlara, mühendislere, 
işçilere teşekkür etti. 

“Türkiye, yüzde 70’leri aşan bu 
yerlilik ve millîlik oranını yüzde 
100’e, yakın zamanda ulaştıracak 
bir kararlılığa sahiptir.” diyen 
Mustafa Şentop, başta şehitler 
olmak üzere Türkiye’nin tam 
bağımsızlığı ve istikbal davasında 
mücadele eden, emek sarf eden 
gazilere ve vatan için mücadele 
eden herkese teşekkürlerini 
sundu.

Törene, Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Adnan Özbal,  
Donanma Komutanı Oramiral 
Ercüment Tatlıoğlu, 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü 
Zafer Aktaş, Savunma Sanayii 
Başkanı İsmail Demir, Pendik 
Belediye Başkanı Ahmet Cin,  
AK PARTİ İstanbul İl Başkanı 
Bayram Şenocak ve ilgililer  
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Türkiye müstakil ve 

güçlü, başta, dostlarını 
himaye eden, onlara 

sahip çıkan bir 
anlayışla hareket etmek 

mecburiyetindedir.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Şubat’ta 
Sayıştay Başkanlığını ziyaret 

ederek, Kurumda yeni göreve 
başlayan denetçi yardımcıları 
için düzenlenen “Tecrübe 
Paylaşımı” programında bir 
konuşma yaptı. Şentop, Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş ile 
Sayıştay binasındaki sergi alanının 
açılışını da gerçekleştirdi. TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “Sayıştay 
Başkanlığı Sergi Alanı açılışına ve 

kurumda göreve yeni başlayan 
denetçi yardımcıları için “Tecrübe 
Paylaşımı” programına katıldı. 

Sayıştay Başkanlığında, tarihî 
Türk devletlerinden Karahanlılar, 

Gazneliler ve Selçuklularda 
denetim kurumu olan “Divan-ı 
İşraf” ismine atfen 56 ülkeden 190 
obje ve hediyenin bulunduğu 
sergi alanının açılışını yapan 
Şentop, ardından şeref defterini 

TBMM Başkanı Şentop, 
Sayıştay Başkanlığında 
yeni göreve başlayan 
denetçi yardımcılarına 
tecrübelerini aktardı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDA
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

imzaladı. Mustafa Şentop, açılışın 
ardından Sayıştay Başkanı Seyit 
Ahmet Baş ile makamda bir araya 
geldi. 

Görüşmenin ardından TBMM 
Başkanı Şentop, Sayıştay 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
“Tecrübe Paylaşımı” programında, 
Kurumda göreve yeni başlayan 
denetçi yardımcılarına 
tecrübelerini aktardı. 

Konuşmasında, dünyadaki hukuk 
geleneklerinden, Osmanlı’daki 
kazaskerlik kurumundan bilgiler 
veren Şentop, Sayıştay’ın, TBMM 
adına devletin kurumlarının 
harcamalarının nasıl yapıldığını 
denetlediğini ve Türkiye’deki en 
köklü kurumların başında geldiğini 
söyledi. Mustafa Şentop, Sayıştay 
çalışanlarının ve denetçilerinin 
iyi yetişmiş kişiler olduğunu, 
bundan gurur duyduklarını dile 
getirdi. Bürokraside, siyasette 
ve sivil alanda en önemli 
konunun işini düzgün yapmak 
olduğunu belirten Şentop, bu 
döneme kadar edindiği en 
önemli tecrübenin bu olduğunu 
vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
herkesin işini düzgün yaptığını 

düşündüğünü ama gerek 
yaşanılan sıkıntıların, zorlukların 
gerekse karşılaşılan krizlerin 
temelinde herkesin işini doğru 
yapmamasının yattığını belirterek, 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin her 
alanda, bürokraside, yargıda, 
siyasette, sanayide, ticarette, 
düz memurlukta bulunduğu 
işin vazifesini, sınırlarını düzgün 
bir şekilde yapan, işini iyi yapan 
insanlara ihtiyacı olduğunu, 
devletin işini iyi yapan insanların 
emeği üzerinden yürüdüğünü 
ifade etmek isterim. Genç 
arkadaşlarımıza tavsiyem, işinizi 
doğru yapmanız. Hem devlet için 
önemli hem sizin sorumluluğunuz. 
İlerlemek, yükselmek, terfi 
etmek istiyorsanız da bence 
bunun en sağlam yolu işinizi 
doğru yapmaktan geçiyor.” 
İnsanlık tarihinin dönüm noktaları 
bulunduğunu, Türkiye’nin dünya 
ile birlikte bir dönüşüm noktasında 
olduğunu belirten Şentop, şöyle 
konuştu: 

“Tarihin akışının hızlandığı 
önümüzdeki dönemlerde 
siyaset, hukuk, uluslararası 
ilişkiler, ticaret ve finansta birçok 
şeyin paradigmasıyla temelden 
değişeceği bir dönemin 
başlangıcındayız. 20. yüzyıla ait 

fikirler, kurumlar, paradigmalar 
çökmüş, iflas etmiştir. Bugün bütün 
dünyada yaşamış olduğumuz 
sorunlar bir sistemin içindeki 
sorunlar değil, ek sistem arayışının 
getirmiş olduğu sorunlardır ya 
da yeni bir düzen kurulurken 
rol almaya, yer kapmaya, güç 
değişimine yönelik yaşanılan 
çatışmalardır. Böyle bir dönemde 
Türkiye, şükür ki daha güçlü 
bir pozisyonla söz sahibi ve 
karar sahibi bir devlet olarak 
bu sürecin içerisine giriyor. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 
Türkiye 20 yıldır kendisini yeniden 
yapılandıracağı bir süreci yaşıyor.” 

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın 
yeniden inşa edileceği bir 
dönemde, Türkiye’nin hükümet 
sistemi değişikliği başta olmak 
üzere birçok alanda önce 
kendisini inşa ettiğini belirterek, 
gelecek yılların Türkiye’nin daha 
da güçleneceği yıllar olacağını 
ifade etti. 

Programda, Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş da Türk denetim 
sisteminin kökenlerini oluşturan 
İslam tarihi, Selçuklu ve Osmanlı 
Devleti dönemindeki hukuk ve 
denetim çalışmalarına ilişkin bilgi 
verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 13 
Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde düzenlenen Radyo 
Televizyon Gazetecileri Derneği 
(RTGD) 2019 yılı Medya Oscar 
Ödülleri Töreni’nde bir konuşma 
yaptı. 

2019 Medya Oscarları Töreni 
münasebetiyle davetlileri 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
misafir etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
seneki Medya Oscarlarına 
layık görülen televizyoncuları, 
radyocuları, muhabir ve sanatçıları 
tebrik etti. 

Törene, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, RTÜK Başkanı 
Ebubekir Şahin ile TRT Genel 
Müdürü İbrahim Eren de katıldı. 

Konuşmaların ardından farklı 
kategorilerde ödüllerin takdimi 
gerçekleştirildi.

RADYO 
TELEVİZYON 

GAZETECİLERİ 
DERNEĞİ 

2019 YILI MEDYA 
OSCAR ÖDÜLLERİ 

TÖRENİ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 
(RTGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’ne 
katıldı.
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Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçilen İrfan 
Fidan için 9 Şubat’ta AYM 

Yüce Divan Salonu’nda yemin 
töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet 
Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı Muharrem 
Akkaya, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Yozgat Milletvekili Bekir 

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, yüksek 
yargı üyeleri ve çok sayıda davetli 
katıldı. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan’ın 

konuşmasının ardından yemin 
törenine geçildi. Öz geçmişi 
okunan yeni üye Fidan yemin etti. 
İrfan Fidan’a cübbesi Zühtü Arslan 
tarafından giydirildi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
ANAYASA 
MAHKEMESİ 
ÜYELİĞİNE 
SEÇİLEN 
İRFAN FİDAN’IN 
YEMİN TÖRENİNE 
KATILDI
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TBMM Başkanı Şentop,  
9 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından paylaştığı 

mesajda, “Endonezya’da bir yolcu 
uçağının düşmesi sonucunda çok 
sayıda can kaybının meydana 
geldiğini öğrenmekten derin 
üzüntü duydum. Kazada hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
acılı yakınlarına ve kardeş 
Endonezya halkına başsağlığı 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Endonezya’daki uçak 
kazasına ilişkin, Endonezya Halkın 
Danışma Meclisi Başkanı Bambang 
Soesatyo’yu telefonla arayarak, 
taziyelerini iletti.

TBMM Başkanlığı İletişim 
Koordinatörlüğü’nden alınan 
bilgiye göre, Meclis Başkanı 
Şentop, Cakarta’dan Pontianak 
kentine hareket eden bir yolcu 

uçağının kalkıştan hemen sonra 
düşmesi sonucunda 60’tan fazla 
kişinin hayatını kaybettiğini büyük 
üzüntüyle öğrendiğini belirterek, 
kazada hayatını kaybedenlere 
rahmet, kederli ailelerine ve 
kardeş Endonezya halkına 
başsağlığı diledi. 

Endonezya ile böyle zor günlerde 
dayanışma içinde olmaya büyük 
önem atfettiklerini kaydeden 

“KARDEŞ ENDONEZYA 
HALKINA BAŞSAĞLIĞI 
DİLİYORUM.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Endonezya’da düşen uçakta hayatını kaybedenler 
için taziye mesajı yayımladı.
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Şentop, “Zaman zaman 
yaşanan doğal afetlerde 
de daima en önde yardıma 
koşan ülkelerden olan 
Türkiye olarak maddi ve 
manevi herhangi bir yardım 
talebini karşılamaya her 
zaman hazırız.” ifadelerini 
kullandı. 

Covid-19 salgınında dahi iki 
ülke parlamentoları arasında 
üst düzey temasların 
kesintisiz şekilde devam 
etmesinin memnuniyet 
verici olduğunu ifade 
eden Şentop, “Zatıalinizi 
geçtiğimiz Kasım ayında 
ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duydum. 
Ben de önümüzdeki 
dönemde nazik davetinize 
icabeten ülkenize ziyarette 
bulunmayı arzu ediyorum.” 
diye konuştu. 

Covid-19 salgınının küresel 
etkilerini azaltmak için, dost 
ve kardeş Endonezya’yla 
aşı çalışmaları dahil olmak 
üzere her türlü iş birliğine 
hazır olduklarını bildiren 
Şentop, “Ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizde, 
bilhassa savunma sanayii 
ile uzay ve havacılık 
sanayii alanlarında iş birliği 
potansiyelimiz büyüktür. İkili 
iş birliğimizi daha ileri bir 
düzeye taşımak amacıyla 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da bu yıl 
içinde Endonezya’ya bir 
ziyaret gerçekleştirmesinin 
planlandığını ifade etmek 
isterim.” bilgisini verdi. 

Endonezya halkına 
başsağlığı dileyen Şentop, 
“Cenabıhak’tan bir daha 
böyle elim vakalarla 
karşılaştırmamasını niyaz 
ediyorum.” dedi.
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Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin, trafik 

kazalarındaki can kaybında 
yüzde 50 azalış hedefini 
tutturan iki ülkeden biri 
olduğunu belirterek trafik 
güvenliği çalışmalarına 
istisnasız herkesin destek 
vermesinin şart olduğunu 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2 Şubat’ta Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 2021-2030 
Karayolu Trafik Güvenliği 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
ile Trafik Medya Yüzlerinin 
Tanıtımı ve Trafik Medya 
Ödülleri Programı’nda konuştu.

TRAFİK MEDYA  ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı’nda 
konuştu. Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katıldı.
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Erdoğan, bu belge ve planın 
hazırlanmasındaki gayretleri, 
ve trafik güvenliği meselesinin 
çözümü için ortaya katkı 
koyanlara teşekkür etti.

“Trafikle ilgili hiçbir meseleyi 
ertelemedik.”

Göreve geldiklerinde 
trafik denetleme ekipleri, 
personel ve araç sayısı 
ile araç muayenelerinin 
yetersiz olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı 
ve etkin müdahale için gereken 
sağlık altyapısı yetersizdi. 

Tüm bu alanlarda yaptığımız 
yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. 
Yeni kanunlar, yeni kurallar 
getirdik. Yeni teknolojiler 
geliştirdik. Elbette, ‘Bütün bunlara 
ne gerek var? Böyle devam etsin.’ 

diyenler de 
oldu, ama 
biz trafikle 
ilgili hiçbir 
meseleyi 
ertelemedik.” 
dedi.

Gecikilen 
her günün 
faturasının 
insan canı 
olduğu 
bilinciyle 
meseleye 
dört elle 
sarıldıklarını 
bildiren 
Erdoğan, 
“Sıfır can 
kaybı, sıfır 
yaralanma, 
sıfır maddi 
hasar.’ 
hedefimize 
ulaşana kadar 
da inşallah 
çalışmaya 
devam 
edeceğiz. 

Esasen bu konu her türlü siyasi 
ve fikrî ayrılığın, her tür rekabetin, 
her türlü tartışmanın üstünde bir 
meseledir. Dolayısıyla bu ülkede 
yaşayan istisnasız herkesin, trafik 
güvenliği hususundaki çalışmalara 
destek vermesi şarttır.” ifadelerini 
kullandı.

“Toplumun tüm kesimleri elini 
taşın altına koymalı.”

“Öncelikli alanlar” ve “müdahale 
edilebilecek alanlar” olmak üzere 
iki ana bölümün oluşturulduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, “Aşırı 
hızla mücadele, teknik ifadesiyle 
‘incinebilir yol kullanıcıları’ 
bu şekilde tarif edilen yaya, 
motosikletli, bisikletli, engelli 
ve yaşlılar gibi kullanıcıların 
korunması, en çok kaza olan 
yerler olarak tarif ettiğimiz kaza 
kara noktalarının iyileştirilmesi, 

öncelikli alanlarımız arasındadır. 
Müdahale gerçekleştirilecek 
alanlar başlığının altında ise trafik 
güvenliği yönetimi, karayolu alt 
yapısı ve yol çevresi, araçlar, 
eğitim, denetim ve kaza sonrası 
müdahale olmak üzere 6 
başlığımız bulunuyor.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
başlıkların altına inildiğinde daha 
somut alanlar ve eylemlerin 
tarif edildiğine işaret ederek 
“Şüphesiz bu mesele toplumun 
tüm kesimlerinin elini taşın altına 
koyarak trafik güvenliğini asgari 
müşterek kabul ederek başarılı 
olabileceğimiz bir konudur.” diye 
konuştu. 

Bu amaçla gerçekleştirilen 
Trafik Medya Yüzleri Projesi’ne 
katkı verenlere teşekkür eden 
Erdoğan, 2020 yılı Trafik Medya 
Ödülleri’ne layık görülen haber 
programlarının, dizilerin ve 
magazin programlarının yapımcı 
ve oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trafik 
kazalarında kaybettiğimiz tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
tedavisi süren yaralılarımıza şifalar 
diliyorum. Başta trafik polislerimiz 
ve jandarmamız olmak üzere 
yaz, kış demeden özveriyle 
çalışan tüm kamu görevlilerine, 
gönüllülere yine şahsım, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Tüm vatandaşlarıma trafik 
kurallarına uyma çağrımı 
tekrarlayarak hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara 
Valisi Vasip Şahin de katıldı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 
açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 
Antep’e 8 Şubat 1921’de “Gazi” unvanı verilişinin 

yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde 
(Birinci Meclis Binası) düzenlenen anma programına 
katıldı. 

Programın ardından gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, “İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi 
kararına uyularak, Enis Berberoğlu hakkındaki 
infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “Herhangi 
bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç 
ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu 
karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili 
mercilere iletiyor. Normal seyri içinde süreç ilerliyor. 
Bir değerlendirme yapmama gerek yok.” dedi. 

Anayasa Mahkemesinin, ihlalin nasıl kaldırılacağına 
dair kararını ifade ettiğini söyleyen Mustafa Şentop, 
“Başsavcılığın talebi, buna uygun bir süreç. Süreç 
devam ediyor. Bir değerlendirme yapmayayım.” 
diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni 
anayasa tartışmalarına ilişkin “İktidarı inandırıcı 
bulmuyorum.” sözü hatırlatılarak, değerlendirmesi 
sorulan TBMM Başkanı Şentop, “Yeni anayasa fikri, 
bütün herkeste her zaman bir heyecan uyandırıyor. 
Ben daha önceki görüş ve açıklamalara da 
baktığımda bir anayasa, yeni anayasa konusunda 
herkesin, yine yapılması yönündeki kararını, 
kararlılığını görüyorum.” ifadelerini kullandı. 

Şentop, hükümet sistemi tartışmaları yapıldığına 
dikkati çekerek, “Hükümet sistemi tartışması bizatihi 
zaten anayasa tartışması demektir. Bir taraftan 
anayasa tartışması yapmak, diğer taraftan da onun 
da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından 
kaçınmak doğru değildir. Yeni anayasa konusunda 
niyet okumayı bir kenara bırakarak, herkesin bu işin 
olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Yeni anayasa konusunda niyet okumayı 
bir kenara bırakarak, herkesin bu 
işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini 
denemesi gerekir.” dedi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN 
“YENİ ANAYASA” 
AÇIKLAMASI
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Ocak’ta 
oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile 
Çekmeköy’deki “Uyanış: Büyük Selçuklu” setini 

gezerek, dizideki Saray, İsfahan, Kuvel Kalesi ve 
obayı ziyaret etti. Atlı birliklerden oluşan oyuncular 
tarafından karşılanan Şentop’a yapımcı Emre Konuk, 
TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ ve TRT 
Plato Müdürü Yahya Tayyip Aydeniz eşlik etti. 
Konuk, Şentop’a set hakkında bilgi verdi. 

Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından 
izleyen Şentop, yönetmen koltuğuna oturdu. Dizi 
oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, sette 
bulunan alanda 3 ok atarak hedef tahtasını vurdu. 
Şentop, dünyada birçok ülkenin tarih anlatan Türk 
dizilerini ilgiyle takip ettiğini söyledi. 

Dizi setinin çok güzel tasarlandığını ifade eden 
Şentop, şunları kaydetti: “Çok önemli bir dönemi 
ele alıyor. Büyük Selçuklu’nun sınırlarının en büyük 
noktaya ulaştığı Melikşah dönemi. Dizi büyük bir 

ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle 
tavsiye ederim. Bu tür tarihî olayları anlatan diziler 
çok önemli. Bütün dünyada ilgi alaka görüyor. 
Türkiye’de bunun eksikliği vardı. Emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda 
izlediğimiz biraz masalsı tarihî filmler vardı, Allah 
sağlık versin, Cüneyt Arkın’ın başrolde oynadığı.” 

Şentop’a, üzerinde 24 Oğuz boyundan Kınık 
boyunun simgesinin bulunduğu el yapımı “Savaşçı 
Zırhı” hediye edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BÜYÜK 
SELÇUKLU DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TRT’de yayınlanan  
Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti.
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Kırklareli Millet Bahçesi ile 
ilgili çalışmaları yerinde 
inceleyen TBMM Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Şentop, burada 
gazetecilere gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Şentop, bir gazetecinin İlker 
Başbuğ’un açıklamalarına ilişkin 
sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Herkes, hangi kesimden hangi 
siyasi görüşten olursa olsun, 
başta emekli askerler, emekli 
generaller olmak üzere herkesin 
kayıtsız, şartsız, mazeretsiz olarak 
doğrudan ve sadece darbecileri 
suçlayan bir yaklaşım içerisinde 
olması lazım. 

Yani ‘Şu olsaydı, Menderes 
de şunu yapsaydı belki darbe 
olmazdı.’ falan gibi yaklaşımlar 
biraz darbeciler için açık kapılar 
aralamaya yönelik sonuçlar ortaya 
çıkartıyor.” 

Şentop, CHP’li Fikri Sağlar 
hakkında “halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik veya aşağılama” suçundan 
resen soruşturma başlatılmasıyla 
ilgili ise, “90’lı yıllar başörtüsüyle 
ilgili yaşanan önemli trajediler var, 
sorunlar var, yaklaşım problemleri 
var. Türkiye bunları aşmaya 
çalışıyor. Toplumsal hayatımızda 
bunları aştık, gerek üniversitelerde 
gerek diğer okullarımızda, 
gerek kamu hayatında gerekse 
toplumsal hayatta. Artık başı açık, 
başı örtük ayrımı ve buna yönelik 
ayrımcı fikirler, yaklaşımlar ortadan 
kalktı. Artık böyle bir ayrımcı 
yaklaşımın, sadece ahlaken, 
siyaseten değil, aynı zamanda 
hukuken de yanlış olduğunun, 
suç olduğunun ortaya konulması 
gerektiğini düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
geçirdiği rahatsızlık sonucu 
yaşamını yitiren okul arkadaşının, 
4 Ocak’ta Kırklareli’nin Lüleburgaz 
ilçesinde düzenlenen cenaze 

törenine katıldı. Şentop, kalp krizi 
nedeniyle kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybeden okul arkadaşı 
56 yaşındaki Cafer Tayyar 
Demir’in Kurtuluş Camisi’nde 
düzenlenen cenaze törenine 
katılarak, babası Hayrettin Demir 
ve yakınlarına taziyelerini iletti. 

Şentop, sosyal medya 
hesabından “Tekirdağ İmam 
Hatip Lisesinden değerli 
arkadaşım, güzel insan Hafız 
Cafer Tayyar Demir’in ani vefatını 
büyük üzüntü ile öğrendim. 
Kendisine Cenabıhak’tan rahmet, 
ailesine, dost ve arkadaşlarına, 
sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.” 
paylaşımında bulunmuştu.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP: 
“AYRIMCI 
YAKLAŞIMLARIN 
HUKUKEN 
SUÇ OLDUĞU 
ORTAYA 
KONULMALI.” 

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Vali Osman Bilgin’den kentteki 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Meclis’teki makamında 
TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen 

Kaseinov’u kabul eden 
Şentop’a, 25 Ocak’ta Abay 
Kunanbay Madalyası takdim 
edildi. Meclis Başkanı Şentop, 
TÜRKSOY’un, kültürel devamlılığı 
ve bütünlüğü sağlamaya vesile 
olduğunu söyledi. TÜRKSOY’un, 
kurulduğu 1993’ten bu yana 
başta Türk kültürüne hizmet 
etmek, Türk dünyasındaki farklı 
ülkelerde yaşayan aynı köken, 
kültür ve dilden insanları bir 
araya getirmek için yürüttüğü 
faaliyetlerin önemine işaret eden 
Şentop, bu faaliyetlerin gelecek 
süreçte de başarılı şekilde devam 
etmesi temennisinde bulundu. 

2020’nin, ünlü Kazak aydını, bilim, 
kültür, felsefe ve eğitim insanı 
Abay Kunanbay’ın doğumunun 
175. yılı dolayısıyla “Abay 

Kunanbay Yılı” ilan edildiğini 
hatırlatan Şentop, Kunanbay’ın, 
Kazak kültürü açısından çok 
önemli bir isim olduğunu ifade 
etti. Şentop, “Sayın Nazarbayev’in 
ifadesiyle ‘Abay Kunanbay’ı 
anlamak, Kazak halkını, kültürünü 
anlamaktır.’ Eserleriyle elçi 
olacaktır inşallah. Türk dünyasında 
onu tanımak için geniş kapsamlı 
faaliyetler düzenlenecek. Bu 
vesileyle sizi bu karardan dolayı 
tebrik ediyorum.” diye konuştu. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Kaseinov ise Türk makamlarının 
kendilerine çok destek verdiğini 
vurgulayarak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığının, TBMM’nin, 
milletvekillerinin ve parlamentolar 
arası dostluk gruplarının, 
programlarına iyi niyetle katıldığını 
belirtti. Kaseinov, Şentop’a, 

“TÜRKSOY’u daha iyi anlatmak 
için sizinle iyi zamanlar geçirmek 
istiyoruz. TÜRKSOY’a sizi davet 
etmekten onur duyarız.” dedi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatının (TÜRKSOY) Abay 
Kunanbay madalyasını almaktan 
onur duyduğunu belirtti. Abay 
Kunanbay madalyasını alması 
dolayısıyla sosyal medya 
hesabından paylaşımda 
bulunan Şentop, dost ve kardeş 
Kazakistan’ın millî edebiyatının 
kurucusu, maarifçi, mütefekkir ve 
dava adamı Abay Kunanbay’ın 
doğumunun 175. yılı dolayısıyla 
TÜRKSOY tarafından kendisine 
verilen Abay Kunanbay 
madalyasını almaktan onur 
duyduğunu kaydetti. Şentop, 
“Türk dünyasının renklerinin 
gelecek nesillere kültür ve sanat 
yoluyla aktarılmasına katkıda 
bulanan TÜRKSOY’a, Genel 
Sekreter Düsen Kaseinov’un 
şahsında teşekkür ediyorum.” 
ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A 
TÜRKSOY’DAN “ABAY KUNANBAY” 
MADALYASI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay 
Madalyası ile ödüllendirildi.

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2021 37



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Hayırlı uğurlu olsun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türksat 5A’nın hayırlı 
olmasını diledi. Erdoğan, 
Twitter hesabından Türkiye’nin 
beşinci nesil haberleşme 
uydusu Türksat 5A’ya ilişkin 
paylaşımda bulundu. Erdoğan, 
paylaşımında, “Türksat 5A 
uzaydan bizlere ilk selamını 
inşallah yarın verecek. Hayırlı 
uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Ülkemiz her alanda olduğu 
gibi teknolojide de istikbali 
inşa etmeye devam edecek.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından, uzaya başarıyla 
fırlatılan Türkiye’nin beşinci 
nesil haberleşme uydusu 
Türksat 5A’ya ilişkin paylaşımda 
bulundu.

Şentop, 8 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin 5. Nesil Haberleşme 
Uydusu Türksat 5A’nın 
uzaya fırlatıldığını belirterek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ülkemiz her alanda 
olduğu gibi teknolojide de 
istikbali inşa etmeye devam 
edecek.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15’te 
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden 
başarıyla fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer 

Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki 
bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü’ndeki fırlatma 
merkezinde düzenlenen törende izledi. Türkiye’nin 5’inci nesil 
uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya 
gönderildi. Türkiye saatiyle 04.28’de yapılacağı planlanan uydunun 
fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye 
saatiyle 05.15’te gerçekleşti.

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri 
gerçekleştirilecek uydu, daha sonra “31 derece doğu” yörüngesine 
yerleşerek faaliyetlerine başlayacak. Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu 
Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla 
uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. 
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin aktif uydu sayısı, 
haberleşme uydusu Türksat 5A’nın da fırlatılmasıyla 4 olacak. 

12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017’de imzalanan 
sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, 
manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 
yıl boyunca güvence altına alacak. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu 
Türksat 5A’nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 
45, ömrü iki kat daha fazla olacak. Şu anda hizmet veren haberleşme 
uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, 
Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz 
kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri 
sunacak. Yeni “Ku” frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A,  
12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek. Tamamen elektrikli itki 
sistemine sahip olan Türksat 5A’nın, 31 derece doğu yörüngesindeki 
konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi 
ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türkiye’nin 
5’inci nesil 

uydusu Türksat 
5A, 8 Ocak’ta 

ABD’nin Florida 
eyaletinde 

bulunan Cape 
Canaveral 

Üssü’nden SPACE 
X firmasına ait 

Falcon 9 roketiyle 
uzaya gönderildi.

TÜRKİYE’NİN  
5. NESİL  
UYDUSU  
TÜRKSAT  
5A
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Millî 
mücadelemizin mazlum 

milletlere emsal olması, Cezayir, 
Fas, Tunus, Vietnam, Çin gibi 
çok değişik coğrafyada bulunan 
ülkelerde hâlâ ders kitaplarında 

okutulması milletimizin ne 
kadar büyük bir iş başardığını 
göstermesi bakımından 
önemlidir.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 29 Ocak’ta TBMM’nin 
himayesinde Mimar Sinan  
Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(MSGSÜ) ve İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) iş birliğinde “Bir Asrı Geçen 
Birikimle Misak-ı Millî’ye Yeniden 
Bakmak” temasıyla MSGSÜ  
Fındıklı Yerleşkesinde düzenlenen 
Misak-ı Millî Anma Programı’nda 
konuştu. Şentop, Misak-ı Millî’nin 
ülkenin istiklal ve istikbalinin 
kuruluşunun resmî belgesi 
olduğunu, milletin egemenliğini 
şahsında cisimleştiren Meclis 
tarafından alınmış bir karar olması 
sebebiyle de meşruiyetinin 
tartışmasız, benzersiz olduğunu 
söyledi. Misak-ı Millî ile ortaya 

konulan gerekçe ve yöntemlerin, 
milletin kendi varlığını ve 
bağımsızlığını koruma konusunda 
çizdiği sınırların, emperyalizmin 
zulmü altında yaşayan birçok 
millete örnek olduğuna işaret 
eden Mustafa Şentop, ezilenler 
coğrafyasında özgürlük ve 
bağımsızlık ateşinin yanmasını 
sağladığını söyledi. TBMM 
Başkanı Şentop, “Misak-ı Millî, 
millî yeminle millî mücadelenin 
hedefi ve gayesi belirlenmiştir. 
Meclis-i Mebusan üyeleri Misak-ı 
Millî ile yemin ettiklerinde 
dünya ve ülkemiz yangın 
yeriydi. Tarihte kurduğumuz 
en kudretli devletimiz son 
demlerini yaşıyordu. Bir tarafta 
korku, diğer tarafta ümit hâkimdi. 
Yüzlerce yıl kendini en güçlü 
gören milletimiz istiklalinden 
ve istikbalinden mahrumiyet 
tehlikesiyle karşı karşıya idi.” diye 

“MİSAK-I MİLLÎ, MİLLÎ HEDEFLERİMİZİN 
MANİFESTOSUDUR.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 29 
Ocak’ta TBMM’nin 
himayesinde Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ) 
ve İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) iş birliğinde “Bir Asrı 
Geçen Birikimle Misak-ı 
Millî’ye Yeniden Bakmak” 
temasıyla MSGSÜ Fındıklı 
Yerleşkesinde düzenlenen 
Misak-ı Millî Anma 
Programı’nda konuştu.
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konuştu. Şentop, Anadolu’nun 
işgal edildiği yıllarda, yeryüzünde 
hür ve bağımsız tek bir Müslüman 
devlet olmadığını belirterek, 
şunları kaydetti: “Kazandıkları 
Birinci Dünya Savaşı ile 850 yıllık 
bir hesabı toptan görme imkânı 
yakaladıklarını düşünüyorlardı. 
Bunun ilk adımını da 30 Ekim 
1918’de imzaladığımız Mondros 
Mütarekesi ile attılar. Bizim 
ateşkes dediğimiz anlaşmayı, 
onlar Anadolu’yu hiçbir dirençle 
karşılaşmadan işgal etmenin 
belgesi olarak değerlendirmek 
istediler. Amaçlarına ulaşmak 
için her aracı kullanmayı mübah 
gördüklerinden, Osmanlı 
Devleti’ne istedikleri şartları kabul 
ettirmek üzere işgal ve istilayı 
baskı olarak kullandılar. Bunun 
için de ateşkes anlaşmasından 
bir hafta sonra İzmir kıyılarına 
gemileriyle yanaştılar. İki hafta 
sonra gemilerini Dolmabahçe 
Sarayı’nın karşısında demirlediler. 
Devam eden süreçte de akın 
akın Anadolu’yu istila etmeye 
başladılar. Esasında beklenen 
bir durumdu. İmza edilecek 
anlaşma ile vatanın işgal edileceği 
öngörülebiliyordu. Meselenin 
gelişme istikametini hemen fark 
eden milletimiz de harekete 
geçti.” Misak-ı Millîyi anlamak için 
Paris Konferansı ve sonrasında 

toplanan Londra Konferansı 
görüşme ve kararlarını bilmek 
gerektiğine vurgu yapan Şentop, 
Osmanlı Devleti’nin mirasına 
konmak isteyen Rumlara, 
Ermenilere, Araplara, Yahudilere 
ne istediklerinin sorulduğunu 
söyledi. 

Mustafa Kemal Paşa’nın millî 
mücadeleyi başlatmak üzere 
Samsun’a gidişini, Amasya’da 
yayımlanan genelgeyi, Erzurum 
ve Sivas Kongresi kararlarını 
Paris Konferansı görüşmeleriyle 
birlikte değerlendirmek 
gerektiğine işaret eden Şentop, 
22 Haziran 1919’da yayımlanan 
Amasya Genelgesi’nde “Milletin 
istiklalini, milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.” sözünün, Paris 
Konferansından sonuçları 
itibarıyla lehe bir sonuç 
çıkmayacağına kanaat getirilmesi 
sebebiyle söylendiğini aktardı.

“Misak-ı Millî’nin her maddesi 
aynı zamanda uluslararası işgal 
ve taksim planına bir cevap 
mahiyetindedir.”

“Paris Konferansı, Osmanlı 
Devleti’ni nasıl pay edecekleri 
hususunu Londra Konferansı’na 
bırakmıştı. İşte Meclis-i Mebusan 
da tam bu aşamada Misak-ı 

Millîyi kabul etmişti. Böylelikle 
babalarının malını paylaşır gibi, 
bedelini kanımızla ödediğimiz 
vatanımızı, paylaşmaya kalkanlara 
bizim sınırlarımız gösterildi. 
Esasında Misak-ı Millî, süreç 
üzerinde hızlandırıcı etki yaptı. 
İşgal altındaki bir ülkenin Meclisi 
tarafından alınan kararlar bir 
meydan okuma mahiyetindeydi. 
Misak-ı Millî’nin her maddesi 
aynı zamanda uluslararası 
işgal ve taksim planına bir 
cevap mahiyetindedir. Misak-ı 
Millî, millî hedeflerimizin 
manifestosudur. Hedefi, sınırları 
tarif edilen vatanımızda birliğimizi, 
bütünlüğümüzü temin edip, hür 
ve müstakil bir şekilde hayatımızı 
idame ettirmemizi sağlamaktır. 
Milletimize güven vermesinin 
yanında, muarızlarımıza da 
meydan okuyan bir bildiridir.” 

“Misak-ı Millî’nin bir 
diğer önemli yanı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sınırlarını tayin 
etmiş olmasıdır.”

Amasya Genelgesi, Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinde alınan 
kararların, Misak-ı Millî ile teyit 
edildiğini belirten Şentop, “Millî 
Mücadeleyi butlanla malul 
addetmek isteyen fitne odakları 
açığa düşürülmüştür. Meclis-i 
Mebusan tarafından kabul 
edilmesi sebebiyle demokratik 
bir belge olan Misak-ı Millî’nin 
bir diğer önemli yanı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sınırlarını tayin 
etmiş olmasıdır. Koruyacağımız, 
hak iddia edeceğimiz sınırlar, 
Misak-ı Millî ile çizilmiştir.” dedi. 

Mustafa Kemal Atatürk 
başkanlığındaki TBMM 
Hükümeti’nin, hedefine büyük 
ölçüde ulaştığının da altını çizen 
Şentop, “Büyük yangından 
Anadolu’yu kurtarıp, millî 
egemenliğimizi, istiklalimizi ilan 
etmeyi başarmıştır.” ifadelerini 
kullandı. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Aslında 
daha önce biraz kısmen 

Suriye’de, daha sonra Libya’da, 
ama daha çok Azerbaycan’daki 
Dağlık Karabağ’daki çatışmada 
çok net olarak ortaya çıktı ki, 
Türkiye’nin şu anda üretmiş 
olduğu askerî imkânlar, teknoloji, 
dünyada çatışmaların, savaşların 
konseptini değiştirecek bir 
potansiyel barındırıyor içerisinde 
ve Azerbaycan’ın başarısında da 
bu imkânların, bu teknolojinin 
çok etkili olduğunu bütün dünya 
kabul etmiş durumda.” dedi.

TBMM’nin ev sahipliğinde, 
İstanbul ve Marmara 
Üniversitelerince ortaklaşa 
düzenlenen “Güney Kafkasya’da 
Güç Dengeleri ve Karabağ 
Sorunu Sempozyumu”, 8 Ocak’ta 
Topkapı Sarayı Müzesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında 
konuşan Şentop, iki üniversitenin 
organizasyonu ile 28 Eylül 
2020’de Doğu Akdeniz konusu 
üzerine bir sempozyum daha 
yapıldığını, bu tür toplantıları çok 
kıymetli bulduğunu dile getirdi. 

Doğu Akdeniz ile ilgili 
sempozyum yapılmadan iki gün 
önce Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında, Dağlık Karabağ 
nedeniyle çatışmaların başladığını 
anlatan Şentop, bugünkü 
sempozyumun ise çatışmaların 
sona erdiği, Azerbaycan’ın büyük 
bir zafer kazandığı bir sürecin 
sonrasında yapıldığına dikkati 
çekti. 

Dağlık Karabağ sorununun 9 
Kasım itibarıyla çözüldüğünü 
hatırlatan TBMM Başkanı 
Şentop, Güney Kafkasya’daki, 
Türkiye’nin etrafındaki 
bölgede yaşanan sorunlar ve 
dünyadaki çatışmaların henüz 
sonlanmadığının da altını çizdi. 

Aksine bu süreçte bazı sorunların 
daha da karmaşık hale gelerek 
devam ettiğini ifade eden 
TBMM Başkanı Şentop, bugünkü 
sempozyumda ortaya çıkacak 
görüşleri de kitaplaştırarak, 

olayları daha yakından görme 
imkânı bulacaklarını dile getirdi. 

‘Tek millet, iki devlet’

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın haklı 
davasında başından beri yanında 
olduğuna dikkati çeken Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ben Azerbaycan’ı, bilhassa savaş 
hukukuna, çatışma hukukuna da 
aykırı, insanlık suçu mahiyetindeki 
saldırıların gerçekleştiği önemli 
merkezlerden birisi Gence’yi de 
ziyaret ettim. 

19-20 Ekim’deki ziyarette 
desteğimizi fiilen de gösterdik. 
Dışişleri Bakanımız, Millî Savunma 
Bakanımız sürekli ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler. 

Türkiye’nin Azerbaycan’ı bu 
haklı davasında desteklemesinin 
sebepleri, gerekçeleri var. 
Bunlardan birincisi, sürekli 

TBMM’nin ev sahipliğinde, 
İstanbul ve Marmara 
Üniversitelerince ortaklaşa 
düzenlenen “Güney 
Kafkasya’da Güç Dengeleri 
ve Karabağ Sorunu 
Sempozyumu”, 8 Ocak’ta 
Topkapı Sarayı Müzesi 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

GÜNEY KAFKASYA’DA GÜÇ 
DENGELERİ VE KARABAĞ SORUNU 
SEMPOZYUMU
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ifade ettiğimiz ‘Tek millet, iki 
devlet’ anlayışı içerisinde birlik 
beraberliğimizin, dostluğumuzun 
ve kardeşliğimizin gereğiydi bu 
destek. Bu sadece bir slogandan 
ibaret değil, bir türkü sözü değil 
‘İki devlet tek millet’ sözü. Bunun 
gereğini gerek Türkiye, gerekse 
Azerbaycan her zaman mümkün 
olan, gerekli olan her ortamda 
ortaya koymuş ve somut olarak 
ifade etmişlerdir. 

Bizim uluslararası bazı 
toplantılarda Türkiye’den 
temsilcilerimizin bulunmadığı 
zamanlarda Türkiye’ye yönelik 
saldırılara, itirazlara, eleştirilere 
Azerbaycanlı temsilciler, 
akademisyenler, siyasetçiler 
orada bunları kendilerine 
yapılmış eleştiriler olarak 
addederek cevap vermişlerdir. 

Benzer bir şekilde Türkiye 
her ortamda, Azerbaycan’ın 
bulunmadığı yerlerde de ona 
olan desteğini net ve somut bir 
şekilde kendi meselesi olarak 
addederek sahip çıkmış ve 
gerekli cevapları da vermiştir. 

Bunu birçok ortamda gördük. 
Yine yakın zamanlarda Türkiye’nin 
uluslararası sorunlarında da 
Azerbaycan’ın net bir şekilde 
Türkiye’nin yanında durduğunu, 
bunu her ortamda ifade 
ettiğini, başta Sayın Aliyev 
olmak üzere müşahede ettik, 
gördük. Azerbaycan’ı haklı 
desteklememizin birinci sebebi 
bu.” 

‘Dağlık Karabağ tarihen 
Azerbaycan’a ait bir topraktır.’

TBMM Başkanı Şentop, Dağlık 
Karabağ’ın tarihî bakımdan 
daima Azerbaycan toprağı 
sayıldığını vurgulayarak, 
şöyle devam etti: “Ne kadar 
geriye gidersek gidelim, İran 
ile Rusya arasında yapılan 

anlaşmadan sonra da 19. yüzyılın 
başlarında Dağlık Karabağ’ın 
Azerbaycan yönetiminde bir 
yer olduğu belirlenmiş ve 
fiilen de uygulamada o şekilde 
devam etmiştir. Daha sonra 
Sovyet döneminde hazırlanan 
anayasada da aynı şekilde  
Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a 
ait bir yer olduğu, bir yönetim 
birimi olduğu açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. Sovyet 
döneminde de Dağlık Karabağ’ın 
hiçbir zaman Azerbaycan 
toprakları dışında bir yönetime 
sahip olacağına dair bir eğilim, 
bir uygulama, bir hukuki 
düzenleme söz konusu değildir. 

Bu bakımdan geriye dönüp 
baktığımızda Dağlık Karabağ  
tarihen Azerbaycan’a ait bir 
topraktır.”

“Ne kadar geriye 
gidersek gidelim, İran 

ile Rusya arasında 
yapılan anlaşmadan 

sonra da  
19. yüzyılın başlarında 

Dağlık Karabağ’ın 
Azerbaycan 

yönetiminde bir yer 
olduğu belirlenmiş ve 
fiilen de uygulamada 

o şekilde devam 
etmiştir.”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 15 Ocak’ta 
Edirne’nin Keşan ilçesine 

gerçekleştirdiği ziyaret 
kapsamında Kent Müzesi’ni 
gezdi, Keşan Belediye Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu’nun 
buradaki sunumunun ardından, 
görevlilerden çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı.

Şentop, Keşan Belediyesinden 
ayrılırken bir gazetecinin aşıyla 
ilgili sorusuna, “(aşı daveti) Sayın 
Fahrettin Koca akşam beni 

de aradı. İnşallah Ankara’ya 
döndükten sonra önümüzdeki 
hafta planlayacağız.” yanıtı verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, kendisinin ve siyasi 
parti genel başkanlarının aşı 
olmasının faydalı olacağını 
vurgulayan Şentop, şöyle devam 
etti: 

“Aşı konusunda sadece 
Türkiye’de değil, bütün dünyada 
uyandırılmaya çalışılan biraz 
kafa karışıklıkları, tereddütler var, 

bunlar aslında doğru değil. Hem 
uzmanlarımız bunu açıklıyorlar, 
yapılan bütün çalışmalar 
gösteriyor ki koruyuculuk 
bakımından, salgının etkisini 
azaltma bakımından büyük 
faydaları olduğuna dair tespitler 
var. Çok az bir fayda olmuş olsa 
bile bunu bile dikkate almamız 
lazım. Bütün dünyada yaşanan 
salgının etkilerini hepimiz 
görüyoruz, (aşının) faydalı olduğu 
konusunda hiçbir tereddüt yok. 
Ha, bu az mıdır, çok mudur onu 
zaman içerisinde göreceğiz. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ 
ZİYARETLERDE BULUNDU

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop,  

15 Ocak’ta Edirne’nin 
Keşan ilçesine 

gerçekleştirdiği ziyaret 
kapsamında Kent 

Müzesi’ni de gezdi.
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Zararı var mı? ‘Zararı yok’ diyor 
uzmanlarımız, doktorlarımız 
da söylüyor. Bunu bizzat fiilen 
göstermek için herkes bu konuda 
adım atmalı. Vatandaşlarımızı 
bu konuda yönlendirme, teşvik 
için bunun faydası olacağını 
düşünüyorum.” 

Meclis Başkanı Şentop, bir 
gazetecinin sorusu üzerine, 
Tekirdağlı olduğunu belirterek 
şunları kaydetti: 

“Trakya’da Tekirdağ, Edirne, 
Malkara, Keşan farkları yok, biz 
hepimiz Trakya’nın çocuğuyuz. 
Zaman zaman Edirne’ye gidiyoruz. 
Keşan’a da uzun zamandır 
planlamamız vardı gelmek 
için, ama salgın şartları biraz 
ertelememize sebebiyet verdi 
ama bu süreç de devam ediyor. 
Dolayısıyla bitmesini beklemek 
bizi geciktirecek diye geldim. 
Keşanımızı gezdik, Başkanımızdan 
bilgi aldık projeleriyle ilgili, 
yaptığı çalışmalarla ilgili... 
Yapabileceğimiz, bir katkımız 
olursa bunları tabii ki hep beraber 
takip edeceğiz, elimizden 
geleni yapacağız. Keşan bizim 
memleketimiz.” 

Cuma namazını Hersekzade 
Ahmet Paşa Camisi’nde kılan 
Şentop’un ziyaretlerinde, 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
Keşan Kaymakamı Cemalettin 
Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu, Havsa 
Belediye Başkanı Aydın Balkan ile il 
yöneticileri ve parti temsilcileri de 
yer aldı. 

Keşan ilçesindeki ziyaretleri 
kapsamında Keşan Ticaret ve 

Sanayi Odası, Keşan Ticaret 
Borsası ve İpsala Ticaret Borsası 
yöneticilerinden bilgi alan TBMM 
Başkanı Şentop’a bölge ekonomisi 
ile ticari faaliyetler hakkında 
sunum yapıldı. 

Programın ardından Keşan’da 
yaşayan görme engelli 10 
yaşındaki Busem Belinay Yaman 
ve ailesiyle görüşen Şentop, 
küçük kıza 7-14 Ocak Beyaz 
Baston Görme Engelliler Haftası 
dolayısıyla beyaz baston hediye 
etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 15 Ocak’ta Edirne’deki 
programının ardından 
Tekirdağ’a geçerek Vali Aziz 
Yıldırım’a ziyarette bulundu.

Tekirdağ Valiliğini ziyaret ederek, 
Vali Yıldırım ile makamında bir 
süre görüşen TBMM Başkanı 
Şentop, burada Valilik Şeref 
Defteri’ni imzaladı. Daha sonra 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel, bazı mahallelerde 
yapılacak kentsel dönüşüm ile 
ilgili İl İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda Şentop’a sunum 
yaptı. Ziyarette AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Çiğdem Koncagül ile 
Süleymanpaşa Kaymakamı Harun 
Kaya da yer aldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, programın 
açılışında yaptığı konuşmada, 

Antep’e TBMM tarafından “Gazi” 
beratı verilişinin 100. yılı olduğunu 
anımsattı. Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, “Bugün Antep’e gazilik 
beratı verilmesini bir tiyatro temsili 
ile idrak etmemizin bir sebebi de 
sanatın ve sanatçının, kendimizi ve 
tarihimizi dünyaya anlatma aracı 
olarak kullanma gerekliliğine olan 
inancımızdır.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Türk 
tarihine ilişkin birçok dizinin, Türk 
yapım şirketlerince çekilmesini, 
dünyaya pazarlanmasını, Türk 
tarihinin doğru anlatılması 
açısından önemli bulduğunu 
dile getirdi. Millî Mücadele 
anlatılırken, Erzincan’dan Kars’a 

kadar uzanan doğu vilayetlerinin, 
Antalya’dan Urfa’ya uzanan güney 
vilayetlerinin, hürriyet ve istiklal 
uğruna verdikleri mücadelenin 
önemine ayrıca atıf yapılması 
gerektiğini belirten Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstiklal Savaşımızın Güney 
Cephesi, sivil halkın sokak sokak, 
hane hane direnişiyle Millî 
Mücadele tarihimizde ayrı bir 
öneme sahiptir. 

Millî Mücadele tarihimizde Antep, 
Maraş, Adana, Urfa savunmaları 
yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlığın 
ulaşılmaz şahikalarıdır. Maraş’ı 
‘kahraman’ yapan, Urfa’ya ‘şanlı’ 
dedirten kutlu mücadele gibi 
Antep’e gazilik payesi verdiren 
destansı mücadele de onlardan 

biridir. Millî Mücadele’nin daha 
başında namusunu ve toprağını 
kanının son damlasına kadar 
savunan Antepliler, aslında 
Anadolu’daki millî direnişe örnek 
olması bakımından eşsiz bir kale 
olmuştur. Antep savunması hem 
kendini hem de Güneydoğu 
Anadolu’yu düşman işgalinden 
kurtaran sivil halkın zaferidir.  
Millî birliğin ve millî benliğin  
inanç kuvvetiyle şahlanışıdır.”

Şentop, Türk milletinin, yüzlerce 
yıl birbirine omuz vererek 
ayakta kalan bir millet olduğunu 
vurgulayarak, toprakları işgal 
edilirken Anteplilerin de böyle 
yaptığını anlattı. TBMM Başkanı 
Şentop, 35 bin Antepli’nin, 
imkânlarını seferber ettiğine 
dikkati çekerek, şunları söyledi:

ANTEP’E “GAZİ” UNVANI VERİLİŞİNİN 
100. YILI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında, 8 Şubat 1921’de Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin yıl 
dönümü dolayısıyla Ulus’taki Birinci Meclis Binası’nda (Kurtuluş Savaşı Müzesi) 
düzenlenen anma programına katıldı.
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“Parası olan parasıyla, altını 
olan altınıyla sivil dayanışmayı 
destekledi. Evlerdeki erzaklar 
ortaklaşa tüketildi. Eski askerler, 
emekli subaylar başta olmak 
üzere eli silah tutan herkes 
seferber oldu. 

Bir şehir topyekûn savunmaya 
geçti. Daha önce İngilizler 
silahlarını topladığı için kendi 
silahlarını imkânsızlık içinde 
kurdukları atölyelerde yaptılar. 
Atacak kurşunları ve yiyecek 
ekmekleri kalmayıncaya kadar 
Fransızları şehre sokmadılar. Her 
şeyleri bittiğinde, acı zerdali 
çekirdeğini bile öğütüp ekmek 
yaptılar. Birçok insan acı zerdali 
çekirdeğinden yapılan ekmek 
zehirlenmesinden öldü.

1 Nisan 1920’de başlayan savunma, 
7 Şubat 1921’e kadar devam etti. 11 
ay boyunca insanlar adeta açlıkla 
imtihan edildi. Şehrin üzerine 
300 binden fazla mermi ve top 
güllesi düştü. 27 mahallede 8 
bine yakın ev, iş yeri harap oldu. 

Buna rağmen Antepliler zulme 
rıza göstermediler, zalime boyun 
eğmediler. Zillete düşürülmeyi 
hiçbir şekilde kabul etmediler. 
Sarsılmaz bir imanla direnerek 
devrin en muazzam ordusuna 
karşı ordu-millet bir olduğumuzu 
gösterdiler.”

Şentop, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Gaziantep’in millî 
mücadeledeki rolünü ve önemini, 
“Ben Gazianteplilerin gözlerinden 
nasıl öpmem ki, onlar yalnız 
Antep’i değil, bütün Türkiye’yi 
kurtardılar.” veciz sözüyle ifade 
ettiğini anımsattı.

Mustafa Şentop, vatanın her 
karışında Türk Bayrağı’nın 
dalgalanması, minarelerden ezan 
seslerinin yükselmesi için verilen 
mücadelenin her safhasının, 
ciltlerce kitaba konu olacak kadar 
değerli olduğunu vurguladı. 
Antep’in “Gazi” unvanını alıp, 
“Gaziantep” olarak anılmasının 
da Millî Mücadele’nin en sıcak 
safhasında olduğuna dikkati 

çeken Şentop, Antepliler’in 
gösterdiği üstün müdafaadan 
dolayı TBMM’ye, Millî Savunma 
Bakanı Fevzi Çakmak’ın, 6 Şubat 
1921’de Antep adının Gaziantep 
olarak değiştirilmesi konusunda 
bir önerge verdiğini hatırlattı. 
TBMM Başkanı Şentop, bu tarihte 
yapılan TBMM’nin 147. toplantısının 
ilk celsesinde, Antep’e “Gazi” 
unvanının verilmesinin oy birliğiyle 
kabul edildiğini ve 93 sayılı 
kanunla Antep’in adının Gaziantep 
olduğunu, kanunun, 100 yıl önce 
bugün, 8 Şubat 1921’de, Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdiğini söyledi.

Gaziliğin, âlemi bekada, şehitlikten 
sonra gelen en ulvi makam 
olduğunun altını çizen Şentop, 
“Antepliler kadın-erkek, yaşlı-genç 
ayrımı gözetilmeden bu ulvi 
payeye değer görülmüşlerdir. 
Antep de bu unvanıyla 
yeryüzünde eşi bulunmayan bir 
şehirdir. Bu sebeple Antep’i ve 
Anteplileri bir kez daha tebrik 
ediyorum. Gaziantep’in ebediyete 
kadar aziz vatanımızın bir parçası 
olarak hür ve bağımsız bir 
şekilde yaşamasını diliyorum. Bu 
cennet vatan uğruna kendilerini 
feda eden tüm şehitlerimize 
ve gazilerimize Cenabı 
Hak’tan rahmet diliyor, saygı, 
sevgi ve minnetle anıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, TBMM 
Başkanvekilleri Celal Adan ile 
Nimetullah Erdoğmuş, TBMM 
Başkanlık Divanı Üyeleri, eski 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
eski bakanlardan Hüseyin Çelik, 
Kürşad Tüzmen, Vehbi Dinçerler, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 
milletvekilleri ile diğer yetkililer 
katıldı. Gaziantep Valisi Gül, TBMM 
Başkanı Şentop’a “gazilik beratı” 
verdi.
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Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, merhum 
sanatçı Füreya Koral’ın 

eserlerini değerlendirirken 
“Koral’ın, aziz milletimizin en yüce 
temsil mekânına yapmış olduğu 
bu güzel seramik eserlerin geri 
planında, sanatçımızın TBMM 
ile çok büyük bir duygusal 
bağı olduğunu düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM mensuplarının bir vefa 
borcunun ifası için bir araya 
geldiklerini belirten Şentop, 
Türkiye’nin ilk seramik sanatçısı 
Füreya Koral’ın, Meclis binasının 
açıldığı 1960’lı yıllarda TBMM için 
özel olarak oluşturduğu “seramik 
pano koleksiyonu” sergisinin 
açılışını yapacağını söyledi.

Sanatı Türkiye’yi aşan, dünya 
çapında ödüllü, değerli seramik 
sanatçısı Koral’ın, ona özel 
bir programla anılmayı hak 

ettiğini dile getiren Şentop, 
Koral’ın “sanat her yerde” fikriyle 
geleneksel sanatı çağdaş bir 
bakışla harmanlayarak kurduğu 
ilk atölyesinde, çok değerli 
eserler verirken aynı zamanda 
kendinden sonraki seramik 
sanatının çok kıymetli isimlerini 
de yetiştirmiş büyük bir sanatçı 
olduğunu vurguladı.

Sergideki seramik pano 
sehpaların, TBMM binasının 
açıldığı yıl yapılmaya başlandığını 
anlatan Mustafa Şentop, seramik 
sehpalar koleksiyonunun, 
neredeyse kimsenin haberdar 
olmadığı 1960 - 1969 yıllarına 
denk gelen bir süreçte yapımının 
tamamlandığını ve milletin temsil 
edildiği en önemli makam olan 

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TBMM’nin 
Açılışının 100. Yıl 
Dönümü etkinlikleri 
kapsamında  
11 Şubat’ta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sanat Koleksiyonu 

“Füreya Koral 
Sergisi”nin açılış 
törenine katıldı.

TBMM SANAT KOLEKSİYONU 
“FÜREYA 
KORAL 
SERGİSİ” 
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Meclis’te kullanıma sunulduğunu 
ifade etti. Koral ve öğrencileri 
tarafından 212 seramik sehpa 
yapıldığını, 16’sının Koral imzalı 
olduğunu kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, bugün de 
kullanımda olan bu sehpaları 
tarihî eser niteliği taşıdığını 
düşündükleri için ayrı bir itina ile 
koruduklarını vurguladı.

Bugün arkeologların kazılarda 
buldukları kalıntıların çoğunun, 
kilden yapılan kaplar ve gereçler 
olduğuna işaret eden Şentop, 
insanlığın bidayetinden beri 
kullanılan, bir süsleme malzemesi 
olarak seramiğin Türkler’de 
ilk olarak Karahanlılar Devleti 
döneminde yapıldığını; Selçuklu 
ve Osmanlı Devletinde cami, 
türbe, saray gibi yapıların 
süslemelerinde kullanıldığını 
kaydetti. TBMM Başkanı Şentop, 
Koral’ı anlatırken şu ifadeleri 
kullandı:

“Füreya Koral’ın TBMM ile örtüşen 
bir başka yönünden bahsetmek 
istiyorum: Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Samsun’a gitmeden 
önceki gece Harbiye’den 
sınıf arkadaşı Emin Paşa’nın 
evine misafir olur. Evde üç kişi 
vardır, biri de Emin Paşa’nın 9 

yaşındaki kızı Füreya’dır. Emin 
Paşa, İstiklal Harbi’nin en önemli 
komutanlarındandır. Ayrıca 
Füreya Koral’ın eşi Antep-
Maraş savunmasında savaşan 
Millî Mücadele döneminin 
pek çok cephesinde en ön 
safta bulunmuş ve beş dönem 
Gaziantep milletvekilliği yapmış 
Kılıç Ali’dir. Füreya Koral’ın, aziz 
milletimizin en yüce temsil 
mekânına yapmış olduğu bu 
güzel seramik eserlerin geri 
planında, sanatçımızın TBMM 
ile çok büyük bir duygusal bağı 
olduğunu düşünüyorum.”

Şentop, serginin hazırlanmasında 
katkı sunan, sanatçının kızı Sara 
Koral Aykar’a, Ara Güler Arşiv 
ve Araştırma Merkezi’ne ve 
Kalebodur’a; sergi fikrini ortaya 
koyan ve gerçekleşmesini 

sağlayan TBMM Başkan 
Başmüşaviri Prof. Dr. Leyla 
Alpagut’a teşekkür etti.

Alpagut’un Koral’ın desenlerini 
fular, başörtüsü, kravat ve 
fincanlar üzerinde tekrarlayıp 
özel eşyalar oluşturduğunu da 
anlatan Şentop, “ Millî değerimiz, 
uluslararası öncü bir sanatkâr 
Füreya Koral’ın eserlerine TBMM 
çatısı altında sahip olmaktan 
gurur duyuyoruz. Ruhu şad 
olsun.” sözlerini sarf etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan törende, TBMM 
Başkanı Şentop, konuşmasının 
ardından, serginin açılışını 
yaptı ve sergiyi gezdi. Törene, 
Meclis Başkanvekilleri, grup 
başkanvekilleri, milletvekilleri ve 
TBMM bürokratları da katıldı.
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Türkiye’nin, Kazakistan’ın 
16 Aralık’ta ilan ettiği 
bağımsızlığını, birkaç 

saat içerisinde tanıyarak, bu 
ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan 
ülke olduğuna işaret eden 
Şentop, zaman kaybetmeksizin 
diplomatik ilişkilerin tesis 
edildiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan 
kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in, 1991 yılında imza 
attığı tarihî kararıyla, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından kısa 
bir süre önce Türkistan Devlet 
Üniversitesi olarak temelleri atılan 
AYÜ’nün, kuruluşundan 30 yıl 
sonra öğrencileriyle buluşmanın, 
fevkalade memnuniyet verici 
olduğunu dile getirdi. Mustafa 
Şentop, AYÜ’nün, uluslararası 
standartlarda eğitim ortamı, 

bilimsel ve teknolojik araştırma 
altyapısı ve hizmet anlayışı ile 
eğitim ve araştırma faaliyetleri 
yürüten Türk devlet ve 
toplulukları arasındaki dostluk 
ve dayanışmanın sembolü 
olduğunu, rekabet gücü yüksek 
bir üniversite olma hedefinin de 
bulunduğunu ve bunu büyük 
ölçüde gerçekleştirdiğini belirtti. 

AYÜ’nün, Hoca Ahmet Yesevi’nin 
kabrine ev sahipliği yapan, 
Türk dünyasının manevi 
merkezlerinden Türkistan’da 
kurulmuş olmasının çok büyük 
anlam taşıdığına dikkati çeken 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Üniversite’nin, Türkistan’dan 
Balkanlar’a kadar bütün Müslüman 
Türk yurtlarını etkilemiş Ahmet 
Yesevi’nin adını taşıması, ayrıca 
üzerinde durulması gereken bir 
husustur. Türkiye ve Kazakistan bu 
üniversiteyle, manevi yaşamımızı 
asırlarca etkileyen, kardeşliğimizin 
temeli olan Türk dilinde yazdığı 
hikmetlerle dilimizin gelişmesine 
ve zenginleşmesine büyük 
katkılar sağlayan, Türk tasavvuf 
geleneğinin kurucusu Pir-i 
Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’ye 
ve onun manevi mirasına 
bir anlamda gönül borcunu 
ödemektedir.” 

Ahmet Yesevi’nin, Kur’an-ı 
Kerim’in anlattığı, Hz. 
Muhammed’in uyguladığı 
gerçek İslam’ı, İslam’ın tevhid 
ve adalet nurunu halka anlatan, 
bunu cihana yaymak için çalışan 
sembol bir isim olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, “İslam’ın esaslarını, güzel 
ahlakı, tasavvufi adabı basit ve 
yalın dille anlatmaya gayret 
gösteren biriydi. Ahmet Yesevi, 
bu gayreti, hikmetleri ve hayatıyla 
Orta Asya tasavvufunun en iyi 
bilinen isimlerindendir.” diye 
konuştu. Şentop konuşmasına 
şöyle devam etti: “Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, Türk dünyasının dört 
bir yanından ve hatta ötesinden 
gelen öğrenciler arasında eğitim 
yoluyla kurduğu köprülerle ortak 
manevi mirasımızı canlı tutarak 
geleceğe taşımaktadır. 

Bu konuya verdiğimiz önemin 
altını çizmek için şimdiye kadar 
yapılanları takdir ettiğimizi, ancak 
Üniversitemizin çok daha fazlasını 
yapma potansiyeli bulunduğunu 
ve bunu harekete geçirmemiz 
gerektiğini düşündüğümüzü 
tekrarlamak isterim. Türkiye 
olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Üniversitemizi 
her anlamda güçlü bir şekilde 
desteklemeyi sürdüreceğiz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 26 
Ocak’ta Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi 
(AYÜ) 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı 2. Dönemi 
açılış törenine çevrim içi 
katılarak, konuşma yaptı.

TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ  
2. DÖNEM AÇILIŞ TÖRENİ  
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 12 Ocak’ta Çankaya 
Köşkü’nde TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop’u kabul etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Misak-ı Millî’yi ilan eden son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nın açılmasının yıl dönümü 

dolayısıyla 12 Ocak’ta sosyal medya hesabından 
anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Bugün, Misak-ı Millî’yi kabul ederek, İstiklal 
Savaşımızın siyasi manifestosunu açıklayan, 
demokrasinin gelişmesindeki önemli yapı 
taşlarından son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın 
açılmasının yıl dönümü. Meclis-i Mebusan’ın 
kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle 
anıyorum.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhuriyet Meclisi 
Başkanlığı’na seçilen Önder 
Sennaroğlu’nu tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 19 Ocak’ta sosyal 

medya hesabından 
paylaştığı mesajında, 
“Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhuriyet 
Meclisi Başkanlığı’na seçilen 
Önder Sennaroğlu’nu 
tebrik ediyor, bu onurlu 
görevinde kendisine 
başarılar diliyorum.” 
ifadesini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 
TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’U  
KABUL ETTİ

SON OSMANLI 
MECLİS-İ 
MEBUSANI’NIN  
AÇILIŞ YIL 
DÖNÜMÜ 

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
SEÇİLEN ÖNDER SENNAROĞLU’NA KUTLAMA
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Azerbaycan Başbakanı Ali 
Esedov’un, dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın Başbakanı 

olarak ilk yurt dışı ziyaretini 
Türkiye’ye gerçekleştirmesinden 
duyduğu memnuniyeti ifade 

eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye ve 
Azerbaycan dostluğunun, 
dünyada eşi bulunmayan bir 
yakınlık ve samimiyette olduğunu 
söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin “Tek 
millet, iki devlet” diyebilen, hem iyi 
günde hem kötü günde diğerinin 
yanında tereddütsüz durabilen 
iki kardeş ülke olduğunu dile 
getiren Şentop, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
liderliğinde, Azerbaycan’ın 44 gün 
gibi kısa bir sürede topraklarını 
işgalden azat etmesinin Türk 
milleti tarafından da büyük bir 
coşkuyla karşılandığını anlattı.

TBMM’de grubu bulunan dört 
siyasi partinin, Ermenistan’ın 
saldırılarına başlamasından 
hemen bir gün sonra, 28 
Eylül 2020 tarihinde Ermeni 
saldırganlığını en kuvvetli şekilde 

AZERBAYCAN BAŞBAKANI  
ESEDOV TBMM’DE
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Azerbaycan 
Başbakanı Ali Esedov ve 
beraberindeki heyeti 
18 Şubat’ta Meclis’teki 
makamında ağırladı.
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kınayan ortak bir bildiri 
yayımladığını hatırlatan 
Mustafa Şentop, “10 Aralık’ta 
Azadlık Meydanı’nda 
Mehmetçiğimizin 
Azerbaycan ordusuyla 
birlikte geçit yaptığı Zafer 
Töreni, ilişkilerimizin geldiği 
seviyeyi gösteren bir gurur 
nişanesi oldu.” dedi.

Türkiye’nin Güney 
Kafkasya’ya ilişkin 
vizyonunun; bölgesel 
sahiplenme temelinde 
istikrar, ortak güvenlik ve 
iş birliği alanı oluşturulması 
olduğunu vurgulayan 
Şentop, “Bu çerçevede, 
Yukarı Karabağ’ın geleceği 
için Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev’in teklifi olan ‘çok taraflı 
bölgesel iş birliği platformu 
kurulması’ önerisini destekliyoruz. 

Bugüne kadar saldırganlığı ve 
hukuksuzluğu tercih ederek 
onca tarifsiz acıya sebep olan 
Ermenistan’ın, bu defa doğruyu 
yaparak barışın ortağı olmasını 
bekliyoruz. İyi niyetle ve samimi 
davrandığı takdirde, Ermenistan’ın 
atacağı olumlu adımlara aynı 
anlayışla karşılık vereceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.” 
ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dostluğunun sadece 
siyasi konulardan ibaret 
olmadığının altını çizerek, otuz 
yıl önce tasavvur edilemeyecek 
projelerle bölgenin çehresinin 
değiştirildiğini ve otuz yıllık işgalin 
bıraktığı hasarın onarılmasında, 
Azerbaycan’ın yapıcı gücünün 
yeniden imar sürecinde dünyaya 
gösterilmesinde Türkiye’nin 
bir ve beraber olmaya devam 
edeceğini vurgulayan Mustafa 
Şentop, iki ülke arasında, dostluk 
ve kardeşliğin, parlamentolar 
arasında mevcut mükemmel 
seviyedeki ilişkilerde de vücut 
bulduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 18-20 Ekim 
2020 tarihlerinde parlamento 
heyetiyle Azerbaycan’ı ziyaretine 
işaret ederek, Azerbaycan Millî 
Meclisi Genel Kuruluna hitap 
ettiğini, bu temasların Meclisler 
arasında mevcut ilişkileri daha da 
derinleştireceğine inancının tam 
olduğunu söyledi.

Fransa Senatosunun sözde 
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin 
tanınmasına yönelik aldığı  
akıllara ziyan karar karşısında 
Meclis’teki dört siyasi partinin 
bir araya gelerek 27 Kasım 
2020 tarihinde kendisinin de 
imzacısı olduğu ortak bir bildiri 
yayımladığını hatırlatan Şentop, 
bildiride, Fransa Senatosunun 
uluslararası hukuka, ahlaka ve 
hakkaniyete aykırı kararını en  
sert şekilde kınadıklarının altını 
çizdi.

Esedov: “Azerbaycan halkı bir 
nefer gibi daima Türkiye’nin 
yanında olacaktır.”

Konuk Başbakan Esedov ise 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
olmaktan ve TBMM Başkanı 
Şentop tarafından kabul 
edilmekten gurur duyduğunu 
belirterek, “13 Türk vatandaşının 

katledilmesi bizi de sarstı. Sayın 
Meclis Başkanı, size ve bütün 
milletvekillerine, Türk halkına 
başsağlığı diliyorum. Allah 
şehitlerimize rahmet eylesin.  
Hem 13 şehide, hem diğer, terör 
örgütü tarafından hayatlarını 
kaybetmiş şehitlere ve bizim 
şehitlerimize Allah rahmet eylesin.” 
ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının yaşadığı 
en çetin günlerde Ermenistan’ın 
saldırdığı 44 günlük savaşta ilk 
dakikadan itibaren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Meclis Başkanı 
Şentop ve Türkiye’nin diğer  
devlet adamlarının, 
milletvekillerinin, bütün Türk 
halkının ilk dakikadan itibaren 
yanlarında olduğunu kaydeden 
Esedov, “Bu bizim gücümüze 
güç verdi, biz bundan güçlendik. 
Bütün dünya bildi ki Azerbaycan 
yalnız değil ve sonuna kadar 
bizim yanımızda oldu. Azerbaycan 
halkı, bu desteği hiç aklından 
çıkarmayacak. 

Büyük Türkiye ve Türk halkı 
bilmelidir ki 10 milyonluk 
Azerbaycan halkı da bir nefer 
gibi daima Türkiye’nin yanında 
olacaktır.” diye konuştu.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
açılışta gerçekleştirdiği 

konuşmasında, “Tonyukuk Anıtı’nın 
Türkiye’nin kalbinde dikilmesini 
millî mefkuremizin işaret 
taşlarına verilen bir değer olarak 
görüyorum” ifadesini kullandı. 

Meclis Başkanı Şentop, “Üstte 
mavi gök çökmedikçe, altta yağız 
yer yarılmadıkça bu milletin ili 
ve töresi bozulmayacaktır.” dedi. 
Kültürel mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılmasının önemine değinen 
Şentop, “Geç kalınmış olsa da 
1995’ten sonra devletimizin 
anıtlara sahip çıkmaya başladığını 
söylemek gerekir. Millî kültürel 
mirasın bize aktarıldığı gibi, bizler 
tarafından da çocuklarımıza, 
gençlerimize aktarımı da millî ve 
vatanî bir vazifedir.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, Bilge Tonyukuk 
Anıtı’nın dikilişinin 1300’üncü 

yılının kutlandığını hatırlatarak, 
park içerisinde yer alan anıtın 
da Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın 
aynısı olduğunu ifade etti. 
Meclis Başkanı Şentop, Göktürk 
Devleti’nin kahraman komutan 
ve devlet adamlarından Bilge 
Tonyukuk’un Türklere rehberlik 
ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip 
Şahin, Altındağ Belediye Başkanı 
Asım Balcı ve Uluslararası Türk 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
Darhan Kıdırali ile parkın ve Bilge 
Tonyukuk Yazıtı’nın açılışını yaptı.

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Altındağ Belediyesi ve 
Uluslararası Türk Akademisi iş 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
22 Şubat’ta Altındağ 
Belediyesi ve Uluslararası 
Türk Akademisi iş 
birliğiyle yapılan Türk 
Dünyası Tonyukuk 
Parkı’nın açılışında 
yaptığı konuşmada,  
“Geç kalınmış olsa 
da 1995’ten sonra 
devletimizin anıtlara 
sahip çıkmaya 
başladığını söylemek 
gerekir.” dedi.

TÜRK DÜNYASI TONYUKUK PARKI’NIN 
AÇILIŞI
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birliğiyle yapılan Türk Dünyası 
Tonyukuk Parkı’nın açılışının 
ardından gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını cevapladı.

Bazı HDP’li vekillerle ilgili 
kesinleşen yargı kararları ve 
soruşturmalara ilişkin takip 
edilecek yol haritası sorulan 
Şentop, fezlekelerle ilgili basında 
bazı haberlerin çıktığını anımsattı. 
Fezlekelerin savcılık tarafından 
hazırlandıktan sonra Adalet 
Bakanlığına gönderildiğini, 
oradan Cumhurbaşkanlığına 
ve ardından TBMM’ye 
geldiğini ifade eden Mustafa 
Şentop, “Henüz Meclis’e 
ulaşmış fezleke yok.” ifadesini 
kullandı. Dokunulmazlıklarla 
ilgili daha önce, topluca 

2016’da bir kaldırma yoluna 
gidildiğini anımsatan Şentop, 
ancak belli bazı suçlarla ilgili 
dokunulmazlıkların kaldırıldığını, 
bunun yakın zamanda da 
yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun, Gara’ya gittiğini 
açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili 
Dirayet Dilan Taşdemir’e ilişkin 
soru üzerine TBMM Başkanı 
Şentop, “Onunla ilgili de tabii 
henüz Meclisimize ulaşan 
herhangi bir şey yok. Ben 
bir soruşturma başlatıldığını 
basından öğrendim. 

Bu konuyla ilgili de Meclis’e 
geldiği zaman usulü dairesinde 
gerekenler yapılacaktır. 

Gergerlioğlu ile ilgili 
verilen, kesinleşen 
hüküm var. Bu da belli 
bir prosedürü takip 
ediyor. İlgili ilk derece 
mahkemesine, oradan 
Adalet Bakanlığına, 
daha sonra da 
Cumhurbaşkanı 
üzerinden Meclis’e 
gelecek.” diye konuştu. 

Şentop, Anayasa 
Mahkemesi’nin 
vermiş olduğu 
Enis Berberoğlu 
kararıyla ilgili birtakım 
kıyaslamaların 
yapıldığına dikkati 

çekti. Mustafa Şentop, aynı 
mahiyette bir durumun söz 
konusu olmadığını aktardı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
şunları kaydetti: “Dokunulmazlık 
var ama dokunulmazlığın iki 
istisnası var. Birisi, ağır cezada 
suçüstü halinde dokunulmazlık 
olmaz. Bir milletvekili ağır cezalık 
suç işlerken suçüstü yakalandığı 
zaman dokunulmazlık işlemez. 

İkincisi ise Anayasa’nın 14. 
maddesinde belirlenen suçlarla 
ilgili bir yargılama, soruşturma, 
milletvekili seçilmeden başlamış 
olması söz konusuysa o zaman 
da dokunulmazlık söz konusu 
değildir. Yani bir milletvekilinin 
seçimde dokunulmazlık 
kazanması durumu, Enis 
Berberoğlu’nda vardı. 

Burada ise dokunulmazlığın 
kazanılması durumu yoktur. 
“Böyle bir soruşturma varsa, 
burada dokunulmazlık 
kazanılamaz.” diyor Anayasa 
hükmü. Dolayısıyla birbiriyle 
kıyaslanabilir hususlar durumlar 
değil. Bu bakımdan Meclis’e 
geldiği zaman hukukçu 
arkadaşlarımızla görüşerek, bu 
konuda bir karar vereceğiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “sözde cumhurbaşkanı” ifadesine 
tepki göstererek, “Anayasal kurumlara, meşruiyete, millî iradeye 

saygı göstermek herkesin vazifesidir.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak’ta sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“Anayasa’da yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, 
itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, 
demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar 
verir. ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesinin zararı, Anayasa’ya göre ve 
millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. 
Anayasal kurumlara, meşruiyete, millî iradeye saygı göstermek 
herkesin vazifesidir.”

“ANAYASAL KURUMLARA, MEŞRUİYETE, 
MİLLÎ İRADEYE SAYGI GÖSTERMEK HERKESİN 
VAZİFESİDİR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Myanmar’daki askerî darbeyi kınayarak,  
“Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın 

tezahürü olan darbelerin artık, dünyanın hiçbir 
ülkesinde olmamasını temenni ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Şubat’ta sosyal 
medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 

“Myanmar ordusunun ülkenin seçimle işbaşına 
gelmiş hükûmetini ve Devlet Başkanı’nı darbe 
yoluyla indirmesini kınıyorum. 

Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın tezahürü 
olan darbelerin artık, dünyanın hiçbir ülkesinde 
olmamasını temenni ediyorum.”  
ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN, 
MYANMAR’DAKİ ASKERÎ DARBEYE KINAMA
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “ABD’DEKİ OLAYLARI 
ENDİŞEYLE 
İZLİYOR, 
TARAFLARI 
ÖNCELİKLE 
SÜKÛNETE 
DAVET 
EDİYORUZ.” 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KÂBE 
FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNİ KINADI

TBMM Başkanı Şentop, 6 Ocak’ta sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
ABD’de Başkanlık seçimlerinin ardından 

yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin 
girmesine kadar varan gelişmeler konusunda 
değerlendirmede bulundu. 

Mustafa Şentop, “ABD’deki olayları endişe ile izliyor, 
tarafları öncelikle sükûnete davet ediyoruz. Daima 
hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine 
inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan 
ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu 
tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ABD’deki 
olayları endişeyle 
izlediklerini, tarafları 
öncelikle sükûnete davet 
ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Boğaziçi 
Üniversitesi önünde Kâbe 

fotoğrafının yere serilmesine 
yönelik tepkisini dile getirerek, 
“Boğaziçi Üniversitesinde bazı 
meczuplar tarafından milletimizin 
kıblesi mukaddes Kâbe’ye 
yapılan saygısızlığı kınıyorum.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
30 Ocak’ta sosyal medya 

hesabından paylaştığı mesajında 
şunları kaydetti: 

“Boğaziçi Üniversitesinde bazı 
meczuplar tarafından milletimizin 
kıblesi mukaddes Kâbe’ye 
yapılan saygısızlığı kınıyorum. 
Bu tür menfur eylemlerin 
üniversitelerimizin saygınlığına 
gölge düşürmesine izin 
verilmemelidir. Hukukun gereği 
yapılacak, failler gereken cezayı 
alacaktır.”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Çinli Sinovac 
firmasınca üretilen ve 

Türkiye’de uygulanmaya 
başlanan CoronaVac aşısının ilk 
dozunu, 20 Ocak’ta Ankara Şehir 
Hastanesi’nde oluşturulan aşı 
uygulama odasında yaptırdı.

TBMM Başkanı Şentop 
Hastaneden ayrılışında 
gazetecilere açıklamalarda 
bulundu, soruları yanıtladı. 

Aşı yapılmasının ardından 
doktorların tavsiye ve ikazlarına 
riayet edilmesinin önemine 
dikkati çeken Şentop, “Türkiye 
hızlı bir şekilde aşılama 

kampanyasını sürdürüyor. İnşallah 
çok kısa bir zaman içerisinde 
ikinci tertip bir grup aşı daha 
gelecek ve planlanan şekilde 
mümkün olduğu kadar fazla 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
COVID-19 AŞISI YAPTIRDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ankara 
Şehir Hastanesi’nde yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) 
aşısının ilk dozunu yaptırdı.
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MESAFE, 

TEMİZLİK

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ.”

vatandaşımızı aşılayarak bu salgını 
kontrol altına almaya gayret 
edeceğiz.” diye konuştu. 

“Ben herkese de aşıyı tavsiye 
ediyorum.” ifadesini kullanan 
Meclis Başkanı Şentop, “Yapılan 
çalışmalar aşının faydalı olduğunu 
gösteriyor. Hem şahsın kendisinin 
korunması bakımından önemli, 
hem de hastalanması halinde 
bu hastalığı başkalarına, başta 
kendi yakınları olmak üzere, 
yayması söz konusu olduğundan 
onları korumak, etrafımızdakileri, 
yakınlarımızı korumak bakımından 
aşı önemli, aşılanma önemli. 
Sağlık Bakanlığımızın belirlediği 
takvim çerçevesinde bütün 
vatandaşlarımız mutlaka aşı 
olmalıdır, bunu buradan tavsiye 
ediyorum.” dedi. 

Milletvekillerinin aşılanma 
sürecine ilişkin de 
değerlendirmede bulunan 
Şentop, şöyle devam etti: “Bu 
konuyla ilgili bir programlaması 
var Sağlık Bakanlığımızın. Yeni 
tertip aşılar geldikten sonra 
belki daha net bir takvim ortaya 
çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim, 
milletvekilleri arasında 
Türkiye’deki genel salgına oranla 

10 kata yakın yüksek hastalığa 
yakalanma, vaka durumu var. 
Türkiye genelinde dün itibarıyla 
açıklanan toplam vaka sayısı 
aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 
2,89’una tekabül ediyor. Mecliste 
584 milletvekili var, resmî 
olarak, kayıtlı olarak bize gelen 
bilgilere göre 142 milletvekilinde 
vaka tespiti yapılmış. Bu 
arkadaşlarımızın önemli bir kısmı 
tabii, hafif geçirdi ama çok ağır 
olarak geçirenleri siz de takip 
ediyorsunuz, bunun milletvekilleri 
içerisindeki oranına bakarsak 
yüzde 24,3 oranında. 

Hem Mecliste yoğun ve yakın 
çalışma mecburiyeti içerisinde 
arkadaşlarımız, hem de seçim 
bölgelerinde çalışmalar 
yürütüyorlar ve oralardan almış 
oldukları virüsü Mecliste diğer 
milletvekillerine taşıma ihtimali 
de var. Bu bakımdan böyle bir 
çalışmada milletvekilleri de 
bu tablo, bu oranlar dikkate 
alındığında öncelikle önümüzdeki 
haftada çalışmalar başlayacak, 
aşılanması gerekenler arasında 
olmalı diye düşünüyorum.” 

Meclisin çalışmalara başlayacağı 
hatırlatılarak, alınan tedbirlere 

ilişkin bir soru üzerine Şentop, 
daha önce önlem aldıklarını, 
dikkat ve hassasiyetle önlemleri 
devam ettireceklerini dile getirdi. 

Meclis personelinin aşı olup 
olmayacağına ilişkin soruya 
Şentop, “Milletvekilleriyle, 
özellikle Genel Kurul 
çalışmalarıyla yakın irtibat halinde 
olan personel için de aynı şekilde 
bir öncelik durumu olmasında 
fayda var diye düşünüyorum, 
ilgililerle paylaşıyorum bunları.” 
karşılığını verdi. 

Bir gazetecinin, komisyon 
görüşmeleri sırasında test olan 
milletvekillerinin Genel Kurul’a 
geldiğini hatırlatarak, “Yeni 
dönemde ‘Test olanlar o gün 
Genel Kurula gelmesin.’ diye bir 
çağrı yapacak mısınız?” sorusunu 
yöneltmesi üzerine TBMM 
Başkanı Şentop, “O konuda 
hatırladığım iki vaka olmuştu, 
ondan sonra arkadaşlarımızı  
ikaz ettik, en azından test  
sonucu ortaya çıkana kadar, 
belli olana kadar bir süre 
beklemelerini tedbiren 
önermiştik. Daha sonra buna 
riayet etti arkadaşlarımız.” 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, sağlık 

çalışanlarının büyük 
gayretiyle Covid-19 
salgınının yenileceğine 
olan inancını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 15 Ocak’ta 
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın, aşı programına 
verdiği destek 
için teşekkür ettiği 

Twitter’daki paylaşımına 
karşılık verdi. 

Şentop, paylaşımında, 
“Büyük gayretleriniz 
için size ve bütün 
sağlık çalışanlarımıza 
müteşekkiriz. İnsanüstü 
bu büyük gayretleriniz 
salgını yenmemizi 
sağlayacaktır; 
inanıyoruz, 
güveniyoruz.” 
ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 2019 ve 2020 yılları özel 
ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen “Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri 
Töreni”ndeki konuşmasına, 
kendisini dinleyenleri 
selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bir dönem, ülkemizin 
kültür sanat dünyasını esir 
alan kısır ve bağnaz bakış 
açısı, binlerce yıllık medeniyet 
mirasımıza da sırtını döndü. Öyle 
ki bizi tarihimize, köklerimize 
bağlayan birçok kültür sanat 
eseri bu dönemde, ya 
müzelerin mahzenlerinde ya da 
kütüphanelerin tozlu raflarında 

bakımsızlığa, unutulmaya terk 
edildi.” dedi. 

Bugün hem 2019’un hem de 
2020’nin ödüllerini vereceklerini 
belirten Erdoğan, bu yıllarda 
başarılarıyla temayüz eden tüm 
kurumları ve sanatçıları tebrik 
etti. Erdoğan, bu kapsamda 
ödüle layık görülen Odunpazarı 
Modern Müzesi’ni, Antakya 
Medeniyetler Korosu’nu, Hisart 
Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ni, 
Mimsanat Akademisi’ni, İstanbul 
Grafik Sanatlar Müzesi’ni kuran, 
yaşatan, zenginleştiren sanat ve 
sanatçıları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir 
dönem, ülkemizin kültür sanat 
dünyasını esir alan kısır ve 
bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık 
medeniyet mirasımıza da sırtını 
döndü. Öyle ki bizi tarihimize, 

köklerimize bağlayan birçok 
kültür sanat eseri bu dönemde, 
ya müzelerin mahzenlerinde ya 
da kütüphanelerin tozlu raflarında 
bakımsızlığa, unutulmaya terk 
edildi.” şeklinde konuştu.

“Kültürle ilgili tartışmalarda 
maalesef o kültürün taşıyıcısı 
olan dili ihmal ediyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millî 
kimliğimizin ve hafızamızın 
nişanesi olan Türkçeye hak ettiği 
ihtimamı göstermiyoruz. Dilde 
sadeleştirme niyetiyle çıkılan 
yolda Türkçemiz tarihimizin en 
büyük kelime katliamına maruz 
bırakılmıştır.” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ile Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 
2019-2020  
ÖZEL  
ÖDÜLLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri 20 Ocak’ta sahiplerini buldu.
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TBMM İletişim Koordinatörlüğü’nden 15 Ocak’ta 
yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Meclis 
Başkanı Şentop, Kazakistan’da 10 Ocak 2021’de 

yapılan seçimlerin çok başarılı, sorunsuz ve herkesin 
takdir edebileceği bir şekilde tamamlandığını 
belirtti. 

Nigmatulin’i kutlayan Şentop, şunları kaydetti: 

“Bizim arkadaşlarımızın da aralarında yer aldığı 
bütün siyasi gözlemciler gerçekten çok güzel 
seçim yapıldığını ifade ettiler. Bunun için öncelikle 
tebrik ediyorum. Bütün seçilen milletvekillerini ve 
Kazakistan halkını tebrik ediyorum. Ayrıca tekrar 
bugün Meclis Başkanı seçilmeniz dolayısıyla sizi 
tebrik ediyorum. 

Sizin gibi tecrübeli bir siyasetçinin Kazakistan’ın 
parlamentosuna ve Kazak halkına çok büyük 
hizmetler sunacağına inanıyorum. Allah muvaffak 
etsin, başarılar diliyorum.” 

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, 
Mustafa Şentop’un çok yakın bir dostu ve 
kardeşi olduğunu, bundan dolayı kendisini tebrik 
etmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 

TBMM ile ilişkilerin en ön safhada yer aldığını, iki 
ülkenin akraba, kardeş ve her zaman beraber 
olduğunu vurgulayan Nigmatulin, “Koronavirüsün 
yayıldığı bu zor dönemde buna rağmen bizim 
ülkemize seçim gözlemcisi gönderdiğiniz için çok 
teşekkür ederiz. Ben Sayın Nursultan Nazarbayev’e 
de ilettim, Türkiye’den gözlemci gelmesi Sayın 
Başkan Mustafa Şentop’un samimiyetini gösteriyor. 
Milletvekilleri ve şahsım adına çok teşekkür ederim 
size.” diye konuştu. 

Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan’ın kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e selamlarını 
da iletti. 

Nurlan Nigmatulin, Şentop’un, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile ilgili 
hazırlıklara başlayabileceğini belirtmesi üzerine 
de Mustafa Şentop’un, Türkistan’da olmasına ilişkin 
teklifini desteklediğini bildirdi. 

“Siz önce Nursultan şehrine gelirsiniz, burada 
resmî görüşmelerinizi yaparsınız ve sonuçlanır 
inşallah.” diyen Nigmatulin, TBMM üyelerine ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını 
iletti.

KAZAKİSTAN MECLİS BAŞKANLIĞINA YENİDEN 
SEÇİLEN NİGMATULİN’E TEBRİK TELEFONU
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığına yeniden 
seçilen Nurlan Nigmatulin’i telefonla arayarak tebrik etti.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nün hafta sonuna 
gelmesi nedeniyle ziyareti 

11 Ocak’ta gerçekleştirdiğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
gazetecilerin gününü kutlayarak, 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Basın mensuplarının yeni yılda 
Meclis çalışmalarının neler 
olacağına yönelik sorusunu 
yanıtlayan Şentop, yeni bir 
hükümet sistemine geçişin 
olduğunu ve TBMM İçtüzüğü’nün 
oldukça eski olduğunu söyledi. 

Şentop, TBMM İçtüzüğü’nün 
1973’te hazırlandığını ve o 
dönemde iki bölümlü bir 
parlamentonun bulunduğunu 
anlattı. 

Yeni sisteme göre Meclisi biraz 
daha yasama alanında etkin 
hale getirecek enstrümanların 
iç tüzükte olması gerektiğini 
ifade eden Şentop, eskiden 
kanun önerilerinin iki şekilde 
yapılabildiğini, milletvekillerinin 
önerilerinin kanun teklifi, 
hükümetin önerilerinin ise 
kanun tasarısı olduğunu, ancak 

artık tasarının 
sistemden 
çıktığını, sadece 
milletvekillerinin 
kanun teklifi 
verebildiğini 
anımsattı.  
TBMM Başkanı 
Şentop, Meclis 
çalışmalarına ve 
gündeme ilişkin 
şu açıklamalarda bulundu:

“Eski sistemde hükümet sadece 
tasarı yoluyla kanun önerisinde 
bulunmuyordu; ayrıca, yasalaşan 
kanun tekliflerinin önemli bir 
kısmının da altyapı çalışmaları 
hükümet tarafından yapılıyordu. 

Buna uygun da hükümet 
kısmında çalışmaları yürütecek 
yapılar vardı. 

Fakat şimdi sistem değişince 
bu sefer tekliflerle ilgili altyapı 
çalışmalarının bir nevi mutfak 
çalışmalarının Meclis’te yapılması 
lazım ve bu bakımdan özellikle 
Meclis komisyonlarına biraz daha 
fazla çalışma imkânı tanımak ve 
elindeki enstrümanları arttırmak 

gerekiyor diye düşünüyorum. 
Bu bakımdan, yeni sistemin 
paradigmasına uygun, hükümet 
sistemine uygun bir iç tüzük 
yapılması lazım. 

Yeni bir iç tüzük yapılması daha 
doğru olur; yeni sisteme göre ve 
bu çerçevede mevcut olan ve 
iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz 
düzenlemeler mevcut iç tüzükte 
muhafaza edilebilir.” 

Bu konuda farklı ülkelerdeki 
uygulamalar üzerine çalışmalar 
yapıldığını ifade eden Şentop, 
“Siyasi partilerin iç tüzükte, 
Meclis’te en azından grubu 
bulunan partilerin, bütün 
milletvekillerinin bu yönde 
bir iradelerinin olması halinde 

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,
PARLAMENTO 
MUHABİRLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ 
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla 
Parlamento Muhabirleri Derneğini 
(PMD) ziyaret ederek,  
parlamento muhabirleri ile  
bir araya geldi.
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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 

bu konuda bir adım atılabilir 
diye düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olması

2021 yılının İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yıl dönümü 
olduğunu dile getiren Şentop, 
2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olmasına 
ilişkin bir teklif hazırladığını ve 
siyasi partilerin hepsinin destek 
vermesiyle bunun kabul edildiğini 
söyledi. Şentop, İstiklal Marşı’nın o 
tarihte kabulünün aynı zamanda 
TBMM’nin İstiklal Harbi’nin artık 
kazanıldığına dair bir kanaate 
sahip olması anlamına geldiğini 
söyledi. Şentop, konuya ilişkin 
birçok çalışmanın ve serginin de 
olacağını kaydetti. 

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “sözde 
cumhurbaşkanı” ifadesi

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “sözde 
cumhurbaşkanı” ifadesine 
ilişkin soru üzerine Şentop, “Bu 
tartışma artık Türkiye’de her şeyin 
hiçbir ölçü, kriter olmaksızın 
tartışılabileceği bir noktaya 
bizi götürür. Bunun sonu yok.” 

ifadelerini kullandı. Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın durumuyla ilgili 
Anayasa’da bir çerçeve olduğunu 
vurgulayarak Anayasa’da, nasıl 
cumhurbaşkanı olunacağının 
düzenlendiğini hatırlattı. 

Seçimlerin yapıldığına ve 
bu seçimlerde sadece 
cumhurbaşkanının değil, bütün 
milletvekillerinin de seçildiğine 
işaret eden Şentop, “Bu bir 
realite, bir gerçeklik. Dolayısıyla 
bu gerçekliği, ‘gerçek değil 
de aslında öyleymiş gibi 
görünen şey’ gibi yorumlamak, 
o zaman Türkiye’de anayasal 
bütün kurumların bu şekilde 
değerlendirilmesi, hiçbir ölçüsü 
olmayan tartışmaya bizi götürür.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Parti kapatma tartışmaları

Şentop, “HDP’nin kapatılmasına” 
ilişkin tartışmalara yönelik 
değerlendirmesinin sorulması 
üzerine de “Şahsi görüşümüz 
ayrı ama Anayasa’da ve bizim 
mevzuatımızda siyasi partilerin 
kapatılmasına dair hükümler var.” 
dedi. Yakın süreçte siyasi parti 
kapatma davasının açılmadığına 

işaret eden Şentop, AK PARTİ 
ile ilgili kapatma davası sürecini 
hatırlattı. 

ABD Kongre Binasının basılması

ABD Kongre binasının 6 Ocak’ta 
basılması ve sonrasında 
yaşananlara ilişkin ise Şentop, 
“ABD Kongresi’nin basılması, 
Kongre’ye girilmesi, yapılan 
tahribat üzücüdür. Hangi ülkede 
olursa olsun üzücüdür. Demokrasi 
içinde ve hukuk sisteminin işleyişi, 
kuralları içinde, yapılan seçimden 
itibaren başkanın belirlenmesine 
yönelik süreçler var, anayasa ve 
teamüller gereği. Bunlar işliyor 
ve işlemesi suretiyle ortaya bir 
netice çıkacak. Herkesin bunu 
kabul etmesi gerekir.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, ABD’deki 
siyasetçilerin, basındaki 
yorumcuların, kendi ülkeleri 
dışındaki olaylarla ilgili yorum 
yapmaya alıştıkları için kendi 
ülkelerindeki gelişmeler 
başka ülkeler tarafından 
değerlendirildiğinde bundan 
rahatsızlık duyduklarını aktararak, 
ABD basınından bir muhabirin 
kendi attığı “tweet” üzerinden 
yaptığı değerlendirmeyi hatırlattı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
10 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 

“Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı 
şekilde bilgilendirilmesi için gecesini 
gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi 
ve bir görüntü için saatlerce emek 
harcayan basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, basın mensuplarının  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
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TBMM Genel Kurulunda, 25 Şubat’ta Türkiye ve Irak 
arasında su alanında imzalanan anlaşmanın da yer 
aldığı 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alındı.

Genel Kurulda kabul edilen teklifler şunlar:
• Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası 

Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Somali Arasında Kalkınma İşbirliği 
Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair 
Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 
Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su 
Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ve Şili Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Burundi Arasında Askeri Çerçeve 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Lesoto Krallığı Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında 
Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında 
Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 
9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.

Türkiye’nin İsviçre, KKTC, Venezuela, 
Gürcistan ve Kırgızistan ile yaptığı 7 
uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi.

Genel Kurulda görüşmeleri tamamlanan ve kabul 
edilen uluslararası anlaşmalar şöyle:

• Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve 
Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına 
Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun,

• Türkiye ile KKTC Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile 
Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• Türkiye ile Gürcistan Arasında Uluslararası 
Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• Türkiye ile Gürcistan Arasında Demiryolu Yük ve 
Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın 
Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın “Menşeli Ürünler” 
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri 
Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin 
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylandığına Dair Yetki Verilmesine İlişkin 
Kanun,

• Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi 
Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız 
Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN  
ONAYLANMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ  
TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ



“SANDIKTAN ÇIKMADAN İKTİDAR OLMAYI HEDEFLEYENLER, 
TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKLERDİR.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin ve 
demokrasinin teminatının, 28 Şubat ve  
15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere, 

bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, 
ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletin 
bizatihi kendisi olduğunu belirtti.

“28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir 
kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki 
milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi 
de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, 
milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye 
olmuşlardır.” değerlendirmesinde bulunan Meclis 
Başkanı Mustafa Şentop, şunları kaydetti: “Türlü 
türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, 
sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye 
ait gücü gasbetmeyi hedefleyenler, Türkiye’nin 
refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı 
işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke 
olarak geçeceklerdir.

Milletimizin basireti ve sağduyusu, bütün çatışma 
ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, ‘28 Şubat bin 
yıl devam edecek’ sözünde ruhunu bulan millî 

irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye 
uğramıştır.

28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması 
bakımından darbecilik geleneğinin karanlık 
örneklerinden biridir. 24. yıl dönümünde, 28 Şubat 
darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini 
lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını 
hürmetle selamlıyorum.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
SELÇUK ÖZDAĞ, ORHAN UĞUROĞLU VE  
AFŞİN HATİPOĞLU’NA YAPILAN SALDIRILARA KINAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk 
Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi 

ve Yazarı Orhan Uğuroğlu ve 
KRT TV programcısı Avukat Afşin 
Hatipoğlu’na yapılan saldırıları 
kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 16 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve 
Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları 
şiddetle kınadığını belirterek, 

“Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en 
kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğine 
inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
28 Şubat darbesinin, milleti ve onun iradesini hedef alması bakımından darbecilik 
geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 3 Şubat’ta CNN Türk’te, 17 Ocak’ta  
24 TV’de, 7 Şubat’ta Ülke TV’de, 28 Şubat’ta da Kanal 7’de katıldığı canlı yayınlarda 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden, yeni anayasa konusuna kadar gündeme 
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KANAL 7

“28 Şubat 
sürecini, 
bu acıları 
Türkiye’nin 
konuşması lazım.”

O dönem binlerce kişinin 
mağdur olduğunu dile getiren 

Mustafa Şentop, “28 Şubat 
sürecinin mağdurları, mazlumları 
halen hayattadır. Bunların 
yaşadıkları o travmaların, bizzat 
kendi üzerlerinde, ailelerinde, 
çocukları üzerinde devam ettiğini 
görüyoruz, müşahede ediyoruz. 

28 Şubat sürecini, bu acıları 
Türkiye’nin konuşması 

lazım.” şeklinde konuştu. 
Kız kardeşlerinin, 28 Şubat 
sürecinde yaşadıklarını da 
aktaran Meclis Başkanı Şentop, 
kız kardeşlerinden birinin, 
başörtüsü yasaklarının ilk ortaya 
çıktığı tarihlerde üniversiteye 
gidemediğini, diğerinin ise 
İstanbul Üniversitesi’nde okurken 
başörtüsünü çıkarmadan 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 17 
Ocak’ta 24 TV’de, 7 Şubat’ta da Ülke TV’de 
katıldığı canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı 

mücadele ettiğini ve okuldan 
atıldığını anlattı. 28 Şubat 
sürecinde akademisyen olarak 
görev yaptığını hatırlatan 
Şentop, sınavlara başörtülü 
gelen öğrencilerle ilgili tutulan 
tutanaklara, “başörtüsünün yasak 
olmadığı, bu tutanağın hüküm 
ifade etmeyeceği, yapılan işin 
kanuna aykırı olduğu” yönünde 
muhalefet şerhi yazdığını söyledi.

“28 Şubat süreci başörtüsünden 
ibaret değil.”

“28 Şubat sürecinin yalnızca 
başörtüsünden ibaret olmadığını” 
belirten Şentop, “Başörtüsü 
çok önemli bir sembol olması 
hasebiyle bir hedefti, ama 
esas hedef, milletimizin temel 
değerleri, dinî inancı ve onunla 
beraber oluşturduğu dinî 
kültürüydü. 

Tabiri caizse esas hedef 
milletimizin sosyolojisiydi.” dedi.

“15 Temmuz o damarın son 
hamlesiydi.”

TBMM Başkanı Şentop, 
vesayet, darbeler ve muhtıralar 
dönemlerinin kapanıp 
kapanmadığı konusunda, 
“15 Temmuz, o damarın son 
hamlesiydi. Milletimizin, 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
gösterdiği o kararlılık, silahlara, 
tanklara karşı duruşu çok 
önemliydi. Aslında bu, daha 
önce de arzu edilen, özlenen 
bir şeydi.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Şentop, “15 Temmuz’da millet, 
tanklara karşı durmayı bu kez 
fiilen de başardı. 

Milletin bu tavrı, tutumu, 
kararlılığı karşısında bundan 
sonra Türkiye’de kimsenin 
bir askerî darbeye teşebbüs 
edemeyeceğini düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu.

“Darbeye zemin hazırlayan bir 
yapı ortadan kalkmıştır.”

Türkiye’nin, 2017’deki hükümet 
sistemi değişikliğiyle hukuken 
de, anayasal sistem olarak da 
darbeye müsaade etmeyecek 
bir zemini oluşturduğunu 
vurgulayan Şentop, “Türkiye’de 
15 Temmuz’da fiilen, 16 Nisan 
2017’de de hukuken, darbelere 
zemin hazırlayan bir yapı ortadan 
kalkmıştır. 

Türkiye’de demokrasinin teminatı 
bizatihi milletimizin kendisidir.” 
ifadesini kullandı.

Dokunulmazlık dosyaları

TBMM Başkanlığına sunulan 
dokunulmazlık dosyalarını  
Karma Komisyona havale 
ettiklerini aktaran Şentop, bu 
konuda Meclis Başkanlığı’nın 
başka bir görevinin olmadığını 
söyledi.

Eskiye göre, dosyalarda suçların 
mahiyeti ve sayısı itibarıyla bir 
farklılığın söz konusu olduğunu 
anımsatan Şentop “Eskiden 
suçlar çoğunlukla ‘adi’ suçlar 

diyebileceğimiz suçlardı ve sayısı 
azdı. 

Terör irtibatlı suçların artmış 
olmasının, toplamda dosya 
sayısının da artmış olmasının 
üzücü olduğu kanaatindeyim. 

Milletvekillerinin eski dönemlere 
kıyasla bu kadar fazla dosyasının 
olması, parlamento açısından 
da iyi bir görüntü değil.” diye 
konuştu. 

Dokunulmazlığın “Milletvekilinin 
şahsını değil, parlamentonun 
işleyişini korumak için getirildiğini” 
vurgulayan Şentop, diğer taraftan 
dokunulmazlık konusunun, 
“suç işleme özgürlüğü” olarak 
anlaşılmaması gerektiğini dile 
getirdi.

“Yeni Anayasa”

“Yeni Anayasayla ilgili süreç 
başlayacak mı? Devreye girecek 
misiniz?” sorusu üzerine, TBMM 
Başkanı Şentop, şunları kaydetti: 

“Türkiye’nin bütünlükçü bir 
bakış açısıyla, baştan sona 
yeni hazırlanmış bir anayasaya 
ihtiyacı var. Bunu tartışmak lazım. 
Hükümet sistemi tartışmasını da 
bunun içinde yapabilirsiniz, zaten 
o da bir anayasa tartışmasıdır.”

Şentop, yeni anayasa 
tartışmalarında “hükümet 
sistemi” üzerinde tıkanıklık 
yaşanması durumunda, bunu 
millete götürecek formüllerin 
geliştirilebileceğini belirtti.

ÜLKE TV

“FETÖ”

“FETÖ’nün 7 Şubat MİT 
kumpası”na ilişkin soruyu 
yanıtlarken TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başbakanlığı döneminde 
FETÖ’nün özellikle yargı ve 
Emniyet’teki yapılanmalarına 
dikkat ve hassasiyet gösterdiğini 
belirtti. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın kendisine 
7 Şubat sonrası “özel yetkili 
mahkemelerle” ilgili yürütülen 
çalışmaya katılmasına ilişkin 
talimat vermesine rağmen 
“bürokratik gerekçelerle 
çalışmadan uzak tutulduğunu” 
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 24 TV

“Rektör 
seçimi”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Boğaziçi 

Üniversitesindeki rektörlük 
atamasına tepkilerin sorulması 
üzerine, fikir ve kanaat hürriyeti 
bağlamında, kişilerin, beğeni 
veya eleştirilerini asayişi 
bozmayacak, eğitim öğretim 
faaliyetlerini engellemeyecek ve 

hakarete varmayacak şekilde dile 
getirebileceklerini vurguladı. 

Rektör seçimiyle ilgili YÖK 
Kanunu’nda yapılan değişikliğin, 
OHAL KHK’siyle değil, olağan 
dönem KHK’siyle yapıldığına 

dile getiren Şentop, FETÖ’nün, 
yapılanması fark edildiği için 
harekete geçtiğini söyledi.

“28 Şubat”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 28 Şubat darbesinin TSK 
değil, yargı eliyle yapıldığını ve 
AK PARTİ iktidarının ilk yıllarında 
Danıştay’ın aldığı kararlarla adeta 
millî eğitim ve sağlık bakanlıklarını 
yönettiğini kaydederek, FETÖ’nün 
“bu güçlü vesayet organını” 
ele geçirmek için yargıda 
yapılanmaya başladığına işaret 
etti. 

O dönem Başbakan olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
FETÖ’nün yapılanmasını 
önlemeye yönelik adımlar 
attığını vurgulayan Şentop, 
Erdoğan’ın kararlı duruşunun, 
FETÖ’nün başarılı olmasına izin 
vermediğine dikkati çekti.

“Anayasa’nın darbe 
gölgesinden kurtarılması 
gerekir.”

Meclis Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Yeni anayasaya ihtiyaç var.” 
açıklaması ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
buna destek vermesine ilişkin 
değerlendirmesinin sorulması 
üzerine, 1982 Anayasası’nın, 
yapım sürecinden itibaren 
tartışılan ve bizzat darbecilerin 
yaptığı Anayasa olduğunu, 
kabul edildiği dönemde milletin 
demokratik hayata dönüş için bu 

düzenlemeyi gerekli gördüğünü 
anlattı.

Anayasa’nın darbe gölgesinden 
kurtarılması gerektiğini belirten 
Şentop, öte yandan, yapılan 
birçok değişiklik sebebiyle 
maddeler arasında uyumsuzluklar 
görüldüğünü söyledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin 
değiştirilmesini isteyen 
siyasetçiler bulunduğunu dile 
getirerek, “‘Güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme geçelim.’ 
şeklinde tartışmalar, aslında bir 
anayasa değişikliği tartışması. 
Bunu tartışıyor.” şeklinde  
konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Yeni anayasa için kurucu 
meclis gereklidir.” şeklindeki 
söylemlerin anımsatılması 
üzerine, “Aslında tersi doğrudur. 
Anayasayı yapan meclis, kurucu 
meclistir. Bir meclisin kurucu 
meclis olup olmadığını anayasa 
yaptığı zaman görüyoruz. 
Yaptığı zaman bu sıfatı alıyor. 
Kurucu meclis olduğu için 
anayasa yapmıyor. O bakımdan 
bu tartışma abes. Tavuk mu 
yumurtadan, yumurta mı tavuktan 
tartışması gibidir.” dedi.

“Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu kararı”

Anayasa Mahkemesinin 
Enis Berberoğlu kararını da 
değerlendiren Şentop, şunları 
dile getirdi: 

“Anayasa Mahkemesi, iki karar 
verdi ama kararlar teknik olarak 
birbirinden farklı. 

Burada seçme seçilme 
hakkının, kişi hürriyetinin 
ihlal edildiğine dairdi, ilk 
karar. ‘Milletvekili seçildiği 
için yeniden dokunulmazlık 
kazanmıştır, kazandıktan sonra 
da yargılamanın durdurulması 
lazımdı, durdurulmamıştır.’ diye 
verdi. 

Bunu ilk derece mahkemesine 
gönderdi. Bu konuda hukuki 
tartışmalar yapılabilir. 

Şahsi kanaatim, ilk derece 
mahkemesi karar verdiği zaman 
ilk derece mahkemesinin karar 
verdiği sırada Berberoğlu’nun 
dokunulmazlığı yoktu. İstinafa 
gitti, orada bir karar verildi, o 
zaman da dokunulmazlığı henüz 
yoktu. 

Yargıtay’a gittiğinde Berberoğlu 
seçildi ve Meclis’e geldi. 

Bu karar, Yargıtay aşamasında 
verildi. Durma kararı verilmesi 
gerekiyorsa bunu Yargıtay 
verecek. 

Bir ihlal söz konusuysa bunun 
muhatabı ilk derece mahkemesi 
değil, Yargıtay olması gerekirdi. 
İkinci karar ise 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi buna uymadığı 
için, uymaması sebebiyle bir 
ihlal ortaya çıkıyor. Mevcut ihlal 
devam ettiriliyor, bundan dolayı 
verilmiş bir karar.
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CNN TÜRK

“Önemli olan 
Anayasa’nın 
halk tarafından seçilmiş bir 
meclis tarafından yapılması.”

Anayasa değişikliği tartışmaları 
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına 
ilişkin değerlendirmesinin 
sorulması üzerine TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, anayasanın 12 Eylül 1980 
darbesinden sonra, 1982’de 
yürürlüğe girdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 
“Üzerinden çok uzun zaman 
geçti. Bu bakımdan yeni bir 
anayasayı tartışmak ve bunu 
yaparken sadece aritmetik 
hesaba göre değil, Meclis’teki 

tüm partilerin bu tartışmanın 
içinde olması doğru olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “En azından, 
tam mutabakatla anlaşıldığı için 
anlaştığımız maddeleri geçirelim.” 
çağrısında bulunduklarını ancak 
önce “evet” diyenlerin, sonra 
“hayır” dediğini aktardı. 

Meclis Başkanı olarak, bu konuda 
bütün partileri bir araya getirmek, 
yeni bir uzlaşma komisyonu 
kurmak konusunda inisiyatif alıp 
almayacağına ilişkin soru üzerine 
TBMM Başkanı Şentop, partilerin 
tutumlarını görmeleri gerektiğini, 
bütün partilerin görüşlerinin 
ortaya çıkmadığını belirtti. 
Şentop, “Olursa çok iyi olur.”  
dedi.

Anayasa değişikliğinde nerelere 
dokunulmak gerektiğinin 
sorulmasına TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, “Yeni anayasa, 
yepyeni, tamamen şu anki 
anayasada bulunmayan 
hükümlerden oluşan bir anayasa 
anlamına gelmiyor. 

Birçok konuda yerleşik hükümler 
var, değişmeyecek hükümler var, 
uzun süredir yürürlükte olduğu 
için benimsenmiş, yerleşmiş 
hükümler var. 

Önemli olan anayasanın 
paradigması, halk tarafından 
seçilmiş bir Meclis tarafından 
yapılması. 

Usulüne göre seçilmiş bir Meclis 
tarafından yapılması.” karşılığını 
verdi.

dikkati çeken Şentop, bu 
KHK’lerin, Meclis’in onayına 
sunulduğunu ve görüşüldüğünü 
kaydetti. 

“TBMM Başkanları siyasi parti 
faaliyetlerine katılmaz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Meclis 
başkanının tarafsız olması 
gerektiğine yönelik hukuki 
düzenleme bulunmadığını 
belirtti. TBMM başkanlarının bir 
siyasi partiye mensup olduklarına 
işaret eden Şentop, siyasi parti 
faaliyetlerine katılamadıklarını 
söyledi. 

Meclis Başkanı Şentop, 
TBMM başkanlarının oy 
kullanamadıklarını, yönettikleri 
oturumlarda görüş 
açıklayamadıklarını, günlük siyasi 
tartışmalara teamüller gereği 
katılmadıklarını, ancak ülkeyle 
ilgili veya uluslararası konularda 

tartışmalarda fikir beyan ettiklerini 
kaydetti. 

“Cumhurbaşkanının tarafsızlığı”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde cumhurbaşkanının 
“tarafsız” olması gerektiği 
yönündeki söylemlere değinen 
Şentop, Türkiye’nin yeni 
sisteminin aslında “başkanlık 
sistemi” olduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı’nın ettiği 
yeminde tarafsızlıkla ilgili 
bir ifadenin geçtiğini, ancak 
parlamenter sistem döneminde 
var olan “Cumhurbaşkanı 
seçilenin, partisiyle ilişiği kesilir.” 
ifadesinin, yemin metninden 
çıkartıldığını anlatan Şentop, 
cumhurbaşkanının parti üyesi 
olabileceğinin Anayasa’da 
öngörüldüğünü, kabul edildiğini 
ve genel başkan olabileceğine 
dair bir engelin Anayasa’ya 
konulmadığını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde tarafsız 
cumhurbaşkanı olmadığını 
belirten Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti: 

“Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi 
parti üyesidir. 

Siyasi parti genel başkanı olabilir, 
olmayabilir, bir mecburiyet yok 
ama bir siyasi parti üyesiyse, bir 
siyasi partinin genel başkanıysa, 
yetkilisiyse şüphesiz taraflı 
birisidir. 

Anayasa buna engel değil. 
Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, 
hukuki işlem anlamında bir 
tarafsızlıktır. 

Anayasa’nın birçok hükmünü 
dikkate aldığımız takdirde, siyasi 
anlamda bir tarafsızlık olarak 
yorumlanamaz. Anayasa’nın diğer 
hükümleri, böyle bir yorumu 
yapmayı imkânsız hale getiriyor.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kosova’nın 
bağımsızlık günü dolayısıyla  

25 Şubat’ta Trakya 
Üniversitesinde düzenlenen 
kutlama programına gönderdiği 
videolu mesajında, Kosova’nın 
bağımsızlık gününün 13’üncü yıl 
dönümünü kutlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

“Balkan coğrafyası bizler için 
sadece komşuluk ilişkilerimizin 
var olduğu bir bölge değildir. 
Gönlümüzün, sazımızın, 
sözümüzün bir olduğu 
kardeşlerimizin ve dostlarımızın 
diyarıdır. Benim için evim, yurdum 
ve vatanım mahiyetindedir.” 
diyen Şentop, Kosova’nın bu 
coğrafyanın güzide ülkelerinin 
başında geldiğini belirtti. 
Kosova’nın, tarihiyle kültürüyle 
insanıyla Türkiye’nin kardeşi ve 
dostu olduğunu ifade eden 
Mustafa Şentop, “Bizler Kosova’nın 
mutluluğunu kendi sürurumuz 
biliyoruz, Kosova’nın hüznünü 
kendi kederimiz addediyoruz.” 
dedi. Türkiye’nin, bağımsızlık 
ilanından sonra Kosova’yı ilk 
tanıyan ülkelerden birisi olmanın 

kıvancını her daim yaşadığına 
vurgu yapan TBMM Başkanı 
Şentop, mesajında şunları 
kaydetti: “Bugün Kosova çok 
kültürlü etnik yapısı ile kısa 
sürede Balkan coğrafyasının 
demokratik ve müreffeh bir 
ülkesi olma yolunda önemli 
adımlar atmaktadır. Kosova’nın 
bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve 
egemenliği Balkanlar’daki istikrar 
ve barış için olmazsa olmaz bir 
husustur. 

Kosova’da, soydaşlarımızın 
da dahil olduğu, farklı etnik 
toplulukların barış içerisinde bir 
arada yaşamasından da büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. 
Bugün soydaşlarımızın Kosova’ya 
toplumsal, kültürel ve ekonomik 
olarak değerli katkılar sunduğunu 
görmek mutluluk vericidir.Şairin 
dediği gibi: ‘Biraz Yunus’um 
ben / Biraz Mevlana / Biraz 
Veysel’im / Biraz Karacaoğlan 
/ Sazımın düzeni Rumeli ayarlı.’ 
Kosova’nın bağımsızlık gününün 
13’üncü yıl dönümünü bir kez 
daha canıgönülden kutlayarak, 
Kosova halkının her bir ferdine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı olarak, Anadolu’dan Türk 
kardeşlerinin selamını iletiyorum.

Trakya Üniversitemizin de değerli 
çalışmalar ile bölgemiz ve gönül 
coğrafyamız Balkanlar’a önemli 
hizmetler verdiğini müşahede 
etmekten, kalbi her zaman bu 
bölge ile birlikte çarpan bir 
kardeşiniz olarak mesrurum. Bu 
itibarla Kosova’nın bağımsızlık 
gününe dair gerçekleştirilen bu 
etkinliğe ev sahipliği yaptığı için 
Üniversitemizi ayrıca kutluyorum. 
Var olsun Türkiye ve Kosova 
kardeşliği.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kosova’nın bağımsızlık 
gününü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop,  
17 Şubat’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Türkiye ile Kosova arasında köklü 
tarihî, kültürel ve beşerî bağlardan 
güç alarak sağlam temeller 
üzerinde bugünlere taşıdığımız 
ilişkilerimizin daha güçlü şekilde 
geleceğe taşınacağına olan 
inancım tamdır.” ifadelerine yer 
verdi.
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Şentop’un mesajı şöyle: 
“Kuzey Atlantik İttifakı, 
üyesi olduğumuz 18 

Şubat 1952’den bugüne, 
Türkiye’nin savunma ve güvenlik 
politikalarının ana unsurlarından 
birini teşkil etmektedir.

Küresel sistem içindeki en önemli 
güvenlik ittifakı olarak çok geniş 
bir coğrafyada mevcudiyetini 
sürdüren NATO, günümüzdeki 
etkin rolünü gelecekte de 
devam ettirebilmek gayesiyle 
bünyesinde kayda değer 
yenilenme ve dönüşüm süreçleri 
yürütmektedir.

NATO’nun uluslararası sistemdeki 
mevcut konumunu idame 
ettirmesi, hiç şüphesiz küresel 
güvenliğin temini bakımından 
büyük önem arz etmektedir. 
Ancak İttifak’ın küresel güvenlik 
açısından edindiği müstesna 
yeri muhafaza edebilmesi için 
hatırdan çıkartılmaması gereken 
hususlar da bulunmaktadır. 
Öncelikle, müttefik devletlerin 
günümüzün en önemli 
tehditlerinden biri olan terörle 
mücadelede müşterek bir 
anlayışla hareket etmesi, her 
ne sebeple olursa olsun terör 

örgütlerine destek vermekten 
kaçınması ve bunlarla ilişkilerini 
ivedilikle sonlandırması 
gerekmektedir.

Ülkemizin, NATO müttefiklerimiz 
tarafından da terör örgütü 
olarak tanınan PKK başta olmak 
üzere, lider kadrosu aynı olan bu 
örgütün Suriye’deki uzantısı PYD/
YPG ve DEAŞ ile mücadelede 
en önemli rolü oynamış ve en 
büyük sorumluluğu üstlenmiş 
müttefik olarak öne çıktığı 
unutulmamalıdır. Esasen, DEAŞ’a 
karşı göğüs göğüse mücadele 
veren tek NATO müttefikinin 
Türkiye olduğu gerçeği de 
görmezden gelinmemelidir.

NATO’nun, kurulduğu günden 
bu yana en önemli umdesi 
olan ortak savunma ve güvenlik 
boyutunda hedeflenen 
başarıyı yakalayabilmek için 
müttefikler arasında savunma 
sanayii alanındaki iş birliğinin 
de en üst düzeye çıkarılması 
gerekmektedir. Hâlihazırda söz 
konusu alandaki temel iş birliği 
projelerinin dahi gündelik siyasî 
tartışmalara feda edilmesi, 
Avrupa-Atlantik bölgesinin 
güvenliğini zayıflatmaktadır.

NATO, 2030 Vizyonu 
çerçevesinde gerçekleştirmeyi 
öngördüğü dönüşümün 
kapsamına bu konuları almadığı 
takdirde, reform süreci eksik 
kalacak, hedeflenen başarı 
sağlanamayacaktır.

NATO Parlamenter Asamblesi, 
tüm bu meseleleri ele almak 
için en uygun parlamenter 
diplomasi platformu olma 
niteliği taşımaktadır. NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk 
Delegasyonu da müttefik 
ülkelerdeki muhataplarıyla yakın 
iş birliği içinde siyasî danışma 
sürecine katkıda bulunmanın 
yanısıra, demokrasinin dayanağı 
olan millet iradesinin NATO’nun 
karar alma mekanizmalarına 
yansıtılmasına aracı olmaktadır.

69 yıldır NATO görev ve 
misyonlarına sunduğu katkılarla 
İttifak içerisindeki rolünün 
önemini müteaddit defa ortaya 
koyan Türkiye, bundan sonra da 
sadakatle bağlı olduğu müttefiklik 
ruhuna uygun olarak hem kolektif 
savunmanın, hem de dünya 
barışı, huzuru ve güvenliğinin 
idamesine katkı sağlamaya 
kararlılıkla devam edecektir.”

TÜRKİYE’NİN 
NATO 
ÜYELİĞİNİN 
69. YILI 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
NATO’ya üye oluşunun 
69’uncu yıl dönümü 
sebebiyle 18 Şubat’ta mesaj 
yayımladı
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “tarihin kara lekesi” olarak anılan Hocalı 
Katliamı’nda hayatını kaybedenleri andı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, sosyal medya 
hesabından, Hocalı 

Katliamı’nın 29. yılı dolayısıyla 
paylaştığı mesajında, “26 Şubat 

1992’de meydana gelen ve 
‘tarihin kara lekesi’ olarak anılan 
Hocalı Katliamı’nda hayatını 
kaybeden kardeşlerimizi 
saygı ve hürmetle anıyorum. 

613 canımızı unutmadık, 
unutturmayacağız. Elbet bir gün 
Azerbaycan bayrağını Karabağ’a 
asacağız, demişiz geçen sene. 
Hamdolsun.” ifadesini kullandı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 25 Şubat’ta 
“Hocalı Katliamı’nın 29. Yıl 

Dönümü Fotoğraf ve Resim 
Sergisi” açılış törenine katıldı.

Rus Gazeteci Yuri Romanov’un 
Hocalı Katliamı’nı anlattığı 
“Ben Savaşı Çekiyorum.” adlı 
kitabından bir bölümü okuyarak 
sözlerine başlayan Şentop, 29 yıl 
önce, 26 Şubat 1992’de, insanlık 
tarihinin gördüğü en acımasız 
katliamlardan birisinin Hocalı’da 
gerçekleştiğini söyledi.

Yürekleri dağlayan bu acı 
hadisede hayatını kaybedenleri 
bu yıl da yâd etmek için bir araya 
geldiklerini belirten Mustafa 
Şentop, “Bizler onların şerefli 
bir sonla Rablerine kavuşarak 
şehitler arasına karıştıklarına 
inanıyoruz. Vicdanı olan herkesi, 
insanlığından utandıran bu 
vahşeti fotoğraflarla, resimlerle, 

kelimelerle ve sair her türlü 
yol ve yöntemi kullanarak, 
görmek istemeyen gözlere, 
duymak istemeyen kulaklara 
ve hissetmeyen cani vicdanlara 
haykırmaya devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

Azerbaycan halkının maruz 
kaldığı bu elim hadiseleri her 
zaman hafızalarında tuttukları 
gibi, hiç kimsenin unutmasına 
da müsaade etmeyeceklerini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bu vahşeti meşrulaştırmaya 
çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve 
tarih önünde hesap verene kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 
11 bin 356 kişinin yaşadığı 
Hocalı’daki katliamı gerçekleştiren 
Ermenistan’ın ve 366. Motorize 
Piyade Alayı’nın komutanı olan 
Sarkisyan, verdiği bir röportajda 
o günlerden şu şekilde 

bahseder: ‘Azerbaycanlılar, 
Ermenilerin sivil halka karşı 
katliam yapmayacağını 
düşünmekteydiler. Biz 
bunu Azerbaycanlılara şaka 
yapmadığımızı göstermek 
amacıyla ibret olsun 
diye yaptık.’ diyor. ‘Şaka 
yapmadığımızı göstermek 
için yaptık.’ diyecek 
kadar vicdanları kararmış, 
insanlıklarını kaybetmiş bu 
katliam sorumluları er veya 
geç adaletin karşısında hesap 
vereceklerdir. Bu elim katliam 
sonrası cesetler üzerinde 
yapılan incelemelerde 
insanların birçoğunun yakıldığı, 
gözlerinin oyulduğu; kulak, 
kafa, burun gibi çeşitli uzuvların 
vücutlarından kesilerek 

ayırıldığı görülmüştür.”

Türkiye’nin bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da haklı 
davasında sadece kardeşlik 
duygularıyla değil, insani bir 
vazife olarak da Azerbaycanlı 
kardeşlerinin yanında olmaya 
devam edeceğini belirten 
Şentop, TBMM himayesinde 
Azerbaycan Büyükelçiliği’nin 
gerçekleştirdiği sergide, 
sanatın diliyle acılarını ve Hocalı 
Katliamı’nın vahametini gözler 
önüne sermeye çalıştıklarını 
söyledi. Eserleriyle katkıda 
bulunan değerli sanatçılara 
teşekkür eden Mustafa Şentop, 
“Bizlerin, milletimizin vicdanının 
sesi, tercümanı oldular.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, “Bizler, 
tarih boyunca yaşadıkları 
acılardan beslenen, bu acıları 
sürekli dillendiren bir millet 
olmamışızdır. Ancak günümüz 

HOCALI KATLİAMI’NIN 29. YIL DÖNÜMÜ 
FOTOĞRAF VE RESİM SERGİSİ
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dünyasında milletimize yönelik 
menfi propagandalar öylesine 
artmıştır ki, haklı iken haksız 
duruma düşmek, mazlumken 
zalim gösterilmek bizleri çok 
daha fazla yaralamaktadır. 
Bu sebeple Hocalı Katliamı’nı 
ve sorumlularını gündemde 
tutmaya devam edeceğiz. Bu, 
en başta acımasızca katledilen 
şehitlerimize olan borcumuzdur. 
Eserleriyle bu acı dolu günleri 
hatırımızda canlandıran, 
kardeşlerimizin yaşadığı 
ıstırabı bir nebze anlamamızı 
sağlayan sanatçılarımıza 
ve eserlerin bugün burada 
sergilenmesine vesile olan 
Azerbaycan Büyükelçimize 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
şehitlerimize bir kez daha 
Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. 
Allah bir daha hiçbir millete, 
hiçbir topluluğa böylesi acılar 
yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Hazar İbrahim de Hocalı 
Katliamı’nda yaşamını yitirenler 
ile Gara’da şehit edilen 13 Türk 
vatandaşına Allah’tan rahmet 
diledi. 

Her yıl Meclis’te Hocalı Katliamı’nı 
andıklarını belirten İbrahim, 
“Bunun için sizlere çok teşekkür 
ederiz. Bu yıl çok farklı bir yıldır. 

Bugün biz, Hocalı anmasını 
Azerbaycan’ın zaferinden 
sonra burada anıyoruz. Bu aynı 
zamanda Türkiye’mizin de zaferi. 
Bu, hakkın ve adaletin zaferi. 
Çünkü, Türkiye’miz her zaman 
haklının, adilin ve mazlumun 
yanında olmuştur. 

O açıdan da bugün Azerbaycan 
ve Türk bayrakları işgalden 
kurtarılan topraklarımızda yan 

yanadır. Bu da Azerbaycan ve 
Türkiye’nin tek millet iki devlet 
olarak dünyaya verdiği bir 
mesajdır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Konuşmaların ardından 
TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindekiler sergiyi gezdiler. 
Törene, Meclis Başkanvekilleri, 
milletvekilleri ve TBMM 
bürokratları da katıldılar.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Bu vahşeti 

meşrulaştırmaya 
çalışan eli kanlı 

katiller, hukuk ve tarih 
önünde hesap verene 
kadar mücadelemizi 

sürdüreceğiz.”

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindekiler sergiyi gezdi. 
Törene, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları da katıldı.
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Parlamento muhabirlerinin 
gündeme ilişkin sorularını 
cevaplayan TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Meclis Başkanlığı’nın 
görevinin fezlekeleri teklif 
olarak inceledikten sonra 
Karma Komisyona göndermek 
olduğunun altını çizerek,  
bundan sonraki aşamada 

yapılacaklara Karma  
Komisyonun karar vereceğini 
bildirdi.

Fezlekelerin tamamının mı 
ele alınacağına ilişkin soruya 
Şentop, “Bunların dönem 
sonuna bırakıldığı zamanlar 
olmuş, 2016’da toptan hepsinin 
kaldırıldığı bir dönem oldu. 

Zaman zaman bazı dosyaların 
kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda 
yine HDP’li milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılması 
söz konusu olmuştu. Bu konuda 
iç tüzük, bu ihtimallerin hepsine 
imkân veriyor. Bunu dosyaların 
durumuna göre, içeriklerine 
göre değerlendirmek lazım. 
Bu değerlendirmeyi Karma 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin 33 farklı fezlekenin dün 
akşam itibarıyla Meclis’e geldiğini 
bildirdi. Şentop, 25 Şubat’ta 
Parlamento muhabirlerinin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP: 
“33 FEZLEKE  
MECLİSE ULAŞTI.”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Komisyon yapacaktır.” yanıtını 
verdi.

“Dosya sayısı ve içeriği Meclis 
açısından üzücü.”

26. dönemden önce 
milletvekilleriyle ilgili dosyaların 
sayılarının azlığına dikkati çeken 
Şentop, “26. dönemden itibaren 
ve bu dönem özellikle daha çok 
terörle ilişkili suçlar bağlamında 
ve sayıca çok fazla dosya var, ki 
daha 27. dönemin ortasındayız, 
bu bakımdan hem sayısal, nicelik 
olarak hem de içerik olarak 
nitelik bağlamında bir farklılaşma 
olduğunu üzülerek ifade etmek 
isterim.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr Mustafa 
Şentop, “Yargılamalar devam 
ederken, milletvekili seçildikten 
sonra yargılamaların durmasına 
karar veriliyor. 

Dosyalar, buraya fezleke olarak 
geliyor. Bu kadar dosya sayısının 
ve dosyaların içeriğinin Meclis 
açısından üzücü olduğunu 
söylemek isterim.” dedi.

Şentop, başka bir soru üzerine, 
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu ve Enis 
Berberoğlu’nun dosyalarının 
Meclis’e gelmediğini bildirdi. 

Gergerlioğlu’nun dosyası 
geldiğinde nasıl bir işlem 
yapılacağının sorulması üzerine 
TBMM Başkanı Şentop, 
“Önce bir gelsin, görelim.”  
dedi.

“Bireysel başvuru olağan 
yargılama sürecinin bir unsuru 
değil.”

“Bireysel başvuru olağan 
yargılama sürecinin bir unsuru 
değil.” diyen Şentop, bir hükmün, 
dereceleri içinde Yargıtay’ın 
verdiği kararla kesinleştiğini 

aktardı. Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Bu kesinleşme gerçekleştikten 
sonra o derece içinde bir 
mahkeme değil 

Anayasa Mahkemesi bireysel 
başvuru süreci de bir olağan 
yargılama süreci değil. 

Bu bakımdan bir hükmün 
kesinleşmesini engellemiyor, 
Anayasa Mahkemesinde davanın 
görülüyor olması veya bireysel 
başvuru kararının verilmiş olması. 

Nitekim bunu yaşadık. 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi ilk bireysel 
başvuruyla ilgili karara uymayınca 
Anayasa Mahkemesi tekrar bir 
karar verdi. 

O kararda bunu net olarak 
söylüyor. 14. Ağır Ceza 
Mahkemesine dört hususta adım 
atması gerektiğini söylerken, 
bunlardan biri de kesin hükmün 
kaldırılması. 

Bunun tersinden anlamı şudur; 
Anayasa Mahkemesi bireysel 
başvuru kararıyla kesin hükmü 
kendisi resen, doğrudan 
kaldırmıyor, kaldıramıyor. Böyle 
bir yetkisi yok. Bunu yine o 
derece içindeki mahkemelerin 
hangisi yetkiliyse onun yapması 
lazım. 

Bu bakımdan Anayasa, kesin 
hükmü esas alıyor. ‘Kesin 
hüküm geldikten sonra bu, 
Genel Kurula bildirildikten sonra 
milletvekilliği düşer.’ diyor. 
Bireysel başvuru süreci sonra 
çıkmış. Bireysel başvuru sürecine 
ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki 
düzenleme yapılması gerekir. 
Biz, önce Anayasa’nın sözüne 
uygun davranmak zorundayız. 
Anayasa hükümlerini dikkate 
almak zorundayız bu anlamda 
uygulama yaparken.”

“İkinci karardaki değişikliğin bir 
sebebi olmalı.”

Anayasa Mahkemesinin 
Berberoğlu ile ilgili iki karar 
verdiğini hatırlatan Şentop, şunları 
kaydetti:

“Birinci kararda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile ilgili hiçbir ifade 
geçmezken, bilgi için de olsa, 
kararın gönderilmesine ilişkin 
bir hüküm içermezken ikinci 
karardaki bu değişikliğin de 
bir sebebi olmalı. Bunu merak 
ediyoruz.”

“Kurumlar arasındaki ilişkiler ve 
kurumların yetkileri Anayasa’da 
düzenlenmiştir.”

Kurumlar arasındaki ilişkilerin, 
kurumların yetkilerinin Anayasa’da 
düzenlendiğine işaret eden 
Şentop, “Anayasa Mahkemesinin 
yetki alanı düzenlenmiştir, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetki alanı 
bellidir, düzenlenmiştir. 

Anayasa’dan yetki almayan, 
Anayasa’nın vermiş olduğu 
bir yetkiye dayanmadan hiç 
kimsenin bir iş veya işlem 
yapabilmesi mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesi Meclisin 
somut bir şey yapması gerektiği 
kanaatindeyse onu açıkça 
yazacak kararda. Yok hayır, 
yazmıyorsa açıkça veya yoksa 
böyle bir şey, o zaman da Türkiye 
Büyük Millet Meclisini töhmet 
altında bırakacak şekilde kararda 
bazı cümleler geçmemeli, 
geçmeyecek. 

Benim yapmak istediğim  
şey budur. Hukuki bir süreç. 
Bunun mevzuatta da dayanağı 
var. 

Bunun gereği olarak bu metni 
hazırlayıp ilgili arkadaşlarımız 
gönderdiler.” diye konuştu.
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Kanunla, uzman erbaşların 
emeklilik yaş haddi 55 
olacak. Seferin gereği 

olarak lüzum görülmesi ve sağlık 
durumlarının elvermesi halinde 
uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar 
en gençlerinden başlanarak 
orduya alınabilecek.

40 yaşını dolduran, komando 
olarak istihdam edilen uzman 
erbaşlar, istihdam edildikleri 
sınıfların yönetmelikte belirlenen 
uygun kadro görev yerlerine 
atanacak.

Millî Savunma Bakanlığı 
kadrolarında görevli 
personelin tecrübelerinden 
daha uzun süreli ve etkin 
şekilde yararlanılması, özlük 
haklarının iyileştirilmesi gibi 
düzenlemeleri içeren Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, 18 Şubat’ta 
TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre: 

• Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar 
Derneği kurulacak.

• Uzman erbaşların emeklilik yaş 
haddi 55 olacak.

• Seferin gereği olarak 
lüzum görülmesi ve sağlık 
durumlarının elvermesi halinde 
uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar 
en gençlerinden başlanarak 
orduya alınabilecek.

• Hizmet süresinin ilk 5 ayını 
tamamlayan uzman erbaşlara, 
bir adet yerli üretim ordu tipi 
tabanca ve bir kutu mermi 
verilecek.

• Dış kaynaktan temin edilen 
subaylardan ve astsubaylardan, 
deneme süresinin bitiminden 
önce temin şartlarını taşımadığı 
anlaşılanlar veya bu şartları 
kaybedenlerin ilişikleri  
kesilecek.

• Milletvekillerinin askerlik 
yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının 

sona erdiği tarihe kadar 
ertelenecek.

• Kiraya verilen veya üçüncü 
şahıslara işlettirilen kısımları 
hariç askerî kantinlerin elektrik, 
su, yakacak giderleri genel 
bütçeden karşılanacak.

• Astsubay meslek yüksek 
okullarında görevlendirilecek 
yabancı uyruklu öğretim 
elemanları; Astsubay Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğünün 
talebi ve Millî Savunma 
Üniversitesi Rektörlüğünün 
ihtiyaç göstermesi üzerine 
sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

• Millî Savunma Üniversitesi 
ve bağlı kurumları ile TSK 
bünyesindeki diğer okullarda 
emekli kamu görevlileri, 
devlet memurları, emekli TSK 
personeli, emekli öğretim 
elemanları ile diğer yüksek 
öğretim kurumlarından 
görevlendirilen öğretim 
elemanları ders verebilecek.

TSK PERSONELİNE 
İLİŞKİN KANUN 
TEKLİFİ YASALAŞTI
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma 1 4 saat

İçişleri - -

Dışişleri 1 2 saat 30 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

Dilekçe - -

Plan ve Bütçe 1 6 saat 47 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 2 4 saat 25 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - - 

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 5 17 saat 42 dk.

TBMM Genel Kurulu 3 29 saat 32 dk.

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 43

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 19

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

885 
(205+680)

Kanunlaşan 5

Karar Olan -

Geri Alınan 3

Komisyonlarca Raporlanan 2

Komisyonlarda Bulunan 3123

Genel Kurulda Bulunan 110

¹ 01/01/2021- 31/01/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 4

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2962 -

İHİK 224 125

KEFEK - -
255 adet dilekçe sekiz grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 9

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1236

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/01/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1546 1 76 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 792 5 - - -

OCAK AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Depreme Karşı Alınacak 
Önlemler 2 15 saat 42 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 2 15 saat 42 dk.
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Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Depreme Karşı Alınacak 
Önlemler 4 25 saat 20 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 4 25 saat 20 dk.

Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 1 8 saat

Dilekçe 2 (14+15) 3 saat 15 dk.

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 4 8 saat

İnsan Haklarını İnceleme 4 (1+34) 4 saat 15 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Dijital Mecralar 1 2 saat 40 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 2 2 saat 48 dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 14 28 saat 58 dk.
TBMM Genel Kurulu 9 Birleşim 65 saat 56 dk.

4Alt Komisyon Toplantısı 
5Başkanlık Divanı Toplantısı 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 60

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 40

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1

5

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

930 
(720+210)

Kanunlaşan 24

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan 2

Komisyonlarda Bulunan 3181

Genel Kurulda Bulunan 87

¹ 01/02/2021- 28/02/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının Uy-
gun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 23

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 3

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 5462 600

İHİK 166 166

KEFEK - -
2140 adet dilekçe onbeş grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 33

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1256

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 3
3 28/02/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 2374 5 173 1 -
Cevaplanan /
Görüşülen 809 2 43 - -

ŞUBAT AYI
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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MEDENİYETLERE  
AÇILAN KAPI
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Özgün ve nitelikli 
koleksiyonlarıyla dünyanın 
önde gelen müzelerinden biri 
olan Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, eşsiz koleksiyonlarıyla 
Anadolu’nun hafızasını tutmaya 
devam ediyor. 

1997 yılında alanının en prestijli 
ödüllerden biri sayılan Avrupa’da 
Yılın Müzesi Ödülü’nü kazanan 
Müzede Anadolu arkeolojisinin 
Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik,  
Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, 

Eski Hitit, Hitit İmparatorluğu, 
Frigler, Urartular, Lidyalılar 
dönemleri kronolojik bir  
sırayla sergileniyor. Müze,  
teşhir düzeninde sadece 
arkeolojiyle ilgilenen 
ziyaretçileri değil, geçmişe 
merak duyan herkesin ilgisini 
çekerek Anadolu’nun kültür 
mirasına da sahip çıkıyor. 
Günümüzde binlerce yıllık 
Anadolu tarihinden sayısız 
tarihî eser ve obje barındıran 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 

alanında da en önemli müze 
olma özelliğine sahip olmasının 
yanı sıra uygarlıkların beşiği 
Anadolu’nun 21. yüzyıldaki 
çağdaş vitrini görevini  
üstlenerek ziyaretçilerine 
benzersiz bir kazanım ile 
ayrılmalarına olanak sağlıyor. 
Çatalhöyük kazılarında ortaya 
çıkarılan ve sıva üzerinde 
yer alan Boğa Sahnesi resmi, 
Müzenin en değerli eserleri 
arasında yer alıyor.
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AMASRA
BATI KARADENİZ’İN İNCİSİ 
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Bartın’ın tarihî yapıları ve doğal güzellikleriyle 
ünlü Amasra ilçesi, koronavirüs salgınından 
önce özellikle hafta sonları yerli ve yabancı 
turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir 
ağırlarken şimdilerde sakin günler geçiriyor. 
2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne dahil edilen Amasra, el değmemiş 
koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen 
güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı 
mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekiyor. 
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Türkiye-ABD Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu’nca  
87 üye milletvekilinin 

imzasını taşıyan ve 11 Şubat’ta 
yayımlanan açıklamada şunlar 
kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğu günden bugüne 
millet iradesini kayıtsız şartsız 
hâkim kılmış, tam bağımsız, 
vatandaşları arasında ırk, renk 
ayrımı yapmayan modern 
bir demokratik hukuk devleti 
olduğunu halen idrak edemeyen 
bir kısım siyasetçilerin dost 
ve müttefiklerimiz arasında 
mevcudiyeti şaşırtıcıdır.

ABD Senatosunun bazı üyelerinin 
ABD Başkanı’na 9 Şubat 2021 
tarihinde gönderdikleri mektup; 
Türkiye’ye karşı sergilenen, 
sonuçsuz kalmaya mahkûm 
beyhude ve müttefiklik 
zihniyetiyle çelişen hasmane 
girişimlerin son örneği olmuştur. 
İmzacı senatörlerin ülkemizin 
iç ve dış politikasını hedef alan 
mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, 
ABD ile stratejik ortaklığımız 
ve NATO çatısı altındaki 
müttefikliğimizle hiçbir surette 
bağdaşmamaktadır.

ABD Kongresini basan 
protestocuları ‘terörist” ilan 
edenlerin; Türkiye’de  
15 Temmuz darbe girişiminde 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 

savaş uçakları ile bombalamış, 
tanklar ile vatandaşlarımızı şehit 
etmiş Fetullah Gülen Terör 
Örgütü’nün (FETÖ), haklarında 
çok sayıda kesinleşmiş mahkeme 
kararı bulunan üyeleri ve 
propagandacılarını, insan hakları 
savunucusu kisvesi altında 
masumlaştırmaya çalışmaları, 
içinde bulunulan derin çelişkiyi 
göstermektedir. Mektupta adı 
geçen kişi, terör örgütü başını 
‘baba’ olarak kabul eden, örgüte 
mensubiyetini kendi beyanlarıyla 
teyit eden, aile üyeleriyle birlikte 
kanlı darbe girişimini alenen 
destekleyen bir teröristtir.

Türkiye’de askerî darbe ve 
müdahalelerin ve bilhassa 15 
Temmuz darbe teşebbüsünün 
arkasında ABD’nin olduğuna 
dair halkımız arasında yaygın 
kanaat mevcutken, imzacı 
senatörlerin FETÖ’nün iftiralarına 
payanda olmaları, ABD 
makamlarının 15 Temmuz darbe 
teşebbüsüyle hiçbir ilgilerinin 
olmadığına yönelik beyanlarının 
samimiyetine gölge düşüren 
ikiyüzlü bir tutumdur.

İmzacı senatörleri aklıselim ile 
davranmaya davet ederken, 
sorumluluk sahibi siyasetçilerden 
beklentimiz, FETÖ mensupları 
ya da Türkiye’ye zarar vermeye 
kalkan diğer terör örgütleriyle 
mücadelemizi eleştirmek yerine, 
müttefiklerine destek olmalarıdır.

Ayrıca, Ortadoğu’da barış, huzur 
ve istikrar isteyenlerin, Türkiye’de 
40 bin vatandaşımızın katili eli 
kanlı terör örgütü PKK ve lider 
kadrosu aynı olan Suriye’deki 
uzantısı PYD/YPG’ye karşı 
yürüttüğümüz mücadelenin, 
DEAŞ’a karşı ortaklaşa 
yürüttüğümüz mücadele kadar 
gerekli ve meşru olduğunu 
görmeleri de haklı beklentilerimiz 
arasındadır.

Mektupta, 30 yıldan fazla 
bir zamandır Azerbaycan 
topraklarının 1/5’ini işgal ettiği 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin dört ayrı kararıyla 
kabul ve tescil edilen, başta 
Hocalı olmak üzere birçok 
şehirde masum çocuk ve 
kadınları katleden saldırgan 
Ermenistan’ı kınamak yerine kendi 
toprak bütünlüğünü koruyan 
Azerbaycan’ı ve uluslararası 
hukukun gereği olarak yanında 
duran Türkiye’yi hedef alan 
eleştiriler yöneltilmesi şaşkınlıkla 
karşılanmıştır.

AGİT Minsk Grubu eş-
başkanlarından olan ABD 
yönetiminin politikası, yukarıda 
değinilen şekilde, soruna 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde çözüm bulmaya 
çalışmak iken, imzacı senatörlerin 
tam tersi bir tutum sergilemeleri 
de hayret vericidir.

TÜRKİYE-ABD PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU’NDAN, 
ABD’Lİ SENATÖRLERE MEKTUP TEPKİSİ
TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD’deki bir grup 
senatörün Başkan Joe Biden’a Türkiye ile ilgili gönderdiği mektuba sert 
tepki içeren bir yazılı açıklama yayımladı.
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Son olarak, insan haklarına saygı 
ve hukukun üstünlüğü konusunda 
her zaman olduğu gibi titizlikle 
hareket eden Türkiye, darbeci 
ve terörist katillere gereken 
cezayı vermenin de hukuk 
devletinin gereği olduğuna 
inanmaktadır. Bu konularda, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne telkinde 

bulunanların öncelikle kendi 
ülkelerindeki insan hakları ve 
hukuk ihlallerini gidermeye vakit 
ayırmaları daha faydalı olacaktır.

Ortak siyasi değerler temelinde 
dostluk ve müttefiklik ilişkisine 
sahip ülkelerimizin karşılaştıkları 
her tür sınamada birbirlerinin 

hassasiyetlerini dikkate alarak 
karşılıklı saygı ve samimi diyalog 
içerisinde hareket etmeleri önem 
arz etmektedir. Bu düşünceden 
hareketle, bahse konu mektupta 
yer alan hususların hatırlatılması  
iki ülke arasındaki dostane 
ilişkilerin gereği olarak 
görülmüştür.”
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Pençe Kartal-2 Harekâtı’na 
değinen Elitaş, “Harekât 
kapsamında hain PKK terör 

örgütü tarafından şehit edilen  
üç askerimize ve eli kanlı cani 
örgüt tarafından kaçırılan ve 
vahşice katledilerek şehit edilen 
13 vatandaşımıza Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine ve 
milletimize başsağlığı diliyorum.” 
dedi. Elitaş’ın konuşmasının 
ardından Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. 
İlk imza sahibi olarak komisyona 
bilgi veren AK PARTİ Malatya 
Milletvekili Bülent Tüfenkci, 
Gara’da şehit olan  
13 Türk vatandaşına Allah’tan 
rahmet diledi.

“Ülkemizin istikrarlı ve uzun 
dönemde bir büyüme 
performansı yakalayabilmesi 
için yurt içi, yurt dışı tasarruflar 
kilit rol oynamaktadır.” diyen 
Tüfenkci, özellikle hane halkı 

tasarruf oranlarının görece 
olarak diğer gelişmekte olan 
ülkelere göre biraz daha az 
olduğunu söyledi. Tüfenkci, 
“Hane halkı tasarruflarının 
artırılması için öncelikle kişilerin 
kendilerini finansal açıdan 
güvende hissedebilecekleri 
uygun tasarruf ürünlerini 
bulabilmesi gerekmektedir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin 
Tarhan, konut finansman 
şirketlerinin uzun süredir piyasada 
faaliyet gösterdiğini belirterek, 
şimdiye kadar bu sektöre yaklaşık 
1 milyon vatandaşın müşteri 
olduğunu, hâlihazırda 250-350 
bin arası vatandaşın sisteme 
üyeliğinin bulunduğunu söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili 
Ali Kenanoğlu ise kanun 
teklifinin özü itibarıyla konut 
finansmanında faaliyet yürüten 
sektörlere yönelik düzenlemeler 
içerdiğini dile getirerek, “Bizim 
gibi ülkelerde yani geleceğinden 

kaygı duyan toplumlarda 
konut en önemli ihtiyaç haline 
dönüşmüş durumdadır.” 
ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin 
Öztürk, kanun teklifini önemli 
bulduklarını, şimdiye kadar çok 
geç kalınmasını da ayrıca eksik 
olarak gördüklerini söyledi. 
Öztürk, 2018 yılından sonra bu 
tarzdaki şirket sayılarının arttığını 
ve sistem içinde yaklaşık 250 bine 
yakın vatandaşın olduğunu ifade 
ederek, organizasyon katılım 
bedelinin ve sözleşmelerin 
firmalara göre farklılıklar 
gösterdiğini kaydetti.

MHP Antalya Milletvekili 
Abdurrahman Başkan ise kanun 
teklifinin önemli bir düzenleme 
olduğunu vurgulayarak, “Çünkü, 
bu kadar anlatılmasına rağmen 
hâlâ içerimizde şüphelerin de 
olduğu bir yapı sistemi. Mutlaka 
bunun zapturapt altına alınması 
gerekiyor.” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu, Komisyon 
Başkanı AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş 
başkanlığında toplandı. 
Tasarruf finansman 
şirketlerinin denetim 
altına alınmasını içeren 
kanun teklifi  
17 Şubat’ta komisyonda 
kabul edildi.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
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İYİ Parti Samsun Milletvekili 
Erhan Usta, usul hakkında 
söz alarak, “Bu rapor bizim 

elimize gizli ibaresiyle geldi. 
Bunun nedenini anlamadık. 
Rapordaki bir kısım bilgileri 
paylaştığımızda suç işlemiş 
olacak mıyız, olmayacak mıyız 
bilmiyoruz. Burada bir karartma 
var, denetimin bir karartması var. 
Gizlilik ibaresi kaldırıldıktan sonra 
ancak bu görüşülebilir.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent 
Kuşoğlu ise rapora Devlet 
Denetleme Kurulunca gizli 
damgasının vurulmasının 
geçerliliğinin olmadığını, bu 
denetimi yapmanın TBMM’nin 
hakkı olduğunu söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo 
Paylan da raporun “Gizli” ibaresi 
bulunan ön sayfasını Twitter’daki 
hesabından paylaştığını, şu ana 
kadar hakkında bir fezlekenin 
hazırlanmadığını ifade ederek, 

“Ben bunun içeriğini paylaşsam 
suç işlemiş olur muyum bunu 
bilmemiz gerekir. Şeffaflık ilkesi 
olan bir kamu kurumunun gizli 
ibareli bir denetim raporu 
olamaz.” diye konuştu.

AK PARTİ Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk ise gizlilik 
damgası vurulmasının rutin 
bir işlem olduğunu, Meclis’te 
görüşüleceklerden nelerin gizli 
olup olmayacağının İçtüzük 
ve diğer yasal mevzuatla 
belirlendiğini söyledi. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı da Varlık Fonu’na ilişkin 
kanunda gizlilik öngören bir 
düzenleme bulunmadığını 
anlatarak, “Devlet Denetleme 
Kurulu hangi gerekçeyle buna 
‘gizli’ mührünün basılmasını 
öngördü, bunu bilmiyorum. 
Raporun gizlilik arz edecek bir 
boyutu yok.” dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, 
gizli bir rapor olup olmadığı 
konusunun tartışılması gerektiğini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Devlet Denetleme Kurulu 
bütün raporlarında böyle bir 
uygulama yaptığını söylüyor, 
kendi kanunundaki maddelere 
atıfta bulunuyor. Burada 
yapılan değerlendirmeleri bir 
yazılı tutanağa dönüştürüp 
Cumhurbaşkanlığımıza, Devlet 
Denetleme Kuruluna ileteceğiz. 
Bundan sonraki dönemlerde 
en azından farklı bir uygulama 
yapılmasının faydalı olacağını 
düşünüyorum. Devlet Denetleme 
Kurulunun bu konudaki resmî 
yazısını da isteyeceğiz.”

İYİ Parti Grup Başkanı 
İsmail Tatlıoğlu ise rapor 
üzerinde konuşanların ileride 
yargılanabileceğini belirterek, 
“Gizli” ibaresinin mutlaka 
kaldırılmasını istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK PARTİ Bingöl Milletvekili 
Cevdet Yılmaz başkanlığında, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye 
Varlık Fonu’nun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının 
Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini görüşmek üzere 27 Ocak’ta toplandı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
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Komisyon, TBMM Milli 
Savunma Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ 

Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 
başkanlığında 28 Ocak’ta 
toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona 
bilgi veren AK PARTİ Osmaniye 
Milletvekili İsmail Kaya, gücünü 
milletten, tecrübesini tarihten 
alan TSK’nin, sürekli değişen 
risk ve tehditlerin bulunduğu 
güvenlik ortamında, egemenlik 
ve bağımsızlığı korumak için her 
türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

Bakaya ve yoklama kaçağı 
suçlarında özür olarak kabul 
edilen durumların, TSK Personel 
Kanunu’nun 23. Maddesi’nde 
belirtilen mazeretlerle sınırlı 
tutulacağını söyleyen Kaya, 
tecrübelerinden daha uzun süreli 
ve etkin şekilde yararlanılması için 
uzman erbaşların emeklilik yaş 
haddinin 55 olacağını aktardı.

Teklifle, kiraya verilen veya 
üçüncü şahıslara işlettirilen 
kısımları hariç olmak üzere  
askerî kantinlerin elektrik, su 
ve yakacak giderlerinin, genel 
bütçeden karşılanacağını 
kaydeden Kaya, dış kaynaktan 
temin edilen astsubaylardan ve 
subaylardan deneme süresinin 
bitiminden önce temin şartlarını 
taşımadığı anlaşılanlar veya bu 
şartları kaybettiği anlaşılanların 
ilişiklerinin kesilebilmesinin 
sağlanacağını belirtti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay, Milli Savunma 
Bakanlığının değişen ihtiyaçları 
olduğunu, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçildikten 
sonra bakanlıklar, merkez ve 
taşra teşkilatlarının yeniden 
yapılandırıldığını anımsattı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali 
Çelebi, “Her zaman ‘Güçlü ordu, 
güçlü Türkiye’ diyoruz. 

Hep söylediğimiz yapısal 
sorunlara dönük eksiklikleri de 
görüyoruz.” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun 
Ataş, TSK’nın ihtiyacı olan bazı 
eksikliklerin teklifte yer aldığını 
ancak binbaşılar ile astsubayların 
bazı sorunlarının çözülmediğini 
belirtti.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa 
Hidayet Vahapoğlu, Milli 
Savunma Komisyonunda asker 
kökenli milletvekillerinin sözlerinin 
dikkate alınmadığını savundu.

Milli Savunma Bakanlığı 
kadrolarında görevli personelin 
tecrübelerinden daha uzun süreli 
ve etkin şekilde yararlanılması, 
özlük haklarının iyileştirilmesi 
gibi düzenlemeleri içeren Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, TBMM Milli Savunma 
Komisyonunda kabul edildi.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
TBMM Milli Savunma 
Komisyonunda,  
Milli Savunma 
Bakanlığı 
kadrolarında 
görevli personelin 
tecrübelerinden daha 
uzun süreli ve etkin 
şekilde yararlanılması, 
özlük haklarının 
iyileştirilmesi gibi 
düzenlemeleri 
içeren TSK Personel 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi kabul 
edildi.
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunda, 
Avrupa Ülkelerinde 
Yükselen Irkçılık ve 
İslamofobi İnceleme ve 
Araştırma Alt Komisyonu 
kurulması kararlaştırıldı.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, 
Komisyon Başkanı  

AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığında  
17 Şubat’ta toplandı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin PKK ve 
destekçileriyle uzun soluklu ve 
başarılı bir mücadele yürüttüğünü 
ve son dönemde örgüte büyük 
kayıplar verdirildiğini söyledi. 
Örgütün Türkiye’ye yönelik 
terör tehdidini Suriye ve Irak’taki 
yerleşimleriyle kalıcı tutmak 
istediğini anlatan Çavuşoğlu, 
tehdidin bertaraf edilmesine 
yönelik harekâtta Gara’da şehit 
edilen 13 Türk vatandaşına 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
Türk milletine başsağlığı diledi.

Daha sonra Komisyon Başkanlığı 
Divanında boşalmalar dolayısıyla 
yapılan seçimlerde, AK PARTİ’ye 

düşen başkan vekilliğine  
AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Mahmut Atilla Kaya, HDP’ye 
düşen kâtip üyeliğe HDP Mersin 
Milletvekili Fatma Kurtulan seçildi.

Ardından, Hükümlü ve 
Tutuklu Haklarını İnceleme 
Alt Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Afyonkarahisar Milletvekili 
İbrahim Yurdunuseven, Kırıkkale 
ve Düzce ceza infaz kurumlarında 
yaptıkları incelemeler, tutuklu, 
hükümlü ve personelle yaptıkları 
görüşmelerle oluşturdukları rapor 
hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü Yunus Alkaç da 
komisyonun hazırladığı raporu 
titizlikle okuduklarını belirtti.

Cezaevlerinde önceliklerinin 
güvenlik ve asayiş olduğuna 
işaret eden Alkaç, ceza 
infaz kurumundaki tutuklu 
ve hükümlüler için “onlar 
bizim emanetlerimiz” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Alkaç, “Bizim, devlet yapısı içinde 
her açıdan bakmamız gerekiyor. 
Hükümlü ve tutuklunun öncelikle 
yaşam, sağlık, beslenme hakkını, 

onurunu, yaşamını ve çıktıktan 
sonra da hayatını en normal 
şekilde idame ettirecek şekilde 
tedbirleri almamız lazım.” diye 
konuştu.

“Mapushane” konseptinden 
“ceza infaz kurumu” konseptine, 
“gardiyan” konseptinden “infaz 
koruma memuru” konseptine 
geçtiklerini anlatan Alkaç, 
personelin eğitimlerini de en üst 
seviyede yaptıklarını ve yapmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Alkaç, komisyon raporunda da 
belirtilen tutuklu ve hükümlülere 
kelepçeli muayene yapıldığı 
yönündeki beyanlara karşılık, 
mevzuat gereği kelepçenin açık 
olup olmamasının doğrudan 
doktorun talimatına bağlı 
bulunduğunu, infaz koruma 
memurunun kelepçeyi kendi 
inisiyatifiyle açamayacağını 
anlattı. Kantinlerde yeni bir 
sisteme geçildiğini dile getiren 
Alkaç, belirli bir markaya bağlı 
olmadan birden fazla çeşidi 
bulundurmanın mümkün 
olduğu bu sistemde en 
düşük fiyat seviyesiyle ürün 
olmasının amaçlandığını, bunun 
ileriki aşamada ciddi katkı 
sağlayacağını düşündüğünü 
kaydetti.

Alkaç, nakillerin de 2020’de 
pandemi başlangıcıyla 
durdurulduğunu, güvenlik 
gerekçesiyle veya hükümlü-
tutuklunun sağlık durumu 
sebebiyle istisna olabildiğini 
aktardı.

Komisyon raporunun kabul 
edilmesinin ardından Avrupa 
Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve 
İslamofobi İnceleme ve Araştırma 
Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin 
önerge görüşüldü.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Şubat’ta AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin 
Yayman’ın başkanlık ettiği TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, bakanlığının dijital 
alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Türkiye’de Ocak 2021 itibarıyla 
e-devlet kullanıcı sayımız  

52,1 milyon, bu platformda 
hizmet sunan kurum sayımız 
722, platformun tamamında 
vatandaşa sunulan hizmet sayısı 
ise 5 bin 450’dir.” dedi.

Bugünün Avrupa 112 Acil Çağrı 
Günü olduğunu dile getiren 
Soylu, 2009’da Antalya’da 
tüm acil çağrıların 112 altında 
toplanması konusunda adım 
atıldığını ve 2016 sonuna kadar 
24 ilde bunun gerçekleştirildiğini, 
bu konuda yerli, yeni nesil bir 
yazılım oluşturduklarını belirten 
Soylu, 155-156-157 gibi acil çağrı 
numaralarını kendi numarası 
altında toplayan başarılı bir 
çalışmanın yürüdüğünü kaydetti.

Soylu, maliyeti düşürmek 
ve sistem entegresi için veri 
merkezlerinin kaldırıldığını ve 
gerekli güvenlik tedbirlerini alarak 
“bulut”a yükleme yaptıklarını 
vurgulayarak, hem ayrılan 
ödeneğin düşürüldüğünü, 
hem de yeni nesil yazılımla ilgili 

önemli bir adım attıklarını söyledi. 
Önemli bir proje olduğunu 
ve çok çaba sarf edildiğini 
vurgulayan Soylu, “30 Haziran 
itibarıyla tüm Türkiye’de 112’ye 
geçmiş olacağız.” dedi. Soylu, 
bu projeyle bir bölgede en 
fazla nerede kaza olduğunu, 
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nedenlerini, saatlerini ya da 
orman yangınlarının en çok 
hangi bölgelerde çıktığı, ne 
kadar zaman diliminde müdahale 
edildiği, ambulansların acil 
müdahalede ne kadar zaman 
dilimi içinde olay yerine 
ulaşabildikleri gibi bilgileri de 
analiz edebileceklerini aktardı.

Özel sektörün hizmet alanında 
önemli atılımlar gerçekleştirdiğini 
ifade eden Soylu, “Eğer devlet, 
özel sektörle bu alanlarda 
rekabet edebilme kabiliyetine 
sahip olamaz ise itibar kaybeder.” 
dedi. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin, devlet ve özel sektör 
arasındaki rekabeti çok iyi 
dengelediğini düşünenlerden 
biri olduğunu dile getiren 
Soylu, devletin birçok noktada 
çok başarılı işlere imza attığını 
gördüğünü vurguladı.

Pandemi döneminde, üretim 
ve tedarik zincirindeki insanların 
kurumlara gitmeden, birbiriyle 
uyumlu uygulamalar üzerinden 
izinler alabildiğini de anlatan 
Soylu, dünyada bu sistemi 
ortaya koyabilen olmadığını 
söyledi. Soylu, teknoloji ne kadar 
etkin kullanılırsa vatandaşın 

zor dönemlerinde hayat 
standardının en yüksek noktaya 
taşınabileceğini dile getirdi.

Çatı projesinin e-devlet kapısı 
olduğunun altını çizen Soylu, 
BM’nin her yıl yayınladığı 
araştırma raporlarına göre 
e-devlet hizmetlerindeki 
kapsayıcılık ve kalite 
sıralamasında Türkiye’nin, ilk kez 
hizmete girdiği 2008’de dünyada 
76’ncı sıradayken, 2020’de 
53’üncü sıraya yükseldiğini anlattı.

Hedefin en kısa sürede ilk 10’a 
çıkmak olduğunu dile getiren 
Soylu, “Türkiye’de Ocak 2021 
itibarıyla e-devlet kullanıcı sayımız 
52,1 milyon, bu platformda 
hizmet sunan kurum sayımız 722, 
platformun tamamında vatandaşa 
sunulan hizmet sayısı ise 5 bin 
450’dir.” dedi.

Soylu, 2020’de İçişleri Bakanlığının 
e-devlete entegre edilen hizmet 
sayısının 152 olduğuna işaret 
ederek, 2021’de 45 hizmeti daha 
entegre etmeyi planladıklarını 
kaydetti.

Bakanlık bünyesinde dijitalleşme 
adımları atarken hizmetleri 

vatandaşa, kamuya ve özel 
sektöre dönük olarak 3 başlıkta 
topladıklarını anlatan Soylu, 
İçişleri Bakanlığının tüm kurumlar 
arasında e-devlet üzerinden 
vatandaşa ve kamuya sunulan 
hizmet sayısı bakımından 2’nci, 
özel sektöre sunulan hizmet 
sayısı bakımından da 4’üncü 
sırada olduğunu aktardı.

Vatandaşların herhangi bir 
birime gitmeden başvurularını 
elektronik ortamda yapabilmesini 
sağlamak amacıyla 27 Ocak 
2020’de e-başvuru sistemini 
hayata geçirdiklerini ifade eden 
Soylu, 194 hizmetin entegrasyon 
takvimini hazırladıklarını, 
halihazırda 166 hizmetin 
e-başvuru sistemi üzerinden 
sunulduğunu bildirdi. Vatandaşı 
poşet içinde evrak taşımaktan 
kurtarmak için gerçekleştirilen 
yalınlaştırma çalışmalarında, 
2017’den bu yana, belge 
yalınlaştırma çalışmalarının 656 
hizmet ve 3214 belge üzerinden 
yürütüldüğünü anlatan Soylu, 
“2018’den itibaren 2020 belge 
yalınlaştırılmıştır. 2021’de ise 350 
belgenin daha yalınlaştırılması 
hedeflenmektedir.” dedi.



Alt Komisyon Başkanı,  
AK PARTİ Kırşehir 
Milletvekili Mustafa 

Kendirli, komisyonun kurulma 
aşamasını ve çalışmalarını 
anlatarak, çalışmaların Covid-19 
nedeniyle sekteye uğradığını ve 
uzun süre toplantılara ara vermek 
durumunda kaldıklarını söyledi.

Sürecin uzun sürmesi ve 
bilimsel çevrelerde pandeminin 
bitmesine yönelik bir öngörünün 
bulunmaması nedeniyle 
çalışmalarını kontrollü bir şekilde 
tekrar başlattıklarını ifade eden 
Komisyon Başkanı Mustafa 
Kendirli, bu kapsamda 14 Ekim 

2020'de pandemi önlemleri 
altında komisyonun üçüncü 
toplantısını gerçekleştirdiğini 
söyledi.

Kendirli'nin konuşmasının 
ardından sunumlara geçildi.

Türkiye Konutla Dolandırılan 
Hak Sahipleri Platformu adına 
komisyona sunum yapan 
Özlem Hanelçi, mağduriyetlerin 
yaşandığı projeler ile Esenyurt 
ilçesindeki projelerde yaşanan 
mağduriyetleri anlattı.

Türkiye Konutla Dolandırılan 
Hak Sahipleri Platformu'ndan 

Fahri Kaygu ise Meclis'in üstüne 
düşeni yaptığını ve Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun'u 
çıkarttığını belirterek, "Eğer bu 
dolandırıcılıkların önlenmesi 
isteniyorsa, ön ödemeli konut 
satışlarında yaşanan problemlerin 
önlenmesi için Ticaret 
Bakanlığının konut satıcılarının 
yasaya uygun satışlar yapmasını 
sağlaması yeterli. Başka hiçbir şey 
yapmasına gerek yok." dedi.

"Kanunlara uygun satış yapılması 
sağlansa kimse dolandırılmazdı." 
diyen Kaygu, konutlarda yapılan 
dolandırıcılık şekillerini anlattı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Ön Ödemeli Gayrimenkul 
Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi 
Alt Komisyonu 10 Şubat’ta AK PARTİ Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli başkanlığında 
toplandı.

DİLEKÇE ALT KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Karma Komisyonu, AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında  
11 Şubat’ta toplandı. İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun 
da yer aldığı toplantıda, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu 
Denetçiliği Kurumu'nun 2020 
Yılı Yıllık Raporu'na ilişkin sunum 
yaptı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 
raporun, yasal süresi içinde 
TBMM'ye sunulduğunu belirtti. 
Bireylerin adalete hızlı erişimini 
temin etmeye çalıştıklarını dile 
getiren Malkoç, çalışmalarında 
insanı merkeze alan, kararlarıyla 
şeffaf, tarafsız, eşit muamelede 
bulunan ve hesap verebilir bir 
idareyi hedeflediklerini anlattı. 
2020 yılında kuruma gelen 
şikâyet sayısının 90 bin 209 
olduğunu bildiren Malkoç, 
pandemi sürecinde sokağa 
çıkma kısıtlamasına, lokantaların 
kapatılmasına itiraz edenler ile 
özellikle de Halk Bankası, Ziraat 
Bankası ve Vakıfbank'tan kredi 
alamayan kişilerin itirazlarının 
yoğunlukta olduğunu söyledi. 
91 bin 100 karar alındığını, bu 
kararlardan 68 bin 832'sinin 
tavsiye kararı olduğunu açıklayan 
Malkoç, tavsiyeye uyulması 
oranının yüzde 76,38 olduğunu 
söyledi.

Dostane çözüm kararını 
önemsediklerini dile getiren 
Malkoç, "Bize başvurularda bu 
yıl kabul edilebilirlik oranı geçen 
yıllara göre çok arttı ve 79,74 
oldu. Bunda banka başvuruları 
etkili oldu. Banka başvuruları 
binlerce, on binlerce gelince, 
üç bankanın genel müdürüyle 
görüştük. Görevlendirilen 
genel müdür yardımcılarını 
Kuruma davet ettik ve dedik 
ki 'Pandemi nedeniyle bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizdeki 
insanımız da zor durumda. 
Bunlara yardımcı olmak sizin 
vazifeniz.' Bu diyaloğun kararların 
uygulanmasında çok etkisi oldu. 
O açıdan kabul edilebilirlik 
oranımız arttı. Kabul edilebilirlik 
oranına doğru orantılı olarak da 
sorun çözme yeteneğimiz arttı." 
diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumuna, 
yazılı başvuruların ötesinde 
telefon ya da yüz yüze 
ulaşılabildiğini de anlatan 
Malkoç, bu görüşmelerde hukuki 
destek isteyenlerin de yanında 
olduklarını, 2020'de 184 bin 
758 kişiye bu konuda yardımcı 
olduklarını vurguladı. 2020'de 
özel raporlarının da olduğunu 
aktaran Malkoç, şöyle konuştu:

"Azerbaycan-Ermenistan savaşı 
devam ederken Ermenistan, 
kendi ülkesi sınırlarından 200-250 
kilometrelik füzeleri ateşleyerek 
sivil yerleşim yerlerini vurdu. 

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak 
Azerbaycan Ombudsman’ı 
ile görüştük ve orada savaş 
bölgelerini gezdik. Savaş 
bölgesindeki gözlemlerimizi 
bir insan hakları raporu olarak 
hazırladık, İngilizceye de 
çevirerek BM, insan hakları 
savunucuları, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdik. Bu 
süreç içerisinde yine Türkiye'nin 
Covid-19 ile mücadelesini 
raporlaştırdık. Salgına karşı 
sağlıkta alınan tedbirler, 
ekonomik ve sosyal olarak, 
idari olarak alınan tedbirler ve 
bunun yanında hangi tedbirlerin 
ilaveten alınması gerektiğiyle 
ilgili rapor hazırladık. Bunu da 
bütün dünyaya gönderdik. Bu iki 
rapordan dolayı da memnuniyet 
verici dönüş aldık."

Yeni anayasa ve reform sürecine 
girilirken kurum olarak taleplerinin 
de bulunduğuna işaret eden 
Malkoç, "Kanunumuzun 
gözden geçirilmesini istiyoruz. 
Özellikle daha önce başdenetçi, 
başbakanlık müsteşarına denk 
sayılıyordu, denetçiler de 
müsteşar yardımcısına. Ancak 
bu statüde kaymalar oldu, bazı 
zorluklar yaşıyoruz. Ayrıca, 
görev süresi bitenler, önceki 
görevlerine iade edilmiyor. 
Bu taleplerimiz temin edilirse 
özellikle hak ve özgürlükler 
konusunda daha ciddi 
sorumluluklar almak istiyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

DİLEKÇE KOMİSYONU İLE İNSAN HAKLARINI 
İNCELEME KARMA KOMİSYONU
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TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunda dinlenen 
akademisyenler, çeşitli öneriler sundu.

TBMM Depreme Karşı 
Alınabilecek Önlemleri 
Araştırma Komisyonu 

akademisyen ve uzmanları 
dinlemeye devam ediyor. AK 
PARTİ Sakarya Milletvekili Recep 
Uncuoğlu başkanlığında 11 
Şubat’ta toplanan Komisyonda 
sunum yapan Ankara Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gürol Seyitoğlu, Türkiye’deki 
depremleri ve fay hatlarını anlattı.

Depremin, tek bir bilim dalının 
çözebileceği doğa olayı 
olmadığını belirten Seyitoğlu, 
“Türkiye Diri Fay Haritası”nın 
daha iyi hale getirilmesi için 
yeni jeolojik haritaların üretimine 
devam edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Seyitoğlu, Türkiye çevresindeki 
denizlerde diri fay araştırmalarının 
da teşvik edilmesini istedi.

Diri fay geçen şehirlerde yüzey 
yırtılması tehlikesi dikkate 
alınarak, zemin ve bina kalitesinin 

de aralarında bulunduğu 
alanlarda çalışmalara öncelik 
verilmesini öneren Seyitoğlu, 
“GPS istasyonlarının sayıları 
artırılmalı, bu yöndeki çalışmalar 
desteklenmeli. Türkiye yer 
bilimleri araştırma enstitüsünün 
de kurulması gerektiği 
düşüncesindeyim.” dedi.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu’nun 
sorusu üzerine Seyitoğlu, “fay 
yasası”nın çıkarılması gerektiğini 
belirtti.

Video konferans yöntemiyle 
Komisyon toplantısına bağlanan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Haluk Sucuoğlu, deprem 
probleminin temel nedeninin 
şiddetli sarsıntı değil, dayanıksız 
yapı stoku olduğuna dikkati çekti. 
Sucuoğlu, “Türkiye’de deprem 
sorunu yok, yapı stoku sorunu 
var.” ifadesini kullandı.

Yapıların imar ve deprem 
yönetmeliklerine uygun 

yapılmasının sağlanması 
gerektiğine işaret eden 
Sucuoğlu, kentsel dönüşüm 
modeli doğru oluşturulduğunda 
şehirlerin daha yaşanabilir 
ve depreme dayanıklı hale 
geleceğini kaydetti. Sucuoğlu, 
kentsel dönüşüm konusunda yeni 
bir yasa hazırlanması önerisini 
sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir 
ve Bölge Planlaması Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu ise deprem riskinin 
aza indirilmesi için doğru 
şehir planlamasının yapılması, 
sağlam binalara sahip olunması 
gerektiğini söyledi.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Meltem Şenol Balaban ile Atatürk 
Üniversitesi Deprem Araştırma 
Merkezi Müdürü ve İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Çağlar Özer de 
sunum yaptı.

DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU
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KİT KOMİSYONU
TKİ’nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda 
17 Şubat’ta görüşüldü.

Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) Genel 
Müdürü Hasan Hüseyin 

Erdoğan, 2020 yılı sonu 
itibarıyla yaklaşık 22,68 milyon 
ton satılabilir kömür üretimi 
yapıldığını ve 13,42 milyon ton 
kömür satışı gerçekleştirildiğini 
belirterek, “2004 yılında 1 milyon 
ton seviyesinde olan yeraltı 
işletmeciliği ile üretilen tüvenan 
kömür miktarı her yıl artırılarak  
13 milyon ton düzeyine çıktı.” 
dedi.

Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada 2003’ten bu yana  
17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere 
kömür temin edilmesi 
kapsamında, yılda yaklaşık 2 
milyon haneye toplam 30 milyon 
ton kömür dağıtıldığını aktardı.

Denetim dönemlerinde kurumun 
2017’de 172,9 milyon lira zarar 
ettiğini, ancak 2018’de 198,8 
milyon lira kâr ettiğini anımsatan 
Erdoğan, “2019’da dönem kârımız 
100,96 milyon lira; 2020 sonunda 
ise tahminî 34,7 milyon lira kâr 
beklentimiz var. Ayrıca, sahip 

olduğu kömür rezervleriyle 
enerji sektöründe ağırlıklı bir yeri 
olan kömürün yaklaşık yüzde 
65’ini termik santrallere veren 
kurum, artan enerji talebi ve arz 
güvenliği konusunda özel sektör 
yatırımlarına sahaları açmakta, 
santral kurma şartlı ihaleler 
düzenlemektedir.” diye konuştu.

Erdoğan, proje çalışmaları 
tamamlanıp ticari işletmeye 
alınan ve devam eden projeler 
hakkında da bilgi verdi.

Şırnak asfaltit sahasında yapılan 
3 adet 135 megavat gücündeki 
termik santralin üç ünitesinin de 
devreye alındığını, yılda ortalama 
2,6 milyar kilovatsaat elektrik 
üretiminin gerçekleştirildiğini 
ifade eden Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bolu Göynük’te tamamlanan  
2 adet 135 megavat gücündeki 
termik santral ticari işletmeye 
alındı, ayrıca Manisa Soma ve 
Deniş bölgesinde bulunan 153 
milyon ton kömür rezervli sahada 
510 megavatlık termik santral 
kurulumu 2019’da ocak ayında 

tamamlanarak ticari amaçla 
elektrik üretimine başladı. Yılda 
asgari 2,5 milyar kilovatsaat 
elektrik üretimi gerçekleşiyor. 
Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan 
EÜAŞ ve kurum iştiraki Kömür 
İşletmeleri AŞ’ye ait sahalarla 
birlikte değerlendirilerek 290 
megavatlık termik santral kurma 
şartlı ihale edilen sahada santral 
kurulumu tamamlandı. Saha ve 
santral TMSF’ye devredilmiş olup 
üretime geçilmesi için çalışmalar 
devam ediyor.”

Erdoğan, 2004’te başlatılan 
Türkiye Linyit Rezervlerinin 
Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda 
Linyit Aranması Projesi 
kapsamında 8,3 milyar ton olarak 
bilinen linyit kömür kaynağının 
toplamda 19,32 milyar tona 
ulaştığını aktardı.

Kömür etüt ve arama faaliyetleri 
kapsamında, 2018’de 8 bin 321 
metre ve 2019’da 15 bin 937 
metre sondaj yapıldığını anlatan 
Erdoğan, 2020 sonu itibarıyla 
TKİ’nin 9 bin 479 metre sondaj 
gerçekleştirdiğini kaydetti.
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Uslu, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, 
pandemi nedeniyle 

komisyon olarak çok fazla 
sahaya çıkamadıklarını, planlanan 
ziyaretlerin de bu nedenle 
gerçekleşemediğini dile getirdi. 
Göç ve sığınmacı konusunun 
dünyanın gündeminde olduğunu 
aktaran Uslu, Türkiye'de de 
bu konuda uyum sürecinin 
sürdüğünü anlattı. Yeni anayasa 
tartışmasının Türkiye'nin 
gündeminde bulunduğunu 
anımsatan Uslu, "Yeni anayasada 
sığınmacılar, yabancılar ve 
göçmenler ne kadar ve nasıl yer 
almalı? Aslında bundan sonraki 
gündemimizde bu da olmalı." 
diye konuştu.

Göçmen, sığınmacı konusunun 
bir sosyal olgu olarak dünyada 
bir sorun olmaya devam ettiğini 
belirten Uslu, göçmenlerin, 
mültecilerin, sığınmacıların 
zorluklarını, yaşama tutunma 

çabalarını, geri itilme süreçlerini 
ve son yıllarda da ötekileştirilen, 
göçmen düşmanlığıyla karşı 
karşıya kalınan süreçlerin hep 
birlikte görüldüğünü söyledi.

"Maalesef 'Avrupa'da göçmenleri 
istemiyoruz.' hatta 'Denizlerde 
boğulsunlar.' diyen siyasetçileri 
ve nefret dilini görüyoruz." diyen 
Uslu, Türkiye'de böyle bir siyasal 
dilin olmadığına vurgu yaptı.

Türkiye'de göçmenler ve 
sığınmacılar konusunda bazen 
bilmeyerek bazen de bilerek 
yanlış ifadelerin kullanıldığını dile 
getiren Uslu, şu değerlendirmeye 
yer verdi:

"Genel Kuruldaki konuşmalarda, 
herhangi bir konuda, sağlıkla 
tarımla memurlarla ya da 
esnafla ilgili bir konu gündeme 
geldiğinde, şöyle bir eleştirinin 
olduğunu görüyorum: 
'Suriyelilere 40 milyar doları 

vermeseydik de esnafa, 
memura verseydik.' Bu dil ve 
ifade yanlış. TBMM üyesi olarak 
politikaları eleştireceğiz, yeni 
politika oluşturma süreçlerinde 
bulunacağız, esnafa, çiftçiye 
yeteri kadar katkı sunulmadığını 
söyleyebiliriz, eleştirilerde 
bulunabiliriz ama bu cümlenin 
sonuna, 'Suriyelilere bu parayı 
vermeseydik.' ifadesini eklersek 
bu yanlış olur, bu ötekileştirme 
dili olur, nefret dili olur, ayrıştırma 
olur. Evet, spora daha çok yatırım 
yapalım. Evet, eğitime daha çok 
yatırım yapalım. Ama konuyu 
Suriyelilere getirip bağlamak 
bence yanlıştır."

Uslu'nun konuşmasının 
ardından, Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Kadir 
Onur Unutulmaz, "Türkiye’de ve 
dünyada entegrasyon modelleri 
ve spor" başlıklı sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 25 Şubat’ta toplandı.

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU
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Komisyon Başkanı AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
İbrahim Yurdunuseven, 

daha önce programa alınan, 
ancak pandemi nedeniyle 
ertelenen Sincan, Afyonkarahisar 
ve İzmir’deki cezaevlerinin ziyaret 
edilmesini yeniden ele almak 
istediklerini söyledi.

Cezaevlerindeki eksiklikleri 
tespit etmek ve ilgili birimlere 
bunları aktarmanın komisyonun 
amaç ve görevi olduğunu 
dile getiren Yurdunuseven, 
“Cezaevi ziyaretlerimizin 
sonucunda Adalet Bakanımıza 
ortak görüşlerimizi aktaracağız. 

Cezaevindeki insanların, insan 
onuruna yakışır şekilde yaşaması 
ve cezasını çekip normal hayata 
dönmesi bizim prensibimizdir.” 
diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Fatma 
Kurtulan, cezaevlerindeki 
durumla ilgili gerek komisyona 
gerekse de kendilerine 
şikâyet mektupları ve 
dilekçelerin geldiğini söyledi. 
Cezaevlerinde ciddi sıkıntıların 
bulunduğunu söyleyen Kurtulan, 
“Bizim bazen Komisyona 
başvurmadan bir müdürle 
görüşmemiz oradaki küçük 
bir sorunu halledebilecekken 

müdürlerin telefonlarımıza 
çıkmaması durumuyla çok 
karşılaşıyoruz. Cezaevleri 
ziyaretlerimiz önemli, yapmamız 
gerekiyor. Komisyonumuzun 
cezaevlerindeki hak ihlallerine 
ciddi yaklaşması lazım.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda 
Erdan Kılıç ise cezaevlerindeki 
sorunlarla ilgili kendilerine 
ulaşan mektupların Komisyonda 
ele alınmasını, bu doğrultuda 
ziyaretlerin yapılmasını istedi.

Konuşmaların ardından alınan 
karara göre, Komisyon Sincan 
Cezaevi’ni ziyaret edecek.

Meclis Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 24 Şubat’ta cezaevleri 
ziyaretleri gündemiyle toplandı.

TBMM Genel Kurulunda,  
25 Şubat’ta 5 parti grubunun  
ortak önergesiyle küresel  

iklim değişikliğinin etkilerinin en aza  
indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su 
kaynaklarının verimli kullanılması için  
alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis 
Araştırma Komisyonu kuruldu. 

Komisyon, 19 üyeden oluşacak, 
gerektiğinde Ankara dışında da görev 
yapabilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç, komisyonun kurulmasına destek 
veren siyasi parti gruplarına teşekkür 
etti.

MECLİS, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, 
KURAKLIKLA MÜCADELE 
VE SU KAYNAKLARININ 
VERİMLİ KULLANILMASI 
İÇİN DEVREDE

TBMM HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARINI 
İNCELEME ALT KOMİSYONU

TBMM Genel Kurulunda, AK PARTİ, CHP, HDP, MHP 
ve İYİ Parti gruplarının ortak önergesiyle küresel 
iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, 
kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli 
kullanılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu 
kuruldu.
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İller İdaresi Genel Müdür 
Yardımcısı Kemalettin Sakin, 
komisyonda yaptığı sunumda, 

çocuk işçiliğinin gelişmekte 
olan ülkeler ve gelişmiş 
ülkelerde yaygın olduğunu ve 
bunun aslında bütün ülkeleri 
ilgilendirdiğini söyledi.

Çocukların genelde kentlerde 
sanayi ve çoğunlukla hizmet 
sektöründe, kırsal bölgelerde 
ise mevsimlik tarım işçiliği ve 
hayvancılıkta çalıştırıldığını anlatan 
Sakin, 14 yaşın altında çalışan 
çocukların olduğunu dile getirdi.

Sakin, çocukların zihinsel, fiziksel, 
duygusal ve ahlaki olarak 
olumsuz etkilenebildiğini ve 
sömürüye maruz kalabildiklerini 

belirterek, BM Çocuk Hakları 
Evrensel Bildirgesi'nin önemine 
ve 18 yaşın altındaki herkesin 
çocuk kabul edildiğine işaret etti.

İş Kanunu'na göre 15 yaşını 
doldurmamış çocukların 
çalıştırılmasının yasak olduğunu, 
ancak 14 yaşını ve zorunlu 
eğitimini tamamlamış kişilerin, 
zihinsel, bedensel, sosyal ve 
ahlaki gelişimlerine engel 
olmayacaksa hafif işlerde 
çalıştırılabileceğinin hüküm  
altına alındığını aktaran Sakin,  
14 yaşın altındakilerin ise 
sözleşme yapmak ve izin 
almak kaydıyla reklam gibi hafif 
işlerde çalıştırılabileceğinin 
düzenlendiğini bildirdi.

Çocuk ve 
genç işçilerin 
hangi işlerde 
çalışabileceğinin 
de belirlendiğini 
kaydeden Sakin, 
"Mevzuat açısından 
aslında bizim ülke 
olarak herhangi 
bir eksikliğimiz 
yok. Sadece belki 

denetimde, uygulamada, tespit 
çalışmalarında eksikliğimiz var." 
diye konuştu.

Çocuk işçiliğinin nedenlerine de 
değinen Sakin, şunları söyledi:

"Genel nedenlerine baktığımızda 
yoksulluk en önemli neden. 
Eğitim hizmetlerine erişememe, 
göç, aile bireylerinde yetişkin 
olanların iş bulamaması, 
işverenlerin çocuk iş gücü 
talebi, geleneksel bakış açısı, 
özellikle kırsal alanda... Yine 
mevzuatın uygulanmasından 
kaynaklanan eksiklikler de çocuk 
işçiliğinin nedenlerinden biri. 
Çocuklarımız tarım, sanayi ve 
hizmet sektöründe yoğun olarak 
çalışıyor. Sanayi sektöründe daha 
çok oto sanayii ve mobilyacılıkta 
çocuk işçiliği yaygın olarak 
görülüyor. TÜİK'in 2019 Ekim-
Aralık dönemine baktığımızda, 
yaptığı çalışmada 5-17 yaş grubu 
arasında toplam 16 milyon 457 
bin çocuk olduğu tespiti var. Bu 
çocuklardan 720 bininin istihdam 
edildiği tespit edilmiş."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 25 Şubat’ta toplandı.

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU
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Komisyon, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç başkanlığında  

26 Ocak’ta toplandı.

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran'ın katıldığı 
toplantıda, ilk olarak 
Türkiye ile Büyük 
Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı 
Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması, 
Türkiye ve Birleşik 
Krallık Hükümetleri 
Arasında Menşe 
Kurallarına Dair 
Ortak Bildiri, Türkiye 
ve Birleşik Krallık 
Hükümetleri Arasında 
Mutabakat Zaptı ve 
Kuzey İrlanda ile 
Ticarete İlişkin Olarak 
Türkiye ile Büyük 

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Teati Edilen 
Mektupların Onaylanmasının 
Uygun Bulunması ve Anlaşmanın 

Protokoller ve Eklerine İlişkin 
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca 
Doğrudan Onaylanmasına Dair 
Yetki Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Komisyon daha sonra Türkiye 
ile Arnavutluk Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması ile Kurulan 
Ortak Komitenin Türkiye ile 
Arnavutluk Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli 
Ürünler" Kavramının Tanımı ve 
İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin 
Protokol II'yi Değiştiren 1/2020 
Sayılı Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna ve 
Anlaşmanın Protokoller ve 
Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki 
Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'ni 
kabul etti.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki 
kanun teklifini kabul etti.

TBMM Genel 
Kurulunda, 
Kişisel Verileri 

Koruma Kuruluna 
bir üye seçimi 
gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla  
25 Şubat’ta yapılan 
seçimde, AK PARTİ 
kontenjanından 
İsmail Aydın 
Kurulun yeni üyesi 
oldu.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNA 
ÜYE 
SEÇİMİ

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



28 Haziran 1996’da 
Necmettin Erbakan’ın 
Başbakan, Tansu Çiller’in de 

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

28 Şubat Süreci olarak 
adlandırılan bu dönem fiilî olarak, 
28 Şubat 1997 günü toplanan 
Millî Güvenlik Kurulunda (MGK) 
görüşülen konuların ve alınan 

kararların bir bildiri/muhtıra 
ile açıklanmasıyla başlamıştı. 
Darbenin post-modern olarak 
adlandırılmasının sebebi ordunun 
meşru ve seçilmiş siyasete direkt 

28 ŞUBAT 1997 
“POST-MODERN DARBESİ”

     28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu

110 MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2021

TARİHTE BU AY



değil, dolaylı yoldan müdahale 
etmesi sebebiyleydi. Yani, ordu 
artık sivil iktidarı devirip siyaseti 
doğrudan ele almak yerine 
“MGK” gibi anayasal kuruluşları 
kullanarak iktidarı manipüle etme 
yoluna gitmişti. 

28 Şubat 1997 MGK Toplantısı 

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

Türkiye’nin yakın dönem siyasal 
ve sosyal gelişmelerini belirleyen 
bu tarihî toplantı 9 saat sürdü. 
MGK’da kurulun asker üyeleri 
18 maddelik bir karar listesi 
ortaya koydular. Bildiride; Atatürk 
ilke ve inkılaplarının ödünsüz 
uygulanması, temel eğitimin 
zorunlu olarak 5 yıldan 8 yıla 

çıkartılması -ki, bu uygulama 
ile imam-hatiplerin orta kısmı 
kapatılacaktı- imam-hatip 
okullarının meslek okullarına 
dönüştürülmesi, tüm Kur’an 
kurslarının Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlanması gibi 
istekler vardı. Bildirinin sonunda 
“tavsiye edilir” yerine, “yaptırım” 
kelimesinin tercih edilmesi, 
alınan kararların “muhtıra” olarak 
değerlendirilmesinin sebebi idi. 

Başbakan Necmettin Erbakan’ın 
MGK’daki kararları hemen 
imzalamaması basın ve medya 
tarafından kamuoyuna kriz olarak 
yansıtıldı. Bunun üzerine MGK 
Genel Sekreterliği’nden, “Kararlar 
uygulanmazsa yaptırımlar gelir.” 
şeklinde bir açıklama geldi.  
7 Mart’ta Cumhurbaşkanı Demirel, 
MGK kararlarının uygulanmaması 
halinde bunu yapanların sorumlu 
olacağını söyleyerek sivil 
hükûmetin yanında yer almak 
yerine ordunun tarafında tavrını 
belirlemişti. 

Operasyonun yargı ayağı da 
ihmal edilmemişti. Yargıtay 
Başsavcısı Vural Savaş, Refah 
Partisi hakkında, “laik Cumhuriyet 
ilkesine aykırı eylemlerin odağı 
olduğu” iddiasıyla, Anayasa 
Mahkemesi’nde kapatma 
davası açmış, meşru ve seçilmiş 
hükûmete ordu ve medyanın 
yanında bir de yargı üzerinden 
savaş başlatılmıştı. 

2000’li Yıllar ve Sivil Siyasetin 
Öne Çıkışı

Ülke genelinde oluşturulan 
bunalım havası, milletvekili 
istifaları, hükûmet ortağı Çiller’in 
istifa baskısı gibi hadiseler üst 
üste gelince Refah Partisi  
Genel Başkanı Necmettin  
Erbakan 18 Haziran’da 
başbakanlıktan istifa etti. 
Erbakan’ın istifası üzerine 
Cumhurbaşkanı Demirel, 
hükûmeti kurma görevini, o sıralar 
Meclis’te ikinci parti olan DYP’nin 
lideri Çiller yerine üçüncü parti 
olan ANAP’ın lideri Mesut Yılmaz’a 
verdi. Ancak sonraki yıllarda 
kurulan hükûmetler üzerinde de 
ordunun tahakkümü eksik olmadı. 
Türkiye ancak 2002 yılından sonra 
askerî vesayete karşı sivil siyaseti 
öne çıkararak bu tahakkümü 
kırabildi. Sivil toplum örgütlerinin 
güçlenmesi ve demokrasi 
bilincinin artmasıyla siyaset, 
sivil idarecilerin ve halkın 
belirlediği bir yönetim anlayışını 
hem pekiştirdi hem de 
güçlendirdi. 

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



II. Abdülhamid’in Şehzadeliği 

Babası Sultan Abdülmecid, 
annesi Tîrimüjgân 
Kadınefendi olan 

Şehzade Hamid Efendi 21 Eylül 
1842 tarihinde dünyaya geldi. 
Küçük yaşta annesini kaybettiği 
için, babasının emriyle, Piristû 
Kadınefendi kendisine analık 
etti. Özel hocalar tayin edilerek 
eğitim aldı. Zekâsı ve siyasi 
kabiliyeti sebebiyle amcası 
Sultan Abdülaziz, onun serbest 

bir ortamda yetişmesine 
imkân verdi. Bunun yanında 
Mısır ve Avrupa seyahatlerine 
katılmasını sağlayarak farklı 
toplumları görmesini temin 
etti. Şehzadelik yılları oldukça 
serbest bir ortamda geçen 
Abdülhamid, Maslak Çiftliği’nde 
toprakla uğraştı, koyun besledi. 
Bazı maden işletmelerinin 
yönetimini alan genç şehzade, 
aynı zamanda borsa işlemlerine 
de katılarak şahsi servetini artırma 
imkânı buldu.

Tahta Çıkışı ve Gelişen Siyasi 
Hadiseler 

II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 
Perşembe günü tahta çıktı. 
Bu sırada devlet en buhranlı 
günlerini yaşıyordu. Abdülaziz 
devrinde başlamış olan Bosna-
Hersek ve Bulgar ayaklanmalarına 
Sırbistan ve Karadağ 
muharebeleri eklenmişti. Malî 
imkânsızlıklar yüzünden isyanlar 
bastırılamıyordu. Ayrıca ülke ciddi 
bir mâli buhran ile karşı karşıya 
idi. Bu şartlar içinde Abdülhamid 
büyük bir iyi niyet gösterisi ile işe 
başladı. Kısa sürede ordunun ve 
milletin sevgisini kazandı. 

Sırplarla yapılan savaşlarda Türk 
ordusu önemli başarılar elde etti. 
Fakat Rusya’nın derhal savaşa 
son verilmesi konusundaki 
ültimatomu üzerine Sırbistan 
ile üç aylık ateşkes imzalandı. 
İngiltere “Şark Meselesi”nin 
İstanbul’da toplanacak bir 
konferansta ele alınmasını istedi. 
19 Aralık 1876’da sadarete Midhat 
Paşa’nın getirilmesinden dört 
gün sonra İngiltere’nin teklifini 
kabul eden devletler İstanbul’da 
toplandı. Aynı gün yüz bir pâre 
top atışıyla Osmanlı Devleti’nin ilk 
anayasası olan Kānûn-ı Esâsî ilan 
edildi (23 Aralık 1876). 

II. ABDÜLHAMİD (1842-1918)
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Alelacele hazırlanarak İstanbul 
Konferansı’nın toplandığı gün 
ilan edilen Anayasa ile Batılı 
devletlerin aşırı isteklerde 
bulunmaları önlenmek 
istenmişse de Batılı devletler 
bunu ciddiye almadı. Daha önce 
Rus Elçiliği’nde hazırladıkları 
teklifleri, kabul edilmesi için 
Bâbıâli’ye sundular. Osmanlı 
Devleti’nin bağımsızlığını 
tehlikeye sokacak kadar ağır 
hükümler taşıyan teklifler, Sultan 
II. Abdülhamid’in emriyle 18 
Ocak 1877 günü toplanan ve 
geniş katılımlı Meclis-i Umûmî’de 
görüşülerek oy birliğiyle 
reddedildi. Elçiler, yerlerine 
birer maslahatgüzar bırakarak 
İstanbul’dan ayrıldı. Midhat 
Paşa İngiltere’ye, Anayasa’nın 
uygulanmasının garanti altına 
alınması şartıyla Avrupalı 
devletlerle anlaşabileceğini 
bildirdi. İngiltere Londra’da bir 
konferans toplanması için tekrar 
faaliyete başladı. Midhat Paşa bu 
hareketi sebebiyle görevinden 
azledilerek 5 Şubat 1877’de yurt 
dışına sürüldü. 

İngiltere’nin teşebbüsüyle 
toplanan Londra Konferansı, 
Rusların tekliflerini kapsayan 
Londra Protokolü’nü 31 Mart 
1877’de imzalayarak, kabul 
edilmesi için 3 Nisan 1877’de 
Bâbıâli’ye sundu. Ağır hükümler 
taşıyan protokol, Padişah’ın 
isteğiyle Mecliste görüşülerek 
reddedildi. Durum 12 Nisan 
1877’de hükûmet tarafından 
Avrupalı devletlere bildirildi. 
Böylece isteğine kavuşan 
Rusya, 24 Nisan 1877’de Osmanlı 
Devleti’ne resmen savaş ilan etti. 
Romenler, Sırplar, Karadağlılar ve 
Bulgarlar Rusya’nın yanında yer 
aldılar. Mali ve askerî vaziyeti son 
derece kötü durumda bulunan 
Osmanlı Devleti dışarıdan da 
yardım alamadı. Plevne’de 
Gazi Osman Paşa, doğuda 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın 

fevkalade başarıları savaşın 
genel gidişini durduramadı; Türk 
orduları cephelerden çekilmeye 
başladı. Memleketin son derece 
karışık günler yaşadığı bu sırada, 
bu konularda tek karar organı 
olan Mecliste de tam bir anarşi 
hüküm sürmekte idi. 

Meclisin bu olağanüstü 
durumda dahi karar alamaması 
üzerine Sultan II. Abdülhamid, 
Anayasa’nın kendisine tanıdığı 
yetkiyle, 13 Şubat 1878’de Meclis-i 
Mebûsan’ı süresiz olarak tatil etti, 
fakat meşrutiyet ve Anayasa’dan 
vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda 
bulunmadı. 3 Mart 1878’de 
Rusya ile Ayastefanos Antlaşması 
imzalanarak savaş tehlikesi 
bertaraf edildi. Ağır hükümler 
içeren barış misâkı ertesinde 
imzalanan Berlin Antlaşması  
(13 Temmuz 1878) ile bazı 
topraklar kaybedildiği gibi, 
Rusya’ya karşı da ağır bir harp 
tazminatı ödenmesi kabul edildi. 

Yönetim Tarzı

II. Abdülhamid bu siyasi, sosyal 
ve ekonomik hadiselerden 
ötürü ülke yönetiminde sert bir 
politika takip etmek zorunda 
kaldı. Saltanatı süresince daima 
tasarruflu hareket etti. Devlet 
hazinesine el atmadan ve çoğu 

zaman kendi kesesinden bazı 
fedakârlıklarda bulundu. Sarayın 
masraflarını büyük oranda kıstı ve 
sade bir hayatı tercih etti. 

Sultan, ekonomik alanda 
kendisinden önceki 
padişahlardan devraldığı 
dış borçları da temizlemeye 
gayret etti. Tahta çıktığında, 
1854-1874 arasında alınmış dış 
borçların vadesi dolan yıllık 
anapara ve faiz ödemeleri, 
devletin olağan gelirlerinin 
yarısını geçiyordu. Avrupalı 
alacaklıların temsilcileriyle 
20 Aralık 1881’de Muharrem 
Kararnamesi’ni imzaladı. Bu 
anlaşma ile alacaklı ülkelere 
belli devlet gelirlerini toplamak 
üzere Düyûn-ı Umûmiye’yi kurma 
imtiyazı tanındı. Böylece Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa piyasalarındaki 
itibarı arttı. Eski borçların büyük 
bir kısmı ödendi ve yabancı 
piyasalardan daha düşük faizlerle 
borçlanma imkânları elde edildi. 

Dış Politikadaki Mahareti 

Abdülhamid’in en başarılı yönü 
dış politikası idi. Dünyadaki 
politik gelişmeleri yakından takip 
etmek üzere Sarayda bir çeşit 
bilgi merkezi kurdu. Türkiye ile 
ilgili dünyada çıkan yazılar ve 
dış temsilciliklerden Padişah’a 
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gelen raporlar burada toplanır ve 
değerlendirilirdi.

Dış politikada temel amaç, 
imparatorluğun barış içinde 
yaşamasını temin etmekti. 

Abdülhamid, Avrupa devletlerinin 
Türkiye üzerinde birbiriyle 
çelişen çıkar ve ihtiraslarından 
faydalandı. Hiçbir devletle 
devamlı anlaşmaya girmedi. 
Büyük devletleri mümkün olduğu 
kadar birbirlerinden ayırabilmek 
için diplomatik faaliyetlere 
girişti. İngiltere’ye karşı Rusya ile 
dostluk kurmaya yöneldi. Mısır’da 
İngiltere’nin karşısına Fransa’yı 
çıkararak İngilizlerin etkisini 
kırmaya çalıştı. 

Halifelik makamından da 
faydalanarak İslam Birliği 
ideolojisini yaymaya çalıştı. Bu 
sıfatın verdiği güçle, Güney Afrika 
ve Japonya gibi uzak ülkelere din 
âlimleri göndererek İslamiyet’in 
oralarda yayılması için çalıştı. 
Bu çabalarıyla Pekin’de adına 
bir İslâm üniversitesi açıldı ve 
kapısında Türk Bayrağı dalgalandı. 
Şam’dan Mekke’ye kadar uzanan 
Hicaz demiryolunu inşa ettirdi. 

Araplar arasında başlattığı yoğun 
propagandalarla, ortak düşmanın, 
İslamiyet’in düşmanı olan Batı 

emperyalizmi olduğunu ve 
buna karşı mücadele edilmesi 
gerektiğini ileri sürdü. 

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

Sultan II. Abdülhamid’in 
hükümranlık yılları zor mali 
koşullar altında, oldukça önemli 
reformların yapıldığı bir süreçti. 

Eğitim, bayındırlık ve tarım 
alanında olumlu gelişmeler 
görüldü. Bilhassa eğitim 
alanındaki gelişmeler 
zamanının çok ilerisindeydi. 
Kendi gelirleriyle ayakta 
duramayan medreselerin yeni 
usullerle eğitim veren okullara 
dönüştürülmesine hız verildi. 
Kaliteli uzman-memur yetiştirmek 
üzere yüksekokullar açıldı. 

Mülkiye, Hukuk, Güzel 
Sanatlar, Hendese, Öğretmen 
Okulu (Dârülmuallimîn), 
Maliye, Ticaret, Ziraat, Lisan 
mektepleriyle Dârülfünun 
Üniversitesi bu dönemde açıldı. 
Bu yüksekokullara öğrenci 
yetiştirmek üzere ilk ve orta 
öğretime de önem verildi. 

Sultan II. Abdülhamid, 
memleketin kültür seviyesini 
yükselten uygulamalara da imza 
attı: 

Müze-i Hümâyun, Askerî Müze, 
Bayezid Kütüphanesi, Yıldız 
Arşivi ve Kütüphanesi gibi kültür 
müesseseleri bu dönemde 
tesis edilmişti. Ayrıca, sağlık 
alanında da önemli adımlar 
atılmış, Tıbbiye’de öğretim 
dili Fransızcadan Türkçeye 
çevrilmişti. Haydarpaşa Tıbbiyesi 
ve kendi parasıyla yaptırdığı 
Hamidiye Etfal Hastanesi (Şişli) ile 
bir kısım masraflarını kesesinden 
karşıladığı Dârülaceze onun sağlık 
ve sosyal yardım alanlarında attığı 
önemli adımlardı. 

Bütün memlekette ticaret, ziraat 
ve sanayi odaları da yine II. 
Abdülhamid zamanında açıldı. 

İlk defa “tahrir-i nüfus” teşkilâtı 
kurularak, memlekette insan 
gücü ve mal varlığının istatistikî 
bir şekilde her yıl düzenli olarak 
tespitine çalışıldı. 

Ayrıca imar ve bayındırlık 
faaliyetlerine de hız 
verildi. Anadolu ve Rumeli 
demiryollarının büyük bir 
kısmı tamamlandığı gibi, yol 
bulunmayan Anadolu’da bir şose 
şebekesi meydana getirildi. 

Çeşitli şehirlerde atlı ve elektrikli 
tramvaylar, düzenli rıhtımlar 
yapıldı. Hicaz ve Basra’ya kadar 
telgraf hatları çekildi. 

Sultan Abdülaziz döneminde 
“memleket ve menâfi sandıkları” 
adıyla bazı kredi müesseseleri 

Mimar Fossati’nin İnşa Ettiği İlk Darülfünun Binasının Gravürü
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kurulmuştu. Bunlar 1883’te  
Menâfi Sandıkları, 15 Ağustos 
1888’de de Ziraat Bankası adını 
aldı. 

Hukuk alanında da önemli 
adımlar atıldı. Ceza usulü ve 
ticaret usulü kanunları çıkarıldı. 
İlk defa mahkemelerde 
müddeiumumilik (savcılık) 
müessesesi kuruldu. 

Batı örneklerine göre polis 
teşkilâtı yeniden düzenlendi. 
Memurlar için Tekaüd Sandığı 
kuruldu. 

Hal Edilmesi ve Vefatı

1909’da bir bahane ile tahttan 
indirilen II. Abdülhamid kendisini 
hal eden heyete Çırağan 
Sarayı’nda oturmak istediğini 
söylediği halde, kabul edilmeyip 
alelacele Selânik’e gönderildi. 

Eşyasını dahi alamadan birkaç 
bavulla gece yarısı Yıldız 
Sarayı’ndan çıkarılan Sultan, aile 
ve maiyet efradından oluşan otuz 
sekiz kişi ile Sirkeci’den özel bir 
trenle Selânik’e götürüldü.

Selânik’te Alatini Köşkü’ne 
yerleştirilen II. Abdülhamid, orada 
vaktini marangozluk ve demircilik 
gibi sanatları icra ederek geçirdi. 

Bu sırada Balkan milletleri, 
Osmanlı Devleti’ne karşı 
birleşerek Balkan Savaşları’nı 
başlattılar. Kendisine gazete 
verilmediği için bu gelişmelerden 
haberdar olamayan Sultanın, 
düşmanın Selânik’e yaklaşması 
üzerine İstanbul’a nakledilmesine 
karar verildi. Durumu kendisini 
almaya gelen heyetten öğrenen 
Hünkâr, Balkan ittifakına ve bu 
ittifaktan Hükûmet’in haberdar 
olmamasına hayret etti. 

Selânik’ten ayrılmak istemeyen 
Sultan’a tehlikeden bahsedilince, 

“Ben de bir silah alır, askerle 
birlikte memleketimi müdafaa 
ederim; ölürsem şehid olurum.” 
cevabını verdi. 

1 Kasım 1912’de Beylerbeyi 
Sarayı’na yerleştirilerek hayatının 
son yıllarını burada geçirdi. 

10 Şubat 1918 Pazar günü hayata 
gözlerini yuman Abdülhamid’in 
cenazesi Topkapı Sarayı’na 
nakledilerek techiz ve tekfini 
yapıldı. 

Kardeşi Sultan Reşad’ın 
iradesiyle, ölümünün ertesi günü 
padişahlara mahsus muazzam bir 
törenle Divanyolu’ndaki  
II. Mahmud Türbesi’ne defnedildi. 

Mizaç ve Yönetim Anlayışı

Sultan Abdülhamid, Osmanlı 
ailesinin bütün özelliklerini 
taşımaktaydı. 

Soğukkanlı ve diplomasi 
konusunda uzmandı. Titrek 
fakat kalın bir sesi vardı; çok 

dinler, az konuşurdu. Kendisiyle 
konuşanlara saygı telkin eder, 
herkese karşı nazik davranırdı. 
Hoşlanmadığı kimselere bile 
güler yüz gösterir ve sevmediğini 
belli etmezdi. Karşısındakinin 
duygu ve düşüncelerini 
sezmekte mâhirdi. 

Fevkalâde bir zekaya ve hâfızaya 
sahipti. İrâdesi kuvvetli, tehlike 
karşısında metânetli idi. İçki 
içmez, her türlü sefahatten uzak 
durur, sade bir hayat yaşardı. 
Jimnastiğe meraklı olup kılıç 
kullanma ve tabanca atmakta 
usta idi. 

Batı müziğinden, opera ve 
tiyatrodan hoşlanırdı. Devlet 
işlerini her şeyin üstünde tutar 
ve önemli haberler alındığında 
uykusundan dahi uyandırılmasını 
isterdi. 

Önemli devlet meselelerinde 
karar vermeden önce değişik 
fikirdeki devlet adamlarının 
görüşlerini alır, daha sonra kesin 
kararını verirdi. 

Selânik Alâtini Köşkü
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BÂBIÂLÎ BASKINI  
(23 Ocak 1913) 
I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı ordusunun 
beklenmedik şekilde mağlup olması ve 
Edirne’nin kaybedilmesiyle kamuoyunun 
hükûmet ve orduya desteği zayıflamıştı. 
Hükûmet üyeleri Bâbıâlî’de toplantı üstüne 
toplantı yapıp Edirne’nin geri alınması 
için çareler düşünürken İttihat ve Terakkî, 

“Edirne verilecek” diye propagandaya 
başlamıştı. Nihayet, 23 Ocak 1913’te sivil 
ve asker İttihatçıların birlikte tertiplediği 
meşhur Bâbıâlî Baskını ile iş, siyasete 
doğrudan müdahaleye kadar vardırıldı. 
Baskının şahitlerinden birinin aktardığına 
göre beyaz bir at üzerinde Cağaloğlu’ndan 
Bâbıâlî’ye doğru yönelen Enver Bey, emrindeki 8-10 İttihat ve Terakkî fedâisi ile hükûmet merkezi olan ve 
günümüzde İstanbul Valiliği olarak kullanılan binadan içeri girdi. Silahlı bu grubun rahatça İstanbul’un 
en önemli ikinci idari mekânına girmesine kimse engel olmadı. Zira, her şey önceden planlanmış ve 
İttihatçıların ordu ve mülkî idaredeki adamları vasıtasıyla Bâbıâlî önündeki muhafız bölüğü değiştirilerek 
başlarına İttihat ve Terakkî taraftarı subaylar konmuştu. Talat ve Enver beyler bizzat Sadrazam 
Kâmil Paşa’nın bulunduğu odaya girerek istifasını yazmasını istediler. Önce biraz direnen ve fakat  
yapılacak başka bir şey olmadığını gören Kâmil Paşa, Talat Bey’in sertçe çıkışması üzerine eline bir kalem 
aldı. İstifasının gerekçesini “cihet-i askeriyyeden vukû bulan teklif üzerine” yani askerî kanadın talebi üzerine 
anlamına gelecek bir ifadeyle belirtince Enver Bey bundan rahatsız oldu ve Sadrazam, “ahali” tabirini bu 
ibareye eklemek zorunda kaldı. Sadrazam’ın istifasıyla birlikte, yerine İttihat ve Terakkî’ye yakın olan Mahmud 
Şevket Paşa sadrazam oldu.

TEŞKİLAT-I ESÂSİYE KANUNU  
(1921 ANAYASASI) 

Millî Mücadele döneminin Büyük Millet 
Meclisi’nde atılan en önemli adımlarından 
biri, devlet yapısının belirlendiği ve 
Meclis Hükûmeti sisteminin hukûki 
çerçevesinin oluşturulduğu, 20 Ocak 
1921 tarihli Teşkilat-ı Esâsîye Kanunu idi. 
Bu kanun ile Meclisin tesisinden itibaren 
benimsenen Meclis Hükûmeti (güçler 
birliği) sistemine anayasal bir çerçeve 
oluşturulmuş oldu. Mustafa Kemal 
Paşa’nın, Meclis ve İcra Vekilleri Heyeti 
Başkanı olarak, 13 Eylül 1920’de hazırlanıp 

18 Eylül’de Meclise sunulan anayasa taslağı Anayasa’nın temelini teşkil etti ve ilavelerle  
4 ay sonra “Teşkilat-ı Esâsîye Kanunu” adıyla yasalaştı. Teşkilat Kanunu’nun temel felsefesi, 
hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun vurgulanması ve kuvvetler birliği ilkesinin kabul 
edilmesiydi. Fakat Kanun, temel hakları, yasama yürütme ve yargı haklarının kullanılışını ve devlet 
teşkilatının kuruluşunu detaylı bir şekilde belirleyen bir metin değildi. 23 Nisan 1920’den beri 
Meclisin aldığı kararların dayandığı ana ilkelerle ülke yönetimine ilişkin bazı hükümleri içeriyordu.  
23 madde ve 1 ek maddeden oluşan kanunda yasama ve yürütmeyi düzenleyen ilk 9 madde  
dışındakiler, vilâyet, kaza ve nâhiye yönetimleri hakkındaydı. Ek maddede ise ilk TBMM’nin millî maksada  
ulaşıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtilmişti.
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TÜRKİYE’NİN NATO’YA GİRİŞİ  
(18 Şubat 1952)

Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrasında 
Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek 
istiyordu. ABD ile yakın ilişkiler 
geliştirilmiş olsa da Sovyet Rusya 
tehdidi Türkiye’nin güvenliğini 
tehlikeye atıyordu. Bu sebeple 
Türkiye, siyasî, ekonomik ve askerî 
faydaları gereği NATO’ya 11 Mayıs 
1950’de üyelik isteğini iletti ancak 
sonuç alınamadı. Tam bu sırada 
ortaya çıkan Kore Savaşı Türkiye’nin 

yakın takibindeydi. Birleşmiş Milletler’in bölgeye asker gönderme kararını fırsat olarak değerlendiren 
yöneticiler, 25 Temmuz 1950’de sahaya 4500 asker gönderileceğini açıkladılar. Türkiye, Albay Tahsin Yazıcı 
komutasında gönderdiği bu sayıyla ABD’den sonra en çok asker gönderen ikinci devlet oldu. Türk birlikleri 
26-30 Kasım 1950’de Kunu-ri Muharebelerinde ağır kayıplar vermesine rağmen Çin birliklerinin hücumunu 
keserek Amerikan askerlerinin imhasını önledi. 

Türkiye’nin Kore’ye asker sevki, Batı kamuoyunun Türkiye lehine dönmesini sağladı. 15 Mayıs 1951’de ABD, 
müttefiklerine Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya dahil edilme isteğini iletti. Bu bağlamda 16-20 Eylül 1951’de 
yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ve Yunanistan’ın ittifaka davetine karar verilerek iki ülke 
18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO üyesi oldular. 

BALKAN ANTANTI  
(9 Şubat 1934) 

Türkiye, Lozan Antlaşması ile Balkan 
ülkeleriyle bir süredir kesilen ilişkileri 
başlatmıştı. 15 Aralık 1923’te Arnavutluk, 
18 Ekim 1925’te Bulgaristan ve 28 Ekim 
1925’te Yugoslavya ile Ankara’da imza 
edilen dostluk antlaşmaları, Balkanlarda bir 
ittifak şemsiyesi kurmaya dönüktü. Avrupa 
devletlerinin revizyonist (İtalya-Almanya) ve 
anti-revizyonist (Fransa-İngiltere) kamplara 
bölünmesi, Balkanlarda bu yayılmacı 
devletlere karşı bir ittifakın oluşumunu 
zorunlu kıldı. Yunanistan eski başbakanının 
Balkan birliği teklifiyle ilk Balkan Konferansı 
5 Ekim 1930’da Atina’da toplandı. İkinci 
Balkan Konferansı Ekim 1931’de İstanbul’da, 

üçüncüsü 23-26 Ekim 1932’de Bükreş’te, dördüncüsü ise 5-11 Kasım 1933’te Selanik’te yapıldı. Konferans 
görüşmelerinde anlaşmazlıklara rağmen Balkan Antantı üzerinde fikir birliğine varıldı. Tek tehlike, genişlemeci 
bir siyaset izleyen Bulgaristan’dan kaynaklanıyordu. Bu maksatla Yunanistan Başbakanı Çaldaris Ankara’yı  
ziyaret etti ve 14 Eylül 1933’te Türkiye-Yunanistan arasında “samimi antlaşma misâkı” imzalandı. Romanya  
Dışişleri Bakanı Titulescu da Ekim 1933’te Ankara’ya gelerek iki devlet arasında dostluk antlaşması imza  
edildi. Kasımda ise Belgrad’da Türkiye ile Yugoslavya arasında (27 Kasım 1933) benzer bir antlaşma yapıldı. 
Böylece Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında ikili saldırmazlık antlaşmaları tamamlanmış 
oldu. Bulgaristan ise bütün ısrarlara rağmen ittifak dışında kaldı. 

Dışişleri bakanlarının 9 Şubat 1934’te Belgrad’da taslağını hazırladıkları Antant, aynı gün Atina’da imza edildi  
ve ittifak paktı kurulmuş oldu. Fakat, ittifak 1936 yılından itibaren çatırdadı ve sonraki süreçte beklenen  
faydayı veremedi. 
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, vefatının 10. yılında 
kabri başında dua ettiği 

Erbakan'ın hem akademisyen 
olarak hem de sivil toplum 
kuruluşları ve siyasetteki 
görevleriyle Türkiye'ye büyük 
hizmetler etmiş, büyük emekler 
vermiş biri olduğunu belirterek, 
"Hizmetleri sadece kendi 
yaptıklarıyla değil, yetiştirdiği 
insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş 
olduğu ufukla, projelerledir. 
Aynen isminde olduğu gibi 
necmüddindir, yani dinin 
yıldızıdır." diye konuştu.

Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset 
yaptığını vurgulayan Şentop, 
şöyle konuştu:

"Kendisi çok parlak bir 
akademisyendir. Türkiye'de eğer 
kendi alanında akademisyen 
olarak veya onun bir uzantısı 

olarak iş hayatında çalışmış 
olsaydı çok büyük, parlak 
başarılar, şahsı için elde 
edebilirdi. Ama bu kişisel 
özelliklerini ve bu ikbali, bu 
imkânları inandığı dava uğruna 
feda etmeyi, bu yolda gayret 
göstermeyi tercih etmiştir. 
Kendisinin jenerasyonuna 
baktığımızda yine rahmetli 
Ecevit, Demirel, Türkeş, birlikte 
siyaset yapmışlardır. Ancak o 
dönemde Necmettin Erbakan'ın 
siyaset yapacağı alan olarak 
seçmiş olduğu alan Türkiye'de 
zor bir alandı. Bu alanda siyaset 
yapabilmek için büyük bir öz 
güvene sahip olmak, kararlılığa 
sahip olmak, hiçbir zaman 
düşmeyen, azalmayan bir 
morale sahip olmak, bir davaya 
adanmış olmak gerekirdi. Bütün 
bu vasıflar o zor zamanda yalnız 
başına, baştan, çıkmış olduğu 
bir yolda kendisiyle beraber 

birçok arkadaşı, daha sonra da 
kendisinin yetiştirmiş olduğu 
birçok siyasetçi bu yolda 
yürümüştür. Bu zor zamanlarda 
siyaset yapmanın, özellikle Millî 
Görüş siyaseti yapmanın çok 
zor olduğu bir zamanda bunu 
başarıyla taşımış ve Türkiye'yi 
bugünlere getiren bir anlayışın 
öncülüğünü yapmıştır. Kendisini 
rahmetle her zaman anıyoruz. 
Allah rahmet eylesin, mekânı 
cennet olsun."

Şentop'a, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Halis Dalkılıç ve 
Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Ömer Arısoy da eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, merhum Başbakan 
Necmettin Erbakan'ın vefatının  
10. yılı dolayısıyla Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi'nde düzenlenen 
programa katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat 
yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Merkezefendi’de bulunan mezarını ziyaret etti.

MERHUM BAŞBAKAN NECMETTİN ERBAKAN 
VEFATININ 10. YILINDA ANILDI
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TBMM Başkanı Prof.  
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye Cumhuriyeti  
54. Hükümeti’nin 
Başbakanı Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın 
vefatının 10. yılı 
vesilesiyle, Ayasofya 
Cami-i Kebiri’nde 
düzenlenen Kurân-ı 
Kerim tilaveti ve dua 
programına katıldı. 

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop  
bir süre, Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkanı ve 
Necmettin Erbakan'ın 
oğlu Fatih Erbakan ve 
camideki görevli imam 
hatiplerle sohbet etti. 
Yatsı namazı sonrası 
sona eren programa 
Necmettin Erbakan'ın 
ailesi, sevenleri,  
parti ve vakıf üyeleriyle 
vatandaşlar katıldı.



Tedavi gördüğü hastanede 
76 yaşında hayatını 
kaybeden eski İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş 14 Şubat’ta son 
yolculuğuna uğurlandı. Kadir 
Topbaş için bir dönem belediye 
başkanlığı yaptığı Beyoğlu 
Belediyesinde ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin 
Saraçhane Yerleşkesi’nde cenaze 
töreni düzenlendi. Topbaş’ın 
Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, 
daha sonra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi zabıta ekiplerinin 
omuzlarında Fatih Camisi’ne 
getirildi. Cenaze namazını 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
kıldırdı. 

Cenaze namazına, Kadir 
Topbaş’ın yakınlarının yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof.  
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcıları, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, Ankara 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi 
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 
ilçe belediye başkanları ve 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 
Koç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, kılınan cenaze 
namazının ardından yaptığı 
konuşmada, Kadir Topbaş ile 
yol arkadaşlığının Çarşamba’da 
İstanbul İmam Hatip Okulu’nda 
başladığını belirterek, 
“Hepimizin mukadder akıbeti 
olan Rabbimden geldik, tekrar 
Rabbimize döneceğiz, bundan 
kaçış yok. Şu anda hizmetinde 
bulunduğu İstanbulumuzda 

Fatih Camisi’nin musallasından 
inşallah uğurluyoruz Hakk’a. 
Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir 
Ağabeyimizi uğurlayalım inşallah.” 
dedi. Kadir Topbaş’ın cenazesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
zabıta ekiplerinin omuzlarında 
camiden uğurlandı. Topbaş’ın 
cenazesi, Fatih Camisi Haziresi’ne 
defnedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, hayatını kaybeden eski 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatı 
nedeniyle başsağlığı mesajı 
yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda, 
“Uzun yıllar siyasetin beyefendisi 
olarak anılan, üç dönem 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yaparak İstanbul’a büyük hizmetle 
eserler bırakan Kadir Topbaş’ın 
vefatını derin bir üzüntüyle 
öğrendim. 

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı 
cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 13 Şubat’ta tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. Topbaş için Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da katıldı.

ESKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ
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Psikolog ve yazar  
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu,  
17 Şubat’ta 83 yaşında  
vefat etti. 

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 
18 Şubat’ta son yolculuğuna 
uğurlandı. Doğan 

Cüceloğlu için Levent Afet Yolal 
Camisi’nde cenaze namazı  
kılındı. Burada, Doğan 
Cüceloğlu’nun eşi Yıldız 
Hacıevliyagil Cüceloğlu ve 
ağabeyi Şahin Cüceloğlu  
taziyeleri kabul etti. 

Kılınan cenaze namazının 
ardından Prof. Dr. Doğan 
Cüceloğlu’nun Türk Bayrağı’na 
sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. 
Cüceloğlu’nun cenazesi, Aşiyan 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Psikolog ve yazar Prof. Dr.  
Doğan Cüceloğlu, iletişim 
psikolojisi ve kişisel gelişim 
alanında yazdığı eserleri, 
çalışmaları ve verdiği 
seminerlerle hatırlanıyor.

Yazdığı çok sayıda kitabı 
bulunan Cüceloğlu, 1996’dan 

bu yana Türkiye’de öğrencilere, 
öğretmenlere, ebeveynlere ve 
iş adamlarına yönelik seminer, 
konferans ve atölye çalışmaları 
düzenledi.

Kitapları da çok sayıda baskısıyla 
okuyucuya ulaşan usta yazarın 
“gözyaşı ve kahkaha dolu hayat 
öyküsünü” anlattığı söyleşilerden 
Canan Dila tarafından hazırlanan 
“İnsanı Ararken” adlı çalışma da 
ilgi gördü.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel 
makalelerinde Türk insanının 
düşünce, duygu ve davranışlarını 
inceleyen Doğan Cüceloğlu’nun 
kitaplarından:

“Var mısın?", "Öğretmenim Bir 
Bakar Mısın?”, “Evlenmeden 
Önce”, “Geliştiren Anne-
Baba”, “Derviş’in Aklı”, “Gerçek 
Özgürlük”, “İçimizdeki Çocuk”, 
“İletişim Donanımları”, “Başarıya 
Götüren Aile”, “Savaşçı”, “Mış Gibi 
Yetişkinler”, “Mış Gibi Yaşamlar”, 
“Korku Kültürü”, “Onlar Benim 
Kahramanım”, “Öğretmen Olmak, 
Bir Can’a Dokunmak”, “Bir Kadın 
Bir Ses”, “İçimizdeki Biz”, “İnsan Ve 
Davranışı”, “İnsan İnsana”, “İnsan 
İnsana sohbetler 1”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 83 yaşında 
İstanbul’da vefat eden psikolog 
ve yazar Doğan Cüceloğlu için 
taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajında, “Kitaplarından ve 
etkili konuşmalarından her 
zaman istifade ettiğimiz kıymetli 
hocamız Doğan Cüceloğlu 
vefat etti. Eserleriyle hepimiz için 
faydalı olmaya devam edecektir. 
Allah rahmet etsin.” ifadesine yer 
verdi.

DOĞAN CÜCELOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Tedavi gördüğü hastanede 
92 yaşında hayatını kaybeden 
Türkiye'nin önde gelen hadis, 
tefsir ve fıkıh âlimlerinden  
M. Emin Saraç için 21 Şubat’ta 
Fatih Camisi'nde cenaze 
töreni düzenlendi. Törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 
92 yaşında hayatını 
kaybeden Türkiye'nin 

önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh 
âlimlerinden M. Emin Saraç, son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Cenaze namazında, Saraç'ın 
yakınları, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, eski TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, AK 
PARTİ Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcıları, İYİ Parti 
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya,  

eski başbakanlardan AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar 
Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, 
Çağatay Kılıç, Bekir Bozdağ,  
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Şenol Kazancı,  
AK PARTİ İstanbul İl Başkanı 
Bayram Şenocak, bazı 
milletvekilleri ve ilçe belediye 
başkanları ile Saraç'ın talebeleri 
ve sevenleri saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, namazın ardından 
yaptığı konuşmada, M. Emin 
Saraç Hoca'yı imam hatip okulu 
yıllarından itibaren tanıdığını 
söyledi. O günden son dönemde 
yaşadığı sıkıntılara kadar zaman 
zaman fırsat buldukça Saraç'ın 
ziyaretine de gittiğini anlatan 
Erdoğan, "Bu ziyaretlerinde 
de kendisinden çok, ama çok 
istifade ettim. Rabb'im inşallah 
bizleri sevgili Habibi’nin Liva-ül 
hamd ismiyle müsemma sancağı 
altında da beraber haşrücem 
eylesin." dedi.

Türkiye'nin önde gelen hadis, 
tefsir ve fıkıh alimlerinden, 
katılımcıların omuzlarında taşınan 
M. Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih 
Camisi Haziresi'nde toprağa 
verildi.

EMİN SARAÇ  

Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba 
kasabasında 1929 yılında doğan 
Saraç, ilim tahsili yüksek bir 
aileden geliyordu. Dedesi 
Nakşibendiye'den Müderris 
Üzeyir Efendi, Niksar'da Keşfi 
Camisi Medresesi'nde müderrislik 
yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, 
dönemin sayılı uleması arasında 
gösteriliyordu. Yurt dışındaki ilim 
meclislerinde defalarca Türkiye'yi 
temsil eden Saraç, Mısır, Suriye, 
Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, 
Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle 
ilmî irtibatını devam ettirdi.

Şentop, Saraç’ın ailesine, 
talebelerine, sevenlerine 
başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye'nin önde gelen 
hadis alimlerinden Muhammed 
Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle 
taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 19 Şubat’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
"Âlimin ölümü âlemin ölümü 
gibidir. Büyük âlim, büyük 
muallim, ülkemizin nesillerine 
hocalık yapan, çok emek veren 
M. Emin Saraç Hocamız, Dâr-ı 
Bekâ'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak 
rahmet etsin, mekânı cennet 
olsun." ifadelerine yer verdi.

HADİS, TEFSİR VE FIKIH ÂLİMLERİNDEN 
MUHAMMED EMİN SARAÇ VEFAT ETTİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, eski 

başbakanlardan merhum 
Necmettin Erbakan’ın yakın 
çalışma arkadaşı Ali Güneri’nin 
vefatı dolayısıyla başsağlığı 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
1 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesajda, 
“Kıymetli dava adamı, eski 
Devlet Bakanı Teoman Rıza 
Güneri’nin babası Ali Güneri’ye 
Cenabıhak’tan rahmet, ailesine, 
sevenlerine başsağlığı ve sabır 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türk şiirinin önemli 

temsilcilerinden olup, kaleme 
aldığı “Bayrak” şiiri dolayısıyla 
“Bayrak Şairi” olarak anılan Arif 
Nihat Asya’yı, vefatının  
46. yılında, 5 Ocak’ta sosyal 
medya hesabından yayınladığı 
mesajla andı.

Şentop, mesajında, “Cumhuriyet 
devri modern şiirimizin 
öncülerinden, lisanımızın en 
güzel naatlarından birinin sahibi, 
büyük vatansever, Bayrak 
Şairi Arif Nihat Asya’yı vefat yıl 
dönümünde minnet ve rahmetle 
anıyorum.” ifadelerini kullandı.

ALİ GÜNERİ ARİF NİHAT ASYA

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, geçirdiği kalp 

krizi sonucu hayatını kaybeden 
yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet 
Vefik Alp için taziye mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
11 Ocak’ta sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği 
önemli mimarlardan Prof. Dr. 
Ahmet Vefik Alp’in ani ölümünü 
büyük bir teessürle öğrendim. 
Kendisine Allah’tan rahmet, acılı 
ailesine ve tüm sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Mekânı cennet 
olsun.” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AHMET 
VEFİK ALP

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ord. Prof. Dr. Ahmet 

Süheyl Ünver’i, vefatının 35. 
yılında, paylaştığı mesajla andı.

Şentop, 14 Şubat’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Akl-ı selim, zevk-i selim, kalb-i 
selim… Bu üç unsurun incelikleri 
ile örülü medeniyetimizi şahsında 
mücessem hale getiren Ord. 
Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’i, 
vefatının 35’inci yılında, rahmetle 
anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, hayatını kaybeden 

Elazığ’ın kanaat önderlerinden 
olan Hafız Abdullah Nazırlı’yı 
rahmetle andı. Şentop, 13 
Şubat’ta sosyal medya hesabında 
“Bir asrı geçen ömrünü Kur’an 
yoluna vakfetmiş, Elazığ’ın 
önemli kanaat önderlerinden 
Hafız Abdullah Nazırlı’nın dar-ı 
bekaya irtihal ettiğini üzüntüyle 
öğrendim. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.” 
paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, vefat eden sosyolog 

Prof. Dr. Nur Vergin için taziye 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 18 Ocak’ta sosyal  
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Nur Vergin’e Allah’tan 
rahmet dileyerek, “Öğrencilerinin, 
yakınlarının ve sevenlerinin başı 
sağ olsun.” ifadesini kullandı. 

AHMET SÜHEYL 
ÜNVER 

HAFIZ ABDULLAH 
NAZIRLI

NUR VERGİN
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) Kurucu 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ın 
vefatının 9’uncu 
yılı dolayısıyla 
bir mesaj 
yayımlayarak, 
Denktaş’ı 
rahmetle  
yâd etti.

TBMM 
Başkanı 
Mustafa 

Şentop, 13 Ocak’ta 
sosyal medya 
hesabından 
yaptığı 
paylaşımda, 
şunları kaydetti: 

“Kıbrıs Davası’nın 
büyük mücahidi, 
kurucu 
Cumhurbaşkanı 
merhum Rauf 
Denktaş’ı vefatının 
yıl dönümünde 
rahmetle yâd 
ediyorum. 
Özgürlüğü 
uğruna büyük bir 
mücadele verdiği 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
ilelebet var 
olmaya devam 
edecektir.”

“KIBRIS 
DAVASI’NIN 
BÜYÜK 
MÜCAHİDİ”



Eski CHP Ankara Milletvekili Feriha Fatma Öztürk 
için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki 
törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
TBMM Başkanvekili Haydar Akar,  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, 
TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Yüksek 
Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Meclis 
personeli katıldı.

Öztürk'ün naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınan 
cenaze namazının ardından Cebeci Asri 
Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'da 1928'de dünyaya gelen Öztürk, CHP'de 
ocak, bucak yöneticisi ve başkanı olarak uzun yıllar 
çalıştı.

1960'ta Keçiören Spor Kulübü asbaşkanlığı yapan 
Öztürk, Keçiören muhtarlığına tayin edildi. Türk 
Kadınlar Birliği Genel başkanlığını yürüten Öztürk, 
Ankara CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı, Altındağ 
Belediye Meclisi üyeliği, Altındağ Kızılay yöneticiliği 
ve Ankara Esnaf Kooperatifi başkanvekilliği de yaptı.

1973 Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara Milletvekili 
olarak Meclise giren Öztürk, milletvekilliği 
görevinden sonra da sosyal çalışmalara devam 
etti. Öztürk, 8 yıl Türk Parlamenterler Birliği Haysiyet 
Divanı başkanvekilliği ve üyeliği görevlerinde de 
bulundu.

ESKİ ANKARA 
MİLLETVEKİLİ 
ÖZTÜRK SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

ESKİ DEVLET BAKANI AHMET ŞANAL 
VEFAT ETTİ

Tedavi gördüğü hastanede 23 Şubat’ta hayatını 
kaybeden eski devlet bakanlarından Ahmet 
Şanal’ın cenazesi, memleketi Osmaniye’de 

toprağa verildi.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde, 74 yaşında vefat eden 
Şanal için Osmaniye Asri Mezarlık Camisi’nde cenaze 
töreni düzenlendi. Burada düzenlenen cenaze törenine 
Şanal’ın yakınları ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz katıldı. 
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 
Şanal’ın cenazesi, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. 

Ahmet Şanal, 1993 yılında 50. dönem hükümetinde 
Doğru Yol  Partisi Adana Milletvekili ve Devlet Bakanı 
olarak görev yapmıştı.
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TBMM’DEN HABERLER





16. Dönem Kocaeli Milletvekili  

Kenan AKMAN
(1935 - 06.01.2021)

Danışma Meclisi Sakarya Üyesi (1981 - 1983)
17. Dönem Balıkesir Milletvekili

Cahit TUTUM
(1929 - 27.01.2021)

15. Dönem Ankara Milletvekili
37. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Ömer Cahit KAYRA
(1917 - 30.01.2021)

21. Dönem Eskişehir Milletvekili

Mehmet Sadri YILDIRIM
(1939 - 09.02.2021)

26. Dönem Hatay Milletvekili 

Mehmet Necmettin 
AHRAZOĞLU
(1955 - 15.01.2021)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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