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TBMM 101 YAŞINDA

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 
Kutlu Olsun



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 
törende Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Törende, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un Atatürk 
Anıtı’na kırmızı ve beyaz 

karanfillerden oluşan çelenk 
bırakmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal 
Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri 
Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar 
ve Nimetullah Erdoğmuş ile 
AK PARTİ Grup Başkanvekilleri 
Muhammet Emin Akbaşoğlu 
ve Cahit Özkan, CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel ile 
milletvekilleri, Meclis bürokratları 
ve diğer çalışanlar katıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
BAŞKANLIĞINDAKİ  
DEVLET ERKÂNI ANITKABİR’İ 
ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop 
başkanlığındaki devlet 

erkânı, TBMM’nin açılışının 
101. yıl dönümü ile 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de 
düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay,  
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri ve milletvekilleri de 
törende yer aldı. 

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

Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzalayan Şentop, 
deftere şunları yazdı: 

“Aziz Atatürk, mazisi şeref ve 
faziletlerle dolu aziz milletimizin 
azim ve kararlılığına istinat eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
101. kuruluş yıl dönümünde, Millî 
Mücadelemizin büyük komutanı, 
Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız olan 
zatıalinizin manevi huzurundayız. 
Aziz milletimizin varlığına ve 
vatanına kastedilen karanlık bir 
dönemde Ankara’da millî bir diriliş 
hamlesi olarak toplanan ve Millî 
Mücadelemizin karargâhı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
taşıdığı büyük mananın ve 
üstlendiği vazifenin idrakindeyiz.”

Mustafa Şentop, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve onun 
hakiki sahibi asil milletin, 101 
yıl önce olduğu gibi bugün 
de tarihi idrak ve istikbali inşa 
hususunda iradesinin kati 
olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Vatanın birliğini, millî 

emanet saydığımız coğrafyaların 
selametini ve milletimizin dirliğini 
temin etmek için var gücümüzle 
çalışma kararlılığımız ve 
gayretimizin tahakkuk edeceğine 
olan inancımız tamdır. İlhamını 
Millî Mücadelemizi yürüten ve 
Cumhuriyetimizi kuran Gazi 
Meclisin şerefli mirasından alan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve 
muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkması için gayretlerimiz, 
engel tanımayan bir ısrar ve 
inançla sürmektedir, sürecektir. 
Bu vesileyle zatıalinizi ve Millî 
Mücadele’yi birlikte yürüttüğünüz 
bütün milletvekillerimizi rahmetle 
ve minnetle anıyorum. Ruhunuz 
şad olsun.”

TBMM Başkanı Şentop 
başkanlığındaki heyetin Anıtkabir 
ziyareti Covid-19 tedbirleriyle 
gerçekleştirildi. Heyettekiler 
maske takarken Aslanlı Yol’daki 
yürüyüş, mozoleye çelenk 
bırakılması ve Anıtkabir Özel 
Defteri’nin imzalanması sırasında 
sosyal mesafe korundu.
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TBMM’NİN AÇILIŞININ 101. YIL 
DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİRİNCİ 
MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENDİ

Törene TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Millî Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz ve bazı milletvekilleri 
katıldı.

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

TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk 

binasının yüceliğinin, fiziksel 
özelliğinden ziyade tarihin 
en zor döneminde, milletin 
istiklal ve istikbal mücadelesine 
karargah ve merkez olmasından 
kaynaklandığını vurguladı.

Şentop, 101 yıl önce bu binada 
toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, yokluğa mahkum 
edilmek istenen, vatanı işgal, 
ordusu terhis edilmiş bir 
milletin, var olma mücadelesinin 
mücessem hali ve karargahı 
niteliği taşıdığını vurguladı.

İlk gün Meclise gelebilen 115 
milletvekilinin içinde toplumun her 
kesiminden temsilcilerin olduğunu 
dile getiren Mustafa Şentop, 
köylü, gazeteci, din adamı, asker 
kökenli milletvekillerinin, Büyük 
Millet Meclisi sıralarında aynı gaye 
uğruna ahenkle çalıştığına dikkati 
çekti.

23 Nisan’da savaş zamanı açılan 
Birinci Meclisin, yine savaş 
zamanı, sadece 8 ay sonra 
haklılığını hukuk ve meşruiyet 

zemininde sürdürmek için 1921 
Anayasası’nı yaptığını hatırlatan 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti:

“1921 Anayasası’nın ilk maddesi 
olarak ‘Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.’ maddesi kabul 
edilmiştir. Egemenliğin sahibi 
olan millet, idarenin de sahibi 
olmuştur. Bu durum da gösteriyor 
ki Millî Mücadele döneminden 
bize kalan miras yalnızca cesaret 
değil, aynı zamanda zihniyettir. 
O zihniyet, meseleler ne denli 
çetin, vatan ve millet ne kadar 
zorda olursa olsun çözümün 
ancak millî iradeye dayanarak 
bulunabileceğidir.

Dolayısıyla, vatanın, milletin ve 
devletin iyiliğini gözettikleri 
iddiasıyla millî iradeye müdahale 
edilebileceğini düşünenler, bu 
türden müdahaleleri onaylayanlar 
veya müdahale imasında 
bulunanlar, sadece demokrasinin 
işleyen kurallarıyla değil, 
Cumhuriyet’in kurucu ruhuyla da 
temelden çelişmektedirler.”
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Şentop, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açıldığı 23 Nisan’ın 
Ulusal Egemenlik Bayramı olarak 
kutlanmasının yanı sıra dünyadaki 
ilk ve tek çocuk bayramı 
olmasının, millet için iftihar 
vesilesi olduğunu belirterek, şu 
bilgileri paylaştı:

“Savaş zamanında bayram olup 
olmaması uzun uzun tartışılmış 
ve nihayetinde halkın manevi 
birliğini ve moral değerlerini 
yükseltmek amacıyla bayram 
ilan edilmiştir. İlk olarak 1921’de 
çıkarılan bir kanunla ‘Hakimiyeti 
Milliye Bayramı’ olarak kutlanmış, 
1922’deki kutlamalara çocuklar 
da dahil edilmiştir. 1923 yılında 
Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 

bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun katkılarıyla savaş 
yetimleri ve öksüzleri için yardım 
toplanmaya başlanmıştır.  
23 Nisan 1926’da Hakimiyeti 
Milliye gazetesinde ‘23 Nisan 
Türklerin Çocuk Günüdür’ başlıklı 
bir yazı kaleme alınınca çocuklar 
23 Nisan’la bütünleşmiştir.”

23 Nisan 1927’deki ilk bayramın 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kurucusu ve dönemin 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün himayesinde 
gerçekleştiğini hatırlatan 
TBMM Başkanı Şentop, 1929’da 
ise “Çocuk Haftası” olarak 
kutlamaların genişletildiğini dile 
getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, 1933’te 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 
başlayan çocukların makama 
kabulü geleneğinin, bugün de 
çocukların kısa süreliğine devlet 
kurumlarının başındakilerin yerine 
geçmesi şeklinde sürdüğüne 
işaret ederek, geçen yıl ve bu 
yıl Covid-19 salgını nedeniyle 
uygulanamayan bu geleneğe 
gelecek yıllarda devam 
edileceğini söyledi.

Şentop, konuşmasının ardından 
Meclis Özel Defteri’ni imzaladı 
ve 100 yıl önce Meclise 
asılan, bugün de camekânda 
sergilenen Türk Bayrağı önünde 
beraberindekilerle fotoğraf 
çektirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İSTİKLAL HARBİ KAHRAMANLARI VE 
MECLİS BAŞKANLARININ DEVLET MEZARLIĞI’NDAKİ KABİRLERİNİ 
ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
TBMM’nin açılışının 101’inci 

yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla TBMM’de düzenlenen 
özel oturumun ardından Devlet 
Mezarlığına geçti. Burada 
Kur’an-ı Kerim okunmasının 
ardından Kazım Karabekir, 

Fahrettin Altay, İsmet Sezgin, 
Bülent Ecevit, Yıldırım Akbulut’un 
da aralarında bulunduğu İstiklal 
Harbi kahramanları ve Meclis 
başkanlarının kabirlerini ziyaret 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyaret sonunda gazetecilere 
açıklamada bulunan Şentop, 

TBMM’nin 101’inci kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla çeşitli 
programlar düzenlendiğini 
hatırlattı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Programlar 
tamamlandıktan sonra  
Devlet Kabristanı’nda İstiklal 
Savaşı’nın komutanlarının,  
TBMM başkanlarının bulunduğu 
kabirler var. Bu kabirleri  
ziyaret ettik.” ifadelerini  
kullandı.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle:

“Millî iradenin tecelligâhı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 101. yılına erişmenin 
iftiharı ile; Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı en içten 
duygularımla kutluyorum.

Bir asrı geçen yaşıyla büyük 
zorluklarla kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, canları pahasına 
hürriyetini teslim etmeyen 
kahraman milletimizin bizlere 
armağanıdır. Tarihimizin makûs 
zamanları olarak andığımız terör 
saldırıları, darbe ve vesayet 
girişimleri ile demokrasimize 
darbe vurulmak istense de, 
dün olduğu gibi bugün de aziz 
milletimiz bir vücudun azaları 

gibi kenetlenerek, “Ya İstiklal Ya 
Ölüm” düsturuyla, büyük ve güçlü 
Türkiye idealine sahip çıkmıştır.

101 yıl önce aziz milletimizin 
vatanın birliği ve milletimizin 
dirliğini temin için var gücüyle 
çalışma kararlılığını ve zorluklarla 
mücadele azmini bugün de aynı 
inanç ile korumaktayız.

Meclisimizin açıldığı 23 Nisan 
gününün Ulusal Egemenliğin 
yanı sıra Çocuk Bayramı olarak 
kutlanması, tarihimizden aldığımız 
gücün istikbalimizin mimarlarına 
aktarılmasının tezahürüdür. 
Çocuklarımıza yaşanabilir 
güzel bir dünya bırakmak 

ve onların çağın gereklerine 
uygun donatılmasına gayret 
etmek en asli vazifemizdir. 
Sorumluluğumuzun bilincinde 
olduğumuzun bir kez daha altını 
çizmek isterim.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 
bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ile mesai ve silah arkadaşlarını, 
ilk Meclisimizden itibaren Gazi 
Meclisimizin çatısı altında görev 
yapmış bütün milletvekillerimizi, 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. 
yılı olması dolayısıyla hassaten 
Millî Şairimiz Mehmet Âkif’i, İstiklal 
Harbi’nde canlarını feda eden 
aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve 
minnetle yâd ediyorum.”

TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP:  
“ÇOCUKLARIMIZA  
YAŞANABİLİR  
GÜZEL BİR  
DÜNYA  
BIRAKMAK  
EN ASLİ  
VAZİFEMİZDİR”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, birleşimi açtıktan 
sonra yaptığı konuşmada, 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladı ve ay yıldızlı 
Bayrağın gölgesinde hür ve 
bağımsız bir şekilde yaşamak 
için emek sarf eden başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere milletvekillerini, gazileri, 
şehitleri rahmet ve minnetle 
andığını söyledi.

Bu tarihî günü çocuklarına 
bayram olarak armağan eden 
bir milletin evladı olmakla iftihar 

ettiğini belirten TBMM Başkanı 
Şentop, “Böylesi anlamlı bir 
günü çocuklarımıza armağan 
etmek, içinde bulunulan şartların 
bütün zorluklarıyla mücadele 
ederek, geçmişten alınan güçle, 
geleceğe yön verecek bir millete 
olan inancın tezahürüdür.” diye 
konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, 
çocukların, millî iradenin önemini 
kavramış, millî egemenlik ruhuna 
bağlı, vicdanı hür, irfanı hür kişiler 
olarak yetişmesi gayretlerinin, 
baki olduğunu vurguladı.

Meclis’in 101 yıl önce açıldığında 
şartların zor, imkânların kısıtlı, 
umumi manzaranın karanlık 
olduğunu hatırlatan Mustafa 
Şentop, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
mağlup ayrılan devletin varlığını 
devam ettirmesinin, 10 yıldır 
savaşmaktan bitkin düşen milletin 
birliğinin temin edilmesinin 
gerektiğini dile getirdi.

Bu gaye ile başlatılan Millî 
Mücadele’nin en önemli 
safhasının 23 Nisan 1920’de 
TBMM’nin açılması olduğunun 
altını çizen Şentop, “Ankara’da 
millî Meclis’in toplanmasıyla, 
vatanı kurtaracak olan yegâne 
güç olan milletin azim ve 
kararlılığının tecessüm edeceği 
zemin oluşmuş, milletimizin 
kahramanlıklarla dolu 
geçmişinde yeni bir sayfa daha 
açılmıştır. Meclisimiz de istiklal 
mücadelesini yürüterek, kurtarıcı 
ve kurucu meclis olarak, Gazi 
Meclis unvanını almaya hak 
kazanmış ve dünyadaki diğer 
meclisler arasında müstesna bir 
yer edinmiştir.” dedi.

Türk milleti ve devletinin zorunlu 
kalmadıkça daima barışı, bir 
arada yaşamayı, taraflara 
refah sağlayacak iş birliğini ve 
müzakereyi savaşa tercih ettiğini 
belirten Şentop, Türkiye’nin 
adalete, karşılıklı saygıya ve 

TBMM GENEL KURULU  
23 NİSAN ÖZEL OTURUMU
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında, 
TBMM’nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla özel gündemle toplandı

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202110



uluslararası hukuka dayanan her 
türlü ilişkiye ön şartsız şekilde açık 
olduğunu dile getirdi.

Şentop, Kovid salgını sürecinin 
birçok bakımdan öğretici 
olduğunu söyleyerek, “Ayrım 
yapmaksızın bütün insanlığı 
etkileyen bu afetin ortaya 
koyduğu sonuçlardan birisi 
de cari küresel sistemin insanı 
odağına almayan adaletsiz 
niteliğidir. Küresel sistem ve 
kurumları, bu haliyle sürdürülebilir 
olmaktan hayli uzaktır. İvedilikle 
ve bütün tarafların dahil edileceği 
bir reform sürecinin, küresel 
adalet girişiminin başlatılması 
zaruridir. Bu yapılmazsa dünyada 
yıkıcı sonuçlar doğurabilecek 
yeni çatışmaların, huzursuzlukların 
ve altüst oluşların yaşanması 
kaçınılmazdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu konudaki tavrının, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Dünya beşten 
büyüktür.” şiarında ve teklifinde 
açıkça ortaya konulduğuna işaret 
eden Şentop, şunları dile getirdi:

“Dünya barışı, bu hakikatin ve 
teklifin tahakkukuyla sağlanabilir. 
Hadiseler göstermektedir ki 
dünya büyük bir dönüşümün 
eşiğindedir. Tam bu noktada, 
Millî Mücadele’yi var eden 
inanca akraba bir öz güvenle 
şunu söylemeliyiz: Türkiye, 
bu dönüşüm çağında sözü 
en muteber, güçlenmesi 
insanlığın hayrına ve akıbeti 
en parlak bir ülke olacaktır. Bu 
inancımızın emareleri vardır ve 
bu öngörümüzün işaretleri inkâr 
edilemeyecek kadar belirgindir. 
Yeter ki bizler, bugün kuruluşunun 
101. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 
Gazi Meclisin varoluş ruhuna 
uygun bir zihniyet ve hareket 
tarzı benimseyelim. Bu anlamlı 
günde Millî Mücadele ruhundan 
ve o çetin mücadeleyi yürüten 
Birinci Meclis’ten öğreneceğimiz 

bir kıymetli husus da umudu 
ve nefsimize itimadı, öz güveni 
daima diri tutmaktır. Bu ülkeden, 
bu milletten, bu devletten 
umudunu kesmiş olanlar, ‘Bittik, 
kahrolduk’ yavesini bir vird gibi 
biteviye tekrarlayanlar, şartların 
altından kalkılamayacak kadar 
ağır olduğu fikrini yayanlar daima 
olmuştur ve olacaktır. Fakat 
şunu bilmeliyiz ki Millî Mücadele 
sadece düşmana karşı değil, bir 
ölçüde, bu türden zihni işgale, 
ruhu dumura uğramış mefluç 
karakterlere karşı da kazanılmıştır. 
İşte bu yüzden hepimiz, hususen 
de gençlerimiz bilmelidirler ki 
bugün Türkiye, insanlığın adalet 
iddiasıdır ve menzilimiz daima 
ileri doğru olacaktır.”

Gazi Meclisin açılışının 101’inci yılını 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutlayan Şentop, 
“Salgın şartlarının son bularak 2022 
yılından itibaren çocuklarımızın 
birbirleriyle ve dünya çocuklarıyla 
yeniden kaynaştıklarını 
görebilmeyi umuyor, 23 Nisan’ı 
daha neşeli, daha coşkulu bir 
şekilde kutlayabilme arzu ve 
temennilerimi paylaşıyorum.” 
dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Her şeye 
rağmen, çocuklar dünyaya 
gelmeye devam ettikçe 
umudun hep var olacağına 
inanıyorum.” dedi

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
81 İLDEN ÇOCUKLARLA ÇEVRİM İÇİ 
ORTAMDA BULUŞTU
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı dolayısıyla, 81 ilden 
öğrenciyle çevrim içi ortamda 
buluştu. Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un da katıldığı görüşmede, 
bayramlarını kutladığı çocuklara 
“Büyük ve güzel ülkemizin her 
şehrinden bu dijital buluşmaya 
gelerek ekranda bin çiçek açtıran 
sevgili çocuklar” diye seslenen 
Şentop, “mesafeleri kül eden” 
büyük ve değerli bir birlikteliği 
hissettiğini söyledi.

Şentop, dünyanın ilk ve tek çocuk 
bayramı 23 Nisan buluşmasında 
yüz yüze ve bir arada 
bulunamamanın zor olduğunu 
ifade etti.

Önceki 23 Nisan kutlamalarında 
bir öğrencinin TBMM Başkanlık 
koltuğuna oturup düşüncelerini, 
duygularını aktardığını 
anımsatan Mustafa Şentop, 
“İnşallah bu salgın dönemini 
atlattıktan sonra hem sizinle 
hem dünyanın her yerinden 
gelip ülkemizde rengârenk bir 
çocuksu bahar havası oluşturan 
misafir çocuklarımızla şimdiden 
özlediğimiz 23 Nisanları yeniden 
kutlayacağız.” diye konuştu.

Geleceğin mimarlarının çocuklar 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
çocuklardan dikkatlerini iyi 
ile kötüyü, doğru ile yanlışı, 
güzel ile çirkini, haklı ile haksızı 
birbirinden ayırabilme yönünde 
yoğunlaştırmaya çalışmalarını 
istedi. Dünyada çocukların da 

oy hakkı olsaydı bir şeylerin 
değişip değişmeyeceğini 
bazen düşündüğünü ifade eden 
TBMM Başkanı Şentop, “Mesela 
dondurma, çikolata ve bisiklet 
fiyatları düşer miydi? Kuşların 
sesini, çiçeklerin açılışını daha iyi 
duyar mıydık? Dünya daha güzel 
bir yer olmaz mıydı? Dünyadaki 
savaşlara, yani ölüme ayrılan 
kaynaklar, barış dolu bir hayata 
ayrılamaz mıydı?” dedi.

Mustafa Şentop, kurduğu devlet 
ve toplum yapısı itibariyle kökleri 
binlerce yıla ulaşan bu büyük 
milletin, inşallah geleceğinin 
de büyük, derin ve daha güzel 
bir varoluşla yaşamaya devam 
edeceğini söyledi. “Biz, çok 
ama çok büyük bir aileyiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dediği 
gibi ‘Biz birlikte Türkiye’yiz.” 
diyen Şentop, “Allah çocukları, 
ülkemizden ve yeryüzünden 
eksiltmesin.” ifadesini kullandı.

Şentop, başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere şehitleri 
ve gazileri rahmet ve saygıyla 
andığını belirtti.

Başkan Şentop, çocukların şarkı 
veya şiir okuduğu programda 
soruları da yanıtladı.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında 
Türkiye’mizi nasıl tarif edersiniz?” 
şeklindeki soru üzerine Şentop, 
100 yıl önce uzun yıllar savaşlarla 
yaşamış ülkenin yoksulluk 
yaşadığını, Meclisin açılışından 
8 yıl sonra nüfusun 13 milyon 
olduğunu belirterek, Türkiye’nin 

hem ekonomisinin, hem 
nüfusunun büyüdüğünü söyledi.

Şentop, Türkiye’nin bölgesinde 
ve dünyada sözü etkili bir ülke 
haline geldiğini dile getirerek, 
başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere Türkiye’nin 
büyümesi ve gelişmesi için emek 
sarf eden herkese teşekkür etti.

Şentop, “Çocukluğunuzda ne 
olmak isterdiniz? Hayallerinizde 
hiç siyasete girmek var mıydı? 
Meclis Başkanı olmak nasıl bir 
duygu?” şeklindeki sorular üzerine, 
lisede hukukçu olmaya karar 
verdiğini ancak babası siyasetle 
ilgilendiği için siyasetle ilgili 
düşünceleri bulunduğunu aktardı.

Meclis Başkanı olmayı hayal 
etmediğini belirten Şentop, “Öyle 
bir şey yoktu aklımda. TBMM 
Başkanı olmak çok onurlu bir 
görev. Böyle bir Meclise 100 yıl 
sonra başkanlık yapmak benim 
için hayatımda en kıymetli, en 
değerli, en onurlu görevdir.” diye 
konuştu.

Salgın sırasında en çok neyi 
özlediği sorusuna Şentop, “Çok 
şey var tabii ama ilk aklıma gelen 
büyüklerimize, çocuklarımıza, 
yakınlarımıza doya doya sarılmak. 
Birbirimizi kucakladığımız günlerin 
özlemini çekiyorum.” yanıtını 
verdi.

Şentop, bu bayramın, uzaktan 
kutlama gerçekleştirilen son 
bayram olması temennisini de 
dile getirdi.

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 13

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



Divan Salonu’nda  
22 Nisan’da çocuklarla 
bir süre sohbet eden ve 

onların sorularını cevaplayan 
Şentop, TBMM’nin kuruluşu ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı hakkında minik 
misafirlerine bilgi verdi.

Meclis Başkanı Şentop, misafir 
çocuklardan Miraç Eymen 
Kaya’nın okuduğu İstiklal Marşı 
ve Sena Kılavuz’un okuduğu şiiri 
beğeniyle takip ederek, onları 

kutladı. Program 
kapsamında 
çocukları 
makamında da 
ağırlayan Şentop, 
makamını Bağcılar 
Aşık Veysel İlkokulu 
2. sınıf öğrencisi 
Miraç Eymen 
Kaya’ya devretti.

Makamına  
girmeden önce 
çocuklara bugüne 
kadar Meclis 
başkanlığı yapmış 
devlet büyüklerinin 
bulunduğu fotoğrafı 
göstererek bilgi 
veren Mustafa 
Şentop, çocuklarla 
makam çıkışında 
ve TBMM Şeref 
merdivenlerinde 
fotoğraf çektirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
TBMM’DE ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ‘23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ münasebetiyle 
Bağcılar Belediyesi’nin 

“Başkan’la Süper Gezi” 
adıyla düzenlediği 
programla belirlenen  
23 öğrenciyi kabul etti
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TBMM Başkanlığı’ndan alınan 
bilgiye göre, Sennaroğlu, 
telefon görüşmesinde 

TBMM Başkanı Şentop’a 
tebriklerini iletti. Şentop da 
Sennaroğlu’na teşekkür etti.

Kosova Parlamentosu Başkanı 
Glauk Konjufca, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’u 
telefonla arayarak, TBMM’nin 
kuruluşunun 101’inci yılını ve  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.

TBMM Başkanlığından alınan 
bilgiye göre Konjufca, 
görüşmede Kosova ve Arnavut 
halkının tarih boyunca Türk 
devleti ve Türk halkıyla siyasi 
süreçler başta olmak üzere tüm 
süreçlerde birbirlerine hep yakın 

olduğuna dikkati çekerek “Aynı 
bölgede yaşadığımızdan ve aynı 
kaderi paylaştığımızdan dolayı 
istiyoruz ki aramızdaki ilişkileri 
özellikle parlamentolar arasında, 
hükümetler arasında, ekonomi de 
olmak üzere tüm alanlarda daha 
çok güçlendirelim.” ifadelerini 
kullandı.

Konjufca, TBMM Başkanı Şentop’u, 
salgın nedeniyle devam eden 
kısıtlamalar kalktıktan sonra 
Kosova’ya davet etti. 

TBMM Başkanı Şentop ise Kosova 
Parlamentosu Başkanlığına seçilen 
Konjufca’yı yeni görevi nedeniyle 
tebrik etti. Şentop, şunları kaydetti: 
“Parlamentolarımız arasındaki iş 
birliğinin görev süreniz zarfında da 
devam etmesini ve halklarımızın 

huzur ve istikrarına faydalı olacak 
şekilde daha da geliştirilmesini 
ümit ediyorum.  
23 Nisan’ın aynı zamanda dost 
ve akraba Kosova halkının 
ayrılmaz parçası olan Kosova 
Türklerinin millî bayramı olması 
dolayısıyla bu bayramı da en 
içten dileklerimle kutluyorum. Bu 
vesile ile Kosova halkına sağlık 
ve refah, size ve şahsınızda 
Kosova Parlamentosunun kıymetli 
üyelerine çalışmalarında başarılar 
diliyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Kosova Parlamento Başkanı 
Konjufca ile Türkiye-Kosova 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubunu Türkiye’de misafir 
etmekten memnun olacağını  
dile getirdi.

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI 
SENNAROĞLU VE KOSOVA PARLAMENTOSU 
BAŞKANI KONJUFCA’DAN, TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’A 23 NİSAN TEBRİĞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yılı kutlandı. Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen 
törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan 
Ersan Saner, Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askerî 
erkân, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kosova Parlamentosu Başkanı Glauk Konjufca

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u 
telefonla arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
ile TBMM’nin açılışının 101. yıl dönümünü tebrik etti
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TBMM Tören Salonu’ndaki 
etkinliğe, ödül verilecek 
çocuklar ve velilerinin 

yanı sıra TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, TSF 
Başkanı Gülkız Tulay ile davetliler 
katıldı. TBMM Başkanı Şentop, 
törende yaptığı konuşmada, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı vesilesiyle, satrançla 
çocukları ve gençleri buluşturarak 
bu etkinliğe imza atan ve 
gelenekselleşmesi arzusuyla 
hareket eden Kamu Başdenetçisi 
Malkoç, TSF Başkanı Tulay ile 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Şentop, TBMM Başkanı olarak, 
bundan sonraki 23 Nisanlarda bu 

23 NİSAN 
OMBUDSMANLIK SATRANÇ TURNUVASI  

ÖDÜL TÖRENİ
Kamu Denetçiliği Kurumu 
(KDK) ve Türkiye Satranç 
Federasyonunun (TSF) 
birlikte düzenlediği  
23 Nisan Ombudsmanlık 
Satranç Turnuvası ödülleri, 
29 Nisan’da TBMM’de 
gerçekleştirilen törenle 
sahiplerine verildi
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anlamlı etkinliğin devam etmesini 
diledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu 
hakkında da bilgi veren Şentop, 
“Kamu Denetçiliği Kurumu, 
gençlerimiz arasında hak arama 
kültürünün yaygınlaşması için her 
yaştaki çocuklarımızın ‘velisinin izni 
aranmadan’ müracaat edebildiği 
bir kurumdur. 

Bu bakımdan sizler için büyük 
bir öneme sahiptir. Hakkaniyeti, 
adaleti, insan haklarını öğretmek 
ve hak arama kültürünü 
yaygınlaştırmak amacıyla 
yakından tanımanız gereken bir 
kurumumuzdur.” şeklinde  
konuştu.

Satrancın, masa oyunları arasında, 
tarih boyunca icat edilen en 
başarılı ve en stratejik oyun 
olduğunu dile getiren Mustafa 
Şentop, böyle bir oyunda başarılı 
olmanın düşünme gücü yüksek 
bir kişi olmayı gerektirdiğini, 
turnuvaya katılan her çocuğun, 
her gencin düşünme gücünün 

de yüksek bir seviyede olduğunu 
belirtti.

Tarihi dört bin yıl geriye giden 
ve insanların ilgisinin sürekli arttığı 
bu zekâ oyununun, popülerliğini 
hiç kaybetmeyen yegâne oyun 
olduğunu ifade eden TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop,  
satrancın bugün milyonlarca 
kişi tarafından cep telefonlarına 
indirildiğini ve en beğenilen 
oyunlardan biri olduğunu 
bildiklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, Stefan 
Zweig’in Satranç isimli eserini 
okumaları için gençlere tavsiye 
edip, bu eserin içeriğindeki bir 
bölüme işaret ederek satrancın 
insan hayatının ve zekâsının bir 
nevi tahta üzerine yansıması 
olduğunu dile getirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 
da KDK’nin bir hak arama kurumu 
olduğunu belirterek, vatandaşla 
idare arasındaki sorunları hakem 
sıfatıyla çözmeye çalışan bir barış 
köprüsü olduğunu kaydetti.

KDK’nin, verdiği tavsiye 
kararlarıyla da idareye 
danışmanlık yaptığını, yol 
gösterdiğini anlatan Malkoç, bu 
anlamda, adalete hızlı erişmede 
aracı kurum olduğunu da söyledi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay,  
23 Nisan Ombudsmanlık Online 
Satranç Turnuvası ile Meclis’in 
kuruluşunun 101. yılını ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladıklarını dile 
getirdi. Turnuvanın, KDK’nin 
çocuklar arasında bilinirliğini 
artırmak ve çocukların arasında 
hak arama kültürünün artırılmasını 
sağlamak için çok özel olduğunu 
da belirten Tulay, turnuvaya 79 
ilden 5 bine yakın sporcunun 
katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından  
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
TSF Başkanı Gülkız Tulay ile 
protokol üyeleri, turnuvada 
dereceye giren çocuklara 
ödüllerini verdi ve hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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İstanbul’un resmen işgal 
edilmesi ve Meclis-i 
Mebusân’ın çalışmalarına 

ara vermesi Mustafa Ke mal’e, 
Meclisin Ankara’da toplanması 
planını uygulama fırsatı verdi. 

İstanbul’un işgalinin ertesi günü  
17 Mart 1920’de Mustafa Kemal 
Paşa, komutanlara gönderdiği 
telgrafta, acil çözüm yolu olarak 
Ankara’da bir “Meclis-i Müessisân” 
(Kurucu Meclis) toplanmasının 
gerekli olduğunu bildirdi.

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

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

Meclisin Ankara’da toplanması 
İngilizlerin hükümet üzerindeki 
baskısını arttırmasına da yol 
açtı ve baskılara daha fazla 
dayanamayan Salih Paşa 
sadaretten istifa ederek yerine 
Damat Ferit Paşa, dördüncü 
defa olmak üzere hükümeti 
kurdu. Ancak yeni hükümet 
Ankara’daki Heyet-i Temsiliye 
tarafından tanınmadı. Buna karşın 
Sadrazam Ferit Paşa yayınladığı 
beyanname ile Kuva-yı Milliye 
liderlerini âsi ilan etti ve bunlara 
katılanların bir haf ta içinde 
pişmanlıklarını bildirmeleri 
halinde affedileceklerini duyurdu. 

Sultan Vahideddin ise, yayınladığı 
bir irade ile son Osmanlı Meclis-i 
Mebusânı’nı 11 Nisan 1920’de 
feshetti. Böylece 18 Mart’ta  
fiilî olarak sona eren Meclis, bu 
kez resmî olarak da kapatılmış 
oldu.  

İtilaf devletlerinin İstanbul’u 
işgali Ankara’daki harekete olan 
desteği artırdı. 

Bu arada Mustafa Kemal Paşa, 
“Heyet-i Temsiliye Namına”  
6 maddeden oluşan bir telgrafı 
21 Nisan 1920’de ordu birlikleri ile 
vilayetlere gönderdi. 

Bildiride Meclisin toplanma 
gayesi; “Vatanın bağımsızlığını 
sağlamak, Hilafet ve Saltanat 
makamını düşmanların 
elinden kurtarmak” olarak 
tanımlanmaktaydı.  Neticede 
23 Nisan 1920 günü, Mustafa 
Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920’de 
yayımladığı talimata ve 21 
Nisan’daki telgrafa dayanarak 
Büyük Millet Meclisi Ankara’da 
toplandı. Meclis-i Mebusân’ın 
feshedilmesinden sonra 
İstanbul’daki mebuslardan bir 
kısmı Ankara’ya geçerek yeni 
Meclise katıldılar. Böylece 
Millî Mücadele’de yeni bir 
süreç olarak Ankara ve “Meclis 
Hükümeti” dönemine girilirken 
yönetici kadrolar da bu Meclis 
çatısı altında toplanmaya 
başlamış oldu. 

İLK MECLİSİN AÇILIŞI VE 
OLUŞAN PARLAMENTO YAPISI
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Millî Mücadele ve Gazi Meclis

Ankara’da olağanüstü yetkili bir 
meclisin toplanma hazırlıkları 
Heyet-i Temsiliye tarafından 19 
Mart 1920 tarihinde mülkî ve 
askerî makamlara gönderilen 

seçim talimatı ile başlamıştı. 
Bu talimat, daha önceki seçim 
mevzuatında yer alan seçmen 
oranı, seçmenler, seçim 
kurulları ve seçilme yaşı gibi 
hükümleri bir tarafa bırakmış, 
daha geniş tabanlı bir seçim 

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

İlk Meclisin (TBMM) Açılışı ve 
Faaliyetleri 

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

22 Mayıs 1922, Meclis önünde bayram duası

TBMM binası yanında merasim hazırlığı ve bayramda atışa hazırlanan toplar

II. İnönü Zaferi sonrası Meclis önünde yapılan resmi geçit töreni
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vatanın kurtulmasına dua etmenin 
dinî olduğu kadar millî bir görev 
olduğu belirtilmekteydi.

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

Meclis, yeni seçilen ve İstanbul 
Mebusân Meclisi’nden gelen  
115 mebus ile 23 Nisan 1920 
Cuma günü saat 13.45’te açıldı 
ve ilk toplantısını yaptı. En yaşlı 
mebus olması sebebiyle,  
Meclis Başkanı olarak Sinop 
Mebusu Şerif (Avcıoğlu) Bey, 
açılış oturumunu yönetti ve bir 
açılış konuşması yaptı. Şerif Bey 
bu konuşmasında, İstanbul’un 
işgal edilmesi neticesinde 
saltanat ve hilafet merkezinin 
istiklâlinin ortadan kalktığını, 
bunun ise kabul edilemez bir 
durum olduğundan, milletin 
derhal harekete geçerek 
içerisinde bulunulan Meclis-i 
Âlî’yi teşekkül ettirdiğini ve 
reisi bulunduğu bu Meclisin, 
Müslümanların halifesi olan Sultan 
Vahideddin ile İstanbul’un ve 
bütün vilayetlerin kurtuluşunu TBMM’nin açılışının yıldönümü.

 Bayram duası, 1920

İlk Meclis
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Allah’ın izniyle sağlayacağını 
belirtti.

Meclisin 24 Nisan 1920 tarihli 
birleşiminde öncelikle mebusların 
mazbataları incelenip karara 
bağlandı. Daha sonra Mustafa 
Kemal Paşa Mütareke’den 
Meclisin açılışına kadar geçen 
süredeki gelişmeleri anlatan bir 
konuşma yaptı ve konuşmasının 
sonunda bir hükümet 
kurulmasına yönelik önergeyi 
Meclise sundu. Bu önergede, 
Heyet-i Temsiliye’nin görevinin 
sona ermesi, kuvvetler birliği 

esasına dayanan yasama ve 
yürütme yetkilerinin Meclisin 
elinde toplanması ve Meclisten 
seçilmiş bir heyetin hükümet 
işlerini yürütmesi, Meclis 
Başkanı’nın da, aynı zamanda, bu 
heyetin başkanlığını üstlenmesi 
önerilmekteydi. Mustafa 
Kemal Paşa’nın önergesiyle, 
daha sonra Teşkilât-ı Esasiyye 
Kanunu ile resmiyet kazanacak 
olan Meclis Hükümeti denilen 
sistem kurulurken, bunun 
için bir İcra (yürütme) Heyeti 
oluşturuluyordu. Mecliste okunan 
bu önerge ittifakla kabul edilip 

onaylandı. Millete ait bütün 
işleri görmek, memleketin ve 
Halifeliğin kurtuluşunu sağlamak 
amacıyla kurulan Meclisin 
üstünde artık hiçbir kuvvet 
olmayacaktı. Hükümet teşkilâtı, 
esasta mesuliyetsiz bir hükümet 
başkanı ile yasama yetkisine 
sahip denetleyici bir Meclis ve 
Meclisin güvenini taşıyan bir İcra 
Heyeti’nden oluşacaktı. 

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

Meclis Başkanı, İcra Heyeti’nin de 
başkanı olarak Meclis adına imza 
ve kararları onaylama yetkisine 
sahipti. 

Padişah ve İslâm Halifesi, her türlü 
zorlama ve baskıdan kurtulup 
tamamen hür ve bağımsız olarak 
kendini milletin sadık sinesinde 
gördüğü gün, yüce Meclisin 
tanzim edeceği kanunî esaslar 
dairesinde saygın yerini alacaktı. 

Geçici kaydıyla da olsa 
Anadolu’da bir hükümet 
başkanı ya da saltanat 
kaymakamı (padişah vekili) 
görevlendirilmeyecekti.

Büyük Zafer’den sonra Mustafa Kemal Paşa başkanlık kürsüsünde 4 Ekim 1922

Ankara- 23 Nisan 1920
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TBMM Başkanı Şentop, 
10 Mart’ta TBMM Tören 
Salonu’nda gerçekleşen 

“Akif Belgeseli Gösterimi Açılış 
Programı”na katıldı. Şentop, 
belgeselin gösterimi öncesinde 
yaptığı konuşmada, bu yılın, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı 
olması dolayısıyla TBMM Genel 
Kurulunda temsil edilen bütün 
partilerin ortak kararıyla “İstiklal 
Marşı Yılı” olarak kabul edildiğini 
anımsattı. Şentop, Çanakkale 
Valiliğince hazırlanan Mehmet 
Akif Ersoy’un balmumu heykeli ve 
Bayramiç “Mehmet Akif Evi” maketi 
ile Millî Şair’e ait çeşitli belgelerin 
sergide görülebileceğini kaydetti. 
Mehmet Akif Ersoy’un, Aralık 
1873’te İstanbul’un Fatih ilçesi 
Karagümrük semti Sarıgüzel 
Mahallesi’nde dünyaya geldiğini 
anlatan Mustafa Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Nüfusa kaydı, 
doğumundan sonra babasının 
imamlık yaptığı ve ilk çocukluk 

yıllarını geçirdiği 
Çanakkale’nin 
Bayramiç 
ilçesinde 
yapıldığı için 
nüfus kayıtlarında 
Akif’in doğum 
yeri Bayramiç 
olarak görünür. 
Mehmet Akif’in 
nüfus cüzdanında 
doğum yeri 
Bayramiç olunca 

Çanakkaleliler de Millî Şairimizi 
daha fazla sahiplendiler. Haksız 
da sayılmazlar. Akif, elbette Millî 
Şairimiz olması hasebiyle şehir fark 
etmeksizin sahiplenilmiştir. Akif, 
ünü memleketimizi aşan bir şairdir. 
Rumeli’de, ata yurdu Asya’da, 
Orta Doğu’da İslam ümmetinin 
kalbindedir. Ancak Çanakkaleliler 
için ayrı bir yeri olduğu da 
gerçektir. Bu minvalde gelecek 
nesillere bırakacağımız ‘Akif’ 
belgeselinin Çanakkalemizden 
çıkmasını da ayrıca değerli ve 
anlamlı buluyorum. Çanakkale 
ruhunun yaşaması ve yaşatılması 
demek olan bu kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerin çeşitlenerek, 
zenginleşerek devamını 
diliyorum.”

Şüheda ve üdebayı rahmet ve 
minnetle anan TBMM Başkanı 
Şentop, Çanakkale Valiliğine, 
belgeselin yönetmeni Nihal 
Ağırbaş ve ekibine, programın 

düzenlenmesine katkı sunan  
AK PARTİ Grup Başkanvekili  
Bülent Turan’a teşekkür etti.

Belgeselin yönetmeni Nihal 
Ağırbaş da Mehmet Akif Ersoy’un 
bağımsızlık mücadelesinde 
etkisinin tartışılmaz olduğunu 
belirtti. Ağırbaş, Millî Şair  
Mehmet Akif Ersoy’un millî 
mücadelenin en önemli 
neferlerinden biri olduğuna işaret 
ederek, “Bu ülke için yaptıklarını 
anlatmaya kalksak onlarca 
belgesel yetmez.” dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş 
da milletlerin tarihinde abidevi 
değerde şahsiyetlerin olduğunu, 
genç nesillerin iyi yetişmeleri ve 
geleceğe güvenle bakmaları 
için bu şahsiyetlerin hatırlanması 
gerektiğini vurguladı.

Aktaş, Mehmet Akif Ersoy’un 
unutulmaması ve geniş kitlelere 
anlatılması gereken en önemli 
şahsiyetlerden biri olduğunu, 
milletin zor dönemlerinde, 
özellikle millî mücadelede aktif 
bir rol aldığını ve İstiklal Marşı’nı 
bu şartlar altında yazdığını belirtti.

Akif Belgeseli gösterimine 
Şentop’un yanı sıra TBMM 
Başkanlık Divanı üyeleri, grup 
başkanvekilleri, eski ve yeni 
milletvekilleri ile Meclis personeli 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Mehmet Akif’in, ünü memleketi aşan bir şair 
olduğunu belirterek, “Rumeli’de, ata yurdu 
Asya’da, Orta Doğu’da İslam ümmetinin 
kalbindedir.” dedi

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
“AKİF” BELGESELİ 
GÖSTERİMİNE  
KATILDI
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Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Evi’nde 12 
Mart’ta “Millî Şair’i 

Anma Programı” düzenlendi. 
TBMM Başkanı Şentop, buradaki 
konuşmasında, insanlar gibi 
mekânların da ruhunun 
olduğunu, bir mekânın, orayı 
mekân tutanla değerlendiğini 
ifade etti. Taceddin Dergâhı’nın 
da bu şekilde zikredilebilecek 
nadir mekânlardan olduğunu 
belirten Şentop, dergâhın 1921’de 
Türk milletinin mukadderatıyla 
bütünleşecek şiirin yazılışına 
şahitlik ettiğini vurguladı.

Şentop, iki gün bu dergâha 
kapanan Millî Şair’in, çıktığında 
İstiklal Marşı’nın satırlarını dergâhın 
odalarına, duvarlarına nakşederek 

yazdığı 10 kıta ve 41 mısralık eşsiz 
eseri Birinci Meclis’e teslim ettiğini 
anlattı. Bugün, İstiklal Marşı’nın ve 
onun şairi Mehmet Akif Ersoy’un, 
yurdun dört bir yanında, saygıyla 
hasretle ve minnetle anıldığını, 
aziz hatırasının yüreklerde ve 
hafızalarda yeniden tazelendiğini 
dile getiren Şentop, şöyle devam 
etti: “Bu millet var oldukça 
da kıymetli şairini, sinesinde 
anmaya ve yaşatmaya devam 
edecek, Akif’i anmak, anlamak ve 
anlatmak için tüm samimiyet ve 
gayretiyle çalışacaktır. Çünkü Akif, 
iman dolu göğüslere heyecan 
veren, vatan aşkımızın, millet ve 
memleket sevdamızın müşahhas 

MİLLÎ ŞAİR’İ ANMA PROGRAMI
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türk 
milletinin var oldukça 
Millî Şair Mehmet 
Akif Ersoy’u sinesinde 
anmaya ve yaşatmaya 
devam edeceğini, onu 
anmak, anlamak ve 
anlatmak için tüm 
samimiyet ve gayretiyle 
çalışacağını söyledi
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

bir halidir. Mazlumun dostu, 
zalimin hasmı, istiklal ve istikbal 
davamızın güçlü ve gür sesidir.”

Milletin manevi cephesinin 
önderi Mehmet Akif’in hayatı 
boyunca devletine ve milletine 
tam sadakatle yaşadığını, Millî 
Mücadele’ye kayıtsız şartsız 
destek verdiğini, devletinden 
emekli maaşı dahi almadığını, 
hiçbir karşılık beklemeksizin 
devleti ve milleti için çalıştığını 
vurgulayan Şentop, Meclis 
tarafından İstiklal Marşı yarışması 
için ödül takdir edilince bu 
sebepten yarışmaya katılmayı 
“zül” addettiğini belirtti. 
Gönderilen 724 şiir, millî marş 
olmaya layık görülmeyince 
Mehmet Akif Ersoy’un ödül 
hassasiyetini öğrenen Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi Bey’in, 
Mehmet Akif’e gönderdiği 
mektupla onun bu hassasiyetini 
giderdiğini ve nihayetinde onu 
millî marş yazmaya ikna ettiğini 
dile getiren Şentop, şunları 
anlattı: “İki gün kapandığı işte bu 
evde, vecd halinde kahraman 
ordumuza ithaf ettiği İstiklal 
Marşı’mızı kaleme almıştır. Marşın 
oylanarak kabul edildiği 12 
Mart günü bir paltosu olmadığı 
için arkadaşından palto ödünç 
alarak Meclis’teki toplantıya 
katılabilmiştir. Burdur mebusu 
Mehmet Akif, ait olduğu yer olan 
Meclis’te hemen hemen hiç 
bulunamamış, Millî Mücadele 
boyunca Anadolu’da şehirden 
şehre, kürsüden kürsüye 
koşarak bir mânâ kumandanı 
olarak milleti düşmana karşı 
teşkilatlandırmıştır. İstiklal Marşı’nın 
kabulü sonrasında ihtiyacı olduğu 
halde Akif, para ödülünü, şehit 
ve gazi eşlerine meslek öğreten 
Dârülmesaî’ye bağışlamış 
büyük bir ruh kahramanıdır. Bu 
yüzden Akif, değil yüz yıl, bin 
yıl geçse bile unutulamayacak 
bir ihtişamla maşerî vicdandaki 
tahtına kurulmuş, aziz milletimizin 

gönlündeki en mutena yere 
oturmuştur.”

Mehmet Akif Ersoy’un, her 
şeyden önce davasına inanmış 
ve adanmış samimi bir Müslüman 
olduğunu belirten Şentop, aynı 
zamanda Batı’yı ve Doğu’yu, 
milletleri ve idareleriyle bilen, 
dönemin sosyal ve siyasi 
meselelerine tam vukuf sahibi bir 
mütefekkir olduğunu söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de 100. 
yıl dönümü gururla idrak edilen 
İstiklal Marşı’nın Türk milletinin 
ayakta kalma mücadelesinin en 
zorlu günlerinde, milletin direniş 
kararlılığının zirvede olduğu 
bir sırada kaleme alındığını 
ve milletin ortak iradesinin, 
hassasiyetinin en güçlü ifadesi 
olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy’un torunu 
Selma Argon da bu yıl İstiklal 
Marşı’nın 100. yılının hem 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, hem de TBMM 
tarafından iki özel kararla 
taçlandırıldığını belirterek 
teşekkür etti. Bu mekânın Gazi 
Mustafa Kemal’in daveti üzerine 
Mehmet Akif Ersoy’un geldiği 
ve konakladığı ev olduğunu 
anlatan Argon, aziz milletin aziz 
hikâyesinin destan niteliğindeki 
şiirine de ev sahipliği yaptığını 
söyledi.

Program öncesinde Mehmet 
Akif Ersoy Kültür Evi’ni gezen 
Şentop, konuşmaların ardından 
beraberindekilerle Kültür 
Evi’nin bahçesinde fidan dikme 
etkinliğine katıldı. Şentop’a, 

Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile 
Ankara İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta 
eğitim gören Somalili Ayanle 
Abdiavale, Kur’an-ı Kerim ve 
Safahat hediye etti. Şentop, 
öğrenciyle bir süre sohbet etti.

Programa, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa Destici ve eski 
TBMM Başkanı Bülent Arınç ile 
bazı milletvekilleri de katıldı. 
Öte yandan, Türkiye Diyanet 
Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik 
Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü 
Koordinatörlüğü tarafından 
Taceddin Dergâhında Safahat ve 
Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.
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TBMM Başkanı Şentop,  
12 Mart’ta İstiklal Marşı’nın  
100. yılı dolayısıyla Birinci 

Meclis Binası’nda düzenlenen 
törene katıldı. Burada bir 
konuşma yapan Şentop, bir 
medeniyet toplumu olarak 
milletin, fiziki bir varlık kadar, ruhi 
bir varlık olduğunu belirtti.

Devletin ise bu ülkü birliği yapmış 
insan topluluğunun ruhundan 
doğmuş en büyük millet 
kurumu olduğunu ifade eden 
Mustafa Şentop, millet olma 
ruhundan doğmuş ve yakında 
100 yaşına girişinin kutlanacağı 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
de özünde, milletin hürriyet 
ve adalet için örgütlenmiş hali 
olduğunu kaydetti. Liderler 
ve devlet adamlarının da bu 
örgütlenmenin büyük mimarları 

olduğuna vurgu yapan Şentop, 
millî ruhu inşa ve ihya edenlerin, 
toplumun içinden çıkmış büyük 
şairler, bilginler, sanatçılar 
olduğuna işaret etti. TBMM 
Başkanı Şentop, fikir ve sanat 
insanlarının, manevi planda 
devletlerin kurucuları, mayasını 

karan ve özünü üreten büyük 
insanlar olduklarının altını çizdi.

Şentop, 100 yıl önce Akif’in, 
toplumu, kaybetmek üzere 
olduğu “milliyet” bilincine 
çağırdığını, mikro ırkçılığa, 
bölgeciliğe, bölücülüğe karşı 
uyardığını belirterek, “Esir 
olmadan, köle olmadan, hür 
ve bağımsız yaşayabilmek 
için düşmana karşı koyabilme 
gücünde olmak şart olduğuna 
göre bu güç nereden, nasıl temin 
edilecekti? Akif, ‘toplu vurdukça 
sineler onu top sindiremez.’ 
diyerek millî birliğin düşman 
toplarından bile daha büyük bir 
güç olduğu müjdesini aşılıyordu.” 
dedi.

Horasan Erenleri’nin Türkiye’deki 
büyük temsilcilerinden ve 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
İSTİKLAL MARŞI’NIN 100. YILI İÇİN 
DÜZENLENEN TÖRENDE KONUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop:  

“Mehmet Akif Ersoy, şiirin 
şuurlu ruhtan doğuşunu 

göstermiş, içinde yaşadığı 
zamanı ve mekânı idrak 

etmiş ve doğrudan 
milletimizin esarete karşı 

koyma mücadelesinin 
destanını yazmıştır.” 

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202126

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Ankara’nın manevi sahibi Hacı 
Bayram-ı Veli’nin “Nagehan 
bir şâra vardım/Ol şârı yapılır 
gördüm/ Ben dahi bile yapıldım/ 
Taş ü toprak arasında.” dizelerini 
hatırlatan Mustafa Şentop, 
“Mehmet Akif de ondan 500 yıl 
sonra yine Ankara’da kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline 
kalbini koymuş, ona ruh ve mânâ 
harcı katmıştır. Vatanımızın kırlarını, 
köylerini, kentlerini birbirine 
bağlayan, görünmez bağ, büyük 
ideal birliği ve millet ruhudur.” 
ifadelerini kullandı.

Bu ruhun, Ankara’da yüce Mecliste 
tecelli edip, milletin ortak büyük 
ülküsünü ve var olma kararlılığını, 
altında toplanılan bir sancak gibi 
dünya göklerine yükselttiğini 
vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Ankara şehri, işte bu yeniden 
kuruluşta, ‘Esarete hayır’ deme 
kahramanlığının karargâhı olmuş 
ve bu tarihî rolüyle başkent 
olma şerefine erişmiştir. Bugün 
İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından 
millî marş olarak alkışlarla kabul 
edilişinin 100’üncü yılını idrak 
ediyoruz. Devletimizin adeta 
şiirden yapılmış bayrağı olan 
İstiklal Marşı’nı ve kahraman şairi 
Mehmet Akif Ersoy’u 2021 yılı 
boyunca başta Meclisimiz olmak 
üzere bütün devlet kurumlarıyla 
ve milletçe anıyoruz, anacağız. 
Mutlu bir örtüşme olarak 2021 yılı 
aynı zamanda Bilge Tonyukuk 
Anıtı’nın dikilişinin de 1300’üncü 
yılıdır. Orhun Anıtları’nın özeti 
gibi olan ve Bilge Kağan’ın bizzat 
yazdığı ‘Türk Oğuz Beyleri, millet, 
işitin, üstte mavi gök çökmese, 
altta kara yer delinmese senin 
ilini, töreni kim bozabilir?’ 
cümlesindeki sesleniş, İstiklal 
Marşımızda ‘Korkma, sönmez 
bu şafaklarda yüzen al sancak.’ 
biçiminde ifadesini bulmuştur.”

Şentop, 2021’in Türkiye’nin 
önerisiyle UNESCO tarafından 

Selçuklu 
dönemi Türk 
aydınlarından üç 
büyük şahsiyet 
için anma yılı 
ilan edildiğini 
anımsatarak, 
bu yılın büyük 
Türk şairi Yunus 
Emre’nin vefatının 
700’üncü, 
Ahmet Yesevi 
müritlerinden 
hünkâr Hacı 
Bektaş Veli’nin 
vefatının 750’nci 
ve Türk esnaf 
teşkilatlanmasının 
kurucu öncüsü 
Ahi Evran’ın da 
doğumunun 
850’nci yıl 
dönümü 
olduğunu aktardı.
Mustafa Şentop, 
millî kültürel 
mirasın çocuklara 
ve gençlere 
aktarımının 
millî ve vatani 
bir görev 
olduğunun altını 
çizerek, “Tabii bu 
aktarımın, bakım 
ve onarımla yer 
yer yenilemeyle 
yaşaması için 
onu canlı 
tutacak unsurları 
sağlamayla ve 
mümkünse 
üstüne bir şey 
eklemeyle; 
mutlaka bir 
katkı sunmayla, 
kısacası ‘dirilişçi’ 
bir anlayışla 
yapılması 
gerekir.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasının ardından İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
anısına hazırlanan “İstiklal 

Sergisi”nin açılışını yaptı. Törende, 
Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından 
“Mehmet Akif” isimli oyun 
sergilendi.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 10 Mart’ta 
TBMM Şeref Holü’nde 

düzenlenen 100. Yılında İstiklal 
Marşı Sergisi’nin açılışına katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan programda konuşan 
Erdoğan, Millî Şair Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve 
özlemle yâd ederek “Rabb’im 
ondan razı olsun, onu cenneti 
ve cemaliyle müşerref kılsın.” 
dedi. Meclis Başkanlığı ve 
Çanakkale Valiliği ile serginin 

hazırlanmasında emeği geçen 
herkese, merhum Akif’in aziz 
hatırasına sahip çıktıkları için 
teşekkür eden Erdoğan,  
“Son bir asırda bu toprakların 
yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin 
başında, hiç şüphesiz İstiklal 
Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
vardır. İstiklal Mücadelemizin 
ve ilim irfan geleneğimizin 
sembollerinden olan Mehmet 
Akif, ebedîleşen eserleri, 
mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve 
örnek ahlakı ile aziz milletimizin 
gönlünde müstesna bir yer 
edinmiştir.” diye konuştu.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un 
millete, İstiklal Marşı gibi bir 
bağımsızlık beyannamesi 
kazandırmanın yanında, yaşantısı, 
duruşu, vakarı, Safahat gibi halen 
aşılamamış eseriyle gerçek 
bir İslam münevveri olduğunu 
belirterek Mehmet Akif’in, 
Türkçeyi harikulade kullanan, 
en derin düşünceleri en veciz 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“İstiklal Marşımızı, yalnızca bağımsızlığımızın bir 
timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir millî 
mutabakat metni olarak da görüyoruz.” dedi

100. YILINDA  
İSTİKLAL MARŞI SERGİSİ
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ifadelerle buluşturan özel bir şair 
olduğunu dile getirdi.

“Edebiyatımızda Mehmet Akif 
kadar hayatı şiire, şiiri de hayata 
tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen 
başka bir şaire rastlayamazsınız.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Mehmet Akif’in, inandığı gibi 
yaşayan, yaşadığı gibi yazan, 
gerektiğinde de bunların bedelini 
ödemekten çekinmeyen bir 
doğruluk timsali olduğunu ifade 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Birinci Cihan Harbi’nde Teşkilat-ı 
Mahsusa görevlisi olarak 
Berlin’den Balkanlar’a, Şam’dan 
Lübnan’a coğrafyanın dört 
bir yanında İttihad-ı İslam’ın 
sancaktarlığını yapan Akif’in, 
aynı zamanda bir direniş önderi 
olduğuna işaret etti.

Mehmet Akif Ersoy’un, gölgesinde 
milyonların huzur ve sükûn 
bulduğu 600 yıllık ulu çınarın 
yıkılmaması için Anadolu’yu 
köy köy, şehir şehir dolaştığını 
anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Balıkesir Zağanos Paşa Camisi ve 
Ankara Taceddin Dergâhı’ndan 
millete seslenerek ümitsizliğe 
karşı azmin, karamsarlığa karşı 
dirayetin, teslimiyete karşı 
hürriyetin sembolü olmuştur. 
Bilhassa Kastamonu Nasrullah 
Camisi’ndeki şu vaazı gönüllere 
kazınmıştır: ‘Aramıza sokulan 
fitneleri, fesatları, fırkacılıkları, daha 
bin türlü ayrılık gayrılık sebeplerini 
ebediyen çiğneyerek el ele, 
baş başa vereceğiz. Hep birlikte 
çalışacağız. Müslümanlar vahdete, 
birliğe, cemaate sarılmadıkça 
ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını 
kurtaramazlar. Her şeyden evvel 
vahdet, cemaat, teavün. Bir kere 
bunu elde edelim, gerisi Allah’ın 
izniyle kolaylaşır.’ Savaşlar, işgaller 
ve göçlerden yorgun düşmüş 
bir milletin çektiği ıstırapları 
yüreğinde hissederek kaleme 

aldığı bunun gibi pek çok vaazıyla 
Akif, Millî Mücadele’mizin manevi 
ve fikri cephesini inşa etmiştir.”

Ersoy’un, Türk milletinin karakterini 
ve ruh dünyasını, hürriyet ve 
özgürlük tutkusunu, millî ve 
manevi değerlerini en güzel 
şekilde ifade ettiği İstiklal Marşı ile 
o karanlık günlerde vatandaşlara 
moral, cesaret ve umut aşıladığını 
vurgulayan Erdoğan, “12 Mart’ta 
kabul edilişinin 100. yıl dönümünü 
idrak edeceğimiz İstiklal Marşı 
bizim aidiyetimizin, istiklal ve 
istikbal anlayışımızın remzidir.” 
dedi.

Erdoğan, Mehmet Akif’in, bu 
millete eşsiz bir İstiklal Marşı 
armağan ettiğini, bu Marşın da 
tam 100 yıldır yeryüzünün farklı 
milletlerine kurtuluş yolunda 
bir rehber olduğunu vurguladı. 
İstiklal Marşı’nın her okuyanın, 
sözlerini her anlayanın yüreğinde 
aynı hissiyatı, aynı coşkuyu 
doğuran bir hürriyet meşalesi 
olduğunu ifade eden Erdoğan, 
“İstiklal Marşımızı sadece 
bağımsızlığımızın bir timsali olarak 
değil, 84 milyonu buluşturan 
bir millî mutabakat metni olarak 
da görüyoruz. Bu ülkede 
siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, 
mezheplerimiz, meşreplerimiz 
farklı olabilir. Ama 84 milyonun 
tamamı için İstiklal Marşı ortak bir 
buluşma noktasıdır.” dedi.

Daha sonra TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, nesih hat tekniğiyle 
yazılan ve 1920’de Meclis 
tarafından dağıtılan Anadolu 
Hatırası Broşüründen alınan İstiklal 

Marşı tablosunu takdim etti. 
Şentop, Erdoğan’a ayrıca, TBMM 
tarafından hazırlanan Mehmet 
Akif Ersoy’un Şiir Külliyatı ve 
Safahat kitabını hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Mehmet Akif, kalemini, 
milletinin ve İslam ümmetinin 
dertlerine derman olabilmek 
için kullandı.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Millî Şairimiz Mehmet 
Akif, Kuvayımilliye saflarında 
Anadolu insanını birlik ve 
beraberliğe, düşmana karşı 
harimiismetini korumaya, tam 
bağımsızlığa ulaşıncaya kadar 
savaşmaya davet etmiş ve bu 
davet millet nezdinde karşılık 
bulmuştur.” dedi.

Şentop, program açılışında 
yaptığı konuşmada, geçen 
yıl, millî iradenin tecelligâhı 
olan Gazi Meclis’in açılışının 
100’üncü yılını, bu yıl da kurtuluş 
mücadelesinin ebedî ve edebî 
abidesi olan İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100’üncü yılını milletçe 
kutladıklarını anımsattı. Milletin, 
Akif’e olan sonsuz sevgisinin 
temsilcileri olarak, Millî Şairi 
yâd etmek için toplandıklarını 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aziz Şair’in Türk milletinin 
gönlünde hak ettiği özel yeri 
göstermesi, milletimizin ona 
şükran duygularını ifade etmesi 
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ve ahde vefasının nişanesi olması 
arzusuyla Mehmet Akif Külliyatı, 
kitapları, sergileri, belgeselleri ve 
filmleri hazırladık. 

Bugün de O’nun aziz hatırasını 
yaşatmak için büyük emeklerle 
hazırlanan 100. Yılında İstiklal Marşı 
Özel Sergisi’ni açmak için bir 
aradayız.”

TBMM Başkanı Şentop, sergide 
Mehmet Akif’in ailesi, arkadaşları, 
millî mücadele dönemi ve 
Meclis fotoğrafları, kendi el 
yazısıyla İstiklal Marşı, el yapımı 
özel kâğıtlara yazılmış İstiklal 
Marşları, TBMM Zabıt Ceridesi, 
millî mücadele dönemi 
kartpostalları, millî mücadele 
hitapları, İstiklal Marşı besteleri ve 
kapak çalışmaları, Birinci Meclis 
Albümü, Safahat’ın ilk basımı, 
Sıratı Müstakim ve Sebilürreşad 
yazıları gibi çok önemli objelerin 
yer aldığını belirtti.

Mehmet Akif’in verdiği 
mücadeleyi anlatan Şentop şöyle 
konuştu:

“Millî Şairimiz Mehmet Akif, 
Kuvayımilliye saflarında Anadolu 
insanını birlik ve beraberliğe, 
düşmana karşı harimiismetini 
korumaya, tam bağımsızlığa 
ulaşıncaya kadar savaşmaya 
davet etmiş ve bu davet millet 
nezdinde karşılık bulmuştur. Millî 
Şairimiz yalnız hitabıyla değil, 

kalemiyle de millet nezdinde 
etkili bir isimdi. Mehmet Akif, 
kalemini, milletinin ve İslam 
ümmetinin dertlerine derman 
olabilmek için kullandı. 

‘Sözüm odun gibi olsun, hakikat 
olsun tek.’ diyerek sanatını halkın 
eğitilmesi için araç yaptı.”

Akif’in ahlak ve erdem timsali 
münevver ve mütefekkir şair 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“Hayatı zorluklar ve yokluklar 
içinde geçmesine rağmen, 
giyecek bir paltosu dahi yokken, 
Meclisten emekli maaşı bile 
almamış, hatta İstiklal Marşı için 
verilen ödülü, şehit çocuklarına 
ve eşlerine meslek öğreten 
Darül Mesai’ye bağışlamış, vakarlı 
şahsiyetiyle gönüllerimizin en 
mutena yerinde taht kurmuştur.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, Akif’in İstiklal Marşı’nın 
yazımı için açılan yarışmaya 
da 500 lira mükâfat konulduğu 
için katılmadığını hatırlatarak, 
Hamdullah Suphi’nin Mehmet 
Akif’e yazdığı mektubu okudu. 

Mustafa Şentop, Hamdullah 
Suphi’nin, itinalı ve saygılı bir dille 
yazdığı mektup sonrasında Akif’i, 
İstiklal Marşı’nı yazmaya ikna 
ettiğini dile getirdi. Şentop, İstiklal 
Marşı yazılması fikrini ortaya 
atması, yarışmanın açılmasını 
sağlaması ve Akif’in İstiklal 

Marşı’nı yazmasına vesile olması 
nedeniyle Hamdullah Suphi’yi 
hürmet ve muhabbetle andı.

İstiklal Marşı’nı anlamak ve 
anlatmanın, boyunlarının borcu 
olduğunu dile getiren Şentop, 
“Ezelden ebede akıp giden 
millî ve manevi varlığımızı, 
birikimimizi, zengin dil mirasımızı, 
on kıta ile adeta imbikten 
damıtarak milletimizin kimliğini 
inşa eden bu şaheseri tanımak 
aslında, kendimizi ve mensubu 
olduğumuz bu aziz milleti 
tanımak demektir.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, İstiklal 
Marşı’nı, ülkenin her okulunda, 
her resmî törende, bütün millî 
müsabakalarda bu milletin genci 
yaşlısı, kadını erkeğiyle hep 
birlikte yürekten ve coşkuyla 
ilelebet okumaya devam 
edeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop 
ile beraberlerindeki heyet, 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Etkinlikleri kapsamında Mecliste 
gerçekleştirilen “İstiklal Marşı 100 
Yaşında Sergisi” açılışından sonra 
TBMM Tören Salonunda Mehmet 
Akif Ersoy Sergisi’ni gezdi. 
Erdoğan ve Şentop, burada Akif 
belgeselinden bir kesit izledi.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yayımladığı genelge ile 

2021’in “Mehmet Akif ve İstiklal 
Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi,  
yıl boyunca İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
anma etkinliklerinin düzenlenmesi 

kararı alınmıştı. Bu kapsamda 
İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de 
kabulünün 100. yılı, hafta boyunca 
Meclis Başkanı Şentop’un 
himayesinde TBMM’de ve yurt 
genelinde düzenlenen birçok 
etkinlikle kutlandı.

TBMM himayesinde İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yılına 
özel, “Tekirdağ İstiklal Marşı’nı 
Okuyor” başlıklı video da 
hazırlandı. 15 Mart’ta yayınlanan 

video Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım’ın İstiklal Marşı’nın  
ilk iki dizesini okumasıyla  
başlıyor. 

Şehit Annesi Fatma Akgöz 
başta olmak üzere şehrin önde 
gelenlerinin İstiklal Marşı’nın 
dizelerini seslendirmesiyle 
devam eden video, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un, İstiklal Marşı’nın son üç 
dizesini okumasıyla sona eriyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yıl 
dönümü sebebiyle 12 Mart’ta 
sosyal medya hesabından bir 
mesaj yayımladı

Şentop’un mesajı şöyle:

“Millî Mücadele’nin en zor 
günlerinde kaleme alınmış 
olan İstiklal Marşı, aziz 
milletimizin millî mutabakat 
metnidir. İmkânsızlıklara 

rağmen kahraman 
askerlerimizin yazdığı hürriyet 
destanı, Millî Marşımız ile 
taçlanmıştır. Milletimizin 
mutabakat metni olan bu 
istiklal bildirisi, millî marş 
olmanın yanında, imkân 
karşısında imkânsızlığın, 
sömürü karşısında 
vatanperverliğin destanını 
anlatır. İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yıl dönümünde 
Mehmet Akif Ersoy’u rahmet 
ve minnetle yâd ediyorum.”

İSTİKLAL  
MARŞI’NIN 
KABULÜNÜN  
100. YILINA 
ÖZEL VİDEO

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“HÜRRİYET DESTANI, MİLLÎ 
MARŞIMIZ İLE TAÇLANMIŞTIR”

İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yılına 
özel video hazırlandı. 
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un, İstiklal 
Marşı’nın son üç dizesini 
Meclis’in önünde 
okuduğu görüntüler 
klipte yer aldı
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “İstiklal 
Marşımızı, memleketimizin 

her okulunda, her resmî töreninde 
bu milletin genci yaşlısı, kadını ve 
erkeğiyle hep birlikte yürekten ve 
coşkuyla ilelebet okumaya devam 
edeceğiz.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 11 Mart’ta Mecliste “İstiklal 
Kısa Film Yarışması Ödül Töreni”ne 
katıldı. Programda, ayrıca, 
“Yaşadığımız İl ve İstiklal Marşı 
Konulu Kartpostal Resimleme 
Yarışması” başlatıldı. Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
sözlerine “Şanlı tarihimize ve 
Millî Şairimiz Mehmet Akif’e 
sevgimizin, vefamızın ve yüksek 
hürmetlerimizin bir ifadesi olarak 
TBMM tarafından 2021 yılının 
İstiklal Marşı Yılı olarak kabul 
edilmesinin haklı gururu, şerefi ve 
mutluluğuyla sizleri selamlıyorum.” 
diyerek başladı.

İstiklali sanat vasıtasıyla anlatan 
ve dereceye girenlerin ödüllerini 
vermekten onur duyduğunu 

dile getiren Mustafa Şentop, 
“İstiklal Marşı Yılı vesilesiyle 
İstiklal Savaşımızı, marşımızı, Millî 
Şairimizi hayatımızın ve sanatımızın 
merkezine almanın ehemmiyetine 
samimiyetle inanıyorum. 
Türkçemizin ses ve sanat 
bayrağını devralmaya, onurlu 
davasını sürdürmeye çalışan 
kıymetli sanatçılarımızı kutluyorum. 
Yönetmeninden senaristine, 
oyuncusundan ışıkçısına kadar 
bu yapımlarda emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yarışmaya katılan tüm 
sanatseverlere kendilerini 
tanıtma, geliştirme ve ifade 
etme yolunda yeni kapılar 
açılmasını temenni eden TBMM 
Başkanı Şentop, “Asım’ın nesli 
olarak bugün hayatın ve sanatın 
her alanında, İstiklal şairimizin 
ideallerini gerçekleştirmeye 
çalışmanın gayreti içinde 
Cenabıhak, hizmetlerinizi daim, 
gayretlerinizi kaim ve emeklerimizi 
makbul eylesin.” diye konuştu. 
Şentop’un konuşmasının ardından 
yarışmada dereceye giren kısa 

filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. 
Yarışmada birinciliği Abdullah 
Karaca “İstiklal” adlı filmiyle alırken 
“Mektup” adlı filmle ikinciliğe 
Metin Öztürk, “41” adlı film ile 
üçüncülüğe Ömer Dişbudak layık 
görüldü.

Yarışmanın birincisi Abdullah 
Karaca’ya ödülünü Şentop verdi. 
TBMM Başkanı Şentop ayrıca 
eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, 
sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Yavuz 
Bingöl ile Mehmet Akif Ersoy’un 
torunu Selma Ersoy Argon, bazı 
il ve ilçelerin belediye başkanları, 
yönetmen, senarist ve yapımcılara 
da yarışmaya katkılarından dolayı 
plaket verdi.

Programa, TBMM Başkanvekili 
Nimetullah Erdoğmuş, eski TBMM 
Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, MHP Grup 
Başkanvekilleri Erkan Akçay ve 
Muhammed Levent Bülbül de 
katıldı.

“İSTİKLAL” ÖZEL SAYISI

İSTİKLAL MARŞI KONULU KISA FİLM 
YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
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“İSTİKLAL” ÖZEL SAYISI

Millî Şair Mehmet Akif 
Ersoy’un başyazarlığını 
yaptığı, İstiklal Marşı’nın 

ilk yayımlandığı Sebîlürreşâd 
Dergisi, “İstiklal” özel sayısıyla, 
TBMM tarafından basılarak 
okuyucuya ulaştırıldı.

Sebilürreşad Dergisi’nin  
2021 Mart sayısı, “2021 İstiklal 
Marşı Yılı” dolayısıyla 
 “İstiklal” özel nüshasıyla çıktı. 

1908 Ağustosunda Mehmet 
Akif Ersoy’un başyazarlığında, 
Eşref Edib Fergan’ın imtiyaz 
sahipliğinde Sırât-ı Müstakîm 
adıyla çıkarılmaya başlanan 
ve daha sonra yayın hayatına 
Sebîlürreşâd adıyla devam eden 
dergi, Millî Mücadele yıllarında 
önemli rol üstlenmişti.

100 yıl önce Mehmet Akif 
Ersoy’un, Sevr Antlaşması’nın 
hakikatini anlattığı Kastamonu 
Vaazı’nın yayınlandığı nüsha, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
talimatıyla TBMM tarafından 
basımı yaptırılarak cephelere 
dağıtılmıştı.

Sebîlürreşâd Dergisi, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. yılında 
bu kez “İstiklal” özel sayısıyla 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
talimatıyla TBMM tarafından 

bastırılarak okuyucusuna 
ulaştırıldı.

Sebîlürreşâd Dergisi’nin TBMM 
Matbaası’nda basılan özel 
sayısında, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un, “Şiirden Bayrak: İstiklal 
Marşı” adlı bir makalesi yer aldı. 

Şentop, yazısında, Mehmet Akif 
Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” 
ve “İstiklal Marşı” şiirleriyle, bir 

bitişi yeni bir başlayışa bağlamayı 
başardığına vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Millî Mücadele’deki 
büyük ve ancak mücahitlere 
yakışır gayretlerini yüz yıl sonra 
şükranla andığımız gibi, gelecek 
yüzyıllarda da nesillerimiz Akif’i 
ve Akifleri saygı ve minnetle 
hatırlayacaklardır.” ifadesini 
kullandı.

SEBÎLÜRREŞÂD 
DERGİSİ,  
İSTİKLAL MARŞI’NIN 
100. YILINDA  
“İSTİKLAL”  
ÖZEL SAYISIYLA 
TBMM TARAFINDAN 
BASILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 13 Mart’ta 
Zeytinburnu Belediyesince 

düzenlenen “Mebus ve Şair: 
Mehmet Akif Ersoy” sergisinin 
açılışına katıldı. Konuşmasında 
İstiklal Marşı Yılı olarak kabul 
edilen 2021’in, Mehmet Akif’in 
her yönüyle anlaşılıp anlatıldığı, 
zengin ve anlamlı faaliyetlerle 
dolu olarak, bir millî şuur yılı 
olarak geçmesini temenni eden 
Şentop, herkesin ve her kesimin 
kendi sahasında, kendi imkân 
ve kabiliyetleri doğrultusunda 
bu faaliyetlere katkı sunmasının 
ehemmiyetli olduğunu dile 
getirdi.

Şentop, “İnanıyorum ki Mehmet 
Akif’i anlamak, kendimizi 
anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. 
Şanlı mazimizle parlak istikbalimiz 
arasındaki mânâ köprüsünü 

yeniden kurmaktır. Asım’ın 
nesline güvenmek ve inanmaktır. 
Birlik ve beraberliğimizin teminatı 
olan, millî irademizin tecelligâhı 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
kuruluş felsefesini anlamaktır. 
Çünkü Mehmet Akif cemiyettir, 
millet ve milliyettir; aynı zamanda 
ümmettir. Mehmet Akif, yüz yıl 
öncesinden büyük bir zafer 
müjdesidir. Emperyalizme 
ve işbirlikçilerine, zulme ve 
zalime karşı duruşumuzdur. Bu 
bağlamda, sanatın ve hayatın 
her alanında Mehmet Akif’in hak 
ettiği şekilde anlatılmasının; millî 
varlığımızın bekasına, şuuruna, 
birlik ve beraberliğimizin 
ikamesine ve idamesine büyük 
katkılar sunacağına inanıyorum.” 
diye konuştu.

Serginin açılışına, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 

TBMM Başkanı Şentop, 
“Unutulmamalıdır 
ki istiklal ruhumuz, 
temel harcımızdır. 
Varlık ve birliğimizin 
mayasıdır. Ezelden 
ebede bağımsız ve 
onurlu yürüyüşümüzün 
rotasıdır. Bu istikamet 
üzere sabırla, azimle, 
kararlılıkla ilerlemeyi 
sürdürüyoruz. 
Gücümüzü sağlam 
köklerimizden, 
yüce mânâ ve 
maneviyatımızdan 
alıyoruz, almaya da 
devam edeceğiz.”  
dedi

“MEBUS VE ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY”
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Emin Akbaşoğlu, AK PARTİ 
milletvekilleri Ravza Kavakcı 
Kan, Hasan Turan, Abdullah 
Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Sare 
Aydın, Mustafa Demir, Canan 
Kalsın; Zeytinburnu Kaymakamı 
Zekeriya Güney, İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürü Coşkun 
Yılmaz, Zeytinburnu Emniyet 
Müdürü Murat Yıldırım, AK PARTİ 
Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami 
Delibalta, Mehmet Akif Ersoy 
Vakfı Başkanı Rüyan Soydan, 
küratör Ömer Faruk Şerifoğlu ve 
diğer ilgililer katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avrupa Parlamentosu 
(AP) Genel Kurulunda kabul 
edilen Suriye ihtilafına ilişkin 
kararı çok şaşırtıcı bulmadıklarını 
belirterek, “Avrupa’da hâlâ bencil 
ve sadece kendi çıkarlarını 
düşünen bir siyasetçi güruhu var.” 
dedi.

Şentop, Zeytinburnu 
Belediyesince düzenlenen 
“Mebus ve Şair: Mehmet Akif 
Ersoy” sergisinin açılışının 
ardından basın mensuplarının 
“Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulunda Suriye ihtilafının 10. yılı 
vesilesiyle terör örgütü PKK’yı 
müttefik ilan edip Türkiye’nin 
terör operasyonlarına yönelik 
skandal sözleri için neler 

söylemek istersiniz?” sorusunu 
yanıtladı.

Mustafa Şentop, “Bunu çok 
şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa’da 
hâlâ bencil ve sadece kendi 
çıkarlarını düşünen bir siyasetçi 
güruhu var. Onların, Türkiye’nin 
bu süre içerisinde yaptıklarını 
anlatmamıza rağmen anlamakta 
zorluk çektiklerini görüyoruz. 
Böyle bir karar konusunda, 
belki içlerinde samimi olarak 
böyle düşünenler olsa bile haklı 
bulmuyorum. Ama Türkiye’nin 
Suriye’deki iç savaş sebebiyle 
yaşamış olduklarını görerek 
bu tür açıklamalar yapmaktan 
utanmaları gerekir insanların.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 4 milyona yakın 
Suriyeliyi, iç savaştan ve 
çatışmalardan kaçan insanları 
yıllardır kendi topraklarında 
misafir ettiğini dile getiren 
Şentop, bunu tek başına 
üstlendiğini ve onların kendi 
vatandaşlarına yapılan 
muameleden farksız bir şekilde 
yaşamasını temin ettiğini kaydetti.

Şentop, Türkiye’nin, artık 
yönetilemeyen devlet haline 
gelen Suriye’deki istikrarsızlık, 
kontrolsüzlük sebebiyle kendisine 
yönelik saldırıları önleme 
konusunda uluslararası hukuktan, 
Birleşmiş Milletler Anlaşması’ndan 
ve Suriye ile yapılan Adana 
Anlaşması’ndan kaynaklanan 
uluslararası hukukun verdiği 
hakları ve yetkileri kullanarak sınır 
ötesi harekâtlar gerçekleştirdiğini 
vurguladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Bağcılar’da sosyal ve 
kültürel içerikli bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi

Ziyaret kapsamında, TBMM 
Başkanı Şentop’un ilk durağı, 
Çanakkale Zafer Müzesi oldu. 

Şentop ve beraberindekiler, 
içinde orijinal Çanakkale savaş 
materyalleri, Nusret Mayın Gemisi 
iç bölüm uygulaması, Gelibolu 
topoğrafyası, dokunmatik 
Çanakkale Şehitleri ekranı gibi 
uygulamaların bulunduğu müzeyi 
gezdi.

Mustafa Şentop, daha sonra 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah 
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret 
etti. Kapıda engelli millî sporcular 
tarafından karşılanan Şentop, 
engellilerin eğitim gördüğü 
atölyeleri gezdi. Şentop, 
Ahşap Oyuncak ve El Becerileri 
sınıfında derse girip kursiyerlerin 
çalışmalarını izledi.

TBMM Başkanı Şentop’un bir 
sonraki adresi ise İstiklal Marşı 
şairi Mehmet Akif Ersoy’un 
eserleri ve fikirlerinin yaşatıldığı 
Taceddin Dergâhı Müzesi oldu. 
Şentop, orijinali Ankara’da 
bulunan Taceddin Dergâhı’nın 
birebir ölçülerinde yapılan 
müzeyi gezdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Çanakkale 
Şehitler Abidesi’nde, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ile Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un da katıldığı 18 
Mart Şehitleri Anma Günü  ve 
Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl 
Dönümü Töreni’nde yaptığı 
konuşmada bugünün, tarihe 
altın harflerle, unutulmaz bir 
kahramanlıkla nakşedildiği 18 
Mart 1915’te kazanılan zaferin yıl 
dönümü olduğunu hatırlattı.

Şentop, o tarihte orduların 
Osmanlı sınırlarını korumak 
için birden çok cephede 
savaştığını, İngiltere ve Fransa’nın, 
Anadolu’nun batısından, 
Çanakkale üzerinden İstanbul’a 
saldırdıkları sırada, Rusya’nın da 

doğudan Sarıkamış üzerinden 
Erzurum’a saldırdığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Çanakkale 
Savaşları’nı hem bedenen hem de 
ruhen bütün derinliği ile yaşamış 
ve tam mânâsıyla kavramış, bir 
şuur halinde idrak etmiş olan 
büyük komutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, bu ölüm kalım 
savaşını kazandıran ruhu çarpıcı 
şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Şentop, Çanakkale Savaşları’nın 
aynı zamanda “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu savaşı” 
denilebilecek İstiklal Savaşı’nın 
komuta kademesinin de ağır bir 
sınavdan başarıyla çıktığı, okul 
görevini gördüğünü belirtti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere Fevzi Çakmak, Kazım 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Türkiye 
ile barışçı ve dostane 
ilişki kuran her devlet 
ve toplum bundan 
sadece yarar sağlamış 
ve dünya barışına da 
katkıda bulunmuş 
olacaktır. Türkiye 
bugün 84 milyonluk 
dinamik nüfusu, 
modern devlet teşkilatı, 
gelişmiş ekonomisi ve 
kahramanlığı dillere 
destan muzaffer 
ordusuyla dünyanın 
en güçlü devletleri 
arasındadır.” dedi

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
VE ÇANAKKALE  ZAFERİ
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Karabekir, Yakup Şevki Subaşı, 
Cevat Çobanlı, İzzettin Çalışlar, 
Fahrettin Altay ve daha onlarca 
büyük komutanın, Çanakkale 
cephelerinde gösterdikleri üstün 
başarılarıyla ordunun ve milletin 
gönlünde taht kurduğuna dikkati 
çeken Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Çanakkale Zaferi’nin millî 
vicdandaki karşılığıdır ki aynı 
isimleri Millî Mücadele’nin öncüleri 
ve İstiklal Savaşı’nın kahraman 
gazileri olma makamına taşımış, 
adlarını tarihimizin altın sayfalarına 
kaydetmiştir. Bu mukaddes 
mekânda Çanakkale başta 
olmak üzere bütün cephelerde 
namusunu çiğnetmemek 
için, yurdunu düşmana teslim 
etmemek için, esareti reddetmek 
için canını feda eden mübarek 
şehitlerimize, gazilerimize, 
bütün komuta kademesine, 
kahraman neferlerimize 
Cenabıhak’tan rahmet diliyorum, 
aziz milletimiz adına hürmet 
ve şükranlarımı sunuyorum. 
Emanetleri bugün, çok daha 
güçlü ve güvenilir evlatlarının 
ellerindedir. Yükselttikleri ay yıldızlı 
al bayrak, yurdumuzun üzerinde 
ebediyen dalgalanacak ve onun 
kutlu gölgesi altında toplanan 
milletimizin, ülkesi ve devletiyle 
bölünmez bütünlüğüne göz 
diken her düşmanın akıbeti, 
Çanakkale’deki gibi hezimet 
olacaktır.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye ile barışçı ve dostane 
ilişki kuran her devlet ve 
toplum bundan sadece yarar 
sağlamış ve dünya barışına da 
katkıda bulunmuş olacaktır. 
Türkiye bugün 84 milyonluk 
dinamik nüfusu, modern devlet 
teşkilatı, gelişmiş ekonomisi 
ve kahramanlığı dillere destan 
muzaffer ordusuyla dünyanın 

en güçlü devletleri arasındadır. 
İşte şu anda Çanakkale 
Boğazı üstünde yapılan ve iki 
kıtayı bir kere daha birbirine 
bağlayacak olan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’ndeki inşa faaliyeti 
bile bu söylediklerimizin somut 
bir göstergesidir. Dünyanın en 
uzun orta açıklıklı köprüsü olan 
1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 
Çanakkale’yi önce Malkara’ya, 
oradan baba memleketim 
Tekirdağ ve Kınalı’ya bağlayacak 
olması benim için ayrıca gurur 
ve heyecan kaynağıdır. Mübarek 
şehit kanlarıyla sulanmış bu 
kutlu topraklara 1915 Çanakkale 
Köprüsü gibi böyle bir anıt eseri 
kazandıran Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
kıymetli Ulaştırma Bakanlarımıza, 
iş adamı ve mühendislerimize, 
işçilerimize minnet ve 
şükranlarımızı sunuyorum.”

TBMM Başkanı Şentop, Çanakkale 
Zaferi’nin, Türkiye’nin, Anadolu 
ve Trakya’nın olduğu kadar 
yeryüzündeki tüm haksızlığa 
uğramış insanların zaferi 
olduğunu söyledi. Çanakkale 
destanını yazan kahramanların, 
sadece Ankara’dan, Çankırı’dan, 
Balıkesir’den, Bursa’dan, 
Tekirdağ’dan, Edirne’den 
gelmediğini aktaran Şentop, 
şunları dile getirdi:

“Misakımillî hudutlarındaki 
Musul’dan, Kerkük’ten, Halep’ten, 
gönül coğrafyamızda olan 
Üsküp’ten, Prizren’den, 
Saraybosna’dan, Bakü’den, 
Buhara’dan geldiler. Çünkü 
Çanakkale, sadece Türklerin 
değil, bütün Müslümanların 
ortak cephesiydi. 20. yüzyılın 
başında Osmanlı Devleti 
yeryüzündeki tek ve son 
bağımsız Müslüman devletti. 
Üstelik yüzlerce yıl Müslümanların 
koruyucusu, savunucusu 
olmuştu. Çanakkale’nin düşmesi, 
bütün Müslümanların izzeti 
nefsinin rencide olması, zillete 
düşmesi demekti. Kahraman 
ecdadımız 106 yıl önce 
tabyalardaki mevzilerinde 
sadece aziz milletimizin izzetini 
savunmadı, aynı zamanda 
bütün Müslümanların şerefini, 
haysiyetini korudu. Üsküp’ün 
evladı Yahya Kemal bunu ne 
güzel ifade ediyor: ‘Şu kopan 
fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. 
Senin uğrunda ölen ordu budur 
ya Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla 
müeyyed nâmın. Galib et, çünkü 
bu son ordusudur İslam’ın.’ İşte 
bu sebeple Mehmet Akif, Necid 
çöllerinde Çanakkale Destanı’nı 
yazarken, Muhammed İkbal de 
Lahor’da Çanakkale adına on 
binlerce insanı toplayarak dualar 
etmekteydi. Sonu zaferle de 
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bitse tüm savaşlar, içinde büyük acılar, hüzünler 
ihtiva eder ve mutlaka dersler alınması gerekir. 
Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen’den Galiçya’ya, 
Kafkaslar’dan Sina’ya kadar geniş bir cephede 
mücadele ettik. Savaşın en önemli cepheleri 
vatanımızın iki ucundaydı. Batı ucunda Çanakkale, 
doğu ucunda da Sarıkamış vardı.”

Mustafa Şentop, Çanakkale Zaferi’nin en çetin 
savaşlardan olduğunu anımsatarak, hemen 
her evden bir iki şehit verildiğini belirtti. 1915 
yılında Osmanlı Devleti’nin nüfusunun 22 milyon 
olduğuna değinen Şentop, şunları aktardı: 
“Biz savaşa nüfusumuzun yüzde 13’üne karşılık 
gelen 2 milyon 900 bin kişilik bir ordu ile katıldık. 
Sadece Çanakkale’de nüfusumuzun yüzde 1’ine 
karşılık gelen 250 bin, Sarıkamış’ta da 90 bin 
vatan evladını şehit verdik. Çanakkale’de şehit 
düşenlerin büyük çoğunluğu dönemin okumuş, 
yazmış gençleriydi. Trablusgarp ile başlayan, 
Balkanlar’la devam eden savaşlar Birinci Dünya 
Savaşı ile 8 cepheye yayılmıştı. 4 yıl süren savaşta 
aziz milletimizin gençleri cepheden cepheye 
savruldu. Bu yüzden orduya katılan gençlerin 
yaş ortalaması giderek düştü. Nitekim Çanakkale 
Savaşı’nda memleketimizin değişik şehirlerinden 
lise öğrencileri de gönüllü olarak savaşa katıldılar.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde 
bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK PARTİ Grup 
Başkanvekilleri Bülent Turan ve Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Limak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 
ve beraberindeki milletvekilleriyle 1915 Çanakkale 
Köprüsü şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Köprüyle ilgili incelemelerine değinen Şentop, 
“318 metre yüksekliğindeki köprü ayağının en 
üstüne çıktık. İnşallah 18 Mart 2022’de köprü 
açılmış olacak. Yani sadece geçmişi, ecdadımızı 
yâd ederek değil, bugüne ve geleceğe çok 
nadide, harikulade eserler bırakarak da ilerliyoruz. 
Bu köprünün özelliği, dünyada iki ayak arası en 
geniş olan köprü olacak, faaliyete geçtiği zaman. 
Çalışan işçilere, mühendislere, emeği geçen 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, daha önceki 
bakanlarımıza ve tabii bütün bu kıymetli eserler 
için liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çanakkale Şehitler Abidesi çevresindeki 
şehitlikleri ziyaret ederek karanfil bıraktı, Şehitlik Defteri’ni imzaladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde 
bulundu. Şentop’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan eşlik etti.
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Çanakkale Deniz Zaferi, 
Osmanlı Ordusu’nun  
I. Cihan Harbi’nde elde 

ettiği en önemli galibiyet olduğu 
gibi Türk askerî tarihinin de en 
mühim zaferlerinden biridir.

Bu galibiyete bedel olarak,  
60 bine yakın şehit olmak üzere, 
toplam 200 binin üzerinde 

zayiat verilmesi muharebelerin 
ne kadar şiddetli geçtiğinin bir 
göstergesidir. 

Zayiatın bu kadar fazla olmasının 
en önemli iki sebebi ilk kez 
dikenli tellerin bir savunma aracı, 
makineli tüfeğin ise bir saldırı 
silahı olarak muharebelerde 
kullanılmasıydı.

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

İtilaf Devletleri’nin Boğaz’a ilk 
taarruzu 19 Şubat 1915’te oldu. Bu 
bombardımanda bir başarı elde 
edemeyen Müttefik donanması 
ikinci harekâtını 25 Şubat’ta 
gerçekleştirdi. Bu ikinci saldırı 
harekâtı başarılı olurken Boğaz’ın 
giriş tabyaları Orhaniye, Kumkale, 
Ertuğrul ve Seddülbahir ağır 
hasar aldı.

Müttefik donanması, bu saldırı 
sonrasında Boğaz içerisine doğru 
yol aldı ve hedefi Kilitbahir-
Çanakkale arasındaki müdafaa 
hattının susturulması ve Boğaz’ı 
koruyan mayınların temizlenmesi 
olarak belirledi. Türk Ordusu 
tarafından mayınların Boğaz’a 
dökülmesine 19 Şubat sonrasında 

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

Dökülen mayınların sadece 
savaşın kaderini değiştirmekle 
kalmadığı, aynı zamanda dünya 
tarihini de değiştiren bir etki 
yarattığı sonraki yıllarda daha net 
anlaşıldı. Çanakkale Boğazı’na 
aylardır bir harekât planı yapan, 
yer yer Boğaz önünde kendini 

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

Müttefik donanma ise menzil 
dışından ateşe başladı. Queen 
Elizabeth, Agamemnon, Lord 
Nelson ve Inflexible gemileri, 
tabyaları ateş altına aldı

Uzun menzilli ve tahrip gücü 
yüksek mermiler 24 km’den 
Çanakkale şehrini ve Kilitbahir 

sırtlarını harabeye çevirmişti. 
Top mermilerinin verdiği 
hasar düştükleri yerlerde 10-12 
metre çapında ve 3-4 metre 
derinliğinde çukurlar açabilecek 
kadar fevkalade idi. 

Genelde İngiliz filosunun yaptığı 
bu yıkıcı atışlara tabyalardan 
karşılık verilememesi, donanma 
komutanı Amiral J. De Robeck’i 
cesaretlendirmişti. 

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

Amiral, harekâta devam etmenin 
kayıpları artıracağını düşünerek 
geri çekilme emri verdi. Geri 
çekilme esnasında bu defa da 
Ocean mayına çarparak önce yan 
yattı ve birkaç saat içerisinde de 
battı. 18 Mart akşamında mağrur 

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

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

Amfibi Harekâtı ve Kara 
Muharebeleri  

18 Mart 1915 tarihinde müttefiklere 
ait filonun Çanakkale Boğazı’nda 
yaşadığı başarısızlıktan sonra, 
işgalci kuvvetler kara harekâtı 
olmadan donanmanın işe 
yaramayacağı görüşünü 
savunarak seferî bir kuvvet 
oluşturmaya başladı.  
Türk genel karargâhı da bu 
durumu öngördüğü için,  
Gelibolu Yarımadası’ndaki 
savunmayı kuvvetlendirmek 
amacıyla 5. Ordu Komutanlığı 
kuruldu ve komutanlığına 
Liman von Sanders Paşa 
atandı. 5. Ordu emrine verilen, 
Esat Paşa komutasındaki 3. 
Kolordu, Bolayır’dan başlayarak 
bütün Gelibolu Yarımadası’nın 
savunmasından sorumluydu.

25 Nisan 1915 günü düşman 
çıkarması başladığında Gelibolu 
Yarımadası’ndaki savunmanın 
sevk ve idaresi 3. Kolordu 
Komutanı Esat Paşa’da idi. 
Sabaha karşı Avustralya askerleri 
Arıburnu’na ayak basmaya 
başladı. Seddülbahir bölgesine 
ise düşman çıkarması saat 06:00 
sularında başladı. 9. Tümen 
Komutanı savunmayı takviye 
için 19. Tümen Komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal’den bir tabur 
kuvvetinde yardım istedi.

Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı  
Cevat Paşa (ÇOBANLI)

HMS Irresistible Zırhlısı

En solda 3. Kolordu ve Arıburnu Kuzey Grubu 
Komutanı Esat Paşa (Mehmet Esat Bülkat) ve kurmayları
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Ancak Arıburnu bölgesindeki 
durumu çok daha kritik gören 
Mustafa Kemal, önce durumu 
anlamak için bir süvari bölüğünü 
keşfe gönderdi. 

Sonra da inisiyatifi ele alarak 57. 
Alay ve bir batarya ile Arıburnu 
istikametine ilerledi. Bu alayla 
yaptığı taarruz ile düşmanı 3 km 
kadar geri attı.

Esat Paşa ilk iş olarak 
Arıburnu’ndaki kuvvetlerin 
komutasını Mustafa Kemal’e 
vererek bölgede sevk ve idare 
bütünlüğünü sağladı. Mustafa 
Kemal derhal emrindeki alayları 
cepheye gönderdi. Seddülbahir 
bölgesine çıkan İngiliz kuvvetleri 
sonraki bir gün içinde Türk 
kuvvetlerini geri atmayı başardı. 
Arıburnu’nda ise akşam 
olduğunda, düşmanın Kabatepe 
civarındaki bütün çıkartmaları 
püskürtülmüş, düşmanın öncü 
kuvvetleri geri atılarak sahil 
tepelerinde mevzilenmek 
zorunda bırakılmışlardı. İlk 
günkü muharebelerde 27. Alay 
Komutanı Yarbay Şefik Bey ve 
19. Tümen Komutanı Mustafa 
Kemal büyük rol oynamışlar, 
inatçı direnişleri ve sabırla 
düzenledikleri karşı taarruzlar 
sayesinde Arıburnu’nda durumun 

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

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

taarruzda Conkbayırı düşmandan 
temizlendi.

Müttefikler, ağustos ayı 
sonunda yaptıkları taarruzlardan 
sonuç alamayınca genel 
bir değerlendirme yaparak 
Gelibolu’yu en kısa sürede 
boşaltmaya karar verdiler.

Aralık ortası ve ocak başında, 
iki kademede birliklerinin 
tahliyesi tamamlandı. Böylece 
müttefikler bütün Çanakkale 
muharebelerindeki tek 
başarılarını, tahliyeyi zayiatsız 
tamamlayarak elde etmiş oldular. 

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

Bu kanlı çarpışmalarda Türk 
askeri Çanakkale’nin geçilmez 
olduğunu ispatladı.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal
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Meclis Başkanı Şentop, 
2 Nisan’da TBMM 
himayesinde İstanbul 

Üniversitesi tarafından TBMM 
Millî Saraylar Saray Koleksiyonları 
Müzesi’nde düzenlenen “100. 
Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu ve Millî Egemenlik 
Sempozyumu”nda konuştu.

Tarihteki birçok olağanüstü 
olayın 1919-1923 arasında 
yaşandığını anlatan Şentop, Millî 

Mücadele döneminin temel 
umdelerine değindi. “İstiklal-i 
tam” umdesinin önemini anlatan 
Şentop, o dönemde mümkün 
olduğu kadar temsil kabiliyetini 
haiz bir meclis olmasına dikkat 
edildiğini, “İstiklal-i tam” yolundaki 
mücadelenin esasen millete 
dayanarak yürütülmesinin 
benimsendiğini belirtti.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun  
20 Ocak 1921’de kabul edildiğini 

anımsatan Mustafa Şentop, 
saltanatın kaldırılmasına giden 
süreçte yaşananlara ilişkin 
bilgi verdi.Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nun o günün şartları 
içerisinde hazırlandığını ve o 

döneme mahsus bir düzenleme 
olduğunu belirten Şentop, 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndan 
prensip bazında ilham alınacak 
çok şey olduğunu, ancak 
bugüne yönelik düzenlemeler 
bağlamında somut verileri 
itibarıyla bundan çok istifade 
edilemeyeceği kanaatinde 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nun o dönemde 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
TBMM himayesinde İstanbul Üniversitesi tarafından Millî 
Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde düzenlenen 

“100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve 
Millî Egemenlik Sempozyumu”nda konuştu

100. YIL PERSPEKTİFİYLE  
1921 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU VE 
MİLLÎ EGEMENLİK SEMPOZYUMU
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mahallî işgale karşı direniş 
hareketlerini ve ademimerkeziyet 
esaslı mücadeleyi hukuki temele 
oturtmaya çalıştığını, meşruiyet 
oluşturmak için düşünülmüş bir 
çalışma olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin anayasalarla ilgili 
tartışmalarının hâlâ devam 
ettiğini aktaran Şentop, 
“Cumhurbaşkanımızın dile 
getirdiği yeni anayasa 
çerçevesindeki tartışmalar bir 
süre daha devam edecek. Belki 
Türkiye, tamamını milletin seçmiş 
olduğu serbest seçimlerle 
oluşmuş bir parlamentonun 
yapacağı anayasaya kadar bu 
tartışmaları da sürdürecek. Bunun 
esasında biraz anayasa hukuku 
ve siyasetle ilgili benimsemiş 
olduğumuz yaklaşımın etkileri 
var.” değerlendirmesinde 
bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
kamu hukuku ve siyasette 
gelenek varsa, kuralların yazılı 
olup olmamasının öneminin 
bulunmadığını ifade ederek, 
Türkiye’de yazılı kurallar 
olduğunu, zamana, konjonktüre 
ve şahıslara göre farklı 
uygulandığını söyledi.

Anayasa’da parlamentoda 
cumhurbaşkanını seçtirecek 

şekilde düzenleme yapıldığını 
ve uygulandığını, rahmetli 
Turgut Özal ve Süleyman 
Demirel ile Ahmet Necdet 
Sezer seçildiğinde bir 
tartışma olmadığını anlatan 
Şentop, Türkiye’deki anayasa 
tartışmalarının temelinde yatan 
problemin, siyasetle ve kamu 
hukukuyla ilgili temel geleneklere 
uyulması olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de anayasa tartışmalarının 
yaşandığını anımsatan Mustafa 
Şentop, şöyle devam etti:

“Adı konmamış bir anayasa 
tartışması zaten yaşıyoruz. 
Hükümet sistemi bağlamındaki 
tartışmalar-kimse adını 
söylemiyor ama- esasen 

anayasa tartışmasıdır. Çünkü 
hükümet sistemi değişikliği 
yapmak, parlamenter sisteme 
geri dönmek, güçlendirilmiş 
parlamenter sistem, iyileştirilmiş 
parlamenter sistem, ne denirse 
densin buna geri dönmek bir 
anayasa değişikliği gerektiriyor. 
Bu bakımdan hükümet sistemi 
değişikliği öneren herkes bir 
anayasa tartışması yapıyor, 
yürütüyor.”

TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı’nın da “Madem 
anayasayı tartışıyorsunuz, bölük 
pörçük, bölümler halinde 
tartışmayın. Gelin tamamını 
tartışalım.” dediğini belirterek, 
“Herkes anayasayı konuşuyor da 
slogan düzeyinde, soyut bazı 
ilkeler düzeyinde konuşuyor. 
Somutlaştırmaya geldiğinde 
herkes ciddi sıkıntı içerisinde.” 
dedi.

Anayasa tartışmalarının 
somutlaşmasının önemine 
değinen Şentop, hükümet 
sisteminin de slogan düzeyinde 
tartışıldığını dile getirdi.

Güçlendirilmiş parlamenter 
sistemde yürütmenin 
güçlendirildiğini vurgulayan 
Mustafa Şentop, bu tartışmaları 
“Nasıl olursa olsun geriye 
dönelim.” bağlamından çıkartıp 
yeni anayasa tartışmasının hedefi 
yapıp ileriye dönük tartışmaya 
çevrilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Bütünüyle yeni 
bir anayasa yapılmasına 
yönelik tartışmayı Türkiye’de 
genişleterek desteklememiz 
lazım. Önümüzdeki günlerde 
bu tartışmanın daha da 
yoğunlaşacağını ümit ediyorum, 
arzu ediyorum. Sadece birtakım 
slogan ve ilkeler düzeyinde 
bir tartışma, Türkiye’yi ileriye 
taşımaz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Bütünüyle 

yeni bir anayasa 
yapılmasına yönelik 

tartışmayı Türkiye’de 
genişleterek 

desteklememiz lazım.”

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 45



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 25 Mart’ta 
programın açılışında yaptığı 

konuşmada, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) nedeniyle hayatını 
kaybedenlere rahmet, yakınlarına 
da başsağlığı diledi. Salgın 
nedeniyle de toplantının az 
sayıda katılımla gerçekleştirildiğini 
ifade eden Şentop, konferansta 
terörizmle mücadelenin yanında 
küresel ölçekte birçok alanda 
benzeri görülmemiş sorunlara 
yol açan salgınla mücadeleyi ve 
bölgesel işbirliği imkânlarını ele 
almayı hedeflediklerini belirtti. Bu 

doğrultuda gerek terörizmle 
gerek salgınla mücadelede iş 
birliği alanlarını meydana çıkartıp 
atılabilecek somut adımlar 
konusunda fikir teatisinde 
bulunmayı arzuladıklarını bildiren 
Şentop, ülkelerdeki iyi ve yenilikçi 
uygulamalar hakkında tecrübe 
paylaşımının faydalı olacağına 
inandıklarını anlattı.

Şentop, Antalya’daki Belek 
Turizm Merkezi’nde “Terörizmle 
Mücadele ve Bölgesel 

Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 
Dördüncü Parlamento 
Başkanları Konferansı”nda, 
terörle mücadelenin herkes için 
önemli bir gündem maddesi 
olmaya devam ettiğini söyledi. 
Terörizmin geniş bir coğrafyayı 
etkilediğini vurgulayan Mustafa 
Şentop, şöyle devam etti:

“Geçmişe nazaran daha yeni 
enstrümanlar kullanmakta, 
daha farklı ilişkiler geliştirmekte 
ve vesayet savaşlarının aracı 

“TERÖRİZMLE MÜCADELE VE BÖLGESEL 
BAĞLANTILILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ  
4. PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI”

“Terörizmle Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 
Dördüncü Parlamento Başkanları 
Konferansı”  TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
ev sahipliğinde, 25 Mart’ta 
Antalya’da gerçekleştirildi
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olarak muhtelif görünüm ve 
rollere bürünmektedir. Bunun 
neticesinde bölgemizde ve 
küresel düzeyde terörizm 
kaynaklı tehdit algısı ne yazık ki 
giderek karmaşıklaşmaktadır. 
Terör örgütleri nefret dolu 
propagandalarını yaymaya, 
eleman devşirmeye ve 
masum canları almaya devam 
etmektedir. Bilhassa salgın 
sürecinde kaynakların diğer 
alanlara aktarılması ve alınan 
tedbirlerin kötüye kullanılması 
gibi sebeplerle terör örgütlerinin 
faaliyetlerinin artması tehlikesi 
de söz konusudur. Terörist 
grupların son dönemde özellikle 
dijital platformları istismar 
ettiği görülmektedir. Terör 
örgütlerinin ‘ifade özgürlüğü’ 
gibi bazı kavramları suistimal 
ederek propaganda faaliyetlerini 
yürütmeleri karşısında müteyakkız 
olmalıyız.”

“Terörün her türü ve biçimiyle 
mücadele aynı kararlılıkla 
yürütülmeli.”

“Benim terör örgütüm ‘iyi’, senin 
terör örgütün ‘kötü” anlayışının 
kabul edilemez olduğuna dikkati 
çeken Şentop, terörün her türü 
ve biçimiyle mücadelenin aynı 
kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini 
aktardı. Bu zorlu ve çetrefilli 
mücadelede çifte standartlardan 
mutlaka kaçınmak gerektiğini 
anlatan Şentop, “Bir terör örgütü 

bir başka terör 
örgütüyle 
yürütülen 
mücadelede 
ortak olamaz. 
Zira terör 
örgütleri 
arasında seçici 
bir politika 
izlenmesinin 
müşterek 
güvenliğimiz 
bakımından 
menfi 

neticeleri olacağı muhakkaktır.” 
dedi.

Türkiye’nin aynı anda PKK/PYD/
YPG, FETÖ, DEAŞ ve El-Kaide 
gibi çok sayıda terör örgütüyle 
mücadele ettiğini anlatan TBMM 
Başkanı Şentop, uluslararası barışa 
ve güvenliğe temel bir tehdit 
olarak telakki edilen terörizmin, 
tüm şekil ve tezahürleriyle Türkiye 
için uzun zamandır bir tehdit ve 
endişe kaynağı olduğunu dile 
getirdi.

Terörle mücadelede uluslararası 
iş birliğinin geliştirilmesinin, çok 
taraflı platformlarda öncelikli 
gündem maddeleri arasında 
yer aldığına değinen Şentop, 
Türkiye’nin, Suriye ve Irak’taki 
durumun bir sonucu olarak 
karşı karşıya kaldığı DEAŞ, 
El Kaide ve yabancı terörist 
savaşçılardan kaynaklı tehdide 
karşı mücadelesini de kararlılıkla 
sürdürdüğünü ifade etti.

“Terörizm uluslararası barış, 
güvenlik ve istikrara yönelik 
tehditlerin başında geliyor.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
konferansın kapanış programında 
yaptığı konuşmada, toplantıyı 
başarıyla tamamladıklarını belirtti. 
Konferansta terörizmle mücadele 
ve Covid-19 salgınını ele 
aldıklarını anlatan TBMM Başkanı 
Şentop, sorunların çözümüne 

yönelik birlikte atılabilecek 
adımları tespit ettiklerini söyledi.

Özellikle terörün dini, milliyeti 
ya da etnik kökeni olmadığını, 
terörün her türü ve biçimiyle aynı 
kararlılıkla mücadele edilmesi 
gerektiğini vurguladıklarını 
aktaran Şentop, terörizmin 
uluslararası barış, güvenlik ve 
istikrara yönelik tehditlerin 
başında geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin PKK/PYD/YPG, 
FETÖ, DEAŞ ve El-Kaide dahil 
pek çok terör örgütüyle kararlı 
mücadelesini, salgın sürecinde 
dahi hız kesmeden devam 
ettirdiğini belirten Şentop, 
terörle çok boyutlu mücadelenin 
hukukun üstünlüğü ve insan 
hak ve özgürlüklerine saygı 
temelinde yürütüldüğünü 
kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, darbe 
teşebbüsünde bulunan 
FETÖ’nün, uluslararası bir suç 
ve istihbarat şebekesi olarak 
faaliyet gösterdiğini vurguladı. 
Küresel ekonomik ve siyasi 
emelleri bulunan bu terör 
örgütünün, devletlerin en 
mahrem kurumlarına sistematik 
olarak sızdığını, yönetimleri 
zayıflatmaya ve ele geçirmeye 
çalıştığını anlatan Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“FETÖ’nün gerçek yüzünü gören 
devletler, bu örgütle bağlantılı 
kişi ve kurumlara karşı gerekli 
tedbirleri derhal almaktadırlar. Bu 
çerçevede, FETÖ faaliyetlerine 
karşı müteyakkız olunması 
çağrımızı tekrarlıyorum. 

FETÖ ile mücadelede 
ülkelerinizden yakın iş birliği 
beklediğimizi vurgulamak 
istiyorum. Türkiye’nin terörle 
mücadele stratejisinin önemli 
bir parçasını da radikal ve dini 
istismar eden terör örgütleriyle 
mücadele teşkil etmektedir.”
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Türkiye’nin DEAŞ’ın toprak 
hakimiyetinin sonlandırılmasında 
da hayati rol oynadığını 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, DEAŞ ile 
mücadele kisvesi altında hiçbir 
terör örgütüne meşruiyet 
kazandırılmasına müsaade 
edilmemesi gerektiğinin altını 
çizdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop’un ev 
sahipliğinde, Antalya’da 
düzenlenen “Terörizmle 
Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 
Dördüncü Parlamento Başkanları 
Konferansı” sonunda katılımcı 
ülkeler tarafından Covid-19 gibi 
salgınlar dahil olmak üzere 
uluslararası sorunların ve terör 
gibi küresel tehditlerin bertaraf 
edilmesine yönelik deklarasyon 
yayımlandı.

Yayımlanan deklarasyonda şunlar kaydedildi:

“Bölgesel ve küresel temel konuların ele alınmasında parlamenter 
diplomasinin rolünü görüşerek aşağıdaki hususlarda mutabakata 
vardık: Bizler,

1. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 
amaç ve ilkelerine, özellikle 
de uluslararası barış ve 
güvenliğin korunmasına 
ilişkin olanlara bağlılığımızı 
yeniden teyit ediyoruz;

2. İş birliğini güçlendirmek 
için ülkelerimizin onayladığı 
antlaşmalar ve uluslararası 
belgeler kapsamındaki 
yükümlülüklerin yanı sıra 
uluslararası hukukun ilke ve 
normlarına bağlılığımızı da 
yeniden teyit ediyoruz;

3. Parlamentolar arası 
ilişkilerin artmasından 
memnuniyetimizi ifade 

ediyor, parlamentolarımız 
arasında diyalog ve 
iş birliğini teşvik etme 
taahhüdümüzü yeniliyor 
ve ihtisas komisyonları, 
dostluk grupları ve ilgili 
idari birimler arasındaki 
etkileşimin geliştirilmesini 
teşvik ediyoruz;

4. Konferansı 
kurumsallaştırmak 
için bir antlaşma ve 
İçtüzük üzerindeki 
çalışmaya devam etme 
taahhüdümüzü yeniliyoruz;

5. Diğer ülkelere, Covid-19 
salgınıyla mücadelede 
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kapasitelerini ve becerilerini arttırmak 
amacıyla destek olan hükümetlerin 
son derece kıymetli çabalarını takdir 
ediyor, bu bağlamda, çok taraflılığa saygı 
gösterilmesi ve bu evrensel tehdide karşı 
mücadelelerinde tüm ülkelerin kaynaklarının 
eşgüdümlü bir şekilde seferber edilmesini 
engelleyebilecek yaptırımlar da dâhil olmak 
üzere tek taraflı tedbirlerden kaçınma 
ihtiyacını vurguluyoruz;

6. Hükümetleri, salgını kontrol altına 
almaya yönelik dayanışma ve iş birliğini 
güçlendirmeye davet ediyoruz;

7. Aşı geliştirme, üretme ve tedarik etmenin 
yanı sıra, koronavirüsün yayılmasının kontrol 
altına alınmasında ve en iyi uygulamaları 
paylaşmak için ulusal sağlık yetkilileri arasında 
bilgi ve deneyim alışverişini teşvik ediyoruz; 
gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler ile 
özellikle aşı tedariki açısından savunmasız 
gruplara çok taraflı finans kuruluşlarından 
daha fazla mali destek çağrısında 
bulunuyoruz;

8. Salgının toplumlarımızda, terör örgütlerinin 
istismar etmeyi hedeflediği zafiyetleri 
artırdığına dikkat çekiyoruz;

9. Terörizmin tüm dünya için ortak bir tehdit 
olduğunu ve mücadele için kapsamlı bir 
ortak strateji ile birlikte güçlü bir uluslararası 
iş birliği gerektirdiğini kabul ediyoruz; ayrıca 
terörizm ve organize suç arasındaki bağı da 
dikkate alıyoruz;

10. Şekli ve tezahürleri ne olursa olsun terörizme 
karşı mücadelemizdeki kararlılığımızı ifade 
ediyoruz ve isimleri, amaçları veya kökenleri 
fark etmeksizin tüm terör örgütlerine ve bağlı 
kuruluşlarına karşı uyumlu çabalara duyulan 
ihtiyacın altını çiziyoruz;

11. Terör örgütlerinin ülkelerimizin birliğini ve 
toprak bütünlüğünü hedef alan eylemlerini 
göz ardı etmeye veya meşrulaştırmaya 
yönelik her türlü çabayı kınıyoruz;

12. Terörizmin herhangi bir din, milliyet, 
medeniyet, kültür veya etnik grupla 
ilişkilendirilemeyeceğinin ve asla 
ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını 
çiziyoruz;

13. Küresel ve bölgesel barış ve istikrarın 
sağlanması için, Cammu ve Keşmir ihtilafı da 
dâhil olmak üzere bölgedeki tüm çözülmemiş 
sorunların ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararlarına uygun olarak çözülmesi 
gerektiği konusunda mutabık kalıyoruz;

14. Hükümetlerin terörizmin propaganda 
ve finansmanını etkili bir şekilde önleme 
ve ortadan kaldırma sorumluluğunu 
hatırlatıyoruz;

15. Üçüncü ülkelerin politikalarının ve 
faaliyetlerinin, suikastlerin de dâhil olduğu 
terörizmle mücadelenin engellenmesiyle 
sonuçlanan olumsuz etkileri konusundaki 
derin endişelerimizi ifade ediyoruz;

16. Terörist grupların hain eylemlerinin 
mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı 
dileklerimizi ifade ediyoruz;

17. Hükümetlerimize kapasite geliştirme 
çabalarını ve iş birliğini artırmalarını tavsiye 
ediyoruz;

18. Uluslararası terörizmle ilgili Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarının 
uygulanması hususunda tüm devletlerin 
taahhütlerini hatırlatıyoruz ve tüm devletlerin 
Birleşmiş Milletler yaptırım rejiminin ve Mali 
Eylem Görev Gücü (FATF) gibi kuruluşların 
çalışmalarının siyasileştirilmesinden kaçınması 
gerektiğini vurguluyoruz;

19. Kesintisiz ulaşım koridorları, istikrarlı küresel 
sanayi ve tedarik zincirleri, enerji bağlantılılığı 
ve verimliliği, serbest ve şeffaf ticareti 
kolaylaştırma tedbirleri ve güvenli yolcu, mal, 
hizmet ve yatırım akışından toplumlarımızın 
yararlanabileceği müşterek avantajlara dikkat 
çekiyoruz;

20. Diyaloğu ve iş birliğini teşvik etme, ihtiyaç 
duyulan bütünleşik, kapsayıcı, dengeli, 
birbiriyle bağlantılı ve sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol 
oynayan bölgesel bağlantılılığı güçlendirme 
ve bunlara ilaveten, terörizmin köklerine inme 
taahhüdümüzü yineliyoruz;

21. 21. Bir sonraki konferansı 2022’de Rusya 
Federasyonu’nda yüz yüze gerçekleştirmek 
hususunda mutabık kalıyoruz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin, 
son zamanlarda yaptığı 

başarılı operasyonlarla terör 
örgütlerini yurt içinde faaliyet 
yapamaz hale getirdiğini 
belirterek “Terör örgütleri, 
Türkiye’nin sınırında Irak’ta ve 
Suriye’de yönetim boşluğundan 
faydalanarak konuşlanmaya 
çalışıyorlardı. Türkiye sınır ötesi 
harekâtlarıyla da bunların önünü 
kesti.” dedi.

Antalya’da 25 Mart’ta 
gerçekleştirilen “Terörizmle 
Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 
Dördüncü Parlamento Başkanları 
Konferansı”na ev sahipliği yapan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin terörle mücadelesini 
26 Mart’ta AA muhabirine 
değerlendirdi.

Gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında yapılan operasyonlarla 
başarılı sonuçlar elde edildiğini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, “Türkiye, son zamanlarda 
yaptığı operasyonlarla terör 
örgütlerini sınır içerisinde 
faaliyet yapamaz hale getirdi 
ve ülke içerisinden insan 
kaynağı desteğini kuruttu. 
Bunun dışında terör örgütleri, 
Türkiye’nin sınırında Irak’ta ve 
Suriye’de yönetim boşluğundan 

faydalanarak konuşlanmaya 
çalışıyorlardı. Türkiye, sınır 
ötesi harekâtlarıyla da bunların 
önünü kesti. Özellikle Suriye’de 
oluşturulan koridorlarla orada 
kurulmak istenen bir garnizon, 
yapay terör devletinin oluşumunu 
imkânsız hale getirdi.” diye 
konuştu.

Mustafa Şentop, diplomasi 
boyutunda da Dışişleri 
Bakanlığının ve Parlamentonun 
önemli çalışmaları bulunduğunu 
aktardı. Parlamento bazında 
toplantılar, müzakereler 
yapıldığını anlatan Şentop, 
“Terörün en önemli boyutu 
da onlara en azından manevi 
anlamda arka çıkan, destek 
veren bazı devletlerin varlığı. 
Uluslararası terör örgütlerinin 
bazı büyük devletlerden cesaret 
alarak varlıklarını korudukları, 
sürdürdükleri kanaatindeyim. Bu 
bağlantıların da kesilmesi lazım. 
Bir taraftan muhataplarımızı buna 
ikna etmeye çalışırken bir taraftan 
da bunları ifşa, deşifre eden bir 
tavır, tutum içerisinde hareket 
ediyoruz.” diye konuştu.

Parlamenter diplomasinin daha 
kolay geliştirilebilen irtibatlar, 
ilişkiler ve müzakerelere ortam 
sağlama noktasında ufuk açıcı 
tarafı bulunduğunu aktaran TBMM 
Başkanı Şentop, “Müzakereleri 

ve görüşmeleri daha serbest 
ortamda daha derinlikli olarak ele 
alma imkânı sağlıyoruz. Böylece 
devletimizin, hükümetimizin 
yürütmüş olduğu diplomasiye 
katkı sunan, onu destekleyen 
onu güçlendiren bir boyut teşkil 
ediyoruz.” diye konuştu.

Şentop, parlamento başkanları 
düzeyinde altı ülkenin katıldığı 
toplantıların dördüncüsünü 
başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Toplantıların 2017’de ilk 
defa İslamabad’da başladığını 
hatırlatan Şentop, ikincisini 
Tahran’da, üçüncüsünü İstanbul’da 
yaptıklarını, geçen sene ise salgın 
nedeniyle yapılamadığını dile 
getirdi.

Dördüncüsünü Antalya’da 
yaptıkları bu toplantıların 
beşincisinin ise gelecek yıl 
Rusya’da yapılacağına değinen 
Mustafa Şentop, “Bu toplantıya 
katılan altı ülke Çin, Afganistan, 
Pakistan, İran, Rusya ve Türkiye. 
Ana başlığı da ‘Terörizmle 
Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi.’ 
Daha öncesi yapılan toplantılarda 
görüşmeleri ortaklaştıran 
çalışmalar yürütülmüştü. 
Hazırlanan deklarasyonlarda 
da çok geniş bir mutabakat 
sağlandığını görüyoruz.” diye 
konuştu.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP:  
“TÜRKİYE, TERÖR 
ÖRGÜTLERİNİ SINIR 
İÇERİSİNDE FAALİYET 
YAPAMAZ HALE 
GETİRDİ”
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Teklifin maddelerine geçilmesi, 31 Mart’ta 
Genel Kurulda yapılan işari oylama sonucunda 
kabul edilmedi. Ancak usul yönünden yapılan 

itirazların ardından toplanan Başkanlık Divanı’nın 
aldığı karar doğrultusunda Genel Kurulda oylamaya 
sunulan Başkanlık tezkeresinin kabul edilmesiyle 
teklifin maddelerine geçilmesinin oylama işlemi 
tekrarlandı. Bu doğrultuda, tekrarlanan oylama 
sonucu, Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi 
kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart’ta Meclis Başkanvekili 
Haydar Akar başkanlığında toplandı. TBMM 
Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kanunu Teklifi’nin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı. Yapılan işari oylama 
sonucunda teklifin maddelerine geçilmesi 
kabul edilmedi. Ancak işari bir şekilde yapılan 
oylamanın ardından usul tartışmaları başladı. 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 
Teklifi’nin Genel Kuruldaki görüşmelerinde, teklifin 
maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesinin 
ardından yapılan itiraz üzerine, Meclis Başkanlık 
Divanı toplandı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Meclis Başkanlık Divanı toplantısının 
ardından bir basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güvenlik 
soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesi 
oylamasıyla ilgili yapılan itirazın, Meclis Başkanlık 
Divanı toplantısında ele alındığını belirterek, 
“Karar, Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak. Karar oy 
çokluğuyla. Oylamayla ilgili İçtüzük 13. maddeye 
göre önemli bir yanlışlık olduğu tespiti yönünde ve 
bunun Genel Kurulun oyuna sunulması.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, toplantının ardından 
gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, 
bu yöndeki itirazın ilk olmadığını, 1997’de, 2015’te 
ve daha önce de benzer durumların yaşandığını 

anımsattı. Divan’daki kâtip üyeler arasında bir ihtilafın 
olması üzerine, elektronik oylamaya geçilmesi 
gerektiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu yönde 1998’de, 2016’da Başkanlık Divanı’nca 
alınmış kararlar var. İçtüzük hükmü de bunu 
gerektiriyor. Bu itirazın haklı, haksız vesaire 
olduğuna, yöneten başkan karar veremez. İtiraz 
var mı yok mu? Bir itiraz olduğu, görüntülerde 
var. Dolayısıyla bu itirazı sorgulamak İçtüzük’e 
göre hakkı değil. Dolayısıyla itiraz olduğunda bir 
karar vermeden elektronik oylamaya geçilmesi 
gerekiyor.”

TBMM Başkanı Şentop, Başkanlık Divanı kararının ne 
yönde olduğunun sorulması üzerine, “Oylamayla 
ilgili İçtüzük 13. maddeye göre önemli bir yanlışlık 
olduğu tespiti yönünde ve bunun Genel Kurulun 
oyuna sunulması, oradan çıkacak karara göre, 
oylamanın yenilenmesine yönelik. Genel Kurul, 
tekrarlanması yönünde bir irade ortaya koyarsa 
tekrarlanacak. Başkanlık Divanı’nın kararı, Başkanlık 
tezkeresi olarak Genel Kurula gidecek ve 
Başkanlığın sunuşları kısmında okunacak. Sonra 
bununla ilgili oylama yapılacak. Ona göre karar 
verilecek.” açıklamasında bulundu. Daha önce 
Anayasa Mahkemesine benzer olayların gittiğini 
dile getiren Şentop, Anayasa Mahkemesinin bunu 
aykırı bulmadığına ilişkin net kararının bulunduğunu 
kaydetti.

1 Nisan’da toplanan TBMM Genel Kurulunda, 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 
Teklifi’nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın 
yenilenmesine yönelik Başkanlık tezkeresi kabul 
edildi. Kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi. 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 
Teklifi 7 Nisan’da TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV 
ARAŞTIRMASI KANUNU TEKLİFİ
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Resmî Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile “Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ile 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı” kuruldu. Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına Vedat 
Bilgin, Ticaret Bakanlığına 
Mehmet Muş getirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Grup 
Başkanvekillerinin gündeme 
ilişkin değerlendirmelerinden 
sonra Cumhurbaşkanlığının 
bakanlıklara dair atamaları 
içeren tezkeresi okundu.

Tezkerede, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına Derya 
Yanık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına Vedat 
Bilgin; Ticaret Bakanlığına 
Mehmet Muş’un atandığı 
belirtildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, tezkerenin 
okunmasının ardından 
bakan olarak atanan İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş’un, 
milletvekilliğinin sona erdiğini 
bildirdi.

Tezkerenin okunmasının 
ardından Yanık, Bilgin ve 
Muş, milletvekillerinin alkışları 
eşliğinde ayrı ayrı kürsüye 
gelerek ant içti.

KABİNEYE 
ATANAN  
ÜÇ YENİ 
İSİM 
TBMM’DE 
YEMİN ETTİ



Şehitler Korgeneral Osman 
Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, 
Yüzbaşı Tayfun Kureş, 

Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay 
Şentürk Aydınyer, Astsubay 
Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, 
Astsubay Kıdemli Üstçavuş 
Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş 
Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli 
Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman 
Çavuş Hakan Gül ve Uzman 
Çavuş Tolga Demirci için Ahmet 
Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze 

töreni düzenlendi. Şehitlerin 
Türk Bayrağı’na sarılı naaşları 
askerlerin omuzlarında tören 
alanına getirildi. Cuma namazını 
müteakip, şehitler için cenaze 
namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bitlis’in 
Tatvan ilçesinde askerî helikopter 
kazasında şehit olan Korgeneral 
Osman Erbaş ve 10 askerimiz 

için Ankara Ahmet Hamdi Akseki 
Camii’nde düzenlenen cenaze 
törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, cenaze namazı 
sonrasında yaptığı konuşmada, 
“Ebediyete uğurladığımız, Hakk’a 
uğurladığımız şehitlerimizle son 
buluşmamızda temenni ediyorum 
ki, Rabb’im bizleri sevgili Habibinin 
sancağı altında da buluştursun.” 
dedi.

Bitlis’te 
meydana 
gelen 
helikopter 
kazasında 
şehit olan 
11 asker, 
devlet 
töreniyle 
son 
yolculuğuna 
uğurlandı

11 ŞEHİDİMİZ DEVLET TÖRENİ İLE 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın, 
komutanlığın ötesinde, duruşuyla 
çok farklı, mütevazi bir insan 
olduğunu anlatan Erdoğan, 
“Yanındaki kardeşlerimle beraber 
çıktıkları bir yolculuk esnasında 
meydana gelen bu elim kazayla 
emaneti sahibine teslim ettiler.” 
ifadesini kullandı.

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler 
demeyiniz, onlar diridirler, ancak 
siz bilemezsiniz.” ayetini okuyan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şimdi, 11 şehidimizi Hakk’a 
uğurlarken biz, diri olan bu 
şehitlerimizle inşallah sevgili 
Habibinin sancağı altında da 
bir oluruz. Temennimiz budur. 
Tabii tüm aileye, ordumuza, 
milletimize Rabb’imden sabırlar 
diliyorum. Tezkiye ile şu anda 
bu cenaze namazına katılan tüm 
kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle 
tezkiye ettiniz. Hocamızın da 
ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin 
tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar 
bizim için bir yolculuktaydılar 
ve bu yolculukta da mukadder 
olan ölümle karşı karşıya kaldılar. 
Hepimiz için mukadder olan bir 
ölüm var. Şehadet bunların en 
yücesi, Rabb’im bizlere de bu 
makamı inşallah nasip eder. Hele 
hele din uğrunda, vatan uğrunda 
bu makama kavuşmak her yiğidin 
kârı değil. Rabb’im bir mükâfat 
olarak bunu bizlere lütfederse ne 
kadar güzel. Temenni ederim ki, 
Rabb’im bizlere de bunu nasip 
eder.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının sonunda tüm 
şehitler için Fatiha okunmasını 
istedi.

Şehitlerin Türk Bayrağı’na sarılı 
tabutları askerlerin omuzlarında 
cenaze araçlarına taşındı. “İhtiram 
yürüyüşü”nde Buhurizade Mustafa 
Efendi’nin (Itrî) “Tekbir” adlı eseri 
çalındı. Yakınları, şehitleri asker 

selamıyla uğurladı. Şehitlerin 
naaşları, törenin ardından toprağa 
verilmek üzere memleketlerine 
gönderildi.

Törene, şehitlerin aileleri ve 
yakınları, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, eski 
TBMM Başkanları Binali Yıldırım 
ve Cemil Çiçek, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, 
siyasi parti genel başkanları ve 
temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, milletvekilleri, askerî 
ve sivil erkân katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Bingöl’den Bitlis’in Tatvan 
ilçesine gitmek üzere kalkan askerî 
helikopterin kaza kırıma uğraması 
sonucu şehit olan askerlere 
Allah’tan rahmet diledi. Şentop, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı 
telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Bingöl’den Tatvan’a 
giden ve askerlerimizi taşıyan 
helikopterin düşmesi sonucu şehit 
olan 9 vatan evladımıza Allah’tan 
rahmet, yaralanan 4 askerimize de 

acil şifalar diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Bakan Akar ile 
telefon görüşmesinde, yaşanan 
elim kazadan dolayı çok üzgün 
olduklarını belirtti. Helikopter 
kazasında şehit olan askerlerin 
vatana ve millete büyük hizmetleri 
olduğunu dile getiren Şentop, 
“Şehit askerlerimizi her zaman 
rahmet ve minnetle anacağız. 
Türk milletinin ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin başı sağ olsun.” 
dedi. Şentop, kazada yaralanan 
askerlere acil şifalar diledi.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı 
Dmytro Razumkov, Bitlis’in 
Tatvan ilçesinde meydana 
gelen helikopter kazasında 
şehit olan 11 asker için  
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop’a  
taziye mesajı gönderdi

Ukrayna Parlamentosu Başkanı 
Dmytro Razumkov, sosyal medya 
hesabından Türkçe yaptığı 
paylaşımında şunları kaydetti:

“Bitlis’te askerî helikopterin 
düşmesi sonucu hayatını 
kaybeden Türk askerleri için en 
derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin 
aileleri ve yakınlarına güç ve 
sabırlar, yaralananlara acil şifalar 
diliyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ise, Ukrayna Meclis Başkanı 
Dmytro Razumov’a, Bitlis’te 
helikopter kazasında şehit olan 
askerler için yayımladığı taziye 
mesajı dolayısıyla teşekkür etti. 

Şentop, sosyal medya 
hesabından, Razumov’un taziye 
mesajına cevaben “Değerli 
mevkidaşım, bu üzüntülü 
günümüzde bizlerin yanında 
olduğunuz ve acımızı paylaştığınız 
için teşekkür ederiz.” ifadesini 
paylaştı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
“16 Mart 1921 Moskova 

Antlaşması’nın 100. Yıl 
Dönümünde Türk-Rus İlişkileri” 
konulu panelin açılış konuşmasını 
yaptı. 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Moskova Antlaşması’nın 
ilk kez yayımlanan 
tarihî görüntüleriyle 
birlikte, masanın iki 
tarafı arasındaki samimi 
anlara ve dostluğa şahit 
olduklarını söyledi

“MOSKOVA ANTLAŞMASI’NIN  
100. YIL DÖNÜMÜNDE  
TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ” PANELİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

15 Mart’ta düzenlenen panelde, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un konuşmasından 
önce, bugüne kadar tek kare 
fotoğraf ile hatırlanan Moskova 
Antlaşması’nın tarihî görüntüleri 
yayımlandı. 

Şentop, Moskova Antlaşması’nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin yaptığı, usulüne 
göre her iki devlet bakımından 
yürürlük kazanmış, ilk uluslararası 
antlaşma olması hasebiyle 
özel bir yerde bulunduğunu, 
aynı zamanda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti’nin 
Rusya tarafından tanınması ve 
doğu sınırlarının belirlenmesi 
bakımından önemli bir metin 
olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, Rusya ile çağdaş 
dönemdeki diplomatik ilişkilerinin 
tesisinin 100. yıl dönümünün 
2020’de kutlandığını hatırlatan 
Mustafa Şentop, “Diplomatik 
ilişkilerin tesis edilmesinden 
bir sene sonra imzalanan bu 
antlaşmayla iki ülke, dayanışma 
içinde, birbirlerine destek olma 
konusunda bir karara varmışlardı.” 
diye konuştu.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok 
daha köklü olduğunu belirten 
TBMM Başkanı Şentop, 1492 
yılında Çar III. İvan’ın Sultan II. 
Bayezid’e gönderdiği ticari 
ilişkilere dair mektubun, 
esasen Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin başlangıcı olarak 
kabul edildiğini anlattı. Bazı 
akademik çalışmalarda Moskova 
Antlaşması’nın, TBMM’de 31 
Temmuz 1921’de kabul edildiği 
bilgisinin verildiğini, ancak bu 
tarihin yanlış olduğunu bildiren 
Şentop, Meclis zabıtlarına göre, 
Antlaşma’nın 21 Temmuz 1921’de 
müzakere edildiğini söyledi.

“Türkiye Rusya Muhadenet 
Ahitnamesi” isimli Antlaşma 

metninin, TBMM zabıtlarında 
yer alan halini okuyan Mustafa 
Şentop, Antlaşma metninde bir 
asır önceki cümlelerin bugün de 
gerek Türkiye-Rusya ilişkilerinde, 
gerek iki ülkenin uluslararası 
siyasete bakışında anlamını 
koruduğunu belirtti.

Şentop, iki komşu devlet ve halk 
arasındaki ilişkilerin, 500 seneyi 
aşan bir süre zarfında kültürel 
etkileşim ve iş birliği ile dönemin 
şartları içinde değerlendirilmesi 
gereken, doğal rekabeti 
barındıran bir ilişkiler manzumesi 
olarak tarif edilebileceğini 
kaydederek, “Avrasya 
coğrafyasının bu iki köklü 
devleti, bir araya gelerek iş birliği 
yaptığında, bunun halklarımız, 
bölgemiz ve bütün dünya için 
ortaya çıkardığı olumlu neticeleri 
hep birlikte müşahede ediyoruz.” 
dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde 2000’li 
yılların, ivmenin arttığı ve iş 
birliğinin çeşitlendiği bir dönem 
olduğunu anımsatan TBMM 
Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

“Günümüzde ise 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Sayın Putin sürekli iletişim 
halindeler. Resmî ziyaretlerin 
ve yüz yüze görüşmelerin 
yanı sıra birçok meseleyi 
de çevrim içi konferanslar 
veya telefon görüşmeleriyle 
istişare ediyorlar. TBMM olarak 
biz de, Rusya Federasyonu 
Parlamentosunun her iki 
kanadıyla, Federasyon Konseyi ve 
Devlet Dumasının Sayın Başkanları 
ile farklı vesilelerle temaslarımızı 
sürdürmekteyiz. 

Parlamentolar Arası Dostluk 
Gruplarımız ve İhtisas 
Komisyonlarımız arasındaki 
mevcut iş birliğimizi de 

önümüzdeki dönemde daha 
da güçlendirmek için gerekli 
adımları atmakta kararlıyız.”

TBMM Başkanı Şentop, iki 
büyük ve güçlü ülke olarak 
ticaret hacmini 100 milyar dolar 
seviyesine çıkartmaya kararlı 
olduklarını belirterek, “İş dünyasını 
Türk ve Rus pazarlarına daha fazla 
yatırım yapmaya davet ediyoruz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in çevrim 
içi yöntemle katıldığı, Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü 
güç ünitesinin temel atma 
törenine ilişkin Mustafa Şentop, 
“Bu ortak projeler, mikro düzeyde 
planlamalar gerektiren büyük 
yatırımlar ve büyük başarılardır.” 
ifadesini kullandı.

Panelde, Bilkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, 
Türk - Rus Toplumsal Forumu 
Eş Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 
Rusya Federasyonu Ankara 
Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov birer 
konuşma yaptı.

Ayrıca Moskova Devlet 
Üniversitesi Asya ve Afrika 
Ülkeleri Enstitüsü Fahri Başkanı 
Prof. Dr. Mihail Meyer, panele 
telekonferansla katılarak, 
“Moskova Antlaşması ve Rus-Türk 
ilişkileri” başlığında bir konuşma 
gerçekleştirdi.
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ABD BAŞKANI BIDEN’IN  
1915 OLAYLARINI “SOYKIRIM” OLARAK 
NİTELEMESİNE TEPKİ

AZERBAYCAN MİLLÎ MECLİS 
BAŞKANI GAFAROVA, ŞENTOP’A, 
BIDEN’IN AÇIKLAMASINDAN 
DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ İFADE ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ABD 
Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” 
olarak nitelemesine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 24 Nisan’da 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 

“Biden’ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihî ve 
hukuki hiçbir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların 
ürünü bir açıklamadır. 1981’deki benzer açıklamanın 
nasıl Türkiye’ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı 
yoktur, ama Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek 
niteliktedir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe 
Gafarova, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’u telefonla arayarak, ABD Başkanı 

Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak 
nitelemesinden duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, 24 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Gafarova’nın kendisini telefonla 

arayarak, Biden’ın açıklamasından duyduğu 
üzüntüsünü aktardığını bildirdi. Şentop, paylaşımında 
“Bu açıklamaların siyasi nitelikte olduğu, tarihî ve 
hukuki kıymetinin bulunmadığı, bölge barışına fayda 
sağlamayacağı hususlarında hemfikir olduğumuzu 
gördüm. Kıymetli Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Sahibe Gafarova’ya incelikle ve hassasiyetle daima 
yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Saeima 
Başkanı Murniece’ye 

gönderdiği mektupta, 
parlamentoların, ülkeler ve halklar 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
bakımından önemli rolü 
bulunduğuna işaret etti.

Bu gerçek ışığında Saeima 
gündemine taşınmak istendiğini 
öğrendiği bir konuyla ilgili 
bazı hususları Meclis Başkanı 
Murniece’nin dikkatine sunmak 
istediğine işaret eden Mustafa 
Şentop, “Zatıalinizin de tarihî 
gerçekleri siyasi saiklerle manipüle 
etmeye matuf ve ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilere zarar vermesi 
muhtemel bu tarz girişimlerden 
haberdar olduğu, ancak tasvip 
etmediği kanaatini taşıyorum.” 
ifadesini kullandı.

1915 olaylarının, Saeima 
gündemine getirilmesi yönünde 
yapılan girişimlerin, bugünlerde 
101. açılış yıl dönümünü kutlayan 
TBMM tarafından üzüntüyle takip 
edildiğini bildiren TBMM Başkanı 
Şentop, şöyle devam etti:

“Esasen bazı art niyetli çevrelerin 
kışkırtması ve dezenformasyonu 
neticesinde ortaya çıkan 
ve müşterek hedeflerimizle 
hiçbir surette bağdaşmayan 
bu girişimler, dost ve müttefik 
ülkelerimiz arasındaki mükemmel 

seviyedeki ilişkileri gölgelemekten 
başka bir gayeye hizmet 
etmeyecektir. Bilmenizi isterim 
ki Ermenilere yönelik ‘mezalim’ 
iddiaları, esasen 100 yıl öncesinin 
savaş propagandası olarak 
ortaya atılmış, akademik veya 
hukuki anlamda bir mutabakat 
olmamasına rağmen tarihî 
gerçekler süreç içerisinde daha 
da çarpıtılarak ‘soykırım’ iddiaları 
şekline bürünmüştür.”

“Soykırım” kavramının, uluslararası 
hukukta açıkça tanımlandığını 

vurgulayan Şentop, mektubunda 
şu ifadelere yer verdi:

“1948 Birleşmiş Milletler (BM) 
Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Hakkında 
Sözleşmeye göre, bir eylemin 
soykırım olarak nitelendirilebilmesi 
için böyle bir suçun yetkili bir 
mahkeme tarafından hüküm 
altına alınması gerekmektedir. 
Ancak Ermenilere karşı bir 
soykırım işlendiğine dair hiçbir 
hukuki karar olmadığı herkesin 
malumudur. Nitekim Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 
Perinçek-İsviçre ve Mercan-İsviçre 
davalarına ilişkin aldığı kararlarda 
1915 olaylarının niteliği hakkında 
özellikle akademik dünyada genel 
bir görüş birliği bulunmadığını, 
tarih araştırmalarının doğası 
gereği tartışma ve anlaşmazlıklara 
açık olduğunu, bu nedenle kesin 
sonuçlara veya nesnel ve mutlak 
gerçeklik iddialarına dayanak 
teşkil edemeyeceğini açıkça 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda, 
tarihî olayların perde arkası ve 
niteliğine dair değerlendirmelerin, 
parlamenterlerden ziyade 
tarihçiler tarafından yapılmasının 
daha isabetli olacağı açıktır. 
Ülkemiz, tam da bu anlayışa 
uygun olarak, 2005’te Ermenistan 
ile ortak tarih komisyonu 
kurulmasını teklif etmiştir. Ermeni 
tarafından cevap bulmayan bu 
teklifimiz halen masadadır.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  

Mustafa Şentop, 
Letonya Parlamentosu 
(Saeima) Başkanı Inara 

Murniece’ye mektup 
göndererek, 1915 

olaylarının Saeima 
gündemine getirilmesi 

yönünde yapılan 
girişimlerin, TBMM 

tarafından üzüntüyle 
takip edildiğini belirtti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN  
LETONYA  
PARLAMENTOSU 
BAŞKANI’NA  
“1915”  
MEKTUBU
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“ABD Başkanı Joe Biden’ın 
24 Nisan 2021 tarihli 
açıklamasıyla 1915 olaylarına 

ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını 
içeren tezleri sahiplenmesini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak esefle ve şiddetle kınıyor, 
tarihin siyasi saiklerle tahrifinden 
başka anlam taşımayan bu 
temelsiz iftiraları en güçlü şekilde 
reddediyoruz. Tarihî konularda 
hüküm vermeye hukuken ve 
ahlaken yetkisi bulunmayan ABD 
Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, 
nezdimizde yok hükmündedir.

Birinci Dünya Savaşı şartlarında 
yaşanan, Osmanlı Devleti’nin 
Türk ve Ermeni halkları için trajik 
sonuçlar doğuran olaylardan 
106 yıl sonra böyle sorumsuz 
bir açıklamanın yapılmasının 
sebebi, değişen tarihî belgeler 
ya da uluslararası hukuk normları 
değil, bugünün küçük çıkar 
hesaplarında boğulmuş ABD 
yönetiminin radikal Ermeni 
lobilerinin baskısına boyun 
eğmesidir. Tarihî gerçeklerle 
bağdaşmayan bu açıklama, 
halklar arasında yakınlaşmaya 
hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve 
sorumsuz bir adımdır.

Türkiye, 1915 olaylarının bağımsız 
uzmanlar ve tarihçiler tarafından 
araştırılmasını savunmuş, bu 
amaçla 2005 yılında Ortak Tarihî 
Komisyon kurulmasını önermiş 
ve arşivlerini tüm dünyaya 
açmıştır. Türkiye’nin bu kadar açık, 
kendinden ve tarihinden emin, 
işbirliğinden yana ve bilimsel 
gerçeklerin ortaya çıkmasını 
arzulayan tavrının altında, 1915 
olaylarının gelişim sürecini ve 

sonuçlarını yakinen bilmesi, 
uzak ve yakın geçmişine hiçbir 
zaman belli bir halka toptan 
düşmanlık yapmamış olmasının 
özgüveni vardır. Bu bağlamda, 
hiçbir politikacının ve hükümetin, 
tarihinin araştırılmasından 
kaçınmayan, tam tersine 1915 
olaylarına ilişkin münferiden ya da 
birlikte yapılacak tüm araştırmaları 
destekleyen Türkiye’ye, 
söyleyecek sözü olamaz.

“Soykırım”, kapsamı son derece 
belirli, kullanımı çok somut 
şartlara bağlanmış bir uluslararası 
hukuk kavramıdır. Açıkça 
tanımlanmış bir suçlamaya işaret 
eden bu kavramın tahakkuku, 
1948 tarihli Birleşmiş Milletler 
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi’nde 
belirtildiği üzere, yalnızca yetkili 
bir mahkeme tarafından hüküm 
altına alınabilir. 1915 olaylarının 
hukuken soykırım olarak 
tanımlanabilmesi için gereken 
şartların hiçbiri mevcut değildir. 
Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin 2015 ve 2017 
tarihli kararları da 1915 olaylarına 
tarihî bir tartışmanın ötesinde 
bir anlam atfetmenin mümkün 
olmadığını açık ve net bir şekilde 
ortaya koymuştur. Kaldı ki, sıfatı 
ve makamı ne olursa olsun, 
bir siyasetçinin mahkemelerin 
yetkisinde olan bir hükmü 
vermeye kalkışması hukuken ve 
ahlaken büyük bir sorumsuzluk 
örneğidir.

Bölgemizde kalıcı ve 
sürdürülebilir barışın sağlanması, 
halkların refah ve emniyet içinde 
yaşaması için samimi gayret 

göstermek gerekirken, Başkan 
Biden’ın 1915 olayları hakkında 
yaptığı açıklamanın halkları 
kutuplaştırmaktan, radikal-
aşırıcı çevrelerin gündemini 
desteklemekten ve nefret 
söylemlerini cesaretlendirmekten 
başka bir amaca hizmet 
etmeyeceği açıktır.

Bu çerçevede, Başkan Joe Biden’ı, 
tarihî gerçeklerle bağdaşmayan, 
milletimizin vicdanını derinden 
yaralayan bu hatalı açıklamasını 
değiştirmeye, başta Türk ve 
Ermeni halkları olmak üzere 
bölge halkları için barış, istikrar ve 
güven içinde yaşama çabalarını 
desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz 
üzerinde kaçınılmaz olarak 
olumsuz etkiler yapacak bu 
karardan geri dönmeye davet 
ediyoruz.

101’inci açılış yıldönümünü gururla 
idrak etmekte olduğumuz 
Türkiye büyük Millet Meclisi, 
kimden ve nereden gelirse 
gelsin aziz milletimize ve 
ülkemize yönelik her türlü 
haksız söylem ve davranış 
karşısında millî onurumuzdan, 
bağımsızlığımızdan ve her 
safhasıyla iftihar ettiğimiz 
tarihimizden yana tavır almayı 
sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla 
sürdürecektir.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 
Nisan 2021 tarihli açıklamasının 
kınanması, reddedilmesi ve yok 
hükmünde sayılmasına dair bu 
bildirinin oylanarak kabul edilmesi 
ve alınan kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanması hususunu Genel 
Kurulun tasviplerine arz ederim.”

TBMM GENEL KURULU’NDAN 
ABD’YE KINAMA
27 Nisan’da toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, ABD Başkanı 
Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, 
reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un imzasıyla okunan bildiri 
kabul edildi
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 2 Mart’ta Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 
Kriter Dergisi’ne verdiği 
röportajda, gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye’nin yeni anayasa 
ihtiyacının bir gerçek olduğunu 
ifade eden Şentop, yeni 
anayasa hedefinin her zaman 
kendilerini heyecanlandırdığını 
ve heyecanlandırması 
gerektiğini vurguladı. “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bunu 
dile getirmesinden sonra da 
büyük bir heyecan duyduğumu 
söylemeliyim.” diyen Şentop, yeni 
anayasa çalışmalarına partiler, sivil 
toplum kuruluşları, akademisyenler 
ve üniversitelerin katkıda 
bulunmasının önemine değindi. 
TBMM Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Anayasa’nın 
bölümleri değil, bütünü üzerinden 
bir tartışma yapılmasının daha 
doğru olduğunu düşünüyorum. 
Bir bütünlük içinde herkes 
görüşünü ortaya koysun. Mutabık 
kalınan ve kalınmayan konular 

ortaya konulsun. Yeni anayasayı 
hayata geçirmek için bir formül 
bulunur. Mutabık kalınacak konular 
kolaylıkla çözüme kavuşturulabilir. 
Referanduma gerek bile kalmaz. 
Zira milletimiz, belli bir çoğunluğu 
sağlamak kaydıyla anayasa yapma 
yetkisi vermiş Meclis’e. Anlaşma 
sağlanamayan konular için ise 
nihai söz sahibi olan milletimize 
başvurabiliriz. Yeni anayasa bir 
ütopya değil, gerçekleşebilir bir 
şeydir, yeter ki iyi niyetli olunsun, 
bunu yapma konusunda her 
kesim irade göstersin. Türkiye’nin 
ihtiyacı olan yeni anayasa 
konusunda ortak bir niyet varsa 
ben TBMM Başkanı olarak üzerime 
düşen ne varsa yapmaya, elimi 
taşın altına koymaya hazırım.”

12 Eylül darbecilerinin hazırladığı 
1982 Anayasası’nın üzerinden 
yıllar geçmesine rağmen yeni 
bir anayasa yapılması ihtiyacının 
hiçbir zaman tam olarak ortadan 
kalkmadığını vurgulayan Mustafa 
Şentop, “Bu yüzden bu ihtiyacın 
giderilmesi noktasında millî 
iradenin temsilcisi TBMM’ye yeni 
anayasayı yapmak çok yakışır.” 

ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı 
Şentop, “Meclis’te, soru önergeleri 
bağlamında denetim yetkisinin 
kullanılmasıyla ilgili bir gerileme 
olduğu” iddiasını değerlendirirken 
“Bu konuyu iki sistem arasında 
mukayesede bir kriter olarak 
kullanan arkadaşlar varsa onlara 
net olarak söylemek isterim ki, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde soru önergelerine 
verilen cevaplardaki oran artmıştır. 
Bu, Meclis’in denetim gücünün 
arttığı anlamına geliyor.” şeklinde 
konuştu.

Yeni sistemde Meclis’te 
İçtüzük’ün değişmesi ve yeni 
sisteme uyarlanması gerektiğine 
işaret eden Şentop, bu 
değişikliğin, İçtüzük’ün baştan 
sona farklı bir şekilde yazılması 
anlamına gelmediğini söyledi. 

Bunun için öncelikle 
komisyonda bir çalışma 
yapılacağını anlatan Şentop, 
İçtüzük değişikliğiyle hem 
komisyonların aktif kılınacağını, 
hem de milletvekillerinin çalışma 
imkânlarının arttırılacağını aktardı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 13 Mart’ta 
sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, “Avrupa 
Parlamentosunun son kararındaki 
ülkemize yönelik bilgisizce, 
asılsız ve kötü niyetli iddiaları 
reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, insani değerlere 
sadakat kapsamında Suriye’den 
Türkiye’ye sığınan milyonlarca 
mülteciye elini uzattığını ve 
vicdanın sesi olduğunu belirten 
Şentop, Türkiye’nin, terörizmle 
mücadeleye devam ederken 
Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı 
kararı temelinde siyasi çözüm 
gayretlerine katkı sunmayı 
sürdüreceğini vurguladı.

AP’nin (Avrupa Parlamentosu) 
terör örgütü PKK/YPG’nin Suriyeli 
sivillere yönelik terör eylemlerine 
tepki vermemesinin esef verici 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“AP’yi, büyük özveriyle 3,7 milyon 
Suriyeliye kapılarını açan, NATO 
ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, 
uluslararası hukuka saygılı olan 
Türkiye’nin yanında olmaya ve 
Suriye’deki siyasi sürece destek 
vermeye davet ediyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 26 
Mart’ta Bangladeş Millî 

Günü dolayısıyla Bangladeş 
Meclis Başkanı Shirin Sharmin 
Chaudhury’e tebrik mektubu 
gönderdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Chaudhury’e gönderdiği 

mektupta, 2021’in, 
Bangladeş’in 
kurucu 
Cumhurbaşkanı 
Bangabandhu 
Şeyh Mucibur 
Rahman’ın 

doğumunun 100’üncü, 
Bangladeş’in bağımsızlığının 50’nci 
yılı olduğunu hatırlattı.

Bu anlamlı yılda, Bangladeş Millî 
Günü’nü, Türk milleti ve şahsı 
adına en kalbî hislerle tebrik eden 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, iki 
ülke arasındaki mevcut kardeşlik 
ve dostluk ilişkilerinin temelinde 

derin tarihî, kültürel ve insani 
bağların bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 
“Parlamentolarımız arasındaki 
yakın ilişkiler de bu zemin 
üzerinde gelişmekte, ikili ve 
çok taraflı platformlarda ivme 
kazanmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle dost ve 
kardeş Bangladeş halkına sıhhat, 
huzur ve refah, size ve şahsınızda 
Bangladeş Meclisinin değerli 
üyelerine başarı ve mutluluk 
dileklerimi iletirim.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Avrupa Parlamentosu (AP) 
Genel Kurulunda kabul 
edilen Suriye ihtilafına 
ilişkin kararda Türkiye’ye 
yöneltilen ifadelere tepki 
göstererek “Avrupa 
Parlamentosunun son 
kararındaki ülkemize 
yönelik bilgisizce, asılsız 
ve kötü niyetli iddiaları 
reddediyoruz.”  
dedi

AVRUPA 
PARLAMENTOSUNDA 
SURİYE İHTİLAFINA 
İLİŞKİN ALINAN 
KARARA TEPKİ

BANGLADEŞ  
MİLLÎ GÜNÜ 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla kadın milletvekilleri 
ve TBMM’deki kadın personel ile 
kahvaltıda bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, 
yaşanılan üzücü bir olayla 
karşılandığını dile getiren Şentop, 
“Şüphesiz bu konuda yapılan 
birçok şey var. Zaman içerisinde 
atılan pozitif adımlar var. Ama 
yapılması gereken daha çok şey 
olduğunu da dün yaşanan olayla 

görüyoruz. Bu sebeple 8 Mart’ın, 
kadına karşı şiddet bağlamı 
başta olmak üzere bu konuları 
yeniden tartışmamıza, daha fazla 
gündemimize almamıza vesile 
olacağını düşünüyorum.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 1920, 
1921, 1923’e kadar birçok önemli 
tarihin yüzüncü yıl dönümünün 
anıldığına işaret ederek, 
Türkiye’de Kadınlar Günü’nün 
yapıldığı ilk tarihin de 1921 yılı 
olduğuna dikkati çekti.

Şentop, güncel yaşanan 
olaylara ve Kadınlar Günü’nün 
ortaya çıkışıyla bağlantılı 
olarak gerçekleşen hadiselere 
bakıldığında, 8 Mart’ın bir kutlama 
günü mü, yoksa anma günü 
mü olması gerektiği konusunda 
birtakım tereddütlerin ortaya 
konulabileceğini kaydetti. 
İsmiyle ilgili olarak da “Emekçi 
Kadınlar Günü”, “Dünya Kadınlar 
Günü” tartışmasına dikkati çeken 
Mustafa Şentop, “İlk çıkışı tabii ki 
işçi kadın hareketleriyle bağlantılı. 
Ancak sonuçta ‘emekçi kadınlar 

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Samsun’da bir kadının, eski 
eşi tarafından çocuğunun 

gözü önünde darp edildiğini 
hatırlatarak, kadına yönelik 

şiddete ilişkin, “Dün 
yaşanan olay da gösteriyor 

ki bu konuda yapılacak daha 
birçok şey var. Kadına karşı 
şiddet, sadece kadınların bir 

meselesi, sorunu değildir. 
Toplumsal bir meseledir.” 

dedi.

 “KADINA KARŞI ŞİDDET 
 TOPLUMSAL BİR MESELEDİR”
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günü’ demek de çok doğru 
olmayabilir, çünkü bütün kadınlar 
emekçi. Sadece belli bir iş 
sözleşmesi bağlamında çalışanlar 
olarak değil, ama emekçi 
olmayan kadın yoktur. Belki 
erkek vardır emekçi olmayan, 
ama emekçi olmayan kadın 
yoktur. Dünya Kadınlar Günü 
ifadesi aslında bunu da içeren bir 
ifade olarak doğru bir ifadedir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de bu konuda mesafe 
alındığını kaydeden Şentop, 
ilk kadın hareketlerinin temel 
hedeflerinin, kadınlara seçme 
seçilme haklarının tanınması 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin 
bu konuda Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün tasarruflarıyla öncü 
bir ülke olduğunu vurgulayarak, 
şöyle devam etti: “Dün yaşanan 
olay da gösteriyor ki bu konuda 
yapılacak daha birçok şey var. 
Kadına karşı şiddet, sadece 
kadınların bir meselesi, sorunu 
değildir. Dün yaşanan olayda 
da bunu görüyoruz. Kadın, 
çocuğunun gözü önünde 
böyle bir muameleye, darba 

maruz kalıyor. Aynı zamanda bu, 
çocukların da bir meselesidir. 
Bu anlamda şiddet uygulayan, 
erkek olmakla beraber, kadınların 
kardeşleri, babaları var, dolayısıyla 
erkeklerin de bir meselesidir. 
Toplumsal bir meseledir. Bu 
bağlam içerisinde gerek hukuki 
yönüyle gerekse de kültürel, 
ahlaki, toplumsal boyutlarıyla 
değerlendirmemiz, yeniden ele 
almamız, neler yapacağımıza dair 
birlikte karar vermemiz gerekir. 
Bu, günlük siyasetin olumlu, 
olumsuz kazanımları bağlamında 
ele alınabilecek bir konu da 
değildir. Bu konuda Türkiye’de 
83 milyon olarak birlikte hareket 
etme, birlikte bilinçlenme 
hareketi içerisinde bulunma 
mecburiyetindeyiz.”

TBMM Başkanı Şentop, “Uzun 
yıllar TBMM’de bizi dinleyen Lale 
Işıklar Hanım’a sözü bırakıyorum. 
Hep dinledi, bugün o bize hitap 
edecek” diyerek, TBMM’de kavas 
olarak görevli Işıklar’ı kürsüye 
davet etti. Konuşmasına tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayarak başlayan 
Işıklar da “Yeryüzündeki insan 
yaşamı, sadece erkeklerin 

varlığıyla değil, kadın ve erkekliğin 
ortaklığı, iş birliğiyle oluşur.” dedi. 
Kadınların maruz kaldığı şiddet 
olaylarına işaret eden Işıklar, 
“Kadın ve erkeğin toplum içindeki 
konumları, yapacakları yahut 
yapmayacakları işler, davranışlar, 
tamamıyla toplumsal yapı ve 
algılarla ilgilidir. Toplumsal yapı, 
kadın ve erkeğin hiyerarşik ilişkisi 
üzerinden değil, insani değerleri 
üzerinden kurulmalıdır.” ifadelerini 
kullandı. Işıklar, FETÖ’nün hain 
darbe girişiminin yaşandığı 15 
Temmuz gecesinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Meclis’e geldiğinde, 
kendilerini “Gazi Kavaslar” olarak 
ilan etmesinin, unutamadığı bir 
anı olduğunu anlatarak, “Meclis 
çalışanı olarak bu unvanla 
anılmak bizleri çok duygulandırdı. 
Hâlihazırda bu mesleğe sahip 
tek kadın olarak görevimi 
sürdürmekteyim.” diye konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, kabulde yaptığı 
konuşmada, Türkiye için 

KKTC’nin önem ve ayrıcalık 
taşıdığını dile getirerek, iki ülke 
arasındaki iş birliğinin her geçen 
gün daha da kuvvetlendiğini 
görmenin gurur vesilesi 
olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak seçildikten 
sonra Türkiye’yi ziyaret eden 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, 
geçen yılın ekim ayında Meclis’te 
ağırladıklarını anımsatan Şentop, 
Tatar ile faydalı görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye ve KKTC’nin, sahip olduğu 
iş birliği ve dayanışma ruhuyla 
bütün zorlukların üstesinden 
gelebilecek iradeye ve kudrete 
sahip olduğunu belirten TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “Covid-19 
salgınının tüm dünyayı derinden 
etkilediği bir dönemde, Kıbrıslı 
Türk kardeşlerimize  
gerekli desteği verebilmek için 
her türlü gayreti sarf ettiğimizi, tüm 
imkânlarımızı seferber ettiğimizi 
bilmenizi isterim.” diye konuştu.

TBMM’nin, millî dava Kıbrıs 
meselesiyle ilgili gelişmeleri her 
zaman olduğu gibi, yakından 
takip ettiğini ifade eden TBMM 
Başkanı Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“TBMM, Kıbrıs Türk halkının 
huzuru, refahı ve güvenliği 
konusunda bugüne kadar alınan 
her kararın ve atılan her adımın 
tam destekçisidir. TBMM Başkanı 
olarak seçilmemin hemen 
sonrasında ben de ilk yurt dışı 
ziyaretimi 5 Mart 2019 tarihinde 
KKTC’ye gerçekleştirmiştim. 
Sayın Önder Sennaroğlu’nu KKTC 
Cumhuriyet Meclisi başkanlığına 
seçildiğinde tebrik ettim. Sayın 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nı ve 
beraberindeki heyeti Türkiye’de 
misafir etmekten memnuniyet 
duyacağımı burada bir kere daha 
ifade etmek isterim.”

Kıbrıs Türk’üne yönelik uygulanan 
insanlık dışı izolasyonlar 
karşısında KKTC’nin sesini 
duyurabilmek, görünürlüğünün 
artırılmasını sağlamak bakımından 
parlamenterler seviyesindeki 

temasların giderek daha fazla 
ehemmiyet kazandığına işaret 
eden Şentop, “Bu düşünceyle 
üyesi bulunduğumuz tüm 
parlamenter asamblelerde 
Kıbrıs davasını yüksek sesle dile 
getiriyoruz.” dedi.

TBMM’nin yoğun girişimleri 
sayesinde KKTC’nin, İslam İş Birliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği’nde 
2006’dan bu yana “Kıbrıs Türk 
Devleti” adıyla temsil edildiğini 
dile getiren Mustafa Şentop, 
şunları kaydetti:

“KKTC’nin TÜRKPA’ya tam üye 
olması için girişimlerimiz devam 
etmektedir. Himayemizde 
düzenlenen uluslararası 
etkinliklere Cumhuriyet Meclisinin 
katılımını gözeterek KKTC’nin 
uluslararası görünürlüğünün 
artırılmasına katkı sağlamaya 
önem atfediyoruz. Kıbrıs 
Türklerini temsilen sizlerin Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinde 
temsil edilmenizin, Kıbrıs Türk’ü 
kardeşlerimiz için önemli bir 
kazanım olduğu kanaatindeyim. 
AKPM bünyesindeki faaliyetleriniz 

KKTC BAŞBAKANI SANER TBMM’DE
TBMM 
Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop,  
3 Mart’ta 
Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
(KKTC) 
Başbakanı 
Ersan Saner ve 
beraberindeki 
heyet ile 
Mecliste bir 
araya geldi
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çerçevesinde delegasyonumuz 
ile yakın iletişim ve iş birliği 
içinde olduğunuzu biliyorum. Bu 
vesileyle bu önemli platformda 
davamız uğruna verdiğiniz 
mücadele için sizi tebrik 
ediyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başbakanı Ersan Saner ise 
Kıbrıs Türk halkının, haklı 
mücadelesinde yoluna devam 
ederken, ana vatandan aldığı 
güç ve kudret sayesinde 
yılmadan yoluna devam 
edeceğini, bu konuda en ufak bir 
tereddütlerinin olmadığını belirtti.

Kıbrıs sorununun dünyadaki 
birçok ülke tarafından 1974’te 
başladığı bilinse de aslında 
Kıbrıs sorununun 1963 yılında 
Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni işgal etmesi 
ile başladığını belirten Saner, 
konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi:

“Eğer Kıbrıs’ta işgal ve istila 
sorunu varsa bu işgal ve istila 
sorununun tek müsebbibi 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal 
eden Kıbrıs Rum Kesiminden 
kaynaklanmaktadır. O günden 
itibaren Kıbrıs Türk halkını gettolar 
ile yaşamaya mecbur eden Kıbrıs 
Rumunun 1974 yılında ana vatan 
Türkiye’mizin Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası’ndan doğan 
garantörlük hakkı ile Kıbrıslı Türk 
soydaşlarının özgür yaşamasını 
sağlaması adına Ada’ya yapmış 
olduğu Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 
sonra da bugünlere kadar huzur 
içinde gelmemizin en önemli 
sebebidir.

Türkiye, Kıbrıs’ın uluslararası 
görünürlüğünün olması ve 
kalite standartlarında yaşama 
konusunda da bizleri her zaman 
desteklemiştir ve desteklemeye 
de devam etmektedir. 1974 
sonrasında da her zaman olduğu 

gibi özellikle son 20 yılda KKTC’nin 
gelişmesinde başta Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, kendilerine, 
dost ve kardeş ülke Türkiye’nin 
Meclis Başkanı olarak size de 
ayrıca verdiğiniz destekler için 
teşekkür etmek istiyorum.”

TBMM Başkanı Şentop, 
KKTC Başbakanı Saner ve 
beraberindeki heyetle TBMM 

Genel Kurul Salonu’na giderek, 
kordiplomatik locasından bir süre 
çalışmaları izledi. TBMM Başkanı 
Şentop, KKTC Başbakanı Saner  
ile birlikte Genel Kurulu  
selamladı.

Şentop ayrıca, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde TBMM’de 
bombalanan alanları da Saner ve 
beraberindeki heyete göstererek, 
bilgi verdi.
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Toplantıda gerçekleştirdiği 
konuşmada, Türkiye 
genelinde 850 üyesi ve 

60’tan fazla sektör temsilcisiyle 
dünya üzerinde 100’den fazla 
ülkeye ihracat yapan TÜGİAD 
mensuplarının, iş, güç, imkân ve 
kabiliyetlerinin çok daha fazla 
artmasını ve bereketlenmesini 
temenni eden Şentop, genç 
müteşebbislerin ülkenin aydınlık 
geleceğinin teminatı olduğunu 
söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
2020 yılında başlayan ve 
halen devam eden salgında, 
bütün ekonomiler daralırken 
Türkiye’nin dünyadaki müstesna 
birkaç ülkeden biri olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin 2020 yılını yüzde 1,8 
büyüme ile kapatmasında sizler 
gibi genç, dinamik, cesur, fedakâr 
işadamları ve girişimcilere sahip 
olmamızın büyük etkisi ve katkısı 

olduğunu ifade etmek isterim. 
Milletimizin hızlı hareket etme 
kabiliyeti sayesinde en büyük 
tekstilcilerimizden, küçücük 
meslek liselerimize kadar hemen 
her yerde cerrahi maske ürettik. 
En çok ihtiyaç duyulan solunum 
cihazlarını hızla üretmeye ve 
ihraç etmeye başladık. Hedefimiz 
birçok alanda ülkemizi en iyiler 
arasında en öne taşımaktır. Bu 
hususta iddialıyız ve gayretliyiz.”

Mustafa Şentop, 2020’nin tüm 
belirsizliklerine rağmen TÜGİAD 
ailesinin, yılın belirli dönemlerinde 
ihracat ve büyümede önemli 
başarılar yakalayarak üretimden 
ve ihracattan hiç vazgeçmediğini 
belirtti. Her gün artan üye 
sayısıyla salgın sonrası ticareti de 
hızla geliştirecek hamleleri hayata 
geçirme vizyonuna sahip olan 
TÜGİAD’ın, kaybedilen gelirlerin 
telafi edilmesi adına girişimciliğin 
süreceği sinyallerini şimdiden 
verdiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
TÜGİAD’ın 18. Genel Kurulu’nda 
çok önemli bir gelişme 
yaşandığını ve kuruluştan bu yana 
35 yıl sonra ilk defa, bir kadının 
genel başkan seçileceğine 

dikkati çekerek, “Nilüfer Çevikel 
ile bu büyük gelişmeye imza 
atılacak inşallah. Nilüfer Hanım 
iş hayatındaki başarıları, büyük 
tecrübeleri ve birikimi, sivil 
toplum kuruluşlarındaki liderlikleri 
ile ekibiyle birlikte TÜGİAD’ı 
çok daha ilerilere başarı ile 
taşıyacaktır.” dedi.

Bu arada TUGİAD’ın açılımında 
da bir şeyler yapmak gerektiğini 
belirten Şentop, artık “iş 
adamları” yerine “iş insanları”nın 
kullanıldığına vurgu yaparak, 
“Belki kısaltma muhafaza edilse 
de açık isim daha doğru ve daha 
kapsayıcı şekle dönüştürülmelidir, 
diye düşünüyorum.” dedi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Özlem Zengin de, derneğin 
başkanlığına bir kadının seçilmiş 
olmasının önemli olduğunu 
belirterek, kongrenin hayırlı 
olmasını diledi. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili  
Halis Dalkılıç ve AK PARTİ  
Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu Ban ile TÜGİAD 
Başkanı Nilüfer Çevikel de 
programda birer konuşma  
yaptı.

TÜGİAD  
18. OLAĞAN 
GENEL 
KURUL 
TOPLANTISI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 29 Mart’ta 
düzenlenen Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 
18. Olağan Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, 
TÜGİAD’ın Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç 
iş insanları derneği olduğunu belirtti
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, geçen yıl 
hayatını kaybeden gazeteci, 

yazar ve hikâyeci Ahmet Kekeç’in 
adının verildiği Eyüpsultan’daki 
Kütüphane’nin 29 Mart’taki açılış 
törenine katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, merhum 
Ahmet Kekeç’in gazeteciliğinden 
önce bir edebiyatçı, son yıllarda 
da özellikle romana yönelmiş bir 
yazı adamı olduğunu söyledi. 
Birçok eserinde hüzünlü bir 
ironi ortaya koyan Kekeç’in 
bunun yanında yakın siyasi tarihe 
tuttuğu projektörlere şahitlik 
ettiğini belirten Şentop, Kekeç’i 
köşe yazılarında ve televizyon 
programlarında da ironik bakışını 
hiç eksiltmeden siyasi gündemin 
ve polemiklerin içinde kulaç 
atarken gördüğünü dile getirdi.

Kekeç’in isminin bu kütüphaneye 
verilmiş olmasını isabetli 
bulduğunu aktaran Mustafa 
Şentop, “Bir kitap kafe, 10 bin 
kitaplık kütüphane ve araştırma 
merkezi, ders çalışma alanları, 
toplantı salonları gibi ünitelerle 

aynı zamanda 120 kişiye hizmet 
verecek olan Ahmet Kekeç 
Kütüphanesi’nin çocuklarımız, 
gençlerimiz ve bütün 
Eyüpsultanlı vatandaşlarımız 
için hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu kütüphanede tanıştığı 
kitaplardan yola çıkarak kitap 
okuma zevkiyle iyi bir okur, hatta 
yazma serüvenine başlayarak 
edebiyatçı ve yazar adayları 
çıkarsa kendimi gerçekten 
bahtiyar addedeceğim.” diye 
konuştu. Şentop, kitap tutkusunun 
başka birçok tutkuyla mukayese 
edildiğinde suyun üzerinde 
uzun süre kalabilecek bir tutku 
olduğunu ifade etti.

Kitabın niceliğinin değil, niteliğinin 
önemli olduğuna işaret eden 
TBMM Başkanı Şentop, “Ne kadar 
çok kitap basıldığı değil, ne kadar 
çok kitap okunduğu değil belki, 
basılan ve okunan kitapların 
içeriği ve niteliği bugün de temel 
kıstas olarak görülmektedir. 
Bu itibarla sayısal veriler bir 
gösterge olmakla birlikte her şey 
değildir. Kitap yalnızca içeriğiyle 
değil, biçim ve tasarımıyla da 

öne çıkan hayatımızda yer 
alıyor. Kütüphanelerde devasa 
ciltlerden oluşan kitapların yanı 
sıra sayfalarını ancak toplu iğne 
yardımıyla çevirebildiğimiz 
minik kitaplar da mevcut. Bunun 
dışında cilt, ebat, kâğıt, biçim ve 
baskı tekniği bakımından binbir 
çeşit kitap bugün resmî ya da 
özel kütüphanelerin raflarında 
kendisine uzanıp sayfalarını 
açacak parmakları bekliyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi başta olmak 
üzere kitapseverler için her 
türlü ihtiyaca cevap verecek 
şekilde dizayn edilen yeni nesil 
kütüphanelerin sayısının arttığını 
sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop ve 
katılımcılar açılış kurdelesini 
kestikten sonra kütüphaneyi 
gezdi. Açılışa, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ve İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da 
katıldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 
AHMET KEKEÇ KÜTÜPHANESİ 
AÇILIŞ TÖRENİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, AKPM 
Başkanı Rik Daems ile 30 

Mart’ta TBMM’deki makamında 
görüştü. Daems’i TBMM’de misafir 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Şentop, Konseyin 
kurucu organlarından biri olan 
AKPM’nin, uluslararası teşkilatlar 
bakımından parlamenter 
diplomasinin beşiği ve bütün 
mensupları için bir çatı olduğunu 
kaydetti. “Müşterek değerlerimiz 
temelinde AKPM’nin meşruiyetini 
ve güvenilirliğini muhafaza 
etmeliyiz” diyen Mustafa Şentop, 
salgının ortaya çıkardığı tüm 
meşakkate rağmen Daems’in, 
AKPM’yi faal ve etkin tutmak 
için gerçekleştirdiği çalışmaları 
takdirle takip ettiğini anlattı.

AKPM çatısı altındaki tartışmaların 
hararetinin yüksek olabileceğini, 
ancak parlamenterlerin 
birbirlerine daima saygı 
ve nezaket içerisinde 
davranmaları, beyanlarında 

bu hususu gözetmeleri 
gerektiğini vurgulayan Şentop, 
“(Nefrete Hayır-No Hate!) 
kampanyası yürüten AKPM, 
kendi içinde nefret söylemini 
dizginleyemediği takdirde 
güvenilirliğini ve inandırıcılığını 
kaybedecektir. Bu hususu 
hassasiyetle değerlendirmenizi 
bekliyoruz.” dedi.

Batı Avrupa ülkelerinde, Türk 
toplumuna karşı yabancı 
düşmanlığı saikiyle yapılmış 
saldırıların giderek arttığını ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına 
yansıyan eylem sayılarının 
2018’de 97, 2019’da 125 iken, 2020 
için 214 olduğunu söyledi.

Şentop, 2019’da 52 cami saldırısı 
gerçekleşirken, salgın sürecine 
rağmen 2020’de saldırıların 
121’e tırmandığını, 2021’de ise 
bugüne kadar 13’ü camilere 
yönelik, toplam 21 eylem 
gerçekleştirildiğini bildirdi. Artan 

ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
İslam karşıtlığı ve popülizmin, 
Avrupa’nın temel değerlerini 
ve demokratik kurumlarını 
kökten sarstığını vurgulayan 
Mustafa Şentop, toplumların 
her zamankinden daha çok 
dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde ayrımcılığa, ırkçılığa 
ve İslam karşıtlığına karşı duyarlı, 
dikkatli ve tedbirli davranılmasının 
şart olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 
siyasetçilerin ve medyanın, ırkçı ve 
yabancı düşmanı dil ile beyanatlar 
konusunda daha duyarlı olması 
ve daha kuvvetli tepki vermesi 
gerektiğine işaret ederek, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Irkçılık eylemlerine ilaveten 
birçok Avrupa ülkesinde son iki 
yıldır Türk Müslüman toplumunu 
menfi şekilde etkileyebilecek 
başka gelişmeler de 
yaşanmaktadır. Fransa, Hollanda, 
Danimarka ve Avusturya başta 

TBMM 
BAŞKANI 

ŞENTOP 
AKPM 

BAŞKANI 
DAEMS  

İLE 
GÖRÜŞTÜ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

olmak üzere özellikle Batı Avrupa 
ülkelerinde Müslüman Türk 
toplumunun, dinini özgürce 
yaşamasına engel olabilecek 
nitelikteki mevzuat çalışmalarını 
endişeyle takip ediyoruz. 
Avrupalı dostlarımızın söz konusu 
mevzuat çalışmaları konusunda 
gerekli hassasiyeti göstermelerini, 
engelleyici değil, bütünleştirici 
çalışmalara imza atmalarını talep 
ediyoruz.”

Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’nin, anti-semitik, 
Müslüman karşıtı ve diğer 
dini hoşgörüsüzlük türleri ve 
nefret suçlarıyla mücadele 
konusunda Avrupa Konseyi 
bünyesinde ilk kez bir özel 
temsilci atamış olmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını 
belirten Şentop, yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve 
nefret söyleminin Avrupa’da artış 
gösterirken Avrupa Konseyi’nin 
bu konularda kararlı bir tutum 
sergilemesini beklediklerini 
vurguladı. Türkiye’nin AB 
üyeliğinin stratejik hedef olmaya 
devam ettiğine işaret eden 
Mustafa Şentop, “Türkiye’nin 
AB yöneliminin korunmasının 
ve güçlendirilmesinin herkesin 
menfaatine olacağının altını 
çizmek isterim.” dedi.

AKPM Başkanı Rik Daems de bu 
konuları masaya yatırdığı için 
ve davetten dolayı Şentop’a 
teşekkür etti. Türkiye ziyaretinin, 
kendisi için önemine değinen 
Daems, “Çünkü Türkiye, Avrupa 
Konseyinin çok önemli bir 
üye ülkesi. Sizin de bahsetmiş 
olduğunuz gibi Avrupa 
Konseyine ilk katılan, hatta Avrupa 
Konseyinin kurucu üyelerinden 
ve Konseyin ilkelerinin 
kurucularından olan ülkelerden 
bir tanesisiniz. Türkiye’de 
olduğum için çok memnunum. 
Misafirperverliğiniz için teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik 
Daems’i kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rik Daems ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde TBMM’de 
bombalanan alanları da ziyaret ederek, bilgi verdi. Daems ve Şentop, bombalanan alana karanfil 
bıraktı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKPM Başkanı Rik Daems TBMM Genel Kurul Salonuna girdi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) tarafından Bişkek’te, 
TBMM’nin açılışının 100’üncü, Türk 
devletlerinin bağımsızlıklarını 
kazanmalarının 30’uncu yılı ile 
2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı 
Yılı dolayısıyla düzenlenen “Türk 
Dünyasının Dünü, Bugünü ve 
Geleceği” konulu sempozyumun 
açılışına 17 Mart’ta bir video mesaj 
gönderdi.

2021’i, TBMM’de grubu bulunan 
bütün siyasi partilerin ittifakıyla 
“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” 
olarak ilan ettiklerini hatırlatan 
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “Millî iradenin 
temsil yeri olan Gazi Meclisimiz, 
Şair-i Azam Mehmet Akif’i bu 
vesileyle gelecek nesillere 
tanıtacak çalışmalar yapmayı 
kemal-i hürmetle vazife bildi.” 
dedi.

Şentop, İstiklal Marşı’nın Meclis 
tarafından millî marş olarak 
kabul edilişinin 100. yılının 12 
Mart 2021’de idrak edildiğini 
söyleyerek “Devletimizin adeta 
manzum bayrağı olan İstiklal 
Marşı’nı ve kahraman şairi 
Mehmet Akif’i başta Meclisimiz 
olmak üzere milletçe yâd 
ediyoruz. 2021 senesinin aynı 
zamanda müşterek dil, inanç, 
kültür, tarih, kader ve her 
şeyden evvel gönül bağımızın 
bulunduğu Türk devletlerinin 
bağımsızlıklarını kazanmalarının 
30. yılına tesadüf etmesinden de 
bahtiyarız.” diye konuştu.

Türk Cumhuriyetlerinin, Sovyetler 
Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla 
bağımsızlıklarını ilan ettiğini, 
geçen zaman zarfında devletin 
tesisi ve millî kimlik süreçlerini 
yüksek bir şuurla ve başarıyla 
tamamladıklarını dile getiren 
Mustafa Şentop, şöyle devam 
etti: “Siyasi, ekonomik ve sosyal 
alanlarda gerçekleştirdikleri 

reformlarla büyük inkişaf 
kaydeden ülkeleriniz, güçlü 
ve istikrarlı bir konumda 
uluslararası sistem içerisindeki 
yerlerini almışlardır. Türkiye, Türk 
Cumhuriyetlerinin tamamının 
bağımsızlıklarını ilk tanıyan 
ve bu ülkelerde büyükelçilik 
açan ilk ülke olmuştur. Türk 
Cumhuriyetlerinin gerek ikili 
gerek çok taraflı ilişkilerde, 
buna ilaveten parlamenter 
diplomaside bizim için her daim 
imtiyazlı bir yere sahip olduğu 
aşikârdır. Kardeş ülkelerimizle 
ikili ilişkilerimizi bütün alanlarda 
geliştirme, çok taraflı iş birliğimizi 
genişletme yönünde güçlü bir 
iradeye sahibiz. Kardeşlerimizin, 
müreffeh, siyaseten huzurlu ve 
istikrarlı, uluslararası toplumla 
bütünleşmiş ülkeler olması dış 
politikamızın temel taşlarındandır. 
Türkiye olarak 1990’lı yıllardan 
itibaren Türk Cumhuriyetlerinin 
her alanda kapasitelerini 
artırmalarına destek olmaya 
çalıştık. Devlet tecrübemizi kardeş 
ülkelerle paylaşma hususunda 
gerekli sorumluluğu daima 
üstlendik. Geçtiğimiz 30 yılda, 
bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin 
devlet sistemlerini geliştirmek ve 
dünyayla bütünleşmek yolunda 
katettikleri mesafe takdire 
şayandır. Kardeş ülkelerimizin 
gösterdiği bu başarıyı takip 
etmek bizleri mutlu etmektedir.”

Şentop, Türk Cumhuriyetleri ile 
ikili ilişkilerin hukuki zemininin 
son derece sağlam olduğunu, 
ilişkilerin bütün alanlarda 
kurumsallaşmış iş birliği 
seviyesinde seyrettiğini ifade etti.

Derin kültürel ve toplumsal 
bağlardan güç alan çok yönlü 

TÜRK DÜNYASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ 
VE GELECEĞİ SEMPOZYUMU
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ilişkilerin temelini karşılıklı saygı, 
müşterek fayda ve vizyoner bir 
yaklaşımın teşkil ettiğini belirten 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti:

“Sizlerle kurduğumuz yakın 
iş birliği, küresel ve bölgesel 
politikalarımızda da mâkes 
bulmaktadır. Ülkemizin ‘Yeniden 
Asya’ girişiminin ana ekseninde 
yer alan Orta Asya’nın çevre 
coğrafyalarla bağlantısallığının 
güçlendirilmesi, bu mânâda 
bizim için büyük önem arz 
etmektedir. Hazar Geçişli Doğu-
Batı Orta Koridor girişimimiz, 
bölgesel refah ve küresel 
ticarete katkı vizyonumuzun en 
somut örneklerinden biridir. Bu 
girişimimizin, kardeşlerimizle 
bizi birbirimize daha da 
yakınlaştırmakla kalmayıp 
komşu coğrafyaların refah ve 
istikrarına da katkı sağlayacağı 
kanaatindeyiz. Söz konusu 

girişim ayrıca farklı coğrafyalara 
beraberce ulaşmak için de 
kıymetli bir mekanizmadır.”

Mustafa Şentop, Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerin pek 
çok fırsat sunmakla birlikte, 
çeşitli sınamaları da beraberinde 
getirdiğini söyledi.

Covid-19 salgınının tüm dünyada 
olduğu gibi kardeş ülkelerle 
ilişkiler bakımından zorlu bir 
dönem olduğuna değinen 
Şentop, salgın şartlarına rağmen 
2020’de, kardeş ülkelerle 
ilişkilerde ilerleme sağlamayı 
başardıklarını anlattı.

İkili ticaret rakamlarında ciddi 
bir düşüş yaşanmamasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
“Bu süreçte dünyanın hemen 
her coğrafyasına olduğu gibi 
Türk Cumhuriyetlerine de 

salgınla mücadelede desteğimizi 
ulaştırmaya çalıştık. Ümit 
ediyorum ki bu badireyi en kısa 
zamanda atlatacak, sıhhatli bir 
hayata elbirliğiyle kavuşacağız.” 
dedi.

TÜRKPA’nın, parlamenter 
düzeyde diyalog, dayanışma ve 
iş birliğinin esasını teşkil ettiğini 
belirten Şentop, kuruluşundan 
bu yana büyük mesafe kateden 
TÜRKPA’nın, kurumsal alt yapısının 
güçlendirilmesini, henüz üye 
olmayan kardeş ülkelerin de 
bu çatı altında temsil edilmesini 
önemsediklerini kaydetti. Mustafa 
Şentop, “Türk dili konuşan bütün 
ülkelerin, aynı atanın çocukları 
olarak bir araya gelmeleri, 
asamblemizin uluslararası etkinliği 
ve görünürlüğü açısından tarihî 
bir dönüm noktası olacaktır. Bu 
hedef doğrultusunda hepimizin 
daha çok gayret sarf etmesi bir 
ihtiyaçtır.” diye konuştu.

ATATÜRK BÜSTLERİNE 
YAPILAN SALDIRILARA 
KINAMA

DÜNYA  
ROMANLAR GÜNÜTBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın 
Marmaraereğlisi ilçesinde 

bazı okullarda Atatürk büstlerine 
yönelik gerçekleştirilen saldırılara 
ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 29 Mart’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada 
“Tekirdağımızın Marmaraereğlisi 
ilçesinde, bazı okullarımızda 
Atatürk büstlerine yapılan 
provokatif, alçakça saldırıları 
kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız 
olayı yakından takip etmektedir. 
Olayın fail ya da faillerinin tespiti 
için gerekli çalışmalar süratle 
sürdürülmektedir.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 8 Nisan 
Dünya Romanlar Günü 

nedeniyle kutlama mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Neşeleri, 
samimiyetleri ve kültürleriyle 
kadim medeniyetimizin eşsiz 
bir zenginliği olan Roman 
vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya 
Romanlar Günü’nü kutluyorum. 
Ayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

12 MART MUHTIRASI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 12 Mart 
Muhtırası’nın yıl dönümü 

sebebiyle sosyal medya 
hesabından bir mesaj yayımladı.

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

“Türkiye’de demokrasiye yönelik 
darbe ve müdahalelerden biri 
olan 12 Mart Muhtırası’nın yıl 
dönümünde, demokrasiye ve 
milletimize düşman, yabancıların 
taşeronu darbecileri ve 
işbirlikçilerini lanetliyorum.”
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AVUKATLAR GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir  
kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı mesajında,

 “Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi uğruna 
mücadele eden, onurlu meslek için gönül ve emek 
veren değerli arkadaşlarımın 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nü kutluyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından paylaştığı 
mesajında sağlık çalışanlarının 14 Mart 

Tıp Bayramı’nı kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından paylaştığı 
mesajda, “Çanakkale’de cepheye 
koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima 
hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi 
daha ileriye taşımak için çalışan, bu 
salgın döneminde insanüstü bir gayretle 
canları pahasına mücadele eden sağlık 
çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı 
kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

14 MART  
TIP BAYRAMI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bazı emekli 
amirallerin yayımladığı 

bildiriye tepki göstererek “Yıllardır 
içeride, dışarıda vatan ve millet 
düşmanlarıyla cephe cephe 

amansız bir 
mücadele 
sürerken 
ortalıkta 
gözükmeyen 
emekliler, 
kendi 
uydurdukları 
gündemlerle 
kaos simsarlığı 
üstlenmişler.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
4 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Yıllardır içeride, dışarıda vatan 
ve millet düşmanlarıyla cephe 

cephe amansız bir mücadele 
sürerken ortalıkta gözükmeyen 
emekliler, kendi uydurdukları 
gündemlerle kaos simsarlığı 
üstlenmişler; belli. 

Kahraman milletimiz 15 
Temmuz’da sadece FETÖ’cü 
darbecileri değil, aynı kaynaktan 
beslendiğini bildiğimiz bütün 
darbe sevdalılarını da toprağa 
gömdü. 

Düşünce açıklama başka,  
darbe çağrışımlı bildiri  
hazırlamak başka.” ifadeleriyle 
söz konusu bildiriye tepki 
gösterdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“KAHRAMAN MİLLETİMİZ  
15 TEMMUZ’DA BÜTÜN 
DARBE SEVDALILARINI 
TOPRAĞA GÖMDÜ”
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Polonya’nın başkenti 
Varşova’da düzenlenen 
Avrupa Güreş 

Şampiyonası’nda 2 altın, bir 
gümüş madalya kazanan Serbest 
Güreş Millî Takımı yurda döndü. 

Dünya ve olimpiyat şampiyonu 
millî güreşçi Taha Akgül, Rus 
sporcu Sergei Kozyrev’i yenerek 
8. Avrupa şampiyonluğunu 
elde etti. Türkiye Güreş 
Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye’yi 57 
kiloda temsil eden Süleyman Atlı, 
Rus rakibi Nachyn Mongush’u 
yenerek ikinci kez Avrupa 
Şampiyonu oldu. 97 kiloda 
Süleyman Karadeniz ise Rus 
Alikhan Zhabrailov’a yenildi. 
Avrupa ikincisi olan Süleyman, 
gümüş madalya kazandı.

Altın madalya kazanan Taha 
Akgül ve Süleyman Atlı, gümüş 
madalya kazanan Süleyman 
Karadeniz ile takım yetkilileri, hava 

yoluyla İstanbul aktarmalı olarak 
Ankara Esenboğa Havalimanına 
geldi. Millî güreşçiler, Esenboğa 
Havalimanı’nda çiçek ve Türk 
Bayraklarıyla karşılandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Polonya’da düzenlenen 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
8. kez altın madalya kazanan millî 
güreşçi Taha Akgül’ü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
22 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajında, “125 kilo finalinde Rus 
rakibi Sergei Kozyrev’i yenerek 8. 
defa Avrupa Şampiyonluğu elde 
ederek ülkemize altın madalya 
kazandıran dünya ve olimpiyat 
şampiyonu Taha Akgül’ü tebrik 
ediyorum. Başarıların daim olsun 
şampiyon. Allah sırtını yere 
getirmesin.” ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Avrupa Güreş 

Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanan Süleyman Atlı ile gümüş 
madalya kazanan Süleyman 
Karadeniz’i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
20 Nisan’da Atlı ve Karadeniz’i 
sosyal medya hesabından yaptığı 
ve Süleyman Atlı ile Süleyman 
Karadeniz’in fotoğraflarına yer 
verdiği paylaşımlarla ayrı ayrı 
kutladı.

“Polonya’da düzenlenen Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda 57 kiloda 
mücadele eden ve altın madalya 
kazanan millî sporcumuz 
Süleyman Atlı’yı tebrik eder, 
başarılarının devamını dilerim.” 
ifadelerini kullanan Şentop, 
Karadeniz için de “Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 97 kiloda 
gümüş madalya kazanarak bizleri 
gururlandıran millî güreşçimiz 
Süleyman Karadeniz’i yürekten 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.” paylaşımını yaptı.

SERBEST GÜREŞ MİLLÎ TAKIMINDAN  
2 ALTIN MADALYA
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Milletvekilliğinin kesin 
hüküm giyme veya 
kısıtlanma halinde 

düşmesi, milletvekilleri 
hakkında kesinleşen mahkeme 
kararının TBMM Genel Kuruluna 
bildirilmesiyle gerçekleşiyor. 
Mecliste bu kapsamda 39 yıldır 
dönem sonuna bırakılan “kesin 
hüküm dosyası” bulunmuyor.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nde 
yer alan hükümlere göre, bir 
milletvekilinin seçilmeye engel 
bir suçtan hüküm giydiğine 
ilişkin kesinleşen mahkeme kararı 
hakkında Meclis Başkanlığına 
gelen tezkere, Genel Kurulda 
okunduğu anda üyelik sıfatı sona 
eriyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP 
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’na “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçundan 
verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını 
onadı. Yargıtay tarafından verilen 
ve kesinleşen karar hakkındaki 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
Genel Kurulda okunarak bilgiye 
sunulmasıyla Gergerlioğlu’nun 
milletvekilliği düştü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere 
göre, bir milletvekilinin seçilmeye 
engel bir suçtan hüküm giydiğine 
ilişkin kesinleşen mahkeme kararı 
hakkında TBMM Başkanlığına 
gelen tezkerenin, Genel Kurulda 
okutulması ve milletvekilliğinin 
düşürülmesi, 1982’den bu 

yana yasama dönemi sonuna 
bırakılmadı.

1982 Anayasası’nın yürürlüğe 
girdiği andan itibaren bir 
milletvekilinin seçilmeye engel 
bir suçtan hüküm giydiğine 
ilişkin kesinleşen mahkeme kararı 
hakkında Meclis Başkanlığı’na 
gelen tezkere, Genel Kurulda 
yalnızca okunmuyor, ayrıca oya 
sunuluyordu. Milletvekilliğinin 
düşmesiyle ilgili kesin hüküm, 
1995’teki Anayasa değişikliğinden 
bu yana Genel Kurulun yalnızca 
bilgisine sunuluyor.

Kavakcı’nın milletvekilliğinin 
düşürülmesi

21. yasama döneminde farklı 
mahiyette olmakla birlikte 
vatandaşlıktan çıkarılan Fazilet 
Parti’li Merve Kavakcı’nın 
milletvekilliği düşürüldü. 
Hakkında kesin hüküm veya 
açılan dava bulunmamasına 
rağmen Kavakcı’nın vekilliğinin 
düşürülmesi için yasama 
döneminin sonu beklenmedi.

24. yasama döneminde 
hakkında kesinleşen yargı kararı 
bulunan Van Milletvekili Kemal 
Aktaş’la ilgili dokunulmazlık 
tezkeresi, Yargı Hizmetlerinin 
Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen 
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların 
Ertelenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında, milletvekilinin 
durumunun yargı mercilerince 
yeniden değerlendirilmesi 
amacıyla iade edildi. Kanun, 
Aktaş’ın lehine olduğu için kesin 
hüküm bekletildi. Çıkan kanundan 
yararlanan Aktaş’ın milletvekilliği, 
7 Haziran 2015’te yapılan 25. 
Yasama Dönemi Milletvekili 
Genel Seçimi ile sona erdi.

Meclis Başkanlığına 25 Mayıs 
2015’te sunulan 24. dönem 
İstanbul Milletvekilleri Sebahat 
Tuncel ile Engin Alan’ın mahkûm 
oldukları kesin hükümlere ilişkin 
tezkereler, TBMM’nin 7 Nisan 
2015’te tatile girmesi nedeniyle 
Genel Kurulun bilgisine 
sunulamadı.

26. dönemde 8 HDP’linin 
milletvekilliği düşürüldü

Bu arada 26. yasama döneminde 
de 8 HDP’linin kesin hüküm 
giyme nedeniyle milletvekilliği 
düşürüldü. HDP’li Figen 
Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, 
Besime Konca, Ferhat Encu, 
Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, 
Osman Baydemir ile Selma Irmak, 
bu isimler arasında yer aldı.

26. dönemde 13 Mayıs 2018’de 
TBMM Başkanlığına sunulan eski 
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan 
hakkındaki tezkere, Meclisin, 
17 Mayıs 2018’de tatile girmesi 
nedeniyle Genel Kurulun bilgisine 
sunulamadı.

MECLİS’TE 39 YILDIR DÖNEM 
SONUNA BIRAKILAN 
“KESİN HÜKÜM DOSYASI” 
BULUNMUYOR
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İki milletvekili infaz 
düzenlemesinden yararlandı

27. yasama döneminde CHP’li 
Enis Berberoğlu hakkındaki 26 
Kasım 2018’de gelen kesin hükme 
ilişkin tezkere, Ocak 2019’da 
gelen bir başka milletvekili ile 
alakalı kesin hükme ilişkin tezkere 
ve daha sonra Haziran 2019’da 
da başka bir milletvekiline 
ilişkin kesin hükmü ihtiva eden 
tezkere hem bireysel başvuru 
hem de o dönem gündemde 
olan yargı paketi bağlamında 
değerlendirildi. Bu konuda gerekli 
değerlendirmeler yapılarak 
uzman hukukçularla görüşüldü. 
Bireysel başvurunun, Anayasa 
ve TBMM İçtüzüğü hükümleri 
karşısında kesin hükmün Genel 
Kurula bildirilmesine engel 
olmadığı kanaatine varıldı.

Yargı paketi kapsamındaki 
düzenlemelerin söz konusu 
milletvekillerinin durumuna 
etkisi de değerlendirildi. 
Enis Berberoğlu dışındaki iki 
milletvekilinin bundan istifade 
ettiği anlaşıldı. Bu dosyalar ilgili 
mercilere gönderildi.

Anayasa, İçtüzük ve teamüllerin 
gereği yerine getirildi

Meclis Başkanlığına 30 Ocak 
2020’de de HDP’li Leyla Güven 
ve Musa Farisoğulları hakkında 
kesin hükümler geldi. İnfaz 
düzenlemesinin milletvekillerine 
etkisi değerlendirildi. 
Enis Berberoğlu da infaz 
düzenlemesinden bir şekilde 
yararlandı. İnfaz düzenlemesi 
sonrasında Meclis çalışmalarına 
ara verildi.

Meclis çalışmalarının başladığı 
ilk hafta Anayasa, İçtüzük ve 
teamüllerin gereği yerine 
getirilerek Güven, Farisoğulları 
ile Berberoğlu’nun haklarında 
kesinleşen mahkeme kararları  

4 Haziran 2020’de Genel Kurulda 
okundu ve milletvekillikleri düştü.

Meclis’te son olarak Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’nun kesinleşen 
hükmü okundu ve milletvekilliği 
düşmüş oldu.

Bu arada TBMM Başkanlığına 17, 
18, 19, 20, 22, 23 ve 25. yasama 
dönemlerinde, bir milletvekilinin 
seçilmeye engel bir suçtan 
hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen 
mahkeme kararı hakkında tezkere 
gelmedi. 

TBMM Genel Kurulu, 17 Mart’ta 
Meclis Başkanvekili Celal Adan 
başkanlığında toplandı. Genel 
Kurulda, HDP Kocaeli Milletvekili 
Ömer Faruk Gergerlioğlu 
hakkında mahkemece verilen 
ve kesinleşmiş cezaya ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okunarak bilgiye sunuldu. 
Anayasa gereğince, Genel 
Kurulda okunan tezkerenin 
ardından Gergerlioğlu’nun 
milletvekilliği düştü.

Hakkında mahkemece verilen 
kesinleşmiş cezaya ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
Genel Kurulda okunmasının 
ardından milletvekilliği düşen 
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 
Meclisteki eylemine devam 
edeceğini bildirdi. Gergerlioğlu, 
TBMM Genel Kurulunda  
17 Mart Çarşamba günü 
gerçekleşen birleşimde, hakkında 
mahkemece verilen kesinleşmiş 
cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresinin okunmasının ve 
milletvekilliğinin düşmesinin 
ardından ilk olarak HDP 
milletvekilleriyle birlikte TBMM 
Genel Kurulunda oturma eylemi 
başlatmıştı. Burada yaklaşık  
3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu  
ve beraberindeki milletvekilleri, 
daha sonra salondan ayrılarak, 
Parti’nin Meclis’teki grup odasına 
geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi 
nedeniyle protesto amacıyla 
Meclis’ten ayrılmayan ve 4 gün 
boyunca HDP’nin Meclis’teki grup 
odasında bekleyen Gergerlioğlu 
gözaltına alındı.

TBMM Başkanı Şentop: 

“Hiç kimse TBMM’yi hukuk 
dışı bir propagandanın 
parçası kılamaz.”

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, milletvekilliği düşen, 
ancak TBMM’den ayrılmayan 
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 
Meclisten çıkarılmasıyla ilgili, 
“Hiç kimse, milletimizin temsil 
makamı olan TBMM’yi hukuk 
dışı bir propagandanın parçası 
kılamaz. Bunu yapmaya 
kalkanlara karşı gereği, hukuk 
dahilinde yapılır ve yapılmıştır.” 
dedi.

Şentop, yaptığı yazılı 
açıklamada, “Tamamen 
Anayasa ve TBMM İçtüzüğü 
hükümlerinin gereği olarak 
yapılan bir işleme karşı TBMM 
çatısı altında bir eylemin 
devamına ve Meclis’in terörize 
edilmeye çalışılmasına 
müsaade edilmeyeceği 
bilinmelidir.” dedi.

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 83



Siyasi partilerin kapatılması

“Siyasi partiler, Anayasa ve Siyasi Partiler 
Kanunlarında olan ölçülere uygun olarak siyaset 
yapmalıdır. 

Kendi işine geldiği zaman, belli bir statüyü 
kazanmak söz konusu olduğu zaman kimsenin 
kanunlarla ilgili bir şikâyeti yok, ama işleyişiyle ilgili 
siyasi partilerin şikâyetleri ortaya çıkıyor; müeyyide 
uygulandığında ‘Niye müeyyide uygulanıyor?’ diye 
soruluyor. 

Hukuk sistemine göre kazanılmış bir statü 
varsa bunun işleyişiyle ilgili olan kurallara da 
uyacaksınız. Bilhassa siyasi partilerin siyaset 
yapması lazım. Bilhassa terör örgütleriyle kanunun 
koyduğu mesafeyi korumaları lazım; bu görüntü 

verilmemelidir veya bu görüntüyü destekleyecek 
deliller, ilişkiler ortaya çıkmamalıdır.”

Fezlekeler

Şu anda Meclis’te 1300’e yakın, milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke 
bulunduğunu bildiren Şentop, “Bu çok yüksek bir 
sayı. TBMM’de bu kadar çok dokunulmazlıkların 
kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo.” 
dedi. 

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kararının 
beklenmesinin söz konusu olmadığını, çünkü bunun 
kesin hükmü ortadan kaldırmadığını vurgulayan 
Şentop, kararın ilgili mahkeme tarafından 
kaldırılması gerektiğini söyledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 22 Mart’ta TRT Haber’in 
canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, suçun cezasının ağırlığı veya 
suçun niteliği dikkate alınarak, milletvekili dokunulmazlıklarının 
kaldırılması ya da genel anlamda sınırlayıcı bir düzenlemenin 

düşünülebileceğini belirtti
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“Meclisin propaganda alanına dönüştürülmesine 
izin verilmemesi gerekir.”

Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştüğü halde 
TBMM Genel Kurul Salonu’nda kalmasının, hem 
İçtüzük’e göre yanlış, hem de yaşanmamış bir 
durum olduğunu aktaran Şentop, “Orada da kalmadı 
mesele. Meclis içerisinde bu sefer birtakım eylemler 
tabiri caizse, yapılmaya başlandı.” diye konuştu.

Yapılanlar suç oluşturmaya başladığında farklı bir 
süreç işlediğini kaydeden Şentop, Gergerlioğlu’nun, 
Meclis’te kaldığı günlerde görevlilerce tutulan 
tutanaklar bulunduğunu hatırlattı.

TBMM İçtüzüğü’nün 170. maddesine göre, ‘Meclis 
binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, 
savcılığın doğrudan soruşturma yapabileceği bir 
suçsa, soruşturma izni verilmesi gibi hususlar söz 
konusu değilse, doğrudan savcılığın soruşturma 
yapabileceği bir husussa savcılığın talimatı yerine 
getirilir.’ diyor. İçtüzük hükmü bu. Savcılıktan 
gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine 
getirmiştir.”

Meclis’in propaganda alanına, illegal sloganların 
atıldığı, faaliyetlerin yürütüldüğü bir alana 
dönüştürülmesine de izin verilmemesi gerektiğine 
dikkati çeken Şentop, “Biz de bunu yaptık.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, “Uzlaşılan 
noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden 

hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu 
bulunabilir.” dedi.

Yeni Anayasa

Yeni anayasa yapma konusunda öncelikle bir niyet 
olması gerektiğini dile getiren Şentop, “Uzlaşılan 
noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket 
etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.” 
diye konuştu. Siyasi partilerin anayasa konusundaki 
öngörülerinin somut olarak maddelere 
döküldüğünde anlaşılabileceğini belirten Şentop, 
“2011’de başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
sürecinde aslında önümüze bütün siyasi partilerin 
nasıl bir anayasa öngördüklerini ortaya koyan 
metinler çıktı. Yani tam bir anayasa metni, bütün 
siyasi partilerin önerileri olarak karşımıza çıktı. Bence 
yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç 
olur, olmaz. Sonuç almak mutlaka hedef olmalı 
samimi olarak; ama somut bir metin ortaya çıkmalı.” 
ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi

Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi’nden 
Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmesiyle TBMM’nin 
devre dışı bırakıldığı eleştirilerine ilişkin Şentop, 
Anayasa’ya göre, milletlerarası bir anlaşmanın kabul 
edilme ve yürürlüğe konulmasının; “imzalanma”, 
“onaylanmasının uygun bulunması” ve “onaylanma” 
şeklinde üç adımı olduğunu aktardı. Şentop, 
“Mahkemelerin ve idarenin uygulamalarında 

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerine yapılan 
atfa ben rastlamadım. Belki birkaç tane olabilir. 
Türkiye’de, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun var. Bu kanun 
yürürlükte. O kanuna dayanarak uygulama yapıyor 
idare ve mahkemeler. Sözleşme’den çıkılmış olması, 
o kanunu da yürürlükten kaldırmıyor.” diye konuştu.

“Bu sistemde erken seçim söz konusu değildir.”

Şentop, “Vaktinden önce bir seçim olasılığı görüyor 
musunuz?” sorusunu “Sıfır ihtimal veriyorum.” diye 
yanıtladı. Erken seçim tartışmalarının, eski sistemin 
kavramlarıyla bugünkü sistem hakkında yorum 
yapılan konulardan biri olduğunu ifade eden 
Şentop, şöyle devam etti: “Erken seçim için eskiden 
karar almak çok kolaydı. Mecliste bir nitelikli sayı da 
aranmıyordu. Karar yeter sayısı sağlandığında seçim 
kararı alabiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi bir erken 
seçim kararı alabilmek için Mecliste nitelikli çoğunluk 
aranıyor. Dengeli bir sistem kurduk burada. Meclis 
bir seçim kararı aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 
seçimi de yenileniyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı 
aldığında kendi süresini kısaltmış oluyor. Önünde 
iki yıl varsa, millet sormaz mı, ‘Niye geldin daha iki 
yıl var seçime?’ diye. Bu sistemin mantığına aykırı 
erken seçim. Niye var Anayasa’da? Çok ciddi bir kriz 
olduğu takdirde, bir çıkmaza girdiğinde siyaset, bir 
açık kapı olsun diye düşünülmüş bir düzenleme. Yani 
çok nadir kullanılabilecek bir imkân olarak bırakılmış. 
Yoksa eski sistemde olduğu gibi, ki hiçbir zaman 
eskiden vaktinde yapılan seçim yoktu. Bu sistemde 
erken seçim söz konusu değildir. O bakımdan ben 
bunun hukuken zorluğunu ifade edeyim, siyaseten 
de çok mantığı yok.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Mart’ta  Habertürk TV’nin 
canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
23 Mart Pakistan Millî Günü 

dolayısıyla Pakistan Ulusal Meclis 
Başkanı Asad Kaiser ile Pakistan 
Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani’ye 
tebrik mektubu gönderdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı 
Kaiser’e gönderdiği mektupta, 
“Pakistan Millî Günü’nü, Türk 
milleti ve şahsım adına en kalbî 
hislerle tebrik ederim.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye ve Pakistan 
arasındaki, köklerini tarihî 
ve kültürel bağlardan 
alan kardeşlik ilişkilerinin, 
iki ülke parlamentoları 
arasındaki yakın ilişkilere 

de güç verdiğini belirten Şentop, 
“Ülkelerimiz arasındaki bu kıymetli 
bağların, halklarımızın ortak 
faydasına hizmet edecek şekilde 
geliştirilmesine yönelik karşılıklı 
irade memnuniyet vericidir. Bu 
düşüncelerle, dost ve kardeş 
Pakistan halkına esenlik ve refah, 
size ve Pakistan Ulusal Meclisinin 
değerli üyelerine afiyet ve 
mutluluk dileklerimi sunarım.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan 
Senatosu Başkanı Sanjrani’ye 

gönderdiği mektupta da Pakistan 
Millî Günü’nü kutladı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki, 
köklerini tarihî ve kültürel 
bağlardan alan mevcut kardeşlik 
ilişkilerinin, parlamentolar 
arasındaki yakın ilişkilere de güç 
verdiğini vurgulayan Şentop, 
“Ülkelerimiz arasındaki bu kıymetli 
bağların, halklarımızın ortak 
faydasına hizmet edecek şekilde 
geliştirilmesine yönelik karşılıklı 
irade memnuniyet vericidir. 

Bu düşüncelerle, dost ve kardeş 
Pakistan halkına esenlik ve refah, 
size ve Pakistan Senatosu’nun 
değerli üyelerine afiyet ve 
mutluluk dileklerimi sunarım.” 
ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN MİLLÎ GÜNÜ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İtalya 
Başbakanı Mario Draghi’nin 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik 
sözlerini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
8 Nisan’da sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımında, 
“İtalya’nın çaresizlikten başbakan 
yaptığı zatın Türkiye’ye ve 
Cumhurbaşkanımıza yönelik 
çirkin sözlerini red ve iade 
ediyoruz. Acemi ve seviyesiz 
siyasetçi, ülkesinin sırtında ağır 
ve talihsiz bir yüktür.” ifadesini 
kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN İTALYA BAŞBAKANI 
DRAGHI’NİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ 
SÖZLERİNE KINAMA

BALKAN ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı 
mesajında, “26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne 
Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, 
minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk 
Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıl dönümü 

dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
10 Nisan’da sosyal medya hesabından 

“#PolisTeskilatı176Yasında” hashtag’ı ile yaptığı 
paylaşımda “Ülkemizin emniyetini ve huzurunu 
temin için canı pahasına çalışan polislerimizin, 
bütün emniyet mensuplarımızın ‘#PolisHaftası’nı’ 
kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla 
anıyorum.” ifadelerine yer verdi.



Kanuna göre; 

• Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki 
paralar amacı dışında kullanılamayacak ve 
haczedilemeyecek; şirketler, faizsiz esaslara 
göre faaliyet gösterecek.

• Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye 
tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

• Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi 
imzalanmasını takip eden 14 gün içinde 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma 
hakkına sahip olacak, bu kapsamda katılım 
bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

• Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman 
faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla 
kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılacak.

• Kendisine devredilmiş para, para yerine geçen 
evrak, senet veya diğer malları, kendisinin 
ya da başkasının zimmetine geçiren tasarruf 
finansman şirketi yönetim kurulu başkan, üyeleri 
ve diğer mensupları 6 yıldan 12 yıla kadar 
hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılacak, tasarruf finansman şirketinin 
uğradığı zararı tazmin edecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4 Mart’ta TBMM Genel Kurulunda 
kabul edildi

TASARRUF FİNANSMAN 
ŞİRKETLERİNİN DENETİM ALTINA 
ALINMASI TEKLİFİ YASALAŞTI

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202188





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Ermeni tarafının 

tarihî gerçeklere aykırı olarak 
kabullendiği ve diğer ülkelere 
kabul ettirmeye çalıştığı söylem, 
Türkiye ile Ermenistan arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesi 
çabalarına ve hatta diğer 
ülkeler ile ilişkilerine gölge 
düşürmektedir. Umuyoruz ki bu 
yaklaşımlar ve söylemler artık 
son bulur. Biz, Türkiye olarak 
barış zemininde uzlaşabilmek 
için çeşitli adımlar atmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Meclis Başkanı Şentop, 24 
Nisan’da Ermeni terör örgütü 
Asala tarafından şehit edilen 
diplomatlar ve ailelerinin Cebeci 
Asri Mezarlığı’ndaki kabirlerini 

ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehitler 
için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua 
edildi. Daha sonra bir konuşma 
yapan Şentop, 1970’lerden 
itibaren Ermeni terör örgütlerinin 
eylemleri sonucunda hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet 
diledi.

Kendi topraklarından binlerce 
kilometre uzakta, bir devlet 
için, emniyeti en üst düzeyde 
temin edilmesi gereken 
diplomatların, büyükelçilerin 
ve ailelerinin terör eylemlerine 
maruz kalarak şehit edilmelerinin 
diplomasi açısından çok hazin 
bir durum olduğunu bildiren 
Şentop, “Yüzyıllardır diplomasiye 
hakim olan ‘elçiye zeval 
olmaz’ ilkesi, dünyanın gözleri 
önünde Ermeni terör örgütleri 

tarafından ihlal edilmiş ve bu 
örgütler tarafından eylemlerin 
sorumluluğu bizatihi kabul 
edilmişken zanlıların birçoğunun 
gerektiği gibi yargılanmaması 
dünya devletlerine utanç olarak 
yetmelidir.” diye konuştu.

“1973’te başlayan, tarihte eşi 
benzeri görülmemiş alçakça 
terör eylemleri Türk diplomatlara 
karşı yıllarca süren bir terör 
dalgasını getirmiştir.” ifadelerini 
kullanan Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Yıllarca ülkemiz hakkında 
‘güvenli değil’ uyarısı yapılırken, 
Avusturya’dan Fransa’ya, 
Portekiz’den ABD’ye, Kanada’dan 
İtalya’ya, İspanya’dan Hollanda’ya, 
Yunanistan’dan İsviçre’ye, 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ASALA TERÖR 
ÖRGÜTÜNCE KATLEDİLEN DİPLOMATLARIN 
KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Belçika’dan Bulgaristan’a kadar 
Avrupa’nın birçok ülkesinde 
üstelik diplomat düzeyinde 
terör saldırısına maruz kalmış 
olmamız, bu söylemi kabul eden 
devletlerin ikiyüzlülüğünü açık 
etmektedir. 31 diplomatımızın 
ve bazılarının aile mensuplarının, 
hatta kendi vatandaşlarının 
da vefatına neden olan bu 
korkunç terör saldırıları bütün 
dünya ülkelerinin hep birlikte 
gür bir sesle kınaması gereken 
hazin olaylardır. 1982 yılında Los 
Angeles Başkonsolosu Kemal 
Arıkan’ın trafik ışıklarında şehit 
edilmesinin hüznü hâlâ çok 
tazedir. Katil zanlısı Sasunyan’ın 
daha birkaç ay önce tahliye 
edilmesi ve adı geçen zanlının 
tehdit oluşturduğuna ilişkin yeterli 
delil görülmemesi ve mahkeme 
kararında zikredilen ifadelerin 
siyasi bir mesaj içerdiği açıktır. 
1973 tarihinde 78 yaşındaki 
Amerikan uyruklu Ermeni 
Gürgen Yanıkyan’ın, elinde 
Osmanlı sarayından kaçırılmış 
tablo ve banknotların varlığı 
ve bunları Türkiye’ye armağan 
etme isteğiyle (Baltimore 
Otel’de) buluştuğu Los Angeles 
Başkonsolosu Mehmet Baydar 
ve Konsolos Bahadır Demir’i 
şehit ettikten 10 yıl sonra afla 
serbest bırakılması yaşanan terör 
olaylarına ülkelerin bakış açısını 
göstermektedir.”

Bir gazetecinin ABD’nin 2003’te 
Irak’a girdiğini anımsatarak, 
ABD’nin burada yaptıklarına 
ilişkin TBMM’nin bir karar alıp 
almayacağını sorması üzerine 
Şentop, tarihî olaylarla ilgili 
parlamentoların, hükümetlerin 
karar almasını doğru 
bulmadıklarını söyledi. Şentop, 
şunları dile getirdi:

“Eğer bunu doğru bulmuş olsak, 
dediğim gibi, bir yasama dönemi 
değil, Avrupa ülkeleriyle ilgili 
olarak da kattığımızda, herhalde 

biz parlamento olarak işimizi, 
gücümüzü bırakıp bu tür kararları 
almak durumunda kalırız. Çünkü 
gerek ABD’nin gerek başka 
ülkelerin, Fransa’nın, İngiltere’nin, 
Almanya’nın, kim varsa bunların, 
19. yüzyıl tarihine bakarak 
alabileceğimiz o kadar çok karar 
var ki; ama bu yanlış olur. Biz, 
prensip olarak, diyoruz ki tarih 
tarihçilerin işidir. Hukuki boyutları 
varsa o da hukukçuların ve 
mahkemelerin işidir. Siyasetçiler, 
parlamentolar, hükümetler, 
bakanlar, başkanlar bu konularla 
ilgili karar almaya başladığı 
zaman bunun sonu gelmez; bu, 
ülkeler arasındaki ilişkileri sabote 
eder, zehirler. Biz bunu doğru 
bulmadığımız için kendimiz 
bunu yapmıyoruz ama bu tür 
karar alanlara karşı da gereken 
cevabı Parlamento olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak da 
veririz. Gerekli mercilerde, 
bakanlarımız, hükümetimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımız da cevabı 
verir, verecektir her zaman.”

1915 olaylarıyla ilgili tek bir 
cümle okumayan, hiçbir 
belge görmediğini herkesin 
kabul ettiği senatörlerin, 
milletvekillerinin, bakanların, 
başkanların, başbakanların bu 
konuda fikir beyan etmesinin 

iyi niyetle izah edilemeyeceğini 
belirten Mustafa Sentop, 
bunların, gerçeği öğrenmek, 
gerçeği insanlara aktarmak için 
yapılan çalışmalar, faaliyetler ve 
söylemler olmadığını dile getirdi. 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bugün de birçok yerde 
görmüşsünüzdür, her ülkeden, 
Fransa’dan, Amerika’dan, 
Almanya’dan tarihçiler var ve 
bu tarihçiler, insaflı bir şekilde 
belgelere, tarihî gerçeklere 
dayanarak, siyasilerin yaptıklarının 
da yanlış olduğunu, bu tür 
parlamento, hükümet kararlarının 
yanlış olduğunu açık bir 
şekilde ifade ediyorlar. Elbette 
biz çalışmalarımıza devam 
ederiz, görmek istemeyen, 
duymak istemeyen ve anlamak 
istemeyenlere de anlatmaya 
çalışmaya devam edeceğiz, fakat 
dediğim gibi bu sadece toplantı 
yapmak, gerçekleri anlatmak 
meselesi değil, iyi niyetli olarak 
gerçeği öğrenme, hakikati 
öğrenme niyetinin de olmasını 
gerektiriyor.”

Törene TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile 
Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat 
Önal, Faruk Kaymakcı ve Yavuz 
Selim Kıran da katıldı.
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TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 20 
Nisan’da Mecliste, 

gazetecilere gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu, 
soruları yanıtladı.

AK PARTİ Grubu’nun, TBMM 
Başkanlığı’na, Türkiye ile Mısır 
arasında 8 yıl aradan sonra 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulması konusunda başvuruda 
bulunduğu hatırlatılarak 
değerlendirmesi sorulan Şentop, 
dostluk gruplarının, parlamenter 

diplomasinin en önemli ayağı 
olduğunu söyledi.

TBMM’de birçok ülkeyle ilgili 
kurulan dostluk gruplarının 
bulunduğunu dile getiren 
Mustafa Şentop şöyle konuştu:

“Bunlar arasında Mısır ve Libya 
yoktu. Dostluk gruplarının 
oluşumunda, genel sebepler 
dışında ayrıca karşı tarafta, yani 
karşı ülkenin parlamentosunda 
da bir dostluk grubu kurulması ya 
da kurulma ihtimalinin bulunması 
dikkate alınıyordu. Ben geçen 
hafta bazı arkadaşlarımızla 
konuşmuştum. 

Mısır ve Libya için de bir dostluk 
grubunun kurulması önemli. 
Çünkü dostluk gruplarımız, 
parlamenter diplomasinin öncü 
grubu. 

Birçok alanda parlamentolararası 
temaslar kurulurken bunların 
başlangıcı, sürdürülmesi dostluk 
grupları eliyle oluyor. Bu sebeple 
bunun çok faydalı olacağını 

düşündüm. Bu konuda siz de 
takip ettiniz, gelişmeler de vardı. 
Bu bakımdan Meclis Başkanı 
olarak bugün dostluk grubu 
oluşturulması yönünde bir adım 
atılmasını büyük memnuniyetle 
karşılıyorum. Faydalı olacaktır 
inşallah.”

İsrail ile parlamentolararası 
dostluk grubu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin soru 
üzerine Şentop, “Henüz İsrail ile 
seçim sonrası parlamentonun 
oluşumu ve yine hükümetin 
oluşumuyla ilgili tablo ne olacak, 
nereye doğru gidecek? Bunu 
bilmiyoruz. 

Bunun için önce tabii, 
parlamentonun kendi iç işleyişle 
ilgili temel hususların ortaya 
çıkması lazım. 

Bir de böyle bir niyet var mı yok 
mu? Onu bilmek, görmek lazım. 

Bu bakımdan bir şey söylemek 
için henüz erken.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Mısır ve Libya ile 
parlamentolararası 
dostluk grubu 
kurulmasının önemli 
olduğunu belirterek, 

“Dostluk gruplarımız, 
parlamenter 
diplomasinin öncü 
grubu.” dedi

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP:
“DOSTLUK 
GRUPLARIMIZ, 
PARLAMENTER 
DİPLOMASİNİN 
ÖNCÜ GRUBU”
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TBMM Genel Kurulunda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi 4 Mart’ta kabul 
edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

• “Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında 
Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 
Anlaşma ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası 
Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına 
İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da 
İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi.

• 28. Taraflar Toplantısı’nda Üzerinde 
Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne 
Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi.

• Türkiye ile Ürdün Arasında Gemiadamı 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.”

TBMM Genel Kurulu, 16 Mart’ta Meclis 
Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 
Genel Kurulda Türkiye ile çeşitli ülkeler 
arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin 
onaylanmasını içeren yasa teklifleri görüşülüp 
kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 10 uluslararası anlaşmanın 
uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

• “Türkiye ile İran Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ile Filistin Arasında Güvenlik İş 
Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, 
Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon 
ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 
5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi.

• Türkiye ve Vietnam Arasında Kendi Sınırları 
Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava 
Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ve Bosna-Hersek Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve 
Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca 
Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki 
Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi.

• Türkiye ve Nikaragua Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ile Paraguay Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ile Kenya Arasında Enerji ve 
Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Türkiye ve Çad Arasında Teknik ve Kalkınma 
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

• Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış 
Gücü Anlaşması’na Ek Altıncı Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi”.

TBMM GENEL KURULUNDA 
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202194



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 6 Nisan’da 
makamındaki kabulde, 

BM 75. Genel Kurul Başkanı 
Volkan Bozkır’ın BM Genel Kurul 
Başkanlığı’nın Türkiye için çok 
önemli bir gelişme ve TBMM için 
ise bir gurur kaynağı olduğunu 
söyledi. BM 75. Genel Kurul 
Başkanı Bozkır’ın, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanlığı yaptığını 
anımsatan TBMM Başkanı Şentop, 
parlamenter diplomasinin 
önemini bilen tecrübeli bir devlet 
adamının BM 75. Genel Kurul 
Başkanlığını üstlenmiş olmasını 
uluslararası toplum için bir imkân 
olarak değerlendirdiklerini 
kaydetti. Bozkır’ın çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini dile 
getiren Meclis Başkanı Şentop, 
şöyle konuştu:

“Bilhassa, Covid-19 küresel 
salgınında etkin liderliğin ne kadar 
önemli bir kabiliyet olduğuna şahit 
olmaktayız. Bütün dünyanın karşı 
karşıya kaldığı böyle olağanüstü 
bir konjonktürde Genel Kurulun 
çalışmalarını kesintisiz ve 
etkin şekilde devam ettirdiniz. 
Başkanlığınız dönemindeki bu 
yaklaşım, uluslararası iş birliğine 
somut katkı sağlamakta ve 
dünyaya örnek teşkil etmektedir. 

Salgınla mücadelede uluslararası 
dayanışmanın artırılmasına katkı 
sağlayan toplantı ve girişimlere 
yönelik sergilediğiniz kararlı 
tutumun bir örneği de BM Genel 
Kurulunda geçtiğimiz Aralık ayında 
yapılan Covid-19 özel oturumudur. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
katıldığı bu oturum, uluslararası 
iş birliği çağrısının vurgulanması 
bakımından belirleyici bir girişim 
olmuştur.”

Bozkır ise TBMM Genel Kuruluna 
hitap edeceği için bu ziyaretin 
kendisi açısından ayrı bir önem 
teşkil ettiğini söyledi. Pandemi 
şartlarında Genel Kurulu açmanın 
önemli bir olay olduğunu 
vurgulayan Bozkır, şöyle devam 
etti:

“68 BM resmî platformu içinde 
fizikî olarak toplanan tek 
platform Genel Kurul oldu. 
Güvenlik Konseyi dahi şu 
anda telekonferans üzerinden 
toplanıyor. Genel Kurulu fizikî 
toplantıya çağırırken ve devam 
ettirirken, sürekli olarak bu 
göreve geldiğim TBMM’yi 
örnek gösterdim. ‘Eğer TBMM 
fizikî olarak toplanabiliyorsa, 
sabahlara kadar kanun tasarılarını 
görüşebiliyorsa, en canlı 

görüşmeleri yapabiliyorsa 
bizim New York’ta evde oturup 
toplantı yapma lüksümüz yok.’ 
Bu tabiri devamlı kullandım. 
Bütün dünya bakımından da fizikî 
olarak toplanan, toplanmayan 
parlamentolar ve platformlar 
kayda geçiyor.”

Bozkır, ortaya koyduğu bu 
tablodan dolayı TBMM Başkanı 
Şentop’u tebrik etti. BM 75. Genel 
Kurul Başkanı Volkan Bozkır, daha 
sonra TBMM Genel Kurulunda 
milletvekillerine hitap etti.  
Genel Kurul Başkanlığı görevini 
üstlenen ilk Türk vatandaşı 
olmaktan dolayı da ayrıca 
büyük bir mutluluk duyduğunu 
dile getiren Bozkır, “Göreve 
başladığım andan itibaren Türk 
Bayrağımız makam odamda 
Birleşmiş Milletler bayrağıyla 
birlikte yer alıyor ve bütün 
toplantılarımda da bu iki bayrağın 
bir arada olmasına özel önem 
atfediyorum.” diye konuştu. 
Birleşmiş Milletler (BM) 75. 
Genel Kurul Başkanı, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 
“Birleşmiş Milletler olarak size 
şunu garanti edebilirim ki benim 
başkanlığım döneminde hiçbir 
ülkedeki askeri darbe destek 
bulmayacak” dedi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP BM 75. 
GENEL KURUL 
BAŞKANI BOZKIR’I 
KABUL ETTİ
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• İşkence iddiasına dair  
disiplin suçlarında  
zaman aşımı  
kaldırılacak

• Bireysel başvuru  
sisteminin etkinliği  
arttırılacak

• Siyasi partiler ve seçim  
mevzuatı gözden  
geçirilecek

• Mahkeme temelli aile 
arabuluculuğu   
müessesesi  
oluşturulacak 

• Adli kontrol tedbirleri  
yönünden tazminat  
imkânı sağlanacak 

• Denetimli serbestlikle  
cezanın infazında nispi 
uygulama getirilecek 

• Özel infaz usullerinin  
kapsamı genişletilecek 

• Gayrimenkul satış  
sözleşmeleri noterliklerde 
yapılabilecek 

• İstinaf ve temyiz süreleri kararın 
tebliğinden sonra başlayacak 

• Özel hukuk tüzel kişileri bilirkişilik 
yapabilecek 

• Gençlere yönelik evlilik 
yardımının kapsamı 
genişletilecek

• Noterlerin çalışma gün ve 
saatleri yeniden belirlenecek 

• Türkiye insan Hakları ve Eşitlik 
Kurumunun BM akreditasyonu 
alması sağlanacak 

• Ceza infaz Kurumları insan 
Hakları izleme Komisyonu 
kurulacak 

• Türkiye Adalet Akademisi 
yeniden yapılandırılacak 

• Kamu ihale Mevzuatı gözden 
geçirilecek 

• Kanun yollarına başvuru süreleri 
yeknesak hale getirilecek 

• Kısa süreli hapis cezasına 
seçenek yaptırımların kapsamı 
genişletilecek 

• Kabahatler Kanununda 
öngörülen başvuru ve itiraz 
yollarının etkinliği arttırılacak 

• Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, Avrupa Birliği 
standartları ile uyumlu hale 
getirilecek 

• Kamu idarelerinin taraf olduğu 
aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda 
pilot dava usulü getirilecek 

• Gayrimüslim cemaat vakıflarına 
ilişkin Vakıflar Yönetmeliğinde 
düzenleme yapılacak 

• Elektronik tebligat uygulaması 
yaygınlaştırılacak 

• Hava limanlarında 7 gün 
24 saat adliye uygulaması 
yaygınlaştırılacak

• İcra dairelerinde kağıtsız ofis 
ortamına geçilecek 

• İnsan Hakları Araştırma Bursu 
sağlanacak

• Ticari sırra ilişkin düzenleme 
hayata geçirilecek 

• Yatırım ombudsmanlığı 
getirilecek 

• Toplanma hürriyetine ilişkin 
mevzuat gözden geçirilecek 

• Yargı, icra ve noter harç ve 
masrafları sadeleştirilecek 

• Mahkeme uzmanı istihdamına 
yönelik çalışmalar yapılacak 

• Hukuk fakültelerinde öğrenim 
süresi 5 yıla çıkartılacak 

• Hukuk fakültesi mezunlarının adli 
kollukta istihdamı sağlanacak 

• Kamu görevlileri hakkında rücu 
ve disiplin işlemlerinin etkili 
yürütülmesi sağlanacak 

• Çevrim içi çocuk istismarı fiilleri 
ile etkili mücadele edilmesi 
sağlanacak 

• Mülki idare amirleri ve kamu 
yöneticilerine insan hakları 
eğitimi verilecek 

• Kamuda kadın istihdamı 
arttırılacak 

• İlköğretim, ortaöğretim ve 
yükseköğretimde insan hakları 
dersleri yaygınlaştırılacak 

• Abonelik sözleşmelerine ilişkin 
güvence bedeli hakkında yeni 
düzenleme getirilecek

İnsan Hakları Eylem Planı’nın 
uygulama takvimi belli oldu

9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan,  
uygulama takvimi 2 yıl olan  

İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki her bir faaliyet için  
kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl)  

süreli vadeler belirlendi.

1 YIL İÇİNDE  
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
ÖNGÖRÜLEN  
FAALİYETLER

2 YIL İÇİNDE  
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
ÖNGÖRÜLEN  
FAALİYETLER

SÜREKLİ NİTELİKTEKi BAZI 
FAALİYETLER 
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• Hakim ve savcılar için coğrafi 
teminat sağlanacak 

• Yargıtay ve Danıştay üyeliğine 
seçilebilmek için 45 yaş şartı 
getirilecek 

• Yargı mensuplarına sürekli ve 
zorunlu eğitim getirilecek 

• Adalet Bakanının, hakimleri başka 
bir yargı çevresinde geçici 
olarak yetkilendirebilmesine 
ilişkin hüküm kaldırılacak 

• Uzun yargılama ve gerekçesizlik 
nedenleri  hakimlerin terfi ve 
disiplin incelemelerinde dikkate 
alınacak 

• Hukuk fakültelerine giriş başarı 
sıralaması yükseltilecek 

• Şiddet mağduru kadınlara 
avukat tayin edilecek 

• Çocuk mahkemelerindeki 
duruşmalara cübbesiz katılım 
sağlanacak 

• Spor tahkim kurullarının yapısı 
güncellenecek 

• İnsan ticaretine ilişkin suçlar 
gözden geçirilecek 

• İstinaf ceza dairelerine, kararların 
gerekçesiz olması ve savunma 
hakkının kısıtlanması hallerinde 
bozma yetkisi tanınacak

• Bozma kararı verilen  
dosyaların, öncelikle ve  
ivedilikle görülmesi  
sağlanacak 

• İdari davaya katılanların 
tek başına kanun yoluna 
başvurabilmesi sağlanacak 

• Avukatların tasdik ettikleri 
belgelerin, adli ve idari  
merciler tarafından  
işlemlere esas alınması 
sağlanacak 

• Müdafinin dosya inceleme 
yetkisine yönelik kısıtlama 
kararlarına üst süre sınırı 
getirilecek 

• Hükmün açıklanmasının  
geri bırakılması ve  
müsadere kurumu  
gözden geçirilecek 

• Ceza infaz Kurumları ve 
Tutukevleri izleme  
Kurullarının yapısı  
güncellenecek 

• Borçluya haczedilen malını 
satma imkanı getirilecek 

• İcra takip sürecinde  
taraflara yansıyan maliyetler 
azaltılacak 

• Tapu siciline konulan  
kamusal kısıtlamaların  
elektronik ortamda  
erişime sunulması  
sağlanacak 

• Hakim ve savcı yardımcılığı 
müessesesinin ihdası sağlanacak 

• Hükümlü ve tutukluların açık 
görüş sürelerinin uzatılması 
sağlanacak 

• Engelli öğrencilerin kamu 
yurtlarında ücretsiz barındırılması 
sağlanacak 

• Hakim ve savcıların teftiş 
sisteminin etkinliği attırılacak 

• Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkındaki Yönetmelik 
yeniden düzenlenecek

• İnsan hakları dersi, hukuk 
fakültelerinde zorunlu hale 
getirilecek 

• Hakim ve savcı adaylarına  
“Staj Eğitim Merkezi” 
belirlenecek 

• Kamu hizmetlerinin  
sunumunda uyulacak usul 
ve esaslara ilişkin mevzuat 
düzenlemesi yapılacak

• Uyuşturucu suçlarında  
beş yıl süreli  
“bağımlılık takip modeli” 
getirilecek

• Ceza infaz kurumlarında  
anne-çocuk ünitesi  
oluşturulacak

• Adliyelerde  
Halkla İlişkiler Büroları 
oluşturulacak

• Şeffaflığın artırılması ve 
yolsuzlukla mücadeleye  
ilişkin Strateji Belgesi 
güncellenecek 

• e-Duruşma uygulaması 
yaygınlaştırılacak

• Finans, sendika, imar ve 
kamulaştırma gibi alanlar 
ile vergi ve bilişim suçları 
bakımından ihtisas  
mahkemeleri kurulması 
sağlanacak

• Ticari hayatın yoğun  
olduğu il ve ilçelerde  
ticaret mahkemeleri ile   
Fikri ve sınai haklar  
mahkemeleri kurulacak

• Hakimlerin tayinlerine  
esas bölge sistemi  
yeniden düzenlenecek

• Yargıda belirli ünvanlı  
görevler için  
asgari kıdem şartı  
getirilecek

• Noterlik işlemlerinde  
dijital dönüşüm olacak

• Birleşmiş Milletler  
Gençlik Merkezi  
kurulacak

• Yabancılara yönelik  
hazırlanan şüpheli, sanık ve 
mağdur hakları formları  
yaygın dillere tercüme  
edilecek

6 AY İÇİNDE  
UYGULANMASI  
PLANLANAN  
BAZI FAALİYETLER
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• Kapalı ceza infaz  
kurumlarındaki  
çocukların ziyaretçileri  
ile tüm görüşmeleri açık  
görüş şeklinde  
yapılacak 

• Çocuk hükümlülere 
“aile görüşü” imkanı  
gelecek

• Adli yardıma başvuru 
formları oluşturulması  
ve e-Devlet üzerinden,  
başvuru imkanı  
sağlanacak

• Hükümlü ve tutuklulara  
ziyaret listesinde  
yer alan kişileri  
değiştirebilme  
imkânı verilecek

• Engelli  
hükümlü/tutukIuların,  
ziyaretlerini bir  
refakatçi eşliğinde ya da  
açık görüş şeklinde  
yapabilme imkanı  
tanınacak

• Hükümlü/tutuklu  
anneleriyle birlikte kalan  
0-6 yaş grubu çocukların, 
yakınlarına ve  
annesine açık görüş  
sırasında teslimi  
sağlanacak

• Sulh ceza hakimliği  
kararlarına dikey itiraz  
usulü getirilecek

• Katalog suçlar  
bakımından  
somut delile dayanma  
şartı getirilecek

• Adli kontrol tedbirlerine  
üst süre sınırı getirilecek ve  
belirli aralıklarla  
incelenecek

• “Konutu terk etmeme”  
adli kontrol tedbirinde  
geçen sürenin, sonuç  
cezanın infazından mahsubu 
sağlanacak

• Eşe karşı işlenen suçlarda 
ağırlaştırıcı sebep boşanmış  
eşi de kapsayacak

• Tek taraflı ısrarlı takip fiilleri  
suç olarak tanımlanacak

• İdari yargıda gerekçeli karar  
30 gün içinde yazılacak

• İdareye yapılan başvurularda 
idarenin cevap verme süresi  
60 günden 30 güne indirilecek

• Vergi suçları için etkin pişmanlık 
ve zincirleme suç hükümleri 
uygulanacak

• İletişimin tespiti ve  
dinlenmesi yoluyla elde  
edilen kayıtlar beraat kararı 
verilmesi halinde yok  
edilecek

• Çocuklar hakkındaki  
davalar ile istinaf ve  
temyiz incelemeleri  
öncelikli olarak  
görülecek

• Hakim ve savcıların  
terfi sistemleri  
objektif performans  
kriterleri doğrultusunda  
yeniden belirlenecek

• Hakim ve savcı  
adayları ile, avukat  
stajyerlerine Anayasa 
Mahkemesi’nde  
staj imkanı sağlanacak

• Kişi özgürlüğü ve  
güvenliğine ilişkin  
mevzuat gözden  
geçirilecek 

• Adliyelerde  
ifade alma işlemlerinin  
7 gün 24 saat  
yapılabilmesi  
sağlanacak 

• Hakim, savcı ve  
kamu görevlileri için 
sosyal medya etik ilkeleri 
düzenlenecek

• Danıştay nezdinde  
UYAP (Ulusal Yargı Ağı  
Bilişim Sistemi)  
üzerinden  
dava açılabilecek

• Sulh ceza hakimliklerinin,  
idari yaptırım kararlarına 
karşı yapılan başvurularda 
ihtisaslaşmaları sağlanacak

1 AY İÇİNDE  
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
ÖNGÖRÜLEN  
FAALİYETLER

3 AY İÇİNDE  
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
ÖNGÖRÜLEN  
FAALİYETLER

285 SÜRELİ FAALİYETTEN  
1 AY İÇİNDE 6, 3 AY İÇİNDE 40, 6 AY İÇİNDE 84, 1 YIL İÇİNDE 131, 2 YIL 
İÇİNDE İSE 24’ÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Planda yer verilen toplam 393 faaliyetin  
285’i belirlenen sürelerde hayata geçirilecek.  

Diğer 108 faaliyet ise niteliği itibarıyla sürekli olarak yürütülecek. 
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Türk Kızılayın bağışçılarını, destekçilerini ve 
gönüllülerini bir araya getirdiği “Dayanışma 
ve Destek Gecesi’nin” insanlığın iyilik yolunda 

attığı büyük adımlardan biri olmaya devam ettiğini 
belirten Şentop, “Kızılay deyince hepimiz gibi 
benim de zihnime; nerede bir afet olsa, en ön safta 
gördüğümüz kırmızı hilali, beyaz çadırı ile koşturan 
iyilik neferlerimiz geliyor. 

Dünyanın neresi, hangi millet olduğu fark etmeksizin 
yardım elimiz olan Hilal-i Ahmerimiz iyiliğe olan 
inancımızı dipdiri tutuyor.” dedi.

“Hayatın içinde bazen küçük iyilikleri göz ardı eder, 
büyük iyilikler yapılması gerektiğini düşünürüz.” 
ifadelerini kullanan Mustafa Şentop, oysa samimiyetle 

yapılan en küçük iyiliğin, tahmin edilemeyecek 
güzelliklere vesile olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 11 Nisan’da gönderdiği 
mesajında şunları kaydetti:

“Bu sebeple iyilik yapmak için elimize büyük fırsatlar 
geçmesini beklemeden en küçük imkânda dahi 
harekete geçmeliyiz. 

Nitekim bizleri bu akşam burada, Kızılay çatısı altında 
buluşturan işte bu harekete geçme çabasıdır. 

Her birimizin fert olarak yaptığı iyilikler dünya 
nazarında küçük birer izler olsa da, bir araya 
gelindiğinde devasa güzelliklerin şahitleri oluyoruz. 

153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim 
ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının 
teminatıdır. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyiliğin 
simgesi Kızılayımıza insanlığa umut olma yolunda 
destek olacağız. 

İyilik bulaşıcıdır. Gelin birbirimizi iyilik yolunda teşvik 
edelim. 

Veren el ile alan el arasında köprü olan Kızılayımıza 
imkânlarımız dahilinde destek olalım.”

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP  
TÜRK 
KIZILAYIN 
“DAYANIŞMA 
VE DESTEK 
GECESİNE” 
VİDEO MESAJ 
GÖNDERDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “Kızılay deyince 
hepimiz gibi benim de zihnime; 
nerede bir afet olsa, en ön safta 
gördüğümüz kırmızı hilali, beyaz 
çadırı ile koşturan iyilik neferlerimiz 
geliyor. Dünyanın neresi, hangi millet 
olduğu fark etmeksizin yardım elimiz 
olan Hilal-i Ahmerimiz iyiliğe olan 
inancımızı dipdiri tutuyor.” dedi
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 16 
Mart’ta TBMM Tören 

Salonu’nda Bosna-Hersek 
Devlet Başkanlığı Konseyi 
Başkanı Milorad Dodik ve 
beraberindeki Konsey 
üyeleri Zeljko Komsiç ve 
Şefik Caferoviç ile bir araya 
geldi.

Şentop, görüşmede 
yaptığı konuşmada, Kuzey 
Makedonya’ya uzanan aile 
kökleri dolayısıyla Bosna-Hersek’e 
ve bütün bölgeye özel bir ilgi, 
yakınlık ve muhabbet beslediğini 
söyledi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi heyetinin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin ulaştığı 
memnuniyet verici seviyeyi 
gösteren özel bir ziyaret 
gerçekleştirdiğini dile getiren 
Mustafa Şentop, “Bizler, 
aramızdaki tarihî, kültürel ve 
insani bağlarla birçok farklı alanda 
yakın iş birliği içerisinde olmamız 
gerektiği kanaatini taşıyor ve 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
daha da geliştirmek için karşılıklı 
gayret sarf ediyoruz.” diye 
konuştu.

Şentop, Türkiye’nin, Bosna-
Hersek’te ekonomik kalkınmayı, 
sosyal entegrasyonu, siyasi 

uzlaşmayı, istikrarı ve pozitif 
gündemi desteklediğini belirtti.

Bosna-Hersek’te Covid-19 salgını 
şartlarına rağmen 15 Kasım 
2020’de yerel seçimlerin ve 
12 yıl aradan sonra, 20 Aralık 
2020’de Mostar seçimlerinin 
başarıyla gerçekleştirilmesinin 
kendilerini memnun ettiğini ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
“Millî iradenin tecelligâhı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanı olarak, Bosna-Hersek 
halkının iradesinin sandık 
yoluyla temsilini sağlayan 
seçimlerin, içinde bulunduğumuz 
olağanüstü şartlara rağmen 
sorunsuz gerçekleştirilmesinden 
memnuniyet duydum. 

Sonuçların Bosna-Hersek halkı 
için hayırlı olmasını temenni 
ederim.” dedi.

TBMM Başkanı olarak Bosna-
Hersek’i son kez Mayıs 2019’da 
ziyaret ettiğini hatırlatan Şentop, 
şöyle konuştu:

“Mart 2020’de de Bosna-Hersek 
Parlamentosunun her iki kanadının 
o dönemki başkanları Dragan 
Çoviç (Halklar Meclisi) ile Denis 
Zvizdiç’i (Temsilciler Meclisi) 
resmî ziyaret için Ankara’da misafir 
edecektim. Ziyarete günler kala 
maalesef koronavirüs salgını 
nedeniyle bu ziyareti ertelemek 
zorunda kaldık. Halklar Meclisi ve 
Temsilciler Meclisi başkanlarını 
en yakın zamanda Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyacağım. Parlamenterlerimiz, 
çok taraflı platformlarda da 
yakın iş birliği sergilemekte, 
ülkelerimizin dış politika hedefleri 
çerçevesinde birçok meselede 
uyumlu hareket etmektedirler.”

BOSNA-HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI 
KONSEYİ HEYETİ TBMM’DE 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Bosna-Hersek 
Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı 
Milorad Dodik ve 
beraberindeki 
heyeti kabul etti
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TBMM olarak, Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Süreci 
Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) 
dönem başkanlığını yürüttüklerine 
dikkati çeken Mustafa Şentop, 
dönem başkanlığı kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlere 
Bosna-Hersek’in katkıları için 
teşekkür etti.

Haziran ayında Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Süreci 
Parlamenter Asamblesi 8. 
Genel Kurulunu Türkiye’de 
gerçekleştireceklerini bildiren 
Şentop, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle Halklar Meclisi ve 
Temsilciler Meclisi heyetlerini de 
ülkemizde misafir etmek isteriz. 
Meclisimizde Bosna-Hersek 
Dostluk Grubu en çok üyeye 
sahip gruplardan biridir. Bosna-
Hersek Parlamentosunda dostluk 
grubu uygulaması mevcut 
olmasa da parlamentolarımız 
arasında sağlam bir gönül 
bağı olduğu kanaatindeyim. 
Parlamentolarımız arasındaki 
mevcut iş birliğimizin 
önümüzdeki dönemde, karşılıklı 
temasların artırılması suretiyle 
daha da gelişeceğine yürekten 
inanıyorum.”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ile Bosna-Hersek arasındaki 
ticari ilişkilerin de mükemmel 
düzeydeki siyasi ilişkilerle 
uyumlu bir seviyeye çıkarılmasını 
hedeflediklerini dile getirerek, “Bu 
doğrultuda Türkiye ile Bosna-
Hersek arasında revize Serbest 
Ticaret Antlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi ve bu ziyaretiniz 
çerçevesinde imzalanacak 
Altyapı ve İnşaat Projelerinde 
İşbirliği Anlaşması ile birlikte 
Saraybosna-Belgrad Otoyolu 
Projesi’nde ilerleme kaydedilmesi 
büyük önem taşıyor.” dedi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Dodik de 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

İki ülke arasındaki derin ve köklü 
ilişkilere işaret eden Dodik, 
Türkiye’nin, Bosna-Hersek’in 

çok zor zamanlarında yanında 
olduğunu belirtti. 

Dodik, ilişkileri her alanda daha 
da ileri taşıma konusunda kararlı 
olduklarını kaydetti.
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Kabulde, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Kaseinov, Nevruz 
anısına, TBMM Başkanı 

Şentop’a, içinde yumurta, 
buğday, çerez ve kuru yemişlerin 
yer aldığı bir “semeni” (Nevruz 
tepsisi) ve geleneksel Kazak 
giysisi “çapan” hediye etti.

Meclis Başkanı Şentop ve 
TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Kaseinov, yumurta tokuşturarak 
sembolik olarak Nevruz 
Bayramı’nı kutladı. TBMM Başkanı 
Şentop, kabuldeki konuşmasında, 
Türk dünyasının Nevruz 
Bayramı’nı tebrik etti. TÜRKSOY 
heyetiyle, Nevruz dolayısıyla 
bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Şentop, 
“İnsanlığın somut olmayan mirası 
Nevruz, halklarımızı birbirine 
bağlayan, ecdadımızdan 
bize miras kalan müşterek 
değerlerimizi gelecek nesillere 
taşıyan bolluk ve bereketin 
bayramıdır.” dedi.

TÜRKSOY’un düzenlediği Nevruz 
kutlamalarının, Türk dünyasının 
kültür insanlarını bir araya 

getiren, gelenek, görenek, 
inanç ve sanatsal değerlerinin 
sergilenmesini sağlayan bir 
şölen olduğunu belirten Mustafa 
Şentop, “Sizler, bu faaliyetlerle 
Türk kültürünün ve sanatının 
tanıtılmasına, muhafazasına ve 
dünyanın diğer coğrafyalarında 
daha iyi anlaşılmasına mühim 
katkılar sağlıyorsunuz.” diye 
konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Kaseinov’a, 
2008’den bugüne, bulunduğu 
görevinde yürüttüğü başarılı 
çalışmalar için teşekkür etti. 
TÜRKSOY’un, Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri’nin 
bağımsızlıklarının 30. yılı 
dolayısıyla geliştirdiği “Tuna’dan 
Orhun’a İpek Yolu Rallisi” projesi 
hakkında bilgi sahibi olduğunu 
ifade eden Şentop, şunları 
kaydetti: “Bu projeyi güzergâh, 
parkur ve zorluk bakımlarından 
dünyanın ikinci en prestijli rallisi 
olarak kabul edilen ‘Europa 
Orient/Doğu Batı Dostluk ve 
Barış Rallisi’ni senelerdir başarıyla 
düzenleyen ‘Doğu Batı Dostluk 

ve Barış Rallisi Derneği’ ile birlikte 
yürüteceğinizi öğrendim. Üsküplü 
büyük şairimiz Yahya Kemal’in 
ifadesiyle, Bir Türk’ün gönlünde 
nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa 
Balkan’dır. Türk dünyasının 
tarihî ve kültürel tanıtımına katkı 
sağlayacak bu rallinin, Tuna’dan 
başlayıp, Balkanlar’dan geçerek 
Türkiye üzerinden ata yurdumuza 
uzanması ve Orhun Abideleri’nde 
sonlanması anlamlıdır.

Ralliye katılan takımların Malazgirt 
Savaşı’nın 751. yıl dönümünde, 
Türkiye parkurunda 26 
Ağustos 2022’de Malazgirt’te 
buluşmalarının planlanması 
fikri de yine çok yerinde bir 
karardır. Projede sizlere şimdiden 
başarılar diliyorum. Orta Asya’dan 
Balkanlara uzanan bir coğrafyada, 
farklı inançlar, farklı diller ve 
farklı etnik kökenlerden gelen 
toplumların renklerini yansıtan, 
barış ve kardeşliğin temsilcisi 
Nevruz’u tebrik ediyor, bu güzel 
günü bayram olarak kutlayan tüm 
toplumlara sıhhat, huzur, bolluk 
ve bereket getirmesini temenni 
ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov 
ve beraberindeki heyeti  
22 Mart’ta kabul etti

TBMM  
BAŞKANI  
ŞENTOP  
TÜRKSOY HEYETİNİ 
KABUL ETTİ
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Judoda Türkiye, tarihinde üçüncü kez bir Avrupa 
Şampiyonası’nda 2 altın madalya birden elde 
etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 
Avrupa Judo Şampiyonalarında 1997’de Belçika 
ve 2004’te Romanya’nın ardından cumartesi ve 
pazar günü Portekiz’de iki altın madalya kazanarak 
kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen 
Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar +78 kiloda Kayra 
Sayit ve erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, altın 
madalyaya ulaştı.

Türkiye, 1997’de Belçika’nın Oostende kentinde 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 
66 kiloda Hüseyin Özkan ve +100 kiloda Selim 
Tataroğlu ile 2 altın madalya elde etmişti.

2004 yılında ise Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
aynı başarı tekrarlanmış, erkekler 66 kiloda Bektaş 

Demirel ve +100 kiloda Selim Tataroğlu birincilik 
kürsüsünde yer alarak, Türkiye’ye 2 altın madalya 
kazandırmıştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Portekiz’de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo 
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Vedat 
Albayrak’ı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Nisan’da sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler 
Şampiyon. Avrupa Judo Şampiyonası’nda altın 
madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan millî 
sporcumuz Vedat Albayrak’ı yürekten kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, 18 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yaptığı ve Sayit’in fotoğrafına yer 
verdiği paylaşımında “Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran 
Kayra Sayit’i gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler 
Kayra.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA, 
TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ 2 ALTIN MADALYA 
BİRDEN KAZANDI
Avrupa Judo Şampiyonası’nda 17 Nisan’da 
erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias 
Casse’yi altın skorda ipponla yenen Vedat 
Albayrak, altın madalya elde etti. Portekiz’in 
başkenti Lizbon’da 19 Nisan’da gerçekleştirilen 
Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar +78 kiloda 
Kayra Sayit altın madalyaya ulaştı 

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021106

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Paralimpik Yüzme Millî 
Takımı, Dünya Serisi’nin 
İtalya etabında 14 madalya 

kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, İtalya’nın 
Udine kentindeki Lignano 
Sabbiadoro’da düzenlenen 
organizasyon, 18 Nisan’da 
gerçekleştirilen yarışların 
ardından sona erdi.

Millî yüzücüler Sümeyye 
Boyacı ve Sevilay Öztürk, 
organizasyonun ilk gününde 
olduğu gibi bu kez de kadınlar 
50 metre kelebek kategorisinde 
kürsüye birlikte çıktı.

Final yarışında İtalyan Giulia 
Terzi’nin ardından ikinci 
olan Sevilay Öztürk 46.58’lik 
derecesiyle gümüş, üçüncü 
Sümeyye Boyacı ise 49.50’lik 
derecesiyle bronz madalya elde 
etti.

Sevilay ve Sümeyye’nin bu 
sonuçları gençler kategorisinde 
de değerlendirildi. 

Bu kategoride iki sporcu olduğu 
için Sevilay altın, Sümeyye ise 
gümüş madalya sahibi oldu.

Gençler kategorisinde Koral 
Berkin Kutlu, erkekler 50 metre 
serbest stilde 38.75’lik derecesiyle 
gümüş madalyaya ulaştı.

Koral Berkin Kutlu, 50 metre 
kelebek kategorisinde ise tek 
sporcu olduğu için 41.05’lik 
derecesiyle altın madalya 
kazandı.

Dünya Serisi İtalya etabının 
ilk günü 8 madalya kazanan 
millî takım, son gün elde 
ettiği 6 madalyanın ardından 
organizasyonu 5’i altın, 7’si 
gümüş, 2’si bronz 14 madalyayla 
tamamladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2021 World Para 
Swimming Series yarışlarında, 50 
metre sırt üstünde, Olimpiyat ve 
Avrupa Şampiyonası’nda birinci 
olan paralimpik millî yüzücü 
Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
17 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Millî yüzücü Sümeyye Boyacı 
kızımız, İtalya’da düzenlenen 2021 
World Para Swimming Series 
yarışlarında, 50 metre sırtüstünde 
birinci oldu. Başarıların daim 
olsun.” ifadesini kullandı.

PARALİMPİK YÜZME MİLLÎ TAKIMI İTALYA’DA 
14 MADALYA KAZANDI

Paralimpik Yüzme Dünya 
Serileri’nin ilk gününde 
kadınlar 50 metre 
sırtüstünde Sümeyye 
Boyacı birinci, Sevilay 
Öztürk ikinci oldu.  
İlk günde 8 madalya 
kazanan millî takım, 
organizasyonu  
14 madalya ile tamamladı
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Polonya’da düzenlenen 
Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda millî 

sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen 
stil 130 kiloda altın madalya 
elde etti. Başkent Varşova’da 
gerçekleştirilen şampiyonanın 
6. gününde millî güreşçi Rıza 

Kayaalp, 24 Nisan’da grekoromen 
stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi 
Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında 
Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden 
Rıza Kayaalp, kariyerindeki  
10. Avrupa şampiyonluğunu 
kazandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 10. kez Avrupa 
Şampiyonu olan millî güreşçi Rıza 
Kayaalp’i tebrik etti.

Şentop, 25 Nisan’da sosyal 
medya hesabı üzerinden 
yaptığı paylaşımda, “10. kez 
Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal 
Marşımızı Avrupa’ya dinleten  
millî güreşçimiz Rıza Kayaalp’i 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.” ifadesini 
kullandı.

Mustafa Şentop, paylaşımında 
millî güreşçi Kayaalp’in, İstiklal 
Marşı’nı okuduğu görüntülere de 
yer verdi.

Grekoromen stil 130 kilo 
finalinde Gürcü Iakobi 
Kajaia’yı yenen Rıza 
Kayaalp, altın madalya 
kazandı

MİLLÎ GÜREŞÇİ 
RIZA KAYAALP 
10. KEZ 
AVRUPA 
ŞAMPİYONU 
OLDU
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Meclis Başkanı Şentop’un sosyal medya 
hesabından yayımladığı Kut’ül Amare 
Zaferi mesajı şöyle: “Destanlarla dolu 

tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olan 
#KutülAmare Zaferi’nin 105. yılında kahraman 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN KUT’ÜL AMARE ZAFERİ MESAJI
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında 17 Mart’ta 
düzenlenen Meclis Özel Kütahya 
Koleksiyonu Çini Sergisi’nde, 
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi 
Çini Sanatçısı Sıtkı Olçar’ı vefatının 
10. yılında 10 eseriyle rahmetle 
andıklarını belirtti. Meclis’in, siyasi 
faaliyetlerin yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler 
bakımından da milletin her 
yönüyle temsil edildiği yer 
olduğunu dile getiren Şentop, 
şöyle devam etti:

“Geleneksel Türk çini sanatı, en 
değerli kültürel miraslarımızdan 
biri. Çini sanatı, son bin yıllık 
görkemli medeniyetimizin sahip 
olduğu estetik zevkimizi ve 
güzelliğe bakışımızı yansıtır. Millî 
ve manevi değerlerimizi renk 
renk, desen desen, nakış nakış 
işlediğimiz geleneksel Türk çini 
sanatını korumak, geliştirmek 
ve yaşatmak bizler için önemli 

bir mesuliyettir. 2008 yılında 
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi 
Ödülü’nü alan, ‘Çininin Picasso’su’ 
ve ‘Çini Dervişi’ olarak anılan Sıtkı 
Olçar’ın sevgili kızı Nida Olçar 
Hanımefendi’nin, babası ve 
aynı zamanda ustasının izinden 
giderek Türk çini sanatını, daha 
yukarıya taşıması memleketimiz 
adına çok önemli bir kazanımdır. 
Yurt dışında ve yurt içinde açtığı 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, millî ve 
manevi değerlere renk 
renk, desen desen, nakış 
nakış işlenen geleneksel 
Türk çini sanatını 
korumanın, geliştirmenin 
ve yaşatmanın önemli 
bir mesuliyet olduğunu 
söyledi

MECLİS ÖZEL KÜTAHYA KOLEKSİYONU 
“SITKI NİDA OLÇAR SERGİSİ”
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sergilerle Kütahya ve Türkiye’yi 
büyük bir başarıyla temsil 
eden Nida Olçar’ın şahsında, 
geleneğimizi ve kültürümüzü 
çağdaş formlarla gelecek nesillere 
aktaran tüm sanatçılarımızla 
gurur duyuyoruz. Bugün açılışını 
yaptığımız sergiyle hem çini 
sanatının nadide eserlerinin 
Meclisimizde sergilenmesini 
sağlayacak hem de geleneksel 
çini sanatımızın, ünü ülkemizin 
sınırlarını aşmış hünerli eli merhum 
Sıtkı Usta’yı hayırla yâd etme 
imkânı bulacağız.”

Sanatın, duygu ve düşünceleri 
estetik bir şekilde ifade etme 
çabası olduğunu dile getiren 
Mustafa Şentop, “Toprağı 
işlemek, eşyayı biçimlendirmek, 
sese ahenk kazandırmak, sözü 
anlamlı bir şekilde ifade etmek 
sanattır. Fırça darbeleriyle tuvale 
şekil çizmek, küçücük bir tespih 
tanesine motifler işlemek, iğne 
iplikle desen oluşturmak, toprağa 
biçim vererek eser ortaya 
çıkarmak sanatçının işidir.” dedi.

Şentop, sanatçının ortaya 
koyduğu eserle algıyı olguya 
dönüştürdüğünü, objeye 
estetik bir anlam kazandırdığını 
vurgulayarak “Bu anlam yüklü 
sanat eseri, hepimizin içinde 
pek çok farklı duygu uyandırır. 
Bu duygular tamamen kendi 
geçmişimize ve hislerimize 
bağlıdır. Aslında bir estetik 
eser karşısında hissettiklerimiz, 
bizim kim olduğumuzla, hayat 
hikayemizle bağlantılıdır.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, merhum 
Sıtkı Olçar’ın geleneği takip eden 
ancak taklit etmemeye gayret 
gösteren sanatçılardan olduğunu, 
Çini sanatında kendi tarzını 
geliştirmesi sebebiyle ününün 
sınırları aştığını, işin ustalarının onu 
“Çininin Picasso’su”, “Çini Dervişi” 
gibi unvanlarla andığını anlattı.

Nida Olçar’ın da babasından 
kalan mirası geliştirerek 
yaşatmaya gayret eden 
sanatçılardan olduğunu belirten 
TBMM Başkanı Şentop, “Beş 
yaşından itibaren Sıtkı Usta’nın 
rahle-i tedrisinde yetişen, eski 
geleneği çağdaş bir bakış 
açısıyla yorumlayan, eski 
hammaddelerle sanatını icra 
eden; kaz kanadı fırça ve toprak 
boyadan vazgeçemeyen, adeta 
pergelin sabit ayağı gibi bin asır 
önceki geleneğe bağlı olarak 
çalışan çini sanatçımız Sayın Nida 
Olçar Hanımefendi’nin, babası 
Sıtkı Usta’dan emanet aldığı bu 
meşaleyi elden ele devrederek 
Türk çini sanatını yaşatacağına 
yürekten inanıyorum.” dedi.

Mustafa Şentop, Nida Olçar’ın bin 
yıllık çini geleneğini günün estetik 
zevkleri içinde tekrar yorumladığı 
sefertasları, keşkülü fukaralar 
ve şifa kaplarının yenilerini 
üretip, öğrenciler yetiştireceğini 
vurgulayarak “Ayrıca dünyaca 
ünlü Kapadokyamızın kırmızı 
topraktan yapılan çömleklerini 
çini sanatımızla mezceden, 
iki güzellikten yeni bir üçüncü 
güzellik ortaya çıkaran, daima 
yeniyi arayan ve bizlere sunan 
değerli sanatçımızın başarılarının 
daim olmasını diliyorum.” diye 
konuştu.

Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu 
Sıtkı Nida Olçar Sergisi’nin 
açılışına, Yargıtay Başkanı Mehmet 
Akarca, TBMM Başkanvekili 
Nimetullah Erdoğmuş, TBMM 
İdare Amirleri Alpay Özalan ve 
Erkan Haberal, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, TBMM Kâtip Üyesi 
İshak Gazel, milletvekilleri ve 
Meclis personeli katıldı. 

Programda, Çini Sanatçısı Nida 
Olçar, Meclis Başkanı Şentop’a, 
günün anısına çini akustik 
gramofon hediye etti.
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Akademisyen kökenli 
olduğundan bu 
ortamlarda bulunmaktan 

keyif aldığını ifade eden TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
sadece akademik birikim 

olarak değil, temel esaslarıyla 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemini kaleme alanlardan 
biri olduğu için bu konuda 
konuşmaya ehliyetli olduğunu 
düşündüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçişin, Türkiye’de 
sadece bir siyasi partinin veya 
bir siyasi liderin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel 
talebiyle olmuş gibi algılanmaması 
gerektiğini ifade eden Şentop, bu 
tür hükümet sistemi tartışmalarının 
Türkiye’de yeni olmadığını söyledi.

Mustafa Şentop, 1970’lerde Millî 
Nizam Partisi ve Millî Selamet 
Partisi’nin parti programında 
başkanlık sisteminin yer aldığını 
ifade etti.

Merhum Cumhurbaşkanları Turgut 
Özal ve Süleyman Demirel’in 
de başkanlık sistemi önerisinde 
bulunduğunu anlatan Şentop, 
bilinen siyasiler içinde başkanlık 
sistemi veya yarı başkanlık 
sistemini önermeyen tek kişinin 
rahmetli Bülent Ecevit olduğunu 
dile getirdi.

“Vesayetçi sistemi bütünüyle 
tasfiye etmek istiyorsak hükümet 
sistemi değişikliği yapmalıyız 
kanaati bizde hakimdi.” diyen 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
söyledi:

“Öğrencilik yıllarımızda, 1988-
1991 yıllarında Teklif adında bir 
hukuk dergisi çıkarttık, hukuk 
fakültesinde. O derginin yayın 
yönetmeniydim. 10 binin üzerinde 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
17 Mart’ta Jandarma 
ve Sahil Güvenlik 
Akademisinde, 
“Katılımcılık ve 
Çoğulculuk 
Ekseninde Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi” konulu 
Çarşamba 
Konferansları’na katıldı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  
“YENİ SİSTEMDE DOĞRUDAN HALKTAN 
YETKİ ALAN BİR HÜKÜMET VAR” 
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aylık satışı vardı. Derginin 1988 
Nisan sayısı başkanlık sistemi 
üzerinedir. O sayıda, o zaman 
partisinin İstanbul İl Başkanı olan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan 
görüş almışız. Cumhurbaşkanımız 
o zaman ‘Türkiye için doğru ve 
ideal sistem başkanlık sistemidir.’ 
diyor. 3 Kasım 2002’de seçim 
olmuş. Ondan sonra bir açıklaması 
var. O zaman da ‘Türkiye için 
doğru sistem başkanlık sistemi.’ 
diyor. Bunu müteaddit defalar 
söyledi. 2010’da Meclis’te 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
kuruldu. O komisyonda bütün 
partilerin süreç içinde tam 
bir anayasa önerisi hazırlayıp 
komisyona verdiğini görüyoruz. 
Komisyonda AK PARTİ’yi temsil 
eden 3 arkadaşımızdan birisiydim. 
Verdiğimiz önerideki hükümet 
sistemi başkanlık sistemiydi. 
Oradaki hükümet sistemi kısmını 
16 Nisan 2017’de bazı revizelerle 
referanduma sunduğumuz metne 
dönüştürdük.”

Şentop, yeni hükümet sistemini 
anlamakta sorun yaşayan 
siyasilerin gensoru uygulamasının 
neden olmadığını sorduklarını 
ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde, hükümetin Meclis’ten 
çıkmadığını anımsatan Mustafa 
Şentop, şunları kaydetti:

“Yeni sistemde bir oyla Meclis 
seçiliyor, başka bir oyla da 
hükümet, Cumhurbaşkanı 
seçiliyor. Doğrudan halktan 
yetki alan bir hükümet var. 
Gensoru demek güvenoyunun 
geri alınması demek. ‘Gensoru 
olmayan sisteme ben sistem 
demem.’ diyen arkadaşlar var. 
Sistemin tabiatı gereği gensoru 
gibi parlamenter sisteme özgü 
mekanizmalar yok. Sistemin 
kabulünden itibaren bunu hep 
söylüyorum. Bir seçimden sonraki 
diğer seçime kadarki 5 yıllık 

dönem bu sistemin anlaşılması 
ve yerleşmesi için gerekli olan 
bir dönemdir. Yavaş yavaş bu 
sistemi anlamaya çalışacağız. 
Türkiye’deki hükümet sistemi 
değişikliği, yakın zamandaki bir 
iki olay üzerine ortaya çıkmış 
bir hükümet değişikliği değildir. 
Dünyada özellikle salgın süreci 
net olarak gösterdi ki güçlü, 
yönetilebilir demokrasilere, 
hükümet sistemlerine ihtiyaç 
var. Salgın süreciyle en kötü 
yönetimlerin olduğu ülkelerden 
biri İtalya’dır mesela. İtalya, 

hükümet kuramaması ve kurduğu 
hükümetleri sürdürememesiyle 
meşhur bir ülke. Parlamenter 
sistemin suyunun çıktığı bir ülke 
İtalya.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip 
Sabri Erdil’in de katıldığı 
programda, TBMM Başkanı 
Şentop’a günün anısına plaket 
takdim edildi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye Maarif 
Vakfı’nın, seslerinin ve 

sözlerinin eriştiği her yerde 
büyük bir gayret ve şevkle görev 
yaptığını ifade ederek, milletin 
sahip olduğu insani hasletleri ve 

bu hasletlerle yoğurduğu yüksek 
medeniyetini, tarihî bağlarla 
bağlı olunan gönül coğrafyasına 
ve yeni gönül köprüleri kurulan 
ülkelere çağın modern eğitim 
araçlarıyla aktarmayı vazife edinen 
Maarifliler ile birlikte olmanın 
mutluluğu ve heyecanıyla bu 
toplantıdan güzel ve mânâlı 
sonuçlar edinmeyi Cenabıhak’tan 
niyaz ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, yakın 
zamanda bir sigorta şirketinin 
reklamlarında “Gelecek de bir 
gün gelecek.” şeklindeki sloganı 
kullandığını anımsatarak, istikbali 
düşünmek, anın rehavetinden ve 
ataletinden sıyrılarak geleceği 
planlamak ve ona hazırlanmak 
gerektiğini bir cümleye sığdıran 
bu sloganın mesajının, eğitim 
alanında dikkate alınması 
gerektiğini vurguladı.

Hızla değişen ve yeni riskler 
taşıyan dünyanın, artık eğitim 
alanına da farklı bir gözle 
bakılmasını gerektirdiğine işaret 
eden Meclis Başkanı Şentop, 
bugün eğitim konusuna yerel 
bakmamak, eğitimi daha 
küresel düzeyde düşünmek ve 
planlamak gerektiğini belirtti.

Son 20 yılda hem Türkiye’de 
hem de dünyada yaşanan 
gelişmelerin bunun ne kadar 
elzem olduğunu gösterdiğine 
dikkati çeken Şentop, geleceği 
güvence altına almanın iyi 
eğitim almış, donanımlı, 
ülkesine ve milletine bağlı 
nesiller yetiştirmekle mümkün 
olabileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Maarif 
Vakfı çalışanlarına hitaben şunları 
söyledi: “Eğitim gibi daha ziyade 
manevi yönü yüksek bir görev ifa 
ediyorsunuz. Mesleğinizin öznesi 
insan olunca sorumluluğunuz 
da o kadar yüksek oluyor. Sizler, 
tüm yönüyle insanı inşa ederken 
aynı zamanda geleceği de inşa 
ediyorsunuz. Gurbet ellerde, 
vatandan uzakta ifa ettiğiniz bu 
mukaddes görevinizde hepinize 
muvaffakiyetler diliyorum. 
Şevkiniz daim, ayaklarınız kaim, 
gönlünüz müsterih olsun. 
Maarif Vakfının yöneticilerine, 
temsilcilerine, gönüllülerine, 
eğitmenlerine, öğretmenlerine 
her birinize ayrı ayrı yürekten 
teşekkür ediyorum. İstişare 
Toplantısı’nın hayırlı neticeler 
vermesini diliyorum. Allah’a 
emanet olunuz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
21 Mart’ta Türkiye Maarif 
Vakfı 10. Ülke Temsilcileri 
İstişare Toplantısı’na 
çevrim içi katılarak 
yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin, yeniden 
bir büyük dünya gücü 
ve medeniyet inşacısı 
olma iradesinin yolu, 
kaliteli eğitimden ve 
eğitim ihracatından 
geçmektedir. Yeni 
nesillerde derin ve 
köklü ihya faaliyetinin, 
ilim ve irfanın kuşattığı 
dönüştürmeyle mümkün 
olabileceğini akıldan 
uzak tutmamalıyız.” dedi

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP  
TÜRKİYE 
MAARİF VAKFI  
10. ÜLKE 
TEMSİLCİLERİ  
İSTİŞARE 
TOPLANTISI’NDA 
KONUŞTU
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
“Müslümanlar, 

Ayasofya’nınki gibi büyük bir 
kubbe yapmayı beceremezler.” 
eleştirisine hüzünlenen Mimar 
Sinan’ın Selimiye’yi inşa ederek, 
adeta kendi mimarî gazasını ilan 
edecek kadar büyük bir komutan 
olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Mimarların Pîri Sinan” adlı 
belgesel filminin 9 Nisan’da Atlas 
Sineması’nda gerçekleştirilen 
galasında yaptığı konuşmada, 
namı Osmanlı sınırlarını aşan 
Mimar-ı Azam, Piri Mimaran 
Mimar Sinan’ı, İstanbul’un en 
gözde mekânlarından olan, 
iki yanı tarihî binalarla süslü 
İstiklal Caddesi’nde, eski adıyla 
Cadde-i Kebir’de bulunan tarihî 
Atlas Sineması’nda, hayatını ve 
muhteşem dehasını konu alan 
belgeseli izleyerek anmak ve 
hayırla yâd etmek üzere bir araya 
geldiklerini dile getirdi.

1870’li yıllarda inşa edilen ve 
1948’den beri de Beyoğlu’nun en 
büyük sinemalarından olan Atlas 
Sineması’nın bugün “Koca Sinan”ı 
ağırladığını belirten Şentop, 

emeği geçen İstanbul Valiliği 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına, 
Atlas Sineması Müze Müdürü ve 
çalışanlarına şükranlarını sundu.

Sadece Türkiye için değil, 
dünya tarihinin gelmiş geçmiş 
en büyük mimarlarından olan 
Mimar Sinan’ın, Kayseri’nin 
Ağırnas Köyü’nden Mimarbaşılığa 
uzanan öyküsünün kendilerine 
ilham olmaya devam edeceğini 
vurgulayan Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Osmanlı medeniyetinin yapı 
taşlarından olan Mimar Sinan, 
Osmanlı kültürünün ayrılmaz bir 
parçasıdır. Kadim tarihimizin ve 
hatta bütün gönül coğrafyamızın 
Mimar Sinan’ı, Osmanlı kültürünün 
öz evladıdır. Osmanlı gibi 
büyük bir medeniyet, sadece 
topraklarının genişliği ve yapılan 
seferlerinin keyfiyeti ile değil, 
Koca Sinan gibi ulu bir mimarın, 
manevi dünyamızı kalıcı eserlere 
aktarmasıyla inşa edilmiştir. 

Kültür, bir milletin sahip olduğu 
bütün maddi ve manevi 
varlıklardır, bu nokta-i nazardan 
bakıldığında Sinan, hem maddi 
hem de manevi bir münşidir.

TBMM Başkanı Şentop, Mimar 
Sinan’ın 1512’de Yavuz Sultan 
Selim zamanında, Acemi 
Oğlanlar Ocağı’nda parlak zekâsı 
fark edilince Enderun Mektebi’ne 
alındığını, burada istidatları ve 
olağanüstü kabiliyetleri dikkat 
çekince Pargalı İbrahim Paşa’nın 
okulunda, önce matematik ve 
marangozluk eğitimleri aldığını, 
daha sonra ileri mimari eğitimleri 
tahsil ettiğini dile getirdi.

Şentop, Mimar Sinan’ın 
bu kabiliyetleri sebebiyle 
padişahların verdiği birçok 
makam ve rütbenin de sahibi 
olduğunu hatırlatarak, 1538’de, 
genç yaşında Osmanlı yapı 
işlerinden sorumlu mimarbaşı 
olduğunu ve neredeyse 50 yıl 
kesintisiz olarak eserler verdiğini 
ifade etti.

“‘Müslümanlar, Ayasofya’nınki 
gibi büyük bir kubbe yapmayı 
beceremezler.’ eleştirisine 
hüzünlenen Mimar Sinan, 
Selimiye’yi inşa ederek, 
adeta kendi mimari gazasını 
ilan edecek kadar büyük bir 
komutandır.” diyen Mustafa 
Şentop, Mimar Sinan’ın bu büyük 
eserlerin yanı sıra tasarımlarında 
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küçük ve kubbesiz camiler 
yaparak, farklı mimari güzellikler 
denediğinin de hatırlatılması 
gerektiğini vurguladı.

Mimar Sinan’ın Süleymaniye’de 
kullandığı bu teknolojinin, Batı 
üniversitelerinde ileri seviyede 
ders olarak işlendiğini dile 
getiren Şentop, “Türkiye’de 
ve dünyada hakkında ciltler 
dolusu kitaplar yazılmış, binlerce 
araştırma yapılmış ve yapılmaya 
da devam ediliyor. Resmî tarih 
kitaplarında ‘Parmaklarında bin 
marifet’, ‘Zihni ve zekâsı ile çağın 
Aristo’su’, ‘Bugün Öklid yaşasaydı 
Mimar Sinan’a yamak olurdu.’ gibi 
cümlelerle övülmüştür. Sinan’a 
yapılan bu atıflar, döneminin en 
önemli tarihçilerinin eserlerinde 
onun ne derecede yüksek bir 
kabul gördüğünü göstermesi 
bakımından çok önemlidir. 
Herkes biliyor ki Sinan’ın her 
bir eseri ayrı bir aşkla yapılmış, 
gerçek bir samimiyetin ve 
gönülden taşan hissiyatın 
ürünleridir. Ölümünden sonra 
yeğenlerine ruhuna okunmasını 
arzu ettiği sûreleri vasiyet eden 
bu titiz Müslüman, bugün en 
sevdiği yer olan Süleymaniye’nin 
yanında küçük bir köşede, 
onu ebediyete taşıyan kendi 
tasarladığı türbede medfundur.” 
ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Mimar Sinan’ın 
vasiyetine dikkati çekerek, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Vasiyetinde şöyle der: ‘Umut 
ederim ki zamanın sonuna ve 
kıyamete kadar yaptıklarıma göz 
gezdirecek temiz yürekli insanlar 
çabamdaki ciddiyet ve gayreti 
öğrendiklerinde, insaflı bir gözle 
baktıklarında, beni hayır dua ile 
anarlar. İnşallah.’ Vasiyetinde arzu 
ettiği gibi Koca Sinan’ı hayır ve 
rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak 
kabrini nur, mekânını cennet, 
makamını âlî eylesin.” 
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un himayesinde 
TBMM İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu tarafından 
hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı 
ve Ermenistan’ın Savaş Suçları 
Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf 
Sergisi, 26 Nisan’da TBMM Tören 
Salonu’nda düzenlendi.

Panelde konuşan Şentop, 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunun, “Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırmasıyla 
başlayan gerilim ve çatışma 
sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve 
Türkiye’deki Ermeni vatandaşların 
durumuna” ilişkin, bilgiye ve 
belgeye dayalı değerli bir rapor 
hazırladığını, panelin bu rapor 
özelinde, tarihe şerh düşmek ve 
meseleyi bilimsel temelde ele 
almak için düzenlendiğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan savaşının 
en sıcak günlerinde TBMM 
heyetiyle birlikte Azerbaycan’a 
yaptığı ziyaret sırasında Gence’ye 

giderek, Ermenistan’ın yaptığı 
katliamı yerinde gördüğünü 
dile getiren Şentop, Ermenistan 
Silahlı Kuvvetleri’nin, 17 Ekim’de 
Gence’ye orta menzilli 
füzelerle saldırılarında 14 sivilin 
hayatını kaybettiğini, 57 sivilin 
yaralandığını anımsattı. Mustafa 
Şentop, bu saldırıda, 20 binanın 
tamamen yıkıldığını, 4 kreş, bir 
ortaokul ve çocuk hastanesinin 
zarar gördüğünü ifade etti.

Şentop, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a Saldırması ile 
Başlayan Gerilim ve Çatışma 
Sürecinde Yaşanan Hak 
İhlalleri ve Türkiye’deki Ermeni 
Vatandaşlarımızın Durumu Alt 
Komisyonunun, Ermenistan 
tarafından saldırıya maruz 
bırakılan Gence, Terter ve 
Berde’de yaptığı incelemelere, 
mağdurlar ve mağdur yakınlarıyla 
yaptığı görüşmelere, mahalden 
temin ettikleri maddi delillere 
dayalı hazırladıkları raporun, 
Ermenistan’ın işlediği savaş 

TBMM Başkanı 
Şentop: “ABD 

Başkanı’nın sözde 
‘soykırım’ açıklaması; 

hukuku, siyasi ve 
tarihî birikimi hiçe 

sayan bir açıklamadır. 
Bu, ABD’nin evrensel 

hukuk ve bilimle 
çelişkisini ortaya 

koyduğu gibi, Türkiye 
ve ABD arasındaki 

insan haklarına, 
hukukun üstünlüğüne 
ve karşılıklı dostluğa 

dayalı ilişkilerine zarar 
verecek mahiyette bir 

açıklamadır.” 

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI VE 
ERMENİSTAN’IN SAVAŞ SUÇLARI PANELİ 
DÜZENLENDİ
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suçlarını açıkça belgelediğini 
belirtti.

Bu raporun, savaş suçlarını 
düzenleyen Cenevre 
Sözleşmesi’nin Ermenistan 
tarafından defalarca ihlal 
edildiğini tescil ve ilan ettiğini 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
raporda “Karabağ Meselesi”nin 
tarihî arka planının da gözler 
önüne serildiğini, tarihî olarak 
da Ermenistan’ın Karabağ 
üzerinde hak iddiasının hiçbir 
temele dayanmadığının, Yukarı 
Karabağ’ın Azerbaycan toprağı 
olduğunun izah edildiğini aktardı.

Karabağ meselesinin 20’nci 
yüzyılın son çeyreğinin bir ürünü 
olmakla birlikte köklerinin, 19’uncu 
yüzyıl sonlarına ve 20’nci yüzyıl 
başlarına kadar gittiğini hatırlatan 
Şentop, Karabağ ve Nahçıvan’da 
1905, 1917, 1920, 1940, 1988 ve 
1992’de Türklere yönelik yapılan 
soykırımlarla bölgenin, “büyük 
Ermenistan” hayali için etnik 
arındırmaya tabi tutulduğuna 
işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
Karabağ’ın, özellikle Türkiye’ye 
yönelik sözde “soykırım” 
iddialarıyla meşrulaştırılmaya 
çalışılan “büyük Ermenistan” 

emelinin bir parçası olarak 
diasporanın da çabasıyla 
Ermenistan’a ilhak edilmek 
istendiğine işaret ederek, 
“Ermenistan’ın Karabağ’ı 
uluslararası hukuka aykırı şekilde 
işgal ettiği açık olmasına rağmen 
yaklaşık 30 yıl boyunca sorunun 
zamana yayılması, bu süreçte 
işgal altındaki topraklarda nüfus 
yapısının soykırım ve şiddete 
dayalı olarak Ermeniler lehine 
olacak şekilde değiştirilmeye 
çalışılması esasen bu ilhak 
amacının bir tezahürüdür. Bu 
süreçte sorunu çözme iddiasıyla 
teşekkül eden AGİT MİNSK Grubu 
esasen çözümsüzlüğün mimarı 
olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Karabağ’ın 30 yıllık süreçte yer 
altı ve yer üstü kaynaklarıyla 
talan edildiğini, 1 milyon insanın 
yurtlarından sürüldüğünü aktaran 
Şentop, şöyle konuştu:

“Ermenistan’ın Karabağ 
meselesinde diplomatik 
temelde bir barışı istemediği, 
bu yaklaşımından ve Ermeni 
liderlerin şoven açıklamalarından 
açıkça belli olsa da Azerbaycan 
ve Türkiye uzun bir süre 
diplomatik temelde bir çözüme 
şans vermek için çaba 
göstermişlerdir. Azerbaycan ve 

Türkiye’nin tüm barışçı diplomatik 
çabalarına rağmen Ermenistan’ın 
saldırgan tavrı değişmemiş 
ve son olarak 27 Eylül 2020’de 
Azerbaycan topraklarına 
saldırmasıyla askerî çatışmalar 
yeniden başlamıştır. Ermenistan 
saldırısıyla başlayan ve 
Azerbaycan ordusunun kesin ve 
nihai askerî zaferiyle sonuçlanan 
çatışmalar sonucunda 
Ermenistan, uluslararası 
hukuka aykırı olarak işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarından 
atılmıştır.”

“Ermenistan ve Ermeni 
diasporasının, ‘büyük Ermenistan’ 
hayaline kapılarak Ermenileri 
sözde ‘soykırım’ iddialarıyla 
Türkiye’ye yönelik nefret 
duygularıyla tahrik etmelerinin 
bir sonucu olarak bölgesel 
istikrarsızlığın müsebbibi oldukları 
aşikârdır.” diyen Şentop, bu 
durumun, Türkiye’de yaşayan 
Ermeni kökenli vatandaşları 
da üzdüğünün ve sıkıntıya 
soktuğunun müşahede edildiğini 
belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf 
Sergisi açılışına katıldı. TBMM Başkanı Şentop, açılışın 
ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile sergiyi gezdi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkmenistan Meclisi 

tarafından düzenlenen 
“Uluslararası Barış ve Güveni 
Güçlendirmede Parlamenterlerin 
Rolü Toplantısı”na çevrim içi 
katıldı. 

28 Nisan’daki toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türkmenistan’ın 
bağımsızlığının 30’uncu yıl 
dönümünü kutlayan Şentop, 
Türkmenistan’ın ve Türkmen 
halkının barış, huzur ve istikrar 
içinde ebediyete kadar 
yaşamasını temenni etti.

Bu yılın, “Türkmenistan: Barışın 
ve Güvenin Anavatanı” yılı olarak 
kutlandığına işaret eden Şentop, 
1991’de bağımsızlığını ilan eden 
Türkmenistan’ın, dış politikadaki 
duruşu ve sahip olduğu “daimi 
tarafsız ülke” statüsüyle, barışın 
ve güvenin anavatanı olmayı tam 
anlamıyla hak eden müstesna bir 
ülke olduğunu vurguladı.

Tarafsızlık siyasetini dış 
politikasının temel prensibi olarak 
benimseyen Türkmenistan’ın, 
akılcı ve kendinden emin 
tutumuyla bu duruşu aktif 

tarafsızlığa dönüştürerek, 
gerek bölgesinde, gerek 
uluslararası alandaki iş birliğine 
her daim katkı sağladığını ifade 
eden Mustafa Şentop, bu 
toplantıda, uluslararası barış ve 
güvenin güçlendirilmesinde 
parlamenterlerin rolünü istişare 
ettiklerini belirtti.

Barış, istikrar ve güvenin, 
parlamentoların görevi olduğunu 
dile getiren Şentop, bu husustaki 
anlayış birliğinin memnuniyet 
verici olduğunu kaydetti. 
Türkmenistan’ın kardeş ülke 
olduğuna işaret eden TBMM 
Başkanı Şentop, “Türkmenistan, 
Anadolu’nun bizlere vatan 

olmasını sağlayan büyük 
kumandan Sultan Alparslan’ın 
ebedî istirahatgâhıdır. Tarih 
yolculuğunda kimi dönemler 
uzak kalınan zamanlar olsa da 
ülkelerimiz arasındaki gönül 
bağı hiçbir surette kopmamıştır. 
Türkmenistan’ı ilk tanıyan ve 
burada ilk büyükelçiliği açan ülke 
olarak bağımsızlığının 30’uncu 
senesini kutlayan Türkmenistan’la 
ilişkilerimizi en sağlam zeminde 
yürütmeye devam etmekten 
mutluluk duyuyoruz.” diye 
konuştu.

Türkmenistan’ın, başta BM 
olmak üzere, uluslararası ve 
bölgesel platformlarda yükselen 
profilini takdirle takip ettiklerini 
ve gayretlerini desteklediklerini 
kaydeden Şentop, BM 
Genel Kurulu’nda 2021 yılının, 
“Uluslararası Barış ve Güven 
Yılı” ilan edilmesi girişimini de 
desteklediklerini dile getirdi.
Türkmenistan’ın tarafsızlık 
statüsüne halel gelmeksizin Türk 
Konseyinde de bulunmasından 
memnuniyet duyacağını belirten 
Şentop, toplantıyı düzenleyen 
Türkmenistan Meclisi Başkanı 
Gülşat Mammedova’ya teşekkür 
etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop:  
“Türkiye’nin Azerbaycan’ın 
yanında yer alması, dost 
ve kardeşliğin ötesinde 
Azerbaycan’ın haklılığı ile 
ilgili ve bölgesel barış için 
tehdit oluşturan bir unsur 
karşısında tavrıyla ilgili 
durumdur.” dedi

ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENİ 
GÜÇLENDİRMEDE PARLAMENTERLERİN ROLÜ 
TOPLANTISI
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Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 27 Nisan’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

• Kanunla, kadastro teknik hizmetlerinden tescile 
tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan 
örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile 
tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi 
veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini 
işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek 
kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer 
işler, lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolarınca yerine getirilecek.

• Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, 
faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest 
harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik de 
yapabilecek. Lisans belgesi almak için gerekli 
olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, 
belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan 
sınav şartı kaldırılacak.

• Lisans belgesi almak için teminat yatırma 
bedeli 41 bin 66 liradan 50 bin liraya çıkarılacak.

• Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının 
açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara ait olacak. 
Şartları taşıyan ve lisans belgesi başvurusunda 
bulunan mühendislere, lisanslı harita ve 
kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri 
için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından lisans belgesi verilecek.

• Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, 
il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı 
mühendisin talep ettiği ilçede kurulacak.

• Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 
çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürosu açanlardan, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
başvuranların, Genel Müdürlük kadrolarına 
devlet memuru olarak atanmalarında açıktan, 
naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları 
uygulanmayacak.

• Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve  
Büroları Hakkında Kanun’a, “Disiplin suç 
ve cezaları” başlıklı madde eklenecek. Bu 
kapsamda lisanslı mühendislerin disiplin 
suçu oluşturan fiil ve halleri ile belirtilen fiil 
ve haller nedeniyle lisanslı mühendislere 
uygulanabilecek disiplin cezaları  
belirlenecek.

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,  
kadastro teknik hizmetleri kapsamında 
yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, 
donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda 
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
denetleyecek.

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, denetim, 
inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği 
hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı lisanslı 
harita ve kadastro mühendislerine uyarma, 
kınama, lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli 
iptali cezalarını verecek.

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE 
BÜROLARINA İLİŞKİN KANUN  
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 23 Nisan 
Kosova Türkleri Millî 

Bayramı’nı, yayınladığı video 
mesajla kutladı.

Mesajında, Türkiye’de, Türk 
milletinin istiklal ve istikbalinin 
teminatı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 101. 
yılı ile Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın kutlandığını 
dile getiren Şentop, “ Millî 
bayram olarak bu tarihi 
seçmenizi; gönüllerimiz ve 
duygularımız arasındaki güçlü 
bağı ortaya koyması ve ortak 
bir şuura sahip olduğumuzu 

göstermesi bakımından çok 
anlamlı ve önemli bulduğumu 
belirtmek isterim. Balkanların 
ayrılmaz parçası olan Kosova 
Türklerinin, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de Kosova siyasetinin, 
ekonomisinin ve toplumunun 
mütemmim cüzü olacağına; hep 
birlikte, barış içinde yaşamanın 
en güzel örneklerinden birini 
sergilemeye devam edeceğine 
dair inancım tam ve sarsılmazdır.” 
ifadelerini kullandı.

Kosova Türklerinin Millî 
Bayramı’nın, birlik ve 
beraberliklerini yarınlara 
taşıyacağını, Balkanların huzur, 

barış ve istikrarı için büyük 
önem arz eden dost ve 
kardeş Kosova’nın gücüne güç 
katacağını belirten Mustafa 
Şentop, şunları kaydetti:

“Tüm kalbimle temenni 
ediyorum ki birlik ve 
beraberliği bayramlarla 
kenetlenen Kosova Türklerinin 
yüreği daha güçlü atacak, 
Kosova Türkleri her geçen 
gün daha müreffeh ve 
huzurlu bir geleceğe 
uyanacaktır. Hiç şüpheniz 
olmasın ki Türkiye, her zaman 
kardeşlerinin yanında olmaya, 
sizlerin sevinciyle sevinirken 
dertlerinizle dertlenmeye 
devam edecektir. 23 Nisan 
Kosova Türkleri Millî Bayramı 
vesilesiyle, Kosova Türklerinin 
her bir ferdine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olarak, 
Anadolu’dan, Ankara’dan 
kardeşlerinin selamını 
iletiyorum. Bayramımız kutlu 
olsun. Kosova Türkü’nün yüzü, 
geleceği, kalbi aydınlık olsun.”

TBMM Başkanı Şentop, Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı ve 
Kosova Demokratik Türk Partisi 
(KDTP) Genel Başkanı Fikrim 
Damka’ya da tebrik mektubu 
gönderdi.

Mektubunda Damka’ya, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla gönderdiği 
tebrik mesajı ile Kosova Türkleri 
Millî Bayramı törenlerine daveti 
için teşekkür eden Şentop, “23 
Nisan’ın aynı zamanda Kosova 
Türkleri için Millî Bayram olarak 
kutlanması bizler için hem şeref 
hem de mutluluk kaynağıdır. 
Aranızda bulunamayacak olsam 
da kalbimin sizlerle olacağı 
o günde, millî bayramınızı en 
içten dileklerimle kutlar, dost ve 
kardeş Kosova halkına sevgi ve 
selamlarımı sunarım.” ifadelerini 
kullandı.

KOSOVA TÜRKLERİNİN  
MİLLÎ BAYRAMI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Memur-
Sen ve Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi tarafından 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamaları kapsamında 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde  
29 Nisan’da düzenlenen 
“Çalışma Hayatında Yeni 
Zihniyet İhtiyacı ve Pratik 
Uygulama Zemini Olarak Kamu 
Görevlileri Sendikacılığı” konulu 
uluslararası kongreye katıldı.

Tarihsel olarak işçi sınıfının, daha 
insani çalışma şartları ve ücret 
taleplerini gerçekleştirebilmek 
için sendikalar çatısı altında 
kurumsal olarak örgütlendiğini 
belirten Şentop, insanı 
sadece emek ve mülkiyet 
ilişkisine indirgeyen, kültür 
ve medeniyetlerin getirdiği 
bütün değerleri reddeden 
bu ideolojik körlüğün menfi 
etkilerinin hâlâ hissedildiğini 
söyledi.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 

“Gündemde olan yeni 
ve sivil bir anayasanın 
kabulü halinde özellikle 
sendikal haklar ve çalışma 
hayatının düzenlenmesi 
konusunda müspet 
gelişmeler kaydedileceğini 
düşünüyorum.”  
dedi

“ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ ZİHNİYET İHTİYACI 
VE PRATİK UYGULAMA ZEMİNİ OLARAK  
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞI”  

KONULU ULUSLARARASI KONGRE
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Sovyetlerin dağılıp komünist 
ideolojinin güç kaybetmesiyle 
giderek doktriner sendikacılığın 
gündemden düştüğünü, bunun 
yerine uzun vadeli toplumsal 
amaçlardan ziyade sadece 
üyelerinin çıkarlarını savunan 
faydacı ve yalın sendikacılığın 
güç ve yaygınlık kazanmaya 
başladığını vurgulayan Şentop, 
şöyle konuştu: 

“Ülkemizde, doktriner sendikacılık 
anlayışıyla örgütlenen sendikaların, 
işçi ve emekçi kesimlerin üzerinde 
uzun süre âdeta tekel haline 
geldiklerini hepiniz biliyorsunuz. 
İşte bu tekelci ve komünist 
ideolojik temelli sendikacılık 
anlayışına karşı şair-yazar 
merhum Mehmet Akif İnan ve 
arkadaşlarının başlattığı süreç 
ve nihayetinde Memur-Sen’in 
kuruluşu son derece önemlidir. 
‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan 
İnan ile arkadaşlarının 1992’de 
‘Eğitimciler Birliği Sendikası’nı 
kurarak başlattıkları süreç, Memur-
Sen’in, sendikal faaliyetleri 
Marksist ideolojik kalıplarla 
sınırlayan sendikacılığın aksine, 
soğuk savaşın kutuplarından 
ve penceresinden bağımsız 
olarak ülkemizin toplumsal 
dinamiklerine uygun, tarihî ve dinî 

mirasını sahiplenen, bu konuda 
hassasiyetlere malik, yerli ve millî 
bir sendikal örgütlenme olarak 
9 Haziran 1995’te kuruluşuyla 
neticelenmiştir. Böylece, insanı 
ve toplumu sadece emek ve 
mülkiyet ilişkisine indirgeyen, 
medeniyetimizin getirdiği bütün 
değerleri ve uzlaşma kültürünü 
reddeden bir sendikacılık anlayışı 
yerine, toplumumuzun maddi ve 
manevi değerlerini esas alan ve 
bu çerçevede kamu çalışanlarının 
hak ve menfaatlerini korumaya ve 
geliştirmeye çalışan sendikacılık 
anlayışı ikame edilmiştir.”

Dünyada terk edilmiş Marksist 
doktriner sendikacılık anlayışını 
savunan ve buna binaen 
devleti ve temsil ettiği değerleri 
ötekileştiren, düşmanlaştıran 
bir sendikal söylemi kullanan 
sendikaların bulunduğunu 
belirten Şentop, zaman içerisinde 
bu tür sendikacılığa teveccühün 
azaldığının görüldüğünü söyledi.
Sendikacılık kavramı yokken 
“İnsan için ancak çalıştığı vardır.” 
ayeti ve “İşçiye ücretini alın teri 
kurumadan veriniz.” hadisinin, 
toplumda çalışma hayatını 
düzenleyen temel düsturlar 
olduğunu vurgulayan Şentop, şu 
ifadeleri kullandı:

“Çalışmanın kutsiyetini, çalışanın 
emeğinin yüceliğini anlatan 
ve karşılığının mutlaka hemen 
verilmesi gerektiğini hatırlatan 
bu ifadeler, güzel hasletlerimizin 
menşeini göstermesi bakımından 
önemlidir. Başta Osmanlı olmak 
üzere ‘Kendisi kıymetli ve özel 
olarak yaratılmış insanın emeği 
de kıymetlidir.’ anlayışıyla çalışma 
hayatını düzenleyen Osmanlı ve 
önceki devlet geleneğimizde, 
çalışma hayatının uzun süre 
kardeşlik ve barış temelinde 
devam ettiğini müşahede 
ediyoruz. 

Hepinizin bildiği üzere esnaf 
dayanışma teşkilatı olarak varlık 
gösteren Ahilik sisteminin 
temelinde de bu hasletler yer 
almaktadır. Dolayısıyla bizim 
kültürümüzde zaten işçi ve 
çalışanların emeklerinin karşılığını 
hemen almalarını sağlamak hep 
temel esas olmuştur.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, programdan 
dolayı Memur-Sen ve Hacı 
Bayram Veli Üniversitesini 
tebrik ederek, alnının teri ve 
elinin emeğiyle çalışan bütün 
emekçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı 
kutladığını ifade etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ülkelerinin 
millî günleri dolayısıyla 

Güney Afrika Ulusal Meclisi 
Başkanı Thandi Ruth Modise, 
Güney Afrika Parlamentosu 
Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı 
Nkosiyakhe Amos Masondo, 
Sierra Leone Meclis Başkanı Abass 
Chernor Bundu ile Togo Millî 
Meclisi Başkanı Yawa Djigbodi 
Tsegan’a 27 Nisan’da ayrı ayrı 
tebrik mektubu gönderdi.

Güney Afrika Ulusal Meclisi 
Başkanı Modise ile Güney Afrika 
Parlamentosu Ulusal Eyaletler 
Konseyi Başkanı Masondo’ya 
gönderdiği mektupta Şentop, 

“Güney Afrika 
ile mevcut 
iyi ilişkilerimiz 
çerçevesinde 
parlamentolarımız 
arasındaki 
iş birliğinin 
önümüzdeki 
dönemde daha 
da geliştirilmesini 
arzu ediyor, sizinle 
birlikte çalışmaktan 
memnuniyet 

duyacağımı 
belirtmek istiyorum.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Sierra 
Leone Meclis Başkanı Bundu’ya 
gönderdiği mektubunda ise 
şunları kaydetti: 

“Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve 
iş birliğine dayanan ilişkilerimizin 
önümüzdeki dönemde de 
istikrarlı bir şekilde gelişerek 
devam edeceği kanaatindeyim. 
Millî Günü’nüzü bir kez daha 
kutlarken size ve şahsınızda 
Sierra Leone Meclisinin 
değerli üyelerine sıhhat ve 
muvaffakiyetler temenni ederim.”

Togo Millî Meclisi Başkanı 
Tsegan’a gönderdiği 
mektubunda ise Türkiye’nin, 
Togo ile ilişkilerinin her alanda 
gelişmesine önem atfettiğini 
belirten TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Millî Günü’nüzü bir 
kez daha kutlarken size ve 
şahsınızda Togo Millî Meclisinin 
değerli üyelerine sıhhat ve 
muvaffakiyetler temenni ederim.” 
ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP GÜNEY AFRİKA, 
SIERRA LEONE VE TOGO MİLLÎ GÜNLERİNİ 
KUTLADI

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ülkenin 

millî günü dolayısıyla 
Tanzanya Meclis Başkanı Job Ndugai’ye 26 Nisan’da 
tebrik mektubu gönderdi.

Türkiye’nin, Tanzanya ile ilişkilerinin her alanda 
gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, 

“Tanzanya ile mevcut iyi düzeydeki ikili ilişkilerimiz 
çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki 
iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da 
geliştirilmesini diler, sizinle birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Millî 
Günü’nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda 
Tanzanya Parlamentosunun değerli üyelerine sıhhat 
ve muvaffakiyetler temenni ederim.” ifadelerini 
kullandı.

TANZANYA MİLLÎ GÜNÜ 
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TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Türkiye’nin, 
son dönemde kütüphane 

alanında artan yatırımlarına 
karşın, gelişmiş Batı ülkeleri ile 
kıyaslandığında kullanıcı başına 
düşen kütüphane sayısı itibarıyla 
hâlâ geride bulunduğuna dikkati 
çekti.

“TBMM’nin Açılışının 100. Yılında 
Belgelerle TBMM Kütüphane 
ve Arşiv Sergisi”nin 1 Nisan’daki 
açılışında konuşan Bilgiç, 1964’te 
kutlanmaya başlanan Kütüphane 
Haftası’nın, bu yıl 57’nci yıl 
dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Kent kültürünün ayrılmaz bir 
parçası olarak telakki edilen 
kütüphanelerin, tarih boyunca 
medeniyetlerin en önemli ve 
en merkezî yapılarından biri 
olduğuna işaret eden Bilgiç, 
“Efes Antik Kenti’ndeki Celsus 
Kütüphanesi’nden, yine antik 
çağların en önemli bilim 
merkezi olarak kabul edilen 
İskenderiye Kütüphanesi’ne, 
Müslüman İspanya’da kurulan 
ve Ortaçağ İslam dünyasının 
en büyük kütüphanelerinden 
biri olan Kurtuba’daki Saray 
Kütüphanesi’nden, İstanbul’un en 
büyük kültür hazinelerinden biri 

olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
veya eski adıyla Kütüphane-i 
Umumî-i Osmanî’ye kadar 
birçok örnekte bunu görmek 
mümkündür.” dedi.

Süreyya Sadi Bilgiç, 
kütüphanelerin, bilginin sistematik 
ve düzenli şekilde bireylere, 
topluma ve gelecek nesillere 
aktarılmasına hizmet etmesi 
bakımından medeniyetlerin 
kurucu ve taşıyıcı unsuru olarak 
işlev gördüğünü kaydetti.

Kütüphane ve uygar toplum 
arasındaki etkileşimin, sadece 

TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA 
BELGELERLE TBMM KÜTÜPHANE VE ARŞİV 
SERGİSİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

geçmişe ait bir olgu olarak 
düşünülmemesi gerektiğini dile 
getiren Bilgiç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bilakis toplumsal yaşamın 
hızla dönüştüğü, alışkanlıkların, 
tutumların, değerlerin ve yaşama 
biçiminin hızla değiştiği günümüz 
dünyasında kütüphanelerin, 
toplumların kültür ve tarih 
bilincinin muhafazasında hayati 
bir rolü bulunmaktadır. Zira 
hepinizin bildiği gibi bugün 
gelişmiş diye tabir ettiğimiz 
ülkelerde kütüphanelere ve 
kütüphaneciliğe fevkalade önem 
verilmektedir. Bu ülkelerde kitaba, 
kütüphaneye gösterilen alaka 
hiçbir zaman azalmamaktadır. 
Kütüphanede zaman geçirmek, 
okuma ve araştırma yapmak 
entelektüelinden sıradan 
vatandaşına kadar her kesimden 
insan için yaşam tarzı haline 
gelmiş bir etkinliktir.

Bu noktada ülke olarak 
kütüphane ve kütüphanecilik 
konusunda katetmemiz gereken 
mesafeler olduğunu kabul 
etmek zorundayız. Türkiye, son 
dönemde kütüphane alanında 
artan yatırımlarına karşın, gelişmiş 
Batı ülkeleri ile kıyaslandığında 
kullanıcı başına düşen kütüphane 
sayısı itibarıyla hâlâ geridedir. 
Kütüphane kültürünün ayrılmaz 
bir parçası olan okuma alışkanlığı 
konusunda da toplum olarak 
ne yazık ki tatmin edici bir 
seviyede değiliz. Öte yandan 
kütüphaneciliğin bir meslek 
olarak ülkemizde hak ettiği 
değeri ve saygıyı tam olarak 
görmediğini düşünüyorum.” 
Hiçbir kütüphanenin, nitelikli 
kütüphaneciler olmadan 
yaşayamayacağına dikkati 
çeken TBMM Başkanvekili 
Bilgiç, bu nedenle profesyonel 
kütüphanecilik eğitimi verecek 
daha çok sayıda ve nitelikli 
kuruma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bilgiç, “İşin yasama tarafıyla 
ilgili olarak, devlet politikası 
çerçevesinde oluşturulacak 
bir kod kütüphane kanunu 
ile kütüphanecilikle ilgili 
bir meslek yasasının bu 
çabaları destekleyebileceğini 
düşünüyorum.” diye konuştu.

Türk devlet geleneğinde 
kitap ve kütüphanenin, devlet 
işlerinin görüldüğü ana 
binaların ayrılmaz bir parçası 
olduğuna işaret eden Bilgiç, 
bu geleneğin Uygur Türkleri, 
Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti 
ve Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde sürdüğünü 
anlattı. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde hizmete açılan Millet 
Kütüphanesi’nin de bu geleneğin 
temsil edildiği son başyapıtlardan 
biri olduğunu vurgulayan Bilgiç, 
“Koleksiyonunda 2 milyon basılı 
kitap, 12 bin 500 basılı dergiye ait 
2 milyona yakın süreli yayınla ve 
125 bin metrekarelik bir alanda 
yaklaşık 5 bin 500 kişilik oturma 
kapasitesiyle hizmet veren Millet 
Kütüphanesi, gelecek nesillere 
miras bırakacağımız en kıymetli 
hazinelerimizden biri olmaya 
adaydır.” ifadesini kullandı.

Meclis Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 

Meclis Kütüphanesi’nin, Millî 
Kütüphane’den sonra Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesi olduğuna 
dikkati çekerek, kütüphanede 
birbirinden değerli binlerce 
eserin bulunduğunu belirtti.

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim 
Koçin ise Meclis Kütüphanesi’nin, 
92 personel, 327 bin kitap, 57 bin 
600 cilt dergi ve 30 milyonun 
üzerinde belgeyle hizmet 
verdiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Bilgiç 
ve beraberindekiler sergiyi 
gezdi. Serginin açılışına, TBMM 
İdare Amiri, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Serap Yaşar 
ve Meclis personeli de katıldı.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 1 2 saat

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 3 10 saat

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

Dilekçe 2 (14+15) 2 saat 10 dk.

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 12 23 saat

İnsan Haklarını İnceleme 4 (26+24) 14 saat 25 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 1 1 saat 30 dk.-

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 1 saat 45 dk. 

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 24 54 saat 50 dk.

TBMM Genel Kurulu 12 68 saat 56 dk.
4 Alt Komisyon Toplantısı
5 Başkanlık Divanı Toplantısı
6 İnceleme Ziyareti

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 96

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 25

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

9

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

966 
(747+219)

Kanunlaşan 23

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 2

Komisyonlarda Bulunan 3275

Genel Kurulda Bulunan 66

¹ 01/03/2021- 31/03/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 21

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4382 704

İHİK 105 192

KEFEK 4 2
2 77 adet dilekçe on grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 26

TBMM Başkanlığında Bulunan 14

Karma Komisyonda Bulunan3 1273

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 5
3 01/03/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1572 16 240 4 -
Cevaplanan /
Görüşülen 1197 12 - - -

MART AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Depreme Karşı Alınacak 
Önlemler 9 71 saat 42 dk.

Küresel İklim Değişikliği 2 4 saat 3 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 11 75 saat 3 dk.

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021130



Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebepleri 2 7 saat 10 dk.

Küresel İklim Değişikliği 8 29 saat 21 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 10 36 saat 31 dk.

Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Millî Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri 2 4 saat 30 dk.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 2 18 saat

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

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 2 40 dk.

Dilekçe 3 (14+25) 2 saat 30 dk.
Plan ve Bütçe 2 19 saat 11 dk.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -
İnsan Haklarını İnceleme 5 (2+16+24) 5 saat 7 dk.
Avrupa Birliği Uyum 1 4 saat 18 dk.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Dijital Mecralar - - 
Karma (Anayasa ve Adalet) 2 (14+1) 2 saat 10 dk.
Karma (Dilekçe ve İHİK) 14 1 saat 45 dk.
Kapalı Oturumlar - -
Komisyonlar Toplam 20 58 saat 11 dk.
TBMM Genel Kurulu 14 Birleşim 61 saat 5 dk.

4 Alt Komisyon Toplantısı
5 Başkanlık Divanı Toplantısı
6 İnceleme Ziyareti

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 78

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 25

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

991 
(771+220)

Kanunlaşan 4

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 7

Komisyonlarda Bulunan 3345

Genel Kurulda Bulunan 69

¹ 01/04/2021- 31/04/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 3

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3082 470

İHİK 200 68

KEFEK 3 1
2 109 adet dilekçe on grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 46

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1319

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 01/04/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1410 4 184 1 -
Cevaplanan /
Görüşülen 977 10 - - -

NİSAN AYI
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının 
(NASA) düzenlediği çevrim içi 
fotoğraf yarışmasında, uzaydan 
çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale 
kalan iki fotoğraf arasından birinci 
oldu.

NASA tarafından düzenlenen 
"Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi 
fotoğraf yarışmasında, Astronot 
Kate Rubins tarafından çekilen Van 
Gölü fotoğrafı, 13 Nisan’da oyların 
çoğunu alarak birinci seçildi.

Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği 
Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don 
Pettit tarafından 2012'de çekilen 
Amerika Kıtası üzerinde hareket 
halindeki yıldızların bulunduğu kare, 
32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart'ta görücüye çıkan ve 
tamamı astronotlar tarafından 
çekilen 32 kare arasındaki rekabet 
"earthobservatory.nasa.gov/
tournament-earth" internet sitesi 
üzerinden yapılan oylamalarla, 
bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de 
sona erdi.

NASA Earth isimli web sayfasında 
bugün birinci seçildiği belirtilen Van 
Gölü fotoğrafı için finale kalmaya 
hak kazandığında, "Sodalı gölün bu 
fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların 
yüzde 94'ünü aldı ve finalde de 
aynısını yapmaya hazırlanıyor." 
ifadesine yer verilmişti.

Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 
930 binden fazla oy kullanıldığı 
kaydedildi.

Yarışma Türkiye'den de ilgiyle takip 
edilmişti

Doğu Anadolu Bölgesinin en 
önemli değerlerinden biri 
olan ve bozulmamış doğasıyla 
insanları cezbeden Van Gölü'nün, 
uluslararası bir yarışmada gündeme 
gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı 
için Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet 
Emin Bilmez başta olmak üzere, 
birçok kamu kuruluşu ve sivil 
toplum örgütü de destek çağrısı 
yapmıştı.

Şehrin eko turizmine sağlayacağı 
katkıyı düşünen Van’ın Edremit ilçesi 
Belediye Başkanı İsmail Say ise 
uzaydan fotoğrafı çeken Astronot 
Kate Rubins'i, resmî olarak kente 
davet ettiklerini duyurmuştu.

NASA astronotunun uzaydan 
çektiği fotoğrafta Erciş 
Körfezi'ndeki akıntılar çok net bir 
şekilde görülebiliyor. Uzaydan 
bakıldığında başka hiçbir gölde 
görmenin mümkün olmadığı bu 
akıntı izleri sudaki soda miktarının 
bol olmasından kaynaklanırken, 
oluşan beyazlık görsel bir şölene 
dönüşüyor.

NASA’NIN 
YARIŞMASINDA 

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI BİRİNCİ SEÇİLDİ
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Doğu Karadeniz'in önemli 
turizm merkezlerinden Karaca 
Mağarası, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) önlemleri altında 
turizm sezonuna başladı. Torul 
ilçesinin Cebeli köyünde yer 
alan, her yıl on binlerce yerli 
ve yabancı turistin ziyaret 
ettiği mağara, 5 aylık bakım 
çalışmalarının ardından 
yeniden ziyarete açıldı.

DOĞU KARADENİZ’İN 
ÖNEMLİ TURİZM 
MERKEZLERİNDEN 
KARACA MAĞARASI 
ZİYARETE AÇILDI

..............

..............



Kültür ve Turizm Bakanı  
Mehmet Nuri Ersoy, 
Bodrum ilçesinde 2 bin 

400 yıllık lahit kapağını açarak, 
incelemelerde bulundu. Ersoy, 
Yokuşbaşı Mahallesi Cevat 
Şakir Caddesi'nde bir inşaatın 
temel kazısında ortaya çıkan ve 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü tarafından kazı 

çalışması başlatılan lahit mezar 
alanında inceleme yaptı. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını 
açtığı ve 2 bin 400 yıllık tarihî 
eserlerin ortaya çıktığı lahit 
mezarın bulunduğu bölgede 
çalışmalar hassas şekilde 

yürütülüyor. Hiç bozulmamış 
halde günümüze ulaşan lahit 
mezarda bulunan eşyalar özenle 
çıkarılıp temizlenerek korumaya 
alınıyor. Lahitteki mezardan 
çıkan erkek ve kadın iskeletleri 
üzerinde de inceleme yapan 
ekipler, iskeletlerin, döneminin 
zenginlerinden bir çifte ait 
olduğunu düşünüyor.

BODRUM’DAKİ LAHİT 
MEZARDA BULUNAN 
ESERLER ARKEOLOJİ   
DÜNYASINA IŞIK TUTACAK
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Türkiye’de tarihî eserlerin 
restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
restorasyon ve konservasyon bölge 
laboratuvarı müdürlüklerinde görevli 
restoratör ve konservatörlerce 
yapılıyor. 

AA ekibi, Türkiye’nin en büyük ikinci 
restorasyon laboratuvarı olan Ankara 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı’nda, adeta “tarihî eser 
doktoru” olarak hizmet veren restoratör 
ve konservatörlerin çalışmalarını 
görüntüledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki restoratör 
ve konservatörler, kazılardan çıkarılan 

vazolardan sikkelere, farklı 
medeniyetlere ait halılardan 

çeşitli nadide eşyalara 
kadar son yıllarda 

pek çok eserin 
bakım ve onarımını 
tamamlayarak, 
müzelerde 
sergilenmelerini 
sağladı.

GEÇMİŞ, 
“TARİHÎ ESER 
DOKTORLARININ” 
ELİNDE YENİDEN 
HAYAT BULUYOR
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Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi (AKPM) Başkanı Rik 
Daems, 30 Mart’ta AKPM Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Denizli 
Milletvekili Ahmet Yıldız ile 
bir araya geldi. Daems, daha 
sonra TBMM'de grubu bulunan 
muhalefet partilerini ziyaret etti

Yıldız'ın TBMM'deki 
makamında gerçekleşen 
görüşme, görüntü 

alınmasının ardından basına 

kapalı gerçekleşti. Görüşme, 
yaklaşık yarım saat sürdü. Daems, 
daha sonra TBMM'de grubu 
bulunan muhalefet partilerini 
ziyaret etti. Beraberindeki heyetle 
TBMM'de temaslarda bulunan 
Daems, HDP Grubu'nda Eş Genel 
Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat 
Sancar ile görüştü.

Rik Daems, daha sonra CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile görüşme yaptı. Görüşmede 

CHP Genel Sekreteri Selin 
Sayek Böke, CHP Dış Politika 
Başdanışmanı ve İstanbul 
Milletvekili Ünal Çeviköz, Ankara 
Milletvekili Haluk Koç ile İstanbul 
Milletvekili Yunus Emre hazır 
bulundu. Konuk heyet, ardından 
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail 
Tatlıoğlu ve beraberindekilerle 
görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmeler, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı yapıldı.

AKPM BAŞKANI DAEMS TBMM’DE

CUMHURBAŞKANLIĞI IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ 
EROĞLU ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
SATTERFIELD İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı Irak 
Özel Temsilcisi ve AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
Veysel Eroğlu, 23 Mart’ta 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
David Satterfield ile Mecliste  
bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı  
Irak Özel Temsilcisi  
Veysel Eroğlu, ABD 

Büyükelçisi Satterfield ile 
görüşmede yaptığı konuşmada, 
konuk büyükelçiyi Mecliste  
görmekten duyduğu emnuniyeti 
ifade etti.

David Satterfield’in tecrübeli bir 
büyükelçi olduğunu ifade eden 
Veysel Eroğlu, “Sizlerle birlikte 
Türkiye ile Amerika arasında daha 
iyi bir ilişki kurulmasını inşallah 
sağlayacağız.” dedi. Görüşme, 
daha sonra basına kapalı 
gerçekleşti.
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TBMM Türkiye-Afganistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Antalya Milletvekili İbrahim 
Aydın, 9 Mart’ta Afganistan 
Tarım, Sulama ve Hayvancılık 
Bakanı Anwar-ul-Haq Ahady  
ve beraberindeki heyetle 
görüştü

Aydın, iki devlet arasındaki 
dostluğun yüzyıllara 
dayandığını, iki devlet bir 

millet olarak kardeşlik bağlarının 
devam edeceğine inandığını 
söyledi.

Bu noktada üzerlerine düşen 
görevleri yapmaya hazır 
olduklarını ifade eden Aydın, 
“Afganistan’la ekonomik 
temelli işbirliğini geliştirmek 
istiyoruz. Ticari ilişkilerimiz 20 
milyon dolardan 234 milyon 
dolara çıkmış durumdadır. 
Cumhurbaşkanımızın da 

dediği gibi, bunu en kısa 
zamanda 500 milyon dolara 
çıkarmamız gerekir. Karşılıklı 
dostluk ve kardeşlik içinde bu 
rakama ulaşmak çok da zor 
olmayacaktır.” diye konuştu.

Konuk heyet toplantı öncesinde, 
15 Temmuz FETÖ’nün hain 
darbe girişiminde Meclis’in 
bombalanarak zarar gören 
alanlarını ve Genel Kurul salonunu 
ziyaret etti.

TBMM'nin 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında geçen yılın Şubat 
ayında gerçekleştirilen "Yasama 
Kalitesinin Artırılmasında 
Dilekçe Hakkı Çalıştayı" kitap 
haline getirildi

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, birçok bakan ve 
milletvekilinin katılımıyla geçen 
yıl Şubat ayında gerçekleştirilen 

"Yasama Kalitesinin Artırılmasında 
Dilekçe Hakkı" konulu çalıştay 
kitap haline getirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 
takdimleriyle hazırlanan kitapta, 
Komisyon Başkanı Mihrimah 
Belma Satır'ın Komisyon 
çalışmalarına ilişkin sunuş yazısı, 
çalıştayda gerçekleştirilen 
açılış konuşmalarına ve 
akademisyenlerin makalelerine 
yer verilmekte.

GEÇEN YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN DİLEKÇE 
HAKKI ÇALIŞTAYI KİTAPLAŞTIRILDI

AFGANİSTAN TARIM, SULAMA VE 
HAYVANCILIK BAKANI TBMM’DE
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İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
başkanlığında toplandı. 
Ermenistan'ın Karabağ 
Savaşı'ndaki hak ihlalleri 
raporu 15 Nisan’da Komisyonda 
görüşülüp kabul edildi

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 

"Ermenistan'ın Karabağ'daki 
çatışmalarda ön plana 
çıkan eylemlerinin sivillere 
ve sivil yerleşim yerlerine 
gerçekleştirdiği saldırılar olduğu 
görülmektedir. Bu eylemler birer 
savaş suçudur." dedi.

AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu başkanlığında 
toplanan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, 
Ermenistan'ın Azerbaycan'a 
Saldırması ile Başlayan Gerilim ve 
Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak 
İhlalleri ve Türkiye'deki Ermeni 
Vatandaşlarımızın Durumu Alt 
Komisyonu raporunu görüştü.

Çavuşoğlu, raporu görüşmeye 
geçmeden önce komisyona 
yapılan bireysel başvurularla ilgili 

bilgi verdi. Komisyona, 14 Nisan 
itibarıyla ulaşan toplam başvuru 
sayısının 7 bin 324 olduğunu 
ifade eden Çavuşoğlu, bunlardan 
7 bin 245'ine işlem yapıldığını, 
79 başvurunun ise beklediğini 
söyledi. Çavuşoğlu, işleme 
alınan başvuruların konulara 
göre dağılımını aktararak şunları 
söyledi:

"Cezaevleri sorunları 5 bin 687, 
yargıya ilişkin sorunlar 1500, 
yerinde inceleme talebi 227, 
kolluk uygulamaları 177, sosyal 
güvenlik işlemlerinden şikâyet 
56, yardım talebi 99, işçi sorunları 
87, yabancıların sorunları 20, 
memur sorunları 115, yasal 
düzenleme talebi 303, engelli 
sorunları 36, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın sorunları 39, 
güvenlik soruşturması kaynaklı 
sorunlar 24, gayrimenkul sorunları 
25, komisyonun girişimde 
bulunması talebi 23, üniversite 
ve YÖK sorunları 24, terör 
kaynaklı sorunlar 20, askerlikle 
ilgili sorunlar 17, kayıp vakaları 
13, memuriyet sınavı sorunları 
10, yabancı ülkelerde bölgeler 
ve uluslararası kuruluşlarla ilgili 
sorunlar 7, AİHM başvuru yardım 
talebi 1, diğer sorunlar 337. 

Bunlara ilişkin gerekli işlemler 
yapılmış olup, hassasiyetle takip 
edilmektedir."

Komisyonda daha sonra Alt 
Komisyon raporu görüşüldü.

Çavuşoğlu, çatışma alanı 
dışında kalan Azerbaycan sivil 
yerleşim yerlerine yapılan 
saldırıları ve Dağlık Karabağ'dan 
sürülen 1 milyona yakın kişinin 
uğradığı hak ihlallerini yerinde 
tespit etmek, uluslararası 
hak savunucusu kurum ve 
kuruluşları Cenevre Sözleşmesi 
çerçevesinde harekete 
geçmeye çağırmak, Türkiye'deki 
Ermeni vatandaşlarının bu 
meseleden dolayı hak ihlaline 
uğratılamayacaklarını ifade etmek 
için Alt Komisyonu kurduklarını 
kaydetti.

Çavuşoğlu, Alt Komisyonun 
ulusal ve uluslararası mevzuatı 
incelediğini, Türkiye'deki Ermeni 
cemaatin bu çatışmadan 
etkilenme biçimi ve düzeyini 
yerinde tespit etmek amacıyla 
İstanbul'a iki inceleme ziyareti 
gerçekleştirdiğini, cemaatin 
kanaat önderleriyle görüşmeler 
yapıldığını aktardı.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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TBMM Küresel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu, 
20 Nisan’da AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
Veysel Eroğlu başkanlığında 
toplandı

Komisyon üyelerine sunum 
yapan Ticaret Bakan 
Yardımcısı Gonca Yılmaz 

Batur, son yıllarda dünyada 
iklim değişikliği ile mücadele 
planlarının hız kazandığına 
dikkati çekerek, Aralık 2019’da, 
AB’nin “2050 karbon-nötr ilk kıta 
olma” hedefini açıklamasının, 
bu politikalara ayrıca ivme 
kazandırdığını belirtti.

Sunumunda Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na değinen Batur, 
önümüzdeki yıllarda AB’nin 
sanayiden finansmana, tarımdan 
enerjiye tüm politikalarının, 

iklim değişikliği ekseninde 
şekilleneceğini vurguladı.

Batur, Türkiye’yi, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı kapsamında 
öngörülen değişikliklere 
hazırlamak ve gerekli uyum 
çalışmalarını başlatmak 
için, Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Çalışma Grubu’nu 
kurduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili eylem planı 
hazırladıklarını dile getiren Batur, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın; 
iklim değişikliğiyle mücadele, 
sınırda karbon düzenlemesi, 
yeşil döngüsel ekonomi, yeşil ve 
sürdürülebilir tarım, diplomasi, 
finansman, sürdürülebilir akıllı 
ulaşım ile temiz ve güvenli enerji 
arzı gibi konuları kapsadığını 
aktardı.

Uluslararası ticari ve ekonomik 
düzen içerisinde, iklim değişikliği 
ile mücadelenin öneminin her 
geçen gün arttığına işaret eden 
Batur, şunları kaydetti:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
etkileri sadece AB ile sınırlı 
kalmayacak. Ülkemizde bu 
alanda atılacak adımlar, hem en 
önemli ticari ortağımız olan AB’ye 
ihracatımızda, hem de uluslararası 
anlamda rekabetçiliğimizin 
korunması ve geliştirilmesi 
açısından çok önemlidir. Bu konu 
küresel değer zincirlerindeki 
payımız ve uluslararası yatırımların 
ülkemize çekilmesi açısından da 
önem taşımaktadır. Bu kapsamda 
Yeşil Mutabakata Uyum Eylem 
Planı’nın hayata geçirilmesi ve 
tüm bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşlarının faaliyetlerinde bu 
alana öncelik verilmesi önem arz 
etmektedir.”

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu ile 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyelerinden oluşan 
Karma Alt Komisyonu AK PARTİ 
Kilis Milletvekili Ahmet Salih 
Dal başkanlığında 14 Nisan’da 
toplandı

Komisyon, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun (KDK) verdiği 
tavsiye kararlarına 

uymayan ya da istediği bilgi 
ve belge taleplerine olumlu 
yaklaşmayan kurumlar ile tavsiye 
kararlarına uyum oranı yüksek, 
kurum temsilcilerini dinledi.

Kamu denetçileri Sadettin Kalkan, 
Celile Özlem Tunçak, Fatma 
Benli Yalçın ve Yahya Akman, 
KDK'ye yapılan bazı başvurulara 
ilişkin komisyona bilgi verdi. 
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu ile Atılım 
Üniversitesi temsilcileri bu 
kapsamda görüşlerini bildirdi.

Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, 
"yüz yüze eğitimden ciddi 
anlamda zarar gördükleri, 
bu eğitim sisteminin diğer 
üniversitelerdeki gibi 
sonlandırılması, uzaktan, online 
eğitim sistemine geçilmesi, vize 

sınavlarının online yapılması" 
konusunda KDK'ye yaptıkları 
başvuru, Komisyonda görüşüldü.

Kamu Denetçisi Sadettin 
Kalkan, Atılım Üniversitesinin 
online eğitim ve güvenli online 
sınav yapılmasını yeniden 
değerlendirmesine ilişkin tavsiye 
kararı aldıklarını hatırlattı.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, 
Covid-19 ile mücadele nedeniyle 
Mart 2020'de eğitimin ciddi 
ölçüde durduğunu anlattı. 
ABD'nin bahar dönemi (Mayıs 
2020) için yaptığı bir çalışmaya 
göre, bir dönemlik eğitim 
kaybının ülke ekonomisine 
2030'daki zararının yaklaşık 30 
milyar dolar olacağını aktaran 
Üçtuğ, "Bu, bir bahar dönemi 
eğitim kaybıydı. Biz ülke olarak 
üç dönem kaybettik. Doğrusunu 
isterseniz Covid-19'dan aldığımız 
en büyük zararın eğitim 
olduğunu düşünüyorum." dedi.

Üçtuğ, üniversite olarak güz 
döneminde hibrit eğitime 
geçmeye karar verdiklerini, 
bu kapsamda 1,5 milyon lira 
harcadıklarını, tüm sınıfları 

kamera ve mikrofon sistemiyle 
donattıklarını söyledi.

Atılım Üniversitesi olarak Covid-19 
ile mücadelede gerekli tüm 
önlemleri aldıklarını belirten 
Üçtuğ, "Sağlık Bakanlığımızın HES 
sistemine bağlandık. Her gün HES 
kodu çekiyoruz ve riskli olanları 
tespit ediyoruz. Kampüs girişinde 
sonbahardan beri herkesi, HES 
koduna bakarak içeri alıyoruz. 
Sınıflarda, genel alanlarda her 
türlü düzenlemeyi yaptık. Hibrit 
bir şekilde eğitim-öğretime, 
geçen güz dönemi itibarıyla 
başladık." diye konuştu.

Vize ve ara sınavları Kasım-Aralık 
2020'de tümüyle yüz yüze 
yaptıklarını hatırlatan Üçtuğ, 
bazı öğrencilerin, bu kapsamda 
üniversiteyi birçok kamu kurum 
ve kuruluşuna şikâyet ettiğini 
bildirdi. Üçtuğ, "Şikâyet eden 
öğrencilerin bir kısımlarının 
isimleri bize de iletildi. Her 
gelen isme, şahsen öğrenci bilgi 
sisteminden baktım. Bir önceki 
dönemde ortalaması 0,5 olan 
öğrencilerin bahar dönemi 
ortalaması 3,50. Bu, aslında 
gençlerimiz açısından beni çok 
hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

TBMM KARMA ALT KOMİSYONU TOPLANDI
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TBMM Depremlere Karşı 
Alınabilecek Önlemleri 
Araştırma Komisyonu  
AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Recep Uncuoğlu başkanlığında 
toplandı. Komisyonun  
16 Mart’taki toplantısına Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum da katıldı

Komisyonda sunum yapan 
Bakan Kurum, depremle 
mücadele etmenin 

terörle mücadele kadar önemli 
olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yüzde 66'sının 
deprem riskli alanlarda yer 
aldığını, son bir asırda 90 bin 
vatandaşın depremlerde hayatını 
kaybettiğini belirten Kurum, 
bugün itibarıyla bakıldığında; 
nüfusun yüzde 70’inin ve 
büyük sanayi tesislerinin yüzde 
75’inin deprem tehlikesi altında 
olduğunu söylemenin mümkün 
olduğunu belirtti. Meydana 
getirdiği hasar ve can kaybı 
açısından yüzde 61’lik bir oranla 
deprem afetinin, Türkiye’de 
yaşanan afetler içerisinde birinci 
sırada yer aldığını, bundan 
sonra heyelanlar ve taşkınların 

geldiğini vurgulayan Kurum, 
Kandilli Rasathanesi verilerine 
göre, Türkiye'de ortalama 18 
ayda bir 6,0 ile 6,9 büyüklüğünde 
depremin meydana geldiğini 
söyledi.

Kurum, son 100 yılda Adana, 
Erzurum, Varto, Bingöl, Tokat, 
Erzincan, Van, Kütahya ve 
Afyonkarahisar Dinar, Elazığ ve 
İzmir depremlerinin yaşandığını 
anımsatarak, "Hele hele 17 
Ağustos’ta, yüzyılın depremini 
yaşadık. 18 bin canımızı kaybettik. 
Ben bu vesileyle tüm deprem 
ve afetlerde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum.1509 İstanbul 
depremi, kayıtlarda 'küçük 
kıyamet' olarak geçmektedir. 
Anadolu coğrafyası, maalesef 
'küçük kıyamet'ten 'büyük İstanbul 
depremine' doğru yol almaktadır. 
Son 60 yıllık istatistiklere 
bakıldığında; doğal afetlerin 
ülkemizde neden olduğu 
doğrudan ve dolaylı ekonomik 
kayıpların, bugünkü gayrisafi millî 
hasılanın yüzde 3’ü kadar olduğu 
görülmektedir." diye konuştu.

Dünya genelinde ve Türkiye'de 
gördükleri iyi uygulamaların 
afet risk yönetiminin çok 
paydaşlı, çok katılımlı, çok güçlü 
mekanizmalarla başarıya ulaştığını 
kendilerine gösterdiğini anlatan 
Kurum, şöyle devam etti:

"Kesin çözüm, yönetim değil 
yönetişimdedir, ayrı ayrı değil 
birlikte yönetmektedir, ortak 

akıldadır, ortak eylemdedir. Biz 
diyoruz ki şehirlerimizi depreme 
karşı hazırlamanın iki temel yolu 
vardır: İlki mevcut yapı stokunun 
iyileştirilmesi, güçlendirilmesidir. 
İkincisi ise yapı üretim sürecinin 
denetlenmesidir. İlki, mevcut 
olumsuzluğu azaltırken, ikincisi 
geleceği kazanmakla ilgilidir. Biz 
bakanlık olarak her iki yolu da 
önemsiyor, her ikisine de eşit 
değer veriyoruz, çalışmalarımızı 
da bu iki başlıkta şekillendiriyoruz. 
Siz kıymetli vekillerimize de şunu 
söylüyoruz: 

Biz bakanlık olarak, depremle 
mücadeleyi sadece bir istikbal 
mücadelesi olarak değil, 
dahası istiklal mücadelesi 
olarak görüyoruz. Depremle 
mücadele terörle mücadele 
kadar önemlidir. Bir millî güvenlik 
meselesidir. Hatta terörün 
ve savaşların bile bu millete 
yapamadığını, maalesef deprem 
yapabilir diyoruz."

Kurum, "Bugün ülkemizde 
17 milyon bina var. 28,6 
milyon konut var. Yaklaşık 
6,7 milyonu riskli. Bunun da 
yaklaşık 1,5 milyonunun acil 
dönüşüme girmesi gerekiyor. 
Yine, depremin merkezi olan 
İstanbul’da 1,2 milyon bina ve 
6,1 milyon konut, 1,1 milyon iş 
yeri bulunuyor. İstanbulumuzda 
da riskli 1,5 milyon konut var. 
Bunlardan da 300 binini çok 
acil bir şekilde, el birliğiyle 
dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.

DEPREMLERE 
KARŞI 
ALINABİLECEK 
ÖNLEMLERİ 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde oluşturulan 
Ön Ödemeli Gayrimenkul 
Satışlarında Yaşanan Sorunların 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu 10 Mart’ta toplandı

AK PARTİ Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Kendirli 
başkanlığında toplanan 

Komisyonda sunum yapan Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı Erdinç Yılmaz, 
ön ödemeli konut teminine ilişkin 
Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ve ilgili Yönetmeliğin iyi 
olduğunu, bunlar uygulanabilse 
sıkıntıların çoğunluğunun 
minimize edilebileceğini söyledi.

Bunun uygulanamadığını dile 
getiren Yılmaz, "Ön ödemeli 
gayrimenkul satış sözleşmelerini 
noterlerde yaptıramıyoruz; ilgili 
şirketler teminat yükümlülüğünü 
yerine getirmediğinden dolayı." 
dedi.

Yılmaz, teminat olmadığı için 
ilgili şirketin, genellikle adi 
yazılı şekilde veya gayrimenkul 
satış vaadi şeklinde sözleşme 

yaptığını, bu şekildeki 
sözleşmenin istenilen korumayı 
sağlamadığını kaydetti.

Ön ödemeli satış sözleşmesinin 
muhakkak uygulatılması 
gerektiğini vurgulayan Yılmaz, 
bu yapılabilirse sorunun büyük 
kısmının bertaraf edilebileceğini 
söyledi.

Yılmaz, gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmelerinin de noterlerde 
tescil edilebilmesi halinde bir 
yerin birden fazla kişiye satışının 
da engellenebileceğini dile 
getirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdür Yardımcısı Şenol Taş, 
mahkeme süreçlerinde hakim 
ve savcıların eğitiminin önemli 
olduğunu, Adalet Akademisinde 
bu konulara ilişkin eğitimin 
düzenli olarak yapıldığını anlattı.

Taş, bu konudaki dolandırıcılık 
eyleminin hazırlıkta suç vasfı 
olarak değerlendirilmesindeki 
ve yargılamalarındaki eksikliklerin 
farkında olduklarını belirterek, 
bunlara yönelik eğitim 

faaliyetlerini de arttıracaklarını 
bildirdi.

Olağan kanun yolları dışında 
olağanüstü kanun yollarını da 
işlettiklerini ifade eden Taş, 
mağduriyetlerin giderilemediğine 
inandıklarında olağanüstü kanun 
yollarını da işleterek bir noktada 
Yargıtaya taşıyabileceklerini, 
bu noktada da yardıma hazır 
olduklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürü Ahmet Erdal, 
2004-2020 arasında 148 şirketin 
denetlendiğini ve 170 milyon 
798 bin lira idari para cezası 
uygulandığını dile getirdi.

Erdal, 2015-2020 arasında, 
ön ödemeli kampanyalarda 
teminat yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen 22 şirketin 
48 projesinde soruşturma 
başlatıldığını, 19 şirketin 41 
projesine 30 milyon 955 bin lira 
idari para cezası verildiğini, 3 
şirketin 4 projesiyle ilgili savcılığa 
suç duyurusunda bulunulduğunu 
aktardı.

ÖN ÖDEMELİ GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAKİ 
SORUNLAR İÇİN KURULAN ALT KOMİSYON

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 143

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Göç ve Uyum Alt Komisyonu, 
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında 3 
Mart’ta toplandı. Türk Kızılay 
Genel Müdürü İbrahim Altan 
komisyonda, sığınmacılara 
yönelik çalışmalar hakkında 
sunum yaptı

Türk Kızılay Genel Müdürü 
İbrahim Altan, "Suriyelilere 
“Kızılay Kart” ile verdiğimiz 

bütün kaynak, gerek sosyal uyum, 
gerek şartlı eğitim desteği, gerek 
dil desteği, tamamen dış kaynak; 
AB ve BM kaynağı." dedi.

Komisyonda, Suriyeli ve diğer 
sığınmacılara yurt içinde ve İdlib 
bölgesinde yapılan yardımlara 
ilişkin bilgi veren Altan, Nisan 
2011'de ilk Suriyeli vatandaşın 
Türkiye'ye gelmesi ve sayılarının 
artmasıyla ilk önce Suriyelilere, 
sistem kurulduktan sonra bütün 
yabancılara yönelik hizmetlere 
başladıklarını söyledi.

Çocuk programları, Kızılay 
nakit temelli destek programlar 
ve toplum temelli göç 
programları koordinatörlüklerinin 

bulunduğunu kaydeden Altan, 
22 ilde, 110 merkezde, bin 
193 personelle çalışmalarını 
yürüttüklerini anlattı.

Altan, Suriye alan 
koordinatörlüğünün Adana, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis 
ve Osmaniye'de 7 konteyner 
kampta, 14 bin 209 konteynerde 
kalan Suriyelilere hizmet vermeye 
devam ettiğini söyledi.

Suriye içinde de Afrin, İdlib, Fırat 
Kalkanı ve Barış Planı harekât 
bölgelerinde faaliyetlerinin 
sürdüğünü dile getiren Altan, 
"Burada hastane, sağlık merkezi, 
çadır kamp, sevgi butikleri, 
oyun parkları, yetimhaneler 
var. Bu alanlarda faaliyetlerimiz 
sürüyor. Sınır ötesi operasyonlar 
bağlamında Kızılay, ulusal, 
uluslararası kuruluşlarla koordine 
ettiği sınır ötesi operasyonlarla 
bugüne kadar yaklaşık 3,5 
milyarlık bir hareket olmuş. 54 bin 
807 adet TIR ya da yardım aracı 
Kızılay üzerinden ya da Kızılay'ın 
topladığı imkânlar olarak bölgeye 
ulaştı. 548 ulusal, uluslararası STK, 
2 bin 763 bağışçı söz konusu." 
diye konuştu.

Altan, sınır ötesi operasyonlara 
bakıldığında 111 bin çadır, 2,7 
milyon hijyen kiti, 38 milyon 
litre su, 8 milyon gıda kolisi, 
116 milyon ekmek, 61 milyon 
kıyafet, 523 ambulans, 3,6 milyon 
battaniyenin bölgeye sevk 
edildiğini belirtti.

İbrahim Altan, bu çalışmaların 
Suriyeli vatandaşların kendi 
ülkelerinde kalmalarını, Türkiye'ye 
geçip göçmen durumuna 
düşmemelerini, kendi ülkelerinde 
tutunmalarını esas aldığını 
vurguladı.

Pandemi sürecindeki çalışmalara 
da değinen Altan, BM ve 
AB kaynaklarıyla yaklaşık 7 
milyon dolarlık muhtelif 
koruyucu ekipmanları bölgeye 
götürdüklerini anlattı.

Nakit temelli destek programları 
koordinatörlüğünün önem 
verdikleri diğer bir çalışma 
olduğunu dile getiren Altan, 
kaynakların yüzde 99'unun AB 
ve BM kaynaklı olduğunu, ayrıca 
Türkiye'den şartlı bağış yapanların 
da kaynakları bulunduğunu 
kaydetti.

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Avrupa Ülkelerinde Yükselen 
Irkçılık ve İslamofobi İnceleme 
ve Araştırma Alt Komisyonu ilk 
toplantısını 25 Mart’ta yaparak 
başkan seçimini gerçekleştirdi

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı, AK 
PARTİ Bursa Milletvekili 

Hakan Çavuşoğlu, Komisyon 
başkanlığına seçildi.

Daha sonra Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Enes Bayraklı, "Avrupa 
Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve 
İslamofobi" başlığında bir sunum 
yaptı.

Bayraklı, 2015 yılından beri 32 
Avrupa ülkesindeki vakaları 
incelediklerini ve bu konuda 
her yıl bir rapor hazırladıklarını 
söyledi. Bugün yaşanan süreçte 
bazı Batı Avrupa ülkelerinde, 

İslam karşıtlığı üzerinden adeta 
bir nefret patlaması yaşandığına 
işaret eden Bayraklı, tarihsel 
algıda bir rekabet sonucu ortaya 
çıkan karşıtlığın, bugün zihinlerde 
oluşturduğu negatifliğe büyük 
etkisinin olduğunu belirtti.

Bazı Batı ülkelerinin dünya 
üzerindeki hegemonyasını 
sürdürmesinin bir aracı olarak 
1990 sonrası İslamofobi'nin 
kullanıldığının görüleceğine 
dikkati çeken Bayraklı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Özellikle soğuk savaş sonrası 
dönemde İslamofobi'nin, iç 
siyaset ve dış siyaset olarak 
iki boyutunun olduğunu 
düşünüyorum. İç siyaset 
boyutuna bakıldığında, Batı'da 
nüfusu yüzde 5-10 arasında 
değişen Müslüman bir azınlık 
var. Bunların nüfusunun arttığı 
ve asimile edilmesi gerektiğiyle 
ilgili bir algı da var. Bu azınlığı 

disipline etmek için kullanılan bir 
'sopaya' dönüşmüş durumda. 
Yapılması kabul edilemeyecek, 
gündeme getirildiğinde şiddetle 
reddedilecek kimi uygulamaların 
normalleştirildiğini görüyoruz. 

Mesela İsviçre'de cami minareleri 
yasaklanıyor. Bugün Avusturya'da 
çocukların oruç tutmasının 
yasaklanması tartışılıyor. Diğer 
taraftan İslam düşmanlığı 
üzerinden Batı Avrupa siyasetinin 
yeniden dizayn edildiğini 
görüyorum. Burada toptan bir 
aşırı sağa kayma olduğunu 
görüyoruz. Son 10 yılda Batı 
Avrupa'da aşırı sağcı partilerin 
normalleştiğini, ırkçı partilerin 
siyasetin gündemini belirlediğini 
söyleyebiliriz. Ana akım partiler 
de oylarını artırmak adına 
bu söylemleri sahiplenmeye 
başladılar. Burada siyaseten 
toptan bir şekilde sağa kayma 
görüyoruz."

AVRUPA'DA YÜKSELEN IRKÇILIK VE 
İSLAMOFOBİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA 
ALT KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde 
çalışmalarına devam eden 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 
Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 
"Bağlar 1 Çocuk Evi ve Bağlar 2 
Çocuk Evi"ne çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi

AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu'nun 

başkanlığında 30 Mart’ta 
gerçekleştirilen ziyarette, 
milletvekillerine Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Bilir ile Ankara Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Durmuş Ali Daldallı eşlik etti.

Evde hizmet alan çocuklarla 
tanışıp bir süre sohbet eden 
Komisyon üyesi milletvekilleri, 
çocuklar tarafından okunan şiirleri 
dinlediler.

Çocukların istek ve dileklerini 
dinleyen Komisyon üyesi 
milletvekilleri, kurum 
yetkililerinden de bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda 
bulunan Komisyon Başkanı, AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Komisyonun 
Meclis'te grubu bulunan tüm 
partilerin ortak katılımıyla 
kurulduğunu, amaçlarının 
çocukların yararına olacak 
çalışmalarda bulunmak ve onların 
haklarını korumak olduğunu ifade 
etti.

Komisyon çalışmaları kapsamında 
çocuk haklarına ilişkin bir de 
kitapçık hazırladıklarını belirten 
Katırcıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Güvenli bir gelecek inşa etmek 
için sağlıklı nesiller yetiştirmek 
ve aile kurumunu güçlendirmek 

zorundayız. Ülkemizdeki tüm 
çocukları önce Rabbimizin bize 
emaneti, sonra da milletimizin 
değerli birer emaneti olarak 
görüyoruz. Hükümetlerimiz 
döneminde Devlet Koruması 
Altındaki Çocuklar için, geliştirilen 
projeler ile büyük bir değişim 
sağlandı. Bugün Koğuş Tipi 
bakımdan, Ev Tipi Sosyal Hizmet 
kuruluşlarına geçiş sağlanmıştır. 
Çocuklarımız için ne yapsak 
azdır. Çocuklarımızın her türlü 
imkândan, fırsatlardan eşit ve 
adil bir şekilde yararlanması 
için tüm gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bizler çocukları 
emanet olarak gören, onları 
baş tacı eden, onlara karşı 
şefkati ve merhameti emreden 
bir inancın mensuplarıyız. 
Tüm çocuklarımızın 'geleceği, 
geleceğimizdir.' Çocuklar 
yeryüzünün çiçekleridir. Çocuklar 
sevgi dolu yürekleriyle insanlığın 
umududur."

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Hükümlü ve Tutuklu Haklarını 
İnceleme Alt Komisyonunda, 
6 Nisan’da Sincan Ceza İnfaz 
Kurumları İnceleme Raporu ele 
alındı

Komisyon Başkanı ve  
AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim 

Yurdunuseven, toplantının 
açılışında, Sincan Ceza İnfaz 
Kurumlarının kadın ve çocuk 
bölümlerinde Akıllı Teknolojilerin 
Ceza İnfaz Kurumlarına 
Entegrasyonu Projesi (ACEP) 
kapsamında güzel bir çalışma 
yapıldığını, bu projenin tüm 
Türkiye'deki cezaevlerinde 

yaygınlaştırılmasını istediklerini 
ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar 
Hakverdi, bazı fiziki durumların 
iyileştirildiğini, bunu kadın ve 
çocuk bölümlerinde gördüklerini, 
ancak diğer fiziki iyileştirmeleri 
tespit edemediklerini söyledi. 
Su konusunda şikâyetler 
iletildiğini aktaran Hakverdi, 
ACEP uygulaması nedeniyle 
mahkûmların, görüşçüleriyle 
bir araya gelmesinin 
engellenmemesi gerektiğini 
vurguladı.

AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Oya Eronat, Sincan Ceza İnfaz 
Kurumunu ikinci kez ziyaret 
ettiklerini ve ilkine göre olumlu 

farklılıklara tanık olduklarını anlattı. 
Görüş sürelerinin geçmişe göre 
daha iyi olduğunu belirten 
Eronat, ACEP'in, salgın sürecinde 
ve aileleri uzakta olan mahkûmlar 
açısından önemli olduğunu 
kaydetti. 

Çocuklu kadınlar için hazırlanan 
bölümleri beğendiğini dile 
getiren Eronat, hiçbir günahı 
olmayan çocukların, ev 
ortamında yaşayacak olmasının 
kendisini çok mutlu ettiğini ve 
duygulandırdığını ifade etti.

Toplantıda, Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü Yunus Alkaç ile 
genel müdür yardımcıları ve ilgili 
bürokratlar da yer aldı.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARINI 
İNCELEME ALT KOMİSYONU
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK),  
AK PARTİ Edirne Milletvekili 
Fatma Aksal başkanlığında 
toplantı gerçekleştirdi

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu 4 Mart’ta 
toplandı. CHP Tekirdağ 

Milletvekili Candan Yüceer, 
komisyonun yaklaşık bir yıllık 
aradan sonra toplandığını, 
Komisyon üyesi 9 milletvekili 
arkadaşlarının toplantı taleplerinin 
yerine getirilmediğini, kadınların 
birçok sorunu varken, toplantı 
taleplerinin karşılanmamasının 
İçtüzük ihlali olduğunu ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Gamze 
Taşcıer de kadın sorunlarını 
partiler üstü bir bakış açısıyla 
ele aldıklarını, verdikleri kanun 
tekliflerinin değerlendirilmediğini 
ve Komisyonun gerçek işlevini 
yerine getirmesi konusunda 
sıkıntılar olduğunu iddia etti.

AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Hülya Nergis ise iktidarları 
döneminde kadına karşı 
şiddetle mücadele konusunda 
ciddi çalışmalar yapıldığını ve 
İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan 
ilk ülkenin Türkiye olduğunu 
belirtti. Hükümetin hiçbir 
şey yapmıyormuş gibi itham 
edilmesini doğru bulmadıklarını 
kaydeden Nergis, "Kadına 
karşı şiddet konusunda da 
ilgili bakanlıklar birçok toplantı 
yaparak önemli çalışmalar yaptı. 
Attığımız adımlar 'kadına karşı 
şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla 
hareket ettiğimizi gösteriyor." 
dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut 
Tanal da bir ülkenin kalkınmasının 
kadın erkek eşitliğinden geçtiğini, 
bu nedenle de Türkiye'de eşitlik 
bakanlığının kurulması gerektiğini 
ifade etti.

Muhalefet milletvekillerinin 
eleştirilerine cevap veren 
Komisyon Başkanı Aksal, 
önümüzdeki süreçte 2021 yılı 
yol haritasını belirleyeceklerini 
söyledi.

KEFEK'in çalışmalarını 
sürdürdüğünü dile getiren Aksal, 
vatandaşların Komisyona bireysel 
şikâyetlerinin devam ettiğini, 
Komisyon bünyesinde kurulan 
uzmanların bu başvuruları takip 
ettiğini aktardı.

Aksal, "Pandemi nedeniyle 
sadece KEFEK değil, diğer 
komisyonlar da yeteri kadar 
toplanamadı. Bundan sonraki 
süreç içerisinde daha sık 
toplanmaya çalışacağız. 
Komisyon bünyesinde alt 
komisyonlar kurmak istiyoruz, bu 
nedenle de komisyon üyelerinin 
katkılarını bekliyoruz." diye 
konuştu.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) Genel Müdürlüğünün 
2017 ve 2018 yılı hesapları,  
7 Nisan’da TBMM Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonunda görüşüldü

Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) Genel Müdürü Kazım 
Eroğlu, Kurumda 2010-2020 

yıllarında gerçekleşen yatırımların 
616 milyon 856 bin lira olduğunu, 
bunun 128 milyon 594 bin 73 
lirasını mekanizasyon, 32 milyon 
415 bin 708 lirasını ise iş güvenliği 
yatırımlarının oluşturduğunu 
bildirdi.

Eroğlu, burada yaptığı 
konuşmada, TTK'de 2005'ten 
itibaren yatırım miktarında 
önemli artış yaşandığını, 128,8 
milyon ton rezervin üretime 
hazırlanması amacıyla ana altyapı 
hazırlıklarının önemli bir kısmının 
tamamlandığını söyledi.

TTK'nin havza imtiyaz alanının 
6 bin 885 kilometrekareye 
ulaştığını, alanın 3 bin 
kilometrekaresinin denizlerde 
bulunduğunu anımsatan Eroğlu, 
şöyle konuştu.

"Kurum olarak faaliyetlerimizi 
beş müessese ile sürdürüyoruz. 
Maden Kanunu'nun ilgili 
maddeleri uyarınca toplam 2 
bin 184 kilometrekarelik alan 
bölünerek 7 ayrı ruhsat sahası 
belirlendi. 2018'de 5 adet, 2019'da 
1 adet olmak üzere 6 adet 
büyük ölçekli taş kömürü sahası 
bölünerek tekrar ruhsatlandırıldı. 
17 adet taş kömürü sahası, 1 
kuvars kumu sahası, 1 boksit 
sahası ve 1 kil sahası olmak üzere 
toplam 20 sahada redevans 
yoluyla özel sektör işletmeciliği 
devam ediyor."

Eroğlu, 2002’den itibaren ton 
başına yatırım miktarının 3,43 
dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Bu miktarın 2005 yılında 11,65 
dolar seviyesine ulaştığını 
anımsatan Eroğlu, "2020'ye 
gelindiğinde ton başına yatırım 
miktarı 32,18 dolar seviyesine 
geldi. Kurumun, 2010-2020 yılları 
arasında gerçekleşen yatırım 
miktarı 616 milyon 856 bin lira 
oldu. Bu yatırımların 128 milyon 
594 bin 73 lirasını (yüzde 20,85) 
mekanizasyon yatırımları, 32 
milyon 415 bin 708 lirasını (yüzde 
5,35) ise iş güvenliğine ilişkin 
yatırımlar oluşturdu.

Eroğlu ayrıca, Kurumun ihtiyaç 
duyduğu kirişli yarı mekanize 
tahkimatın üretimine Maden 
Makinaları Fabrikasında 
başlandığını, geçen yıl 30 adet 
üretilen tahkimatın, bu yıl 201 
adet üretilmesinin hedeflendiğini 
sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin 
sunulmasından sonra TTK'nin 
2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice 
hesapları ibra edildi.

KİT KOMİSYONU
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TBMM Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler, 
Azerbaycan Kültür Bakanı Anar 
Kerimov ve beraberindeki 
heyetle 2 Mart’ta bir araya geldi

TBMM Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı İşler, görüşmede 

yaptığı konuşmada, Türkiye ile 
Azerbaycan arasında kapsamlı bir 
iş birliği olduğunu belirterek, "iki 
devlet tek millet" şiarıyla hareket 
ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın, 44 gün süren 
mücadelenin ardından 
Karabağ'da büyük bir zafer 
elde ettiğini anımsatan İşler, 
bölgenin savaş ile değil, barış ve 
kalkınma ile anılmasını istediklerini 
vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşgal altındaki toprakların 
kurtarılmasından sonra barışın 
inşasında da Azerbaycan'ın 

yanında olmaya devam 
edeceğiz. Önceliğimiz Yukarı 
Karabağ'da güvenlik ve istikrarı 
sağlamak ve Ermenistan'ın 
neden olduğu yaraları sarmak 
olacaktır. Hedeflerimize ulaşmak 
için gücümüz ve irademiz 
vardır. Türkiye sahada olduğu 
gibi masada da Azerbaycan'ın 
yanında olmaya devam 
edecektir."

Ermenistan'ın sözde soykırım 
iddialarına değinen İşler, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "Biz arşivlerimizi 
açmaya hazırız." diyerek sorunun 
çözülmesi için çaba harcadığını 
ancak Ermenistan'ın bu çağrılara 
olumlu yanıt vermediğini 
kaydetti.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar 
Kerimov da bakan olduktan 
sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye 
yaptığını ifade ederek, "Türkiye, 
Karabağ savaşında bize hem 
manevi hem de enformasyon 

alanında çok büyük yardımlarda 
bulundu. Azerbaycan halkı 
bu yardımları hiçbir zaman 
unutmayacak." diye konuştu.

Kerimov, savaşı sahada 
kazandıklarını, ancak masada 
mücadelelerinin devam ettiğini 
belirterek, Türkiye'nin masada da 
Azerbaycan'a destek olmasını 
beklediklerini söyledi.

Karabağ'ın tanıtımı için yapım 
şirketleriyle görüşeceklerini 
dile getiren Kerimov, Türkiye ile 
ortak sinema ve dizi çalışmaları 
yapmak istediklerini aktardı.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar 
Karadağ, CHP Ankara Milletvekili 
Yıldırım Kaya, AK PARTİ Sinop 
Milletvekili Nazım Maviş ve  
İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs'ün de hazır 
bulunduğu görüşme, basına 
kapalı devam etti.

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONU 
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TBMM Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Alt 
Komisyonunda Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkililerince yurt 
dışındaki eğitim faaliyetlerine 
ilişkin sunum yapıldı

AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Zafer Sırakaya 
başkanlığında 3 Mart’ta 

toplanan komisyonda, Millî Eğitim 
Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ile 
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 
Genel Müdürü Ahmet Emre 
Bilgili, Bakanlığın yurt dışında 
yaşayan çocuk ve gençlerin 
Türkçe'yi yaygınlaştırmak için 
yürüttüğü çalışmalar, eğitim 
ataşelerinin karşılaştığı sorunlar 
ve çözüm önerileri hakkında 
milletvekillerine bilgi verdi.

Burcu Eyisoy Dalkıran, MEB'in 
61 ülkede 89 temsilciliği 
bulunduğunu, fiilen hizmet veren 
temsilcilik sayısının 69 olduğunu 
ve 20 temsilcilik için kurulum 
çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 
Afrika bölgesinde kurulum 
çalışmalarına ağırlık verildiğini 
anlatan Dalkıran, eğitim müşaviri 

ve eğitim ataşesi sayısının da 63 
olduğunu kaydetti.

Dalkıran, özellikle 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında 49 
ülkedeki temsilciliklere 341 bin 
968 kitap ve eğitim materyali 
dağıttıklarını söyledi.

Yurt dışında Türkçe ve Türk 
Kültürü dersi öğretim programını 
2018'de yenilediklerini anlatan 
Dalkıran, güncel olarak bu 
programın kullanıldığını ifade 
etti. Dalkıran, şu ana kadar hiç 
Türkçe bilmeyen öğrenciler 
olabileceği düşüncesiyle dil 
setleri hazırlandığını belirterek, 
dersleri nasıl anlatacaklarına dair 
öğretmenler için de rehber kitap 
oluşturulduğunu ve eğitimler 
verildiğini aktardı.

EBA'ya 256 Türkçe ve Türk Kültürü 
kitaplarındaki etkinliklerden 
oluşan dijital etkileşimli etkinlikleri 
yüklediklerini dile getiren 
Dalkıran, EBA'ya yüklenmiş olan 
bu etkinliklere, yurt dışında 
Türkçe ve Türk Kültürü dersi alan 
öğrencilerin tamamı tarafından 
ulaşılabildiğini kaydetti.

Yurt dışındaki çalışmalar hakkında 
bilgi veren Dalkıran, amaçlarının 
yurt dışındaki soydaşların 
çocuklarının kimliklerini 
kaybetmeden hem Türkçeyi, 
hem de yaşadıkları ülkenin 
dilini bilen donanımlı bireyler 
olmaları ve Türkiye ile bağlarının 
güçlenmesi olduğuna işaret etti.

Ülkelerin tutumlarına 
göre değişen durumlarla 
karşılaştıklarını da anlatan Dalkıran, 
ne yaptıklarını şeffaf bir şekilde 
paylaştıklarını, çocukların sağlıklı 
bir entegrasyonla topluma 
faydalı bireyler olarak yetişmeleri 
için destek olmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Ahmet Emre Bilgili, verilere göre 
yurt dışında yaşayan 6,5 milyon 
civarında vatandaş olduğunu 
ifade ederek, "Hepimizin 
temel amacı ana dili muhafaza 
ederken ana vatan ile bağlarını 
sağlamlaştırmak, korumak ve 
kültürel kimliği muhafaza ederek 
gelecek kuşaklara sağlıklı bir 
şekilde aktarmak." diye konuştu.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI 
ALT KOMİSYONU

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 151



TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda, 6 Nisan’da 
Turizmi Teşvik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
kabul edildi

Teklife göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca uygun görülen 
kültür ve turizm koruma ve 

gelişim bölgeleri veya turizm 
merkezlerinde, özel sektör 
katılımıyla "turizm hizmetleri 
yönetim birlikleri" kurulacak.

"Turizm merkezleri", kültür 
ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri dışında kalmakla 
birlikte bu bölgelerin niteliğini 
taşıyan, turizm hareketleri ve 
faaliyetleri açısından öncelikle 
geliştirilmesinde kamu yararı 
bulunan orman vasıflı olanlar 
dahil, Hazine taşınmazları ile 
tescili mümkün olan, Devlet’in 
hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, 
Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve 
ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezlerinin tespitine ilişkin yeni 
kriterler getirilecek. Buna göre 
ülkenin doğal, tarihî, arkeolojik 
ve sosyokültürel turizm değerleri 

ile turizm potansiyeli dikkate 
alınacak.

Cumhurbaşkanı’nca kabul edilen 
yatırımlarda, devlet yardımları 
hakkında kararda kültür ve 
turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri için belirlenen istisna, 
muafiyet ve teşvik hükümleri, 
turizm merkezleri hakkında da 
uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
uygun görülen kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri 
veya turizm merkezlerinde; 
alanın bütüncül bir anlayışla 
korunmasının, geliştirilmesinin, 
tanıtımının, kültür ve turizme 
ilişkin sosyal ve teknik altyapının 
gerçekleştirilmesinin ve 
işletilmesinin, özel sektör iş birliği 
ile sağlanması amacıyla ilgili 
yatırımcıların da katılımıyla turizm 
hizmetleri yönetim birlikleri 
kurulmasında Bakanlık yetkili 
olacak.

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik 
Kanunu ve diğer mevzuatta 
yer alan teşvik tedbirleri ile 
istisna, muafiyet ve haklardan 
yararlanabilmek için Kültür ve 
Turizm Bakanlığından turizm 
yatırımı belgesi veya turizm 
işletmesi belgesi alınması 
zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça 
belirlenen süreler içinde 

tamamlanarak işletmeye açılması 
zorunlu olacak, ancak bu süre 
Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı verilen 
konaklama işletmelerinin, bu 
ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 
1 yıl içinde Bakanlıktan turizm 
işletmesi belgesi almaları zorunlu 
olacak.

Bakanlık tarafından turizm 
işletmesi belgesi iptal edilen 
konaklama işletmelerinin iptal 
kararının tebliğ tarihinden itibaren 
1 yıl içinde yeniden turizm 
işletmesi belgesi almaları zorunlu 
hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının 
misafirhaneleri, vilayetlerevi 
ve orduevleri için Bakanlıktan 
turizm belgesi alınması zorunlu 
olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil 
plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı almalarını takiben 
7 gün içinde turizm işletmesi 
belgesi almak için Bakanlığa 
başvuru yapmaları ve başvuruyu 
takiben yapılacak denetim 
sonucunda varsa belirlenen 
eksikliklerini, tebligat tarihinden 
itibaren 30 gün içinde gidererek 
turizm işletmesi belgesi almaları 
zorunlu olacak.

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde, Obezite ile 
Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamalardaki Malpraktis 
İddialarının Belirlenmesi 
amacıyla kurulan Alt Komisyon 
28 Nisan’da toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu 
ve Alt Komisyon Başkanı, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 

Belma Satır, bilimsel araştırmalara 
göre, Covid-19 salgını ile bu 
kapsamda alınan tedbirlerin, 
yeme alışkanlığına, hareketliliğe 
ciddi etkide bulunduğunu, bu 
nedenle pandemi döneminde 
çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda 
obezite oranlarının daha da 
arttığının belirlendiğini söyledi.

Bu artışın yanında salgın 
dönemine obezite hastası olarak 
giren kişilerin, Covid-19'a karşı çok 
daha savunmasız olduğunu ifade 
eden Satır, Covid-19 geçiren 
obezlerin diğer kişilere göre 
hastalığı daha ağır geçirdiğinin 
ve ölüm oranlarının yüksek 
olduğunun tespit edildiğini 
aktardı.

Satır, araştırmaların, küresel 
ölümcül sonuçları olan bir 
salgın öncesinde, obeziteyle 

mücadelenin hayati derecede 
önemli olduğuna işaret ettiğini 
belirtti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürü Fatih Kara, 
"Obezite arttıkça hastaneye, 
yoğun bakıma yatışlar ve 
beraberinde entübasyonlar 
artıyor. Çalışmalar, aşırı düşük 
kiloluların da aslında riskli 
olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Kara, daha sonra komisyon 
üyelerine, "Covid-19 pandemi 
süreci" başlıklı sunum yaptı. 
Kara, Türkiye'de Covid-19 takip 
ve yönetiminde alınan kararlar, 
salgınla mücadele yöntemleri, 
sağlık altyapısı, hastaneler, kamu 
kurumları ve özel sektör arasında 
koordinasyon, aşılama çalışmaları 
konularında bilgi verdi.

Sağlık personeli, 85 yaş ve üstü 
grupta yer alan kişilerle başlayan 
aşı çalışmalarının sürdüğüne 
işaret eden Kara, "Türkiye, 
dünyada en fazla aşı yapan 7'nci 
ülke. Aşılananların sayısının 22 
milyonu geçti. Bebeklerimizin 
aşılanmasında da yüzde 98'in 
üzerinde bir aşı kapsayıcılığıyla 
dünyaya örnek olan bir ülkeyiz." 
dedi.

Türkiye'ye getirilen Covid-19 
aşılarının, tasarlanan özel 
odalarda eksi 80 derecede 
saklandığını anımsatan Kara, şöyle 
konuştu:

"Bizim içine forklift girecek kadar 
büyük eksi 80 dolaplarımız, yani 
alanlarımız var. Eksi 80 ile ilgili 
süreçler bugüne kadar herhangi 
bir aksama olmadan işletiliyor. 
Şunu çok net söylüyorum; 
aşı dünyada belki de en iyi 
olduğumuz konudur. Global aşı 
firmalarının yetkililerinden biri, 
'Ben sizin aşı sisteminizi dünyanın 
başka yerlerindeki seminerlerde, 
sunumlarda anlatıyorum.' 
dedi. Bu sistem; aşı, fabrikadan 
çıktığı andan itibaren içine 
data loggerlar (veri kaydedici) 
yerleştiriliyor. Depomuza 
geldiğinde data loggerlar 
okunuyor. Data loggerlarda 
herhangi bir aksaklık varsa 'Kusura 
bakmayın.' deyip iade ediliyor. 
Ondan sonraki süreçte de nakil 
araçlarımızda, dolaplarımızda, 
aile hekimliklerimizde ısı 
açısından anlık olarak takip edilen 
bir sistemle biz bunları takip 
ediyoruz."

DİLEKÇE ALT KOMİSYONU
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AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan Vergi Usul 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, 21 Nisan’da TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi

Komisyon, AK PARTİ Bingöl 
Milletvekili Cevdet Yılmaz 
başkanlığında toplandı. 

Yılmaz, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınına ilişkin 
Komisyon olarak aldıkları 
tedbirleri anlattı.

Komisyonda teklifin geneli 
üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, maddelerinin 
görüşülmesine geçildi.

AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız ile AK PARTİ 
milletvekillerinin imzasını taşıyan 
Vergi Usul Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edildi.

Teklifle Vergi Usul Kanunu'nun 
fatura nizamına ilişkin maddesine 
eklenen hükümle Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, mal veya 

hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, 
tutarı, satışın yapılma şekli, 
faaliyet konusu, sektör veya 
mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya 
birlikte dikkate alarak, bu süreyi 
indirmeye ya da faturanın, malın 
teslim edildiği veya hizmetin 
yapıldığı anda düzenlenmesi 
zorunluluğu getirmeye yetkili 
kılınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, 
Petrol Piyasası Kanunu ile 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapan Kanun kapsamında lisansa 
tabi faaliyetlerde bulunanlar ile 
bandrol, pul, barkod, hologram, 
kupür, damga, sembol gibi 
özel etiket ve işaretleri kullanma 
zorunluluğu getirilen ürünleri 
imal veya ithal edenlerden; 
yeni işe başlayanlarda 10 milyon 
lirasına kadar, faaliyeti devam 
edenlerde 100 milyon lirasını 
geçmemek üzere bir önceki 
hesap dönemine ait brüt satışlar 
toplamının yüzde 1'ine kadar, 
ayrıca bandrol, pul, barkod, 
hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve 
işaretler verilmesinden önce bu 
ürünler nedeniyle hesaplanan 

ÖTV ve KDV tutarının toplamına 
kadar, doğacak vergilerin tahsil 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun'un "teminat ve 
değerlendirmesi" maddesinde 
yer alan menkul mallar hariç 
olmak üzere, anılan maddede 
sayılan türden teminat alma ve 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemede yetki verilecek.

Teminat istenilmeyecek 
haller ile istenilecek teminatın 
belirlenmesinde; mükelleflerin 
vergiye uyumları, faaliyet alanı, 
hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, 
aktif veya öz sermaye büyüklüğü, 
çalışan sayısı, hakkında sahte 
veya içeriği itibarıyla yanıltıcı 
belge düzenleme veya kullanma 
yönünde olumsuz rapor ya da 
tespit bulunup bulunmadığı, iş 
veya üretim hacmi ile ürün ve 
mükellef grupları dikkate alınacak.

Bu zorunluluklara uymayanlara  
25 bin liradan az ve 1 milyon 
liradan fazla olmamak üzere, 
bir önceki hesap dönemine ait 
brüt satışlar toplamının binde 3'ü 
tutarında özel usulsüzlük cezası 
kesilecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Tüm Yönleriyle 
Araştırılarak Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu,  
AK PARTİ Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık başkanlığında  
28 Nisan’da toplandı

Toplantıda ilk olarak 
Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitü 

Müdürü Prof. Dr. Banu Ergöçmen, 
Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 
Sinan Türkyılmaz, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. 
İlknur Yüksel Kaptanoğlu, 2008 ve 
2014 yıllarında gerçekleştirdikleri 
"Türkiye'de Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddet Araştırmaları"na ilişkin 
sunum yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Doç Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, 
"Kadınlar en az bir musallat olma 
davranışına maruz kalıyor. Sosyal 
medya aracılığıyla, teknolojik 
aygıtlarla yapılan ısrarlı takip genç 
kadınların maruz kaldığı şiddet 

biçimi olarak karşımıza çıkıyor." 
dedi.

Araştırmayı yöneten Doç. Dr. 
İlknur Yüksel Kaptanoğlu, 2008 
ve 2014 araştırma sonuçlarına 
göre; kadınların, yaşam boyu 
birlikte oldukları erkeklerden 
maruz kaldıkları şiddet düzeyinin 
10 kadından 4'ünü etkilediğini 
söyledi. Kaptanoğlu, yaşı daha 
ileri olan kadınların daha fazla 
şiddete maruz kaldıklarını da 
gördüklerini kaydetti.

TÜİK Demografi İstatistikleri Daire 
Başkanı Önder Değirmenci, 
"İstatistiklerle Kadın" başlıklı 
sunumunda, 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 
Türkiye nüfusunun 83 milyon 
614 bin 362 olduğunu, nüfusun 
yüzde 49,9'unun kadın olduğunu 
bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
Komisyonda yaptığı sunumda, 
Kuruma yapılan başvuruları 
titizlikle incelediklerini, bu 
konuda idarelerden bilgi ve 
belgeler istediklerini, araştırmalar 
yaptıklarını, ihtiyaç hasıl olursa 

yerinde incelemeler de 
yaptıklarını söyledi.

Komisyon toplantısına katılan 
TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal 
Dinçer, milletvekillerinin, TÜİK'in 
çeşitli konularda paylaştığı veriler 
konusundaki eleştirilerine yanıt 
verdi. Göreve geldiğinden 
bu yana hep bu eleştirilerle 
karşılaştığını ve kendisini de 
bunun üzdüğünü belirten Dinçer, 
şunları kaydetti:

"TÜİK'in yayınladığı verilerin, 
maalesef ki, sürekli olarak yanlış 
veya hatalı, eksik veya fazla 
olduğu şeklindeki ifadeler 
beni üzüyor. Kurumu dışarıdan 
izlediğimde benim de pek çok 
kişi gibi bununla ilgili şüpheler 
içine zaman zaman düştüğüm 
olmuştu. Ancak kurumun içinde 
4 bine yakın çalışanı, 26 bölgede 
merkezi ve 81 ili bilfiil kapsayan 
büyük bir kurum içinde, bu işlerin, 
bu veri akışının, veri evresinin 
ve bunların hazırlanmasının, 
sunulmasının, raporlarının ne 
kadar ciddi ve titiz bir şekilde 
gerçekleştirildiğini bizzat görmek 
kaydıyla inanılmaz mutlu oldum.”

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN 
BELİRLENMESİ KOMİSYONU
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Karma Komisyon, AK PARTİ 
Yozgat Milletvekili Bekir 
Bozdağ başkanlığında  
28 Nisan’da toplandı 

Bozdağ, Komisyonun 
Anayasa'nın 159. maddesine 
göre HSK adaylarının 

belirlenmesi maksadıyla 
toplandığını ifade etti. Süreci 
anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 159. maddesi 
gereğince TBMM, HSK'nin 7 
üyesini seçmektedir. Üç üye 
Yargıtay üyeleri arasından, bir 
üye Danıştay üyeleri arasından, 
üç üye de yüksek öğretim 
kurumlarının hukuk dallarında 
görev yapan öğretim üyeleri ile 
avukatlar arasından seçilecek. 
Öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından seçilecek üyelerinden 
en az birinin öğretim üyesi ve 
en az birinin de avukat olması 
zorunludur. HSK, 1 Nisan 2021'de 
TBMM Başkanlığı’na seçim 
sürecinin başlatılmasını talep 
eden bir yazı gönderdi. TBMM 
Başkanlığı 7 Nisan 2021'de 
adayların başvuru süresini ve 
adaylık şartlarını içeren bir ilana 
çıktı ve bu ilan Resmî Gazete'de 
yayımlandı. 22 Nisan 2021’de 
saat 18.00 itibarıyla müracaatlar 
son buldu. TBMM Başkanlığı, 
HSK üyeliği için başvuran aday 
adaylarının isim listesi başvuruları 
ve ekli evrakı, 23 Nisan 2021 

tarihinde Karma Komisyon 
Başkanlığımıza göndermiştir. 
Gelen listeye göre 7 HSK üyeliği 
için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay 
üyesi, 14 yüksek öğretim üyesi, 
43 avukat olmak üzere toplam 
118 aday adayı başvuruda 
bulunmuştur."

Bekir Bozdağ, konuşmasının 
ardından talep eden üye ve 
milletvekillerine söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili 
Muhammed Levent Bülbül ise 
temennilerinin HSK'de, yargının 
hassasiyetlerini ve toplumun 
adalet noktasındaki beklentilerini 
pekiştirecek, güçlendirecek 
nitelikte faaliyetleri ortaya 
koyabilecek bir heyetin oluşması 
olduğunu kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili 
Meral Danış Beştaş da yeni 
düzenlemeye göre HSK 
seçimlerinin ilk defa Meclis 
tarafından yapılacağını ifade 
ederek, yargı erkinin nasıl çalıştığı 
konusunda tarihin en vahim 
döneminin yaşandığını iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili 
Lütfü Türkkan ise AK PARTİ’nin, 
Türkiye'de adaletin ciddi anlamda 
sıkıntıya düştüğü, demokrasiye 
ara verildiği, demokrasinin 
gasbedildiği bir dönemde adalet 

arayışıyla başlayan bir öyküsünün 
olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent 
Gök de seçim sisteminin bazı 
değişikliklere rağmen hemen 
hemen aynı olduğunu dile 
getirerek, süreç için kurulacak alt 
komisyonda her partinin temsili 
için 9 üye bulunması gerektiğini 
belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasının 
ardından önergelere geçilen 
Komisyonda, AK PARTİ'li 
milletvekillerinin imzasını taşıyan 
önergeyle 5 kişiden oluşan bir 
alt komisyon kurulmasına karar 
verildi.

Alt Komisyona, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Abdullah Güler, 
Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, 
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 
CHP Ankara Milletvekili Levent 
Gök ve HDP Ağrı Milletvekili 
Abdullah Koç seçildi.

Aday adaylarının ilan 
duyurusunda öngörülen başvuru 
şartlarını taşıyıp taşımadıklarının 
tespit edilmesi ve seçim evrakının 
hazırlanması çalışmalarını 
yürütecek Alt Komisyon, bu 
çalışmalarını, 17 Mayıs’ta saat 
12.00'ye kadar tamamlayıp 
raporunu Karma Komisyon 
Başkanlığı’na sunacak.

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON
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AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
başkanlığına seçildi

Başkanvekili AK PARTİ 
Düzce Milletvekili Fahri 
Çakır başkanlığında 27 

Nisan’da toplanan komisyonda, 
Mustafa Elitaş’ın AK PARTİ Grup 
Başkanvekilliğine seçilmesiyle 
boşalan Komisyon başkanlığı 
için seçim yapıldı. Komisyonda 
Altunyaldız, başkan seçildi.

Teşekkür konuşması yapan 
Altunyaldız, daha önce 25. ve  
26. dönemlerde yürüttüğü 
başkanlık görevi süresince 
Türkiye'ye birçok farklı alanda 
katma değerli hizmetler 
sunmaktan mutlu olduğunu 
söyledi.

Komisyonda yer alan tüm parti 
üyelerinin katkılarıyla reform 
niteliğinde kanunları, Genel 
Kurulunda onayıyla hayata 
geçirdiklerini belirten Altunyaldız, 
yeni dönemde de üretim, ihracat, 
istihdam ve yatırım alanlarında 
gerek yasal düzenlemeler, 
gerekse de gerçekleştirilecek 

saha çalışmalarıyla birlikte 
Türkiye'nin geleceğini inşa 
etme ve milletimize en iyi ve en 
nitelikli hizmeti verme gayretini 
sürdüreceklerini kaydetti.

Altunyaldız, Komisyon üyelerinin 
katkıları olmadan nitelikli sonuç 
alamayacaklarını bildiklerini de 
vurgulayarak, verilecek katkılar 
için şimdiden teşekkür ettiğini 
söyledi.

Elitaş'a da teşekkür eden 
Altunyaldız, onun bıraktığı yerden 
ülke refahının artırılmasına yönelik 
katkıları sağlamaya devam 
edeceklerini aktardı.

Meclis Genel Kurulunda, 
AK PARTİ, CHP, HDP, 
MHP ve İYİ Parti’nin, 

Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri, birleştirilerek 
görüşüldü. Önergeler üzerindeki 
müzakerelerin ardından yapılan 

oylamada, “kadına yönelik 
şiddetin sebeplerinin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi” amacıyla Meclis 
araştırması komisyonu kurulması 
kabul edildi. Araştırma komisyonu 
19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 

3 ay görev yapacak. Komisyon, 
görev süresince elde edeceği 
veriler ve değerlendirmeler 
doğrultusunda bir rapor 
hazırlayacak. Rapor, daha  
sonra Genel Kurulda 
görüşülecek.

TBMM, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN 
SEBEPLERİNİ ARAŞTIRACAK
TBMM Genel Kurulunda, “kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis araştırması komisyonu kurulması 9 Mart’ta kabul edildi

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
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TBMM Dışişleri Komisyonu, 
uluslararası anlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulan 
bir kanun teklifini kabul etti. 
Komisyon, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç 
başkanlığında 28 Nisan’da 
toplandı

Komisyonda, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fas 
Krallığı Arasındaki Serbest 

Ticaret Anlaşmasını Tadil 
Eden Anlaşmanın Notalarla 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 
kabul edildi.

Komisyonun 1 Nisan’daki 
toplantısında dört kanun teklifi 
kabul edildi.

Komisyonda, Türkiye ile 
Japonya Arasında Teknik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi, Türkiye ile 
Özbekistan Arasında Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansının Özbekistan'da Faaliyeti 
Hakkında Anlaşmanın Notalarla 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 
Türkiye ile Moldova Arasında 
Karşılıklı Kültür Merkezlerinin 

Kuruluşu ve Faaliyetlerine 
İlişkin Anlaşmanın Notalarla 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 
ile Cıvaya İlişkin Minamata 
Sözleşmesinin Beyan ile 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi 
kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Kılıç ve beraberindeki 
heyet KKTC'de temaslarda 
bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
Dışişleri Komisyonu heyeti olarak 
4 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde  temaslarda 
bulundu. Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Kılıç ve beraberindekiler, 
sırasıyla KKTC Dışişleri Bakanı 
Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan 
Ersan Saner ve Meclis Başkanı 
Önder Sennaroğlu tarafından 
kabul edildi. 

Kılıç'a, ziyareti sırasında, AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Asuman 
Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili 
Mehmet Güzelmansur, MHP 
Kayseri Milletvekili İsmail 
Özdemir, İYİ Parti Aydın 

Milletvekili Aydın Adnan Sezgin 
ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi 
Ali Murat Başçeri eşlik etti. 

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve 
beraberindeki heyet 9 Mart’ta 
Azerbaycan’da temaslarda 
bulundu

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Sahibe Gafarova, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç 
başkanlığındaki TBMM heyetini 
kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç 
başkanlığındaki TBMM Dışişleri 
Komisyonu heyeti, Azerbaycan 
temasları kapsamında merhum 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 
mezarını, 20 Ocak şehitlerinin 
defnedildiği Şehitler Hıyabanı’nı 
ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret 
etti. 

Ziyaretlerde Kılıç'ın yanı sıra AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya 
Bakbak, CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer, MHP Kayseri 
Milletvekili İsmail Özdemir ve 
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet 
Kamil Erozan da yer aldı.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
Avrupa Birliği (AB) Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
AB'nin, bugün Avrupa kıtasının 
çok büyük ölçüde karar alıcısı 
noktasına geldiğini belirterek, 
"Dolayısıyla biz Meksika 
ya da Orta Doğu'da bir ülke 
olsaydık 'AB bizi çok etkilemez' 
diyebilirdik ama bizim öyle 
bir lüksümüz yok. Onun için 
Türkiye, eğer egemenliğini 
ve çıkarlarını en iyi şekilde 
korumak istiyorsa bunun yolu 
AB'ye tam üyelikten geçiyor." 
dedi

TBMM AB Uyum Komisyonu, 
AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım 

Gülpınar başkanlığında 28 
Nisan’da toplandı.

Gülpınar, AB'nin, Türkiye'nin 
14 Nisan 1987'deki üyelik 
başvurusuna ancak 12 yıl sonra, 11 
Aralık 1999'da Helsinki Zirvesi'nde 
olumlu cevap verip Türkiye'yi 
aday ülke ilan ettiğini, üyelik 
müzakerelerine ise 6 yıl sonra, 

3 Ekim 2005'te başlandığını 
anımsattı.

Bugüne kadar geçen 15 yılı 
aşkın sürede, 35 fasıldan 
16'sının müzakerelere açıldığını, 
bunlardan sadece birinin geçici 
olarak kapatıldığını dile getiren 
Gülpınar, diğer fasılların ise hiç 
açılmadığını söyledi.

Gülpınar, Türkiye'nin tam üyelik 
başvurusu yaptığı süreçte 
12 üyesi bulunan AB'nin, 
34 yılda 27 üyeli bir yapıya 
dönüştüğüne işaret ederek, 
yeni üyelerin çoğunluğunun 
ise ekonomik, sosyal ve siyasi 
seviyesinin Türkiye'nin gerisinde 
bulunduğunu kaydetti.

Komisyonda Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı sunum yaptı.

AB Başkanlığı olarak AB üyelik 
sürecinde kararlı bir şekilde 
çalışmaya devam ettiklerini 
anlatan Faruk Kaymakcı, dört 
eksende çalışma yürüttüklerini ve 

bunlardan birinin reform süreci 
olduğunu ifade etti.

Kaymakcı, Türkiye'nin siyasi alanda, 
ekonomide, sosyal yaşamda, 
AB ile uyumlu olunabilmesi için 
reformları hızlı şekilde ilerletmek 
istediklerini anlattı.

İkinci çalışma alanlarının, katılım 
müzakereleri olduğunu dile 
getiren Kaymakcı, katılım 
müzakereleri AB tarafından 
durma noktasına getirilmişse de 
Türkiye'nin açılmayan fasıllarda 
çalışmalarını ve uyum çalışmalarını 
sürdürdüğünü bildirdi.

AB Başkanlığı’nın bir başka 
temel çalışma alanının iletişim 
olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, 
"Biz kararlılıkla 'AB üyeliğinin 
Türkiye'ye ve keza diğer Avrupa 
ülkelerine yararı neler olur, halklar 
arasında ilişkiler nasıl arttırılabilir, 
parlamenter boyutu daha fazla 
nasıl ilerletilebilir, sivil toplum 
temasları nasıl artırılabilir?' bu 
konuda da çalışıyoruz." diye 
konuştu.

AB UYUM KOMİSYONU
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12 Ocak 1876’da İstanbul’da 
doğdu. Asıl adı Mustafa 
olup Fevzi mahlasını 

tasavvufla ilgilenmesini sağlayan 
dedesinden aldı. Kuleli Askeri 
İdadîsi’nde okuduktan sonra 
1893’te Harbiye Mektebi’ne girdi. 
Dedesinden Arapça, Farsça ve 
fıkıh öğrenerek dinî ilimlerde bilgi 
sahibi oldu. 

Harbiye’de üstün zekâsı ve 
gayretiyle hocaların dikkatini 
çeken Fevzi Efendi, erkân-ı harp 
sınıfına alındı ve 1898’de kurmay 
yüzbaşı olarak orduya dâhil 
oldu. Balkan savaşları ve I. Cihan 
Harbi’nin muhtelif cephelerinde 
aktif görev aldı. Bilhassa 
Çanakkale’de Kanlıdere ve 
Kerevizdere mevkilerini başarıyla 
savundu. Daha sonra Kafkaslar’da 
Rus planlarını başarısızlığa uğrattı. 
Aynı şekilde Kanal cephesinde 
de İngilizlere karşı kazanılan 
zaferden sonra ferik rütbesiyle 
taltif edildi. (1918) 

Mondros Mütarekesi’nin 
imzalandığı bir zamanda 
hükümetin ısrarıyla Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiye Reisliği’ne 
tayin edildi (24 Aralık 1918). 
Mütareke şartlarını yerine 
getirmeyerek Anadolu’ya pek 
çok silah, mühimmat ve insan 
kaçırdı. Bazı önemli asker ve 
siyasetçilerin bu şekilde Millî 
Mücadele’ye katılımını sağladı. 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal 
edileceğine dair dedikodular 
üzerine “İzmir’e çıkanı vurun.” 
şeklinde emir vermesi İngilizlerin 
İstanbul hükümeti üzerindeki 
baskıyı artırmasıyla neticelendi ve 
görevden alındı. Kısa süre sonra 
tekrar Harbiye Nazırı makamına 
getirilecekse de (3 Şubat 1920) 
İstanbul’un işgali sonrası bu 
görevi kısa sürecekti.

İstanbul’da işi bitince Ankara’ya 
doğru yola çıktı. Büyük Millet 
Meclisi’ne tezahüratlar eşliğinde 
katıldı. Kürsüde İstanbul’un son 
durumuyla ilgili mebuslara 

bilgi verdi. İngilizlerin hükümeti 
sıkıştırdıklarını, Padişahın bu 
durumdan büyük üzüntü 
duyduğunu ve Büyük Millet 
Meclisine güven ve başarı 
dileklerini bildirdiğini iletti. 

Kozan Milletvekili olarak katıldığı 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
kurulan İcra Vekilleri Heyeti’ne 
Müdafaa-i Milliye vekili olarak 
seçildi. İcra Vekilleri Heyeti 
de onu Başkan olarak seçince 
Ankara’daki Meclis hükümetinin 
ilk başkanı sıfatını kazanmış oldu. 
Vekillikten, Erkân-ı Harbiyye 
Reisliği göreviyle ayrıldı. Sakarya 
Savaşı’nın kazanılmasında büyük 
rol oynadı ve askerleriyle birlikte 
ön saflarda savaştı. Yunan 
Ordusu’nu kesin mağlubiyete 
uğratan Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin harp planlarını 
bizzat hazırladı ve savaştaki 
büyük payı onuruna BMM 
tarafından Mareşallik rütbesiyle 
onurlandırıldı. (31 Ağustos 1922) 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK (Ö. 10 Nisan 1950)
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Siyaset ve askerlik 
mesleğinden birini 
seçmesi gerektiğinde 
Kozan ve İstanbul 
Milletvekilli olarak 
bulunduğu siyasetten istifa 
ederek sevdiği askerlik 
mesleğine döndü. Erkân-ı 
Harbiyye-i Umumiye 
Reisliği’ni 1944’te yaş 
haddinden emekliye 
ayrılana kadar sürdürdü. 
Emekliliğinde CHP’den 
vekil olmasına dair ısrarları 
kabul etmeyerek tercihini 
Demokrat Parti’nden yana 
kullandı ve DP listesinden 
bağımsız aday olarak 
İstanbul Milletvekili seçildi 
(21 Temmuz 1946). Ancak 
bir süre sonra partiden 
ayrıldı ve Millet Partisi’nin 
kurucu üyeleri arasında 
yer aldı. Vefat ettiğinde 
cenazesine büyük bir 
kalabalık eşlik etti. (10 Nisan 
1950) 

Doğu ve Batı dünyasına 
ait bildiği diller yanında 
tarih, sosyoloji, felsefe 
ve bilhassa harp tarihine 
olan ilgisiyle entelektüel 
bir siyaset adamı ve 
asker olan Mareşal Fevzi 
Çakmak, kabrindeki 
mermer levhada yazdığı 
gibi “74 yıllık ömrün 54 
yılını vatan ve millet 
hizmetinde geçirmiş, 
Cumhuriyet ordusunun 22 
yıl aralıksız Genelkurmay 
Başkanlığı” görevini icra 
etmişti. Kâbe örtüsü ve 
Türk Bayrağı’na sarılı 
nâşına binlerce seveninin 
eşlik etmesi kendisine 
gösterilen teveccühün ve 
minnettarlığın bir nişanesi 
olarak görülebilir. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, vefatının 71. 
yılında anılan Mareşal Fevzi 

Çakmak'ın, ordunun politikaya 
karışmasına asla razı olmadığını 
belirterek, "O ancak emekli 
olduktan sonra politikayla aktif 
olarak ilgilenmiştir. İlgilenmiştir 
ama usulüne uygun olarak siyasi 
parti kurmuş, siyasi partilerde 
yer almıştır. Asla kayıt dışı siyaset 
yapmamıştır." dedi.

Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 
71. yılı vesilesiyle 10 Nisan’da Eyüp 
Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen 
anma töreninde konuşan Şentop, 
Fevzi Çakmak'ın gönlünün daima 
askerlik mesleğinde olduğunu 
söyledi.

İstiklal Savaşı'nın öncü 
kadrosundan ilk Hükümet 
Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak'a, Allah'tan 
rahmet ve mağfiret dileyen 
Mustafa Şentop, "Vatanımıza ve 
milletimize büyük hizmetlerde 
bulunan Mareşal Fevzi Paşa'yı ve 
onun gibi millî mücadelemizin 
büyük kahramanlarını, lider 
kadrosunu yakından tanımanın 
önemine inanıyorum. Büyük 
ideallere ve düşüncelere sahip 
olan Mareşal Fevzi Çakmak'ı 

ve onun gibi vatanımıza 
hizmet etmiş daha nice ismi 
tanımak, köklerimiz ile bağ 
kurup geleceğe ışık tutmamızı 
sağlayacaktır." dedi.

Çakmak'ın Vardar Ordusu'na, 
Çanakkale muharebelerine 
katıldığını, doğu cephesinde 
İkinci Kafkas Kolordusu 
Kumandanlığı, Halep'teki Yedinci 
Ordu Kumandanlığı ve Harbiye 
Nazırlığı gibi önemli mevkilere 
atandığını dile getiren Şentop, 
şöyle devam etti:

"Fevzi Çakmak'ın başarıları 
ve askerî dehası hepimizin 
malumudur. İstanbul'un 16 
Mart 1920'de resmen işgalinin 
ardından Anadolu'ya geçmeye 
karar veren Fevzi Paşa, 27 
Nisan 1920'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin açılışından 4 
gün sonra Ankara'ya ulaşmıştır. 
İstasyonda Gazi Mustafa 
Kemal Paşa tarafından törenle 
karşılanmıştır. 1. dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne Kozan 
Milletvekili olarak katılmıştır. 3 
Mayıs 1920'de Millî Müdafaa 
Vekilliğine getirilmiştir. 24 Ocak 
1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın 
İcra Vekilleri Heyeti Reisliğinden 
ayrılması üzerine Millî Müdafaa 
Vekilliği uhdesinde kalmak 

kaydıyla İcra Vekilleri Heyeti 
Reisliğine, bugünkü anlamıyla 
Başbakanlığa görevlendirilmiştir, 
Meclis tarafından."

Mareşal Çakmak'ın Sakarya 
Savaşı sırasında da Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile birlikte bizzat 
cephede harekâtı yönettiğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
"Büyük Taarruz'un kazanılmasında 
da çok kıymetli bir rolü vardır. 
Yunan ordusunu kesin yenilgiye 
uğratan Başkumandanlık Meydan 
Muharebesi'nin savaş planlarını 
Fevzi Çakmak Paşa hazırlamıştır. 
31 Ağustos 1922'de, Büyük Millet 
Meclisi tarafından ismiyle artık 
bütünleşmiş olan Mareşallik 
rütbesi kendisine verilmiştir." 
ifadelerini kullandı.

Törene, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, 52. 
Motorlu Piyade Tümen Komutanı 
Tuğgeneral Ali Ekiyor, Eyüpsultan 
Kaymakamı İhsan Kara ile 
Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken katıldı.

Şentop ve beraberindekiler, 
törenin ardından Necip Fazıl 
Kısakürek'in kabrini de ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’IN 
VEFATININ 71. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE 
KONUŞTU
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’IN 
VEFATININ 71. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE 
KONUŞTU

TBMM BAŞKANI PROF. DR. 
MUSTAFA ŞENTOP, MAKAM 
ODASINDA GÖREVİ BAŞINDA 
ŞEHİT EDİLEN CUMHURİYET 
SAVCISI MEHMET SELİM 
KİRAZ'I ŞEHADETİNİN  
6. YILINDA ANDI.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 31 Mart’ta 
sosyal medya hesabından 
yayımladığı anma mesajında, 

"Bundan 6 yıl önce teröristler 
tarafından makamında 
alçakça şehit edilen 

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı 
rahmetle yâd ediyorum. 
Bıraktığı şerefli miras, bu 
ülkenin çocuklarına her 
daim yol gösterici olacaktır. 
Mekânı cennet olsun." 
ifadesini kullandı.
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12 Mart 1971 Askerî 
Müdahalesinin Öncesindeki 
Türkiye

1960’lı yılların sonları, askerlerin 
her an politikaya müdahale 
edebileceğine dair endişeler, 
görev yıllarını tamamlayamayan 
koalisyon hükümetleri ve kötü 
ekonomik koşulların belirlediği 
bir Türkiye manzarası ortaya 
çıkarmıştı. İç siyasetteki bu 
istikrarsızlık dış politikada da 
bilhassa Kıbrıs sorunu ile kendini 
gösterdi. Bu yıllarda Kıbrıs 
meselesi sebebiyle Türkiye 

ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında yaşanan sorunlar diğer 
taraftan da Avrupa ile olan 
ilişkilerinin gelişmesine ön ayak 
oldu. 

12 Ekim 1969 genel seçimleri 
sonucunda Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay, hükümeti kurma 
görevini %46.6 oy ve 256 
sandalye ile Mecliste temsil 
bulmuş Adalet Partisi lideri 
Süleyman Demirel’e vermişti. 
Demirel, 7 Kasım 1969’da 
hükümet programını Meclise 
sundu ve 12 Kasım 1969’da 

güvenoyu aldı. Ancak 14 Şubat 
1970’te parti içerisinden 41 
milletvekilinin bütçe aleyhine 
oy kullanması ile bütçe 
görüşmelerinin akîm kalması 
hükümetin istifasına sebep oldu. 
Yaklaşık 20 günlük hükümetsiz 
geçen bir sürecin ardından 6 
Mart 1970’te III. Demirel hükümeti 
kuruldu. Ancak 32. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti (6.3.1970- 
26.3.1971) olan III. Demirel 
hükümeti, 12 Mart Muhtırası 
ile askerlerin bir kez daha sivil 
siyasete müdahalesiyle istifa etti. 

SİVİL ALANIN 
ASKERÎLEŞTİRİLMESİ: 
12 MART 1971 MUHTIRASI

13 Mart 1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası’na imza koyan komutanları kabul etti. 

Soldan Sağa: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Memduh Tağmaç, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Muhsin Batur 
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Sivil Siyasete Yapılan Fren

Millî Güvenlik Kurulu üyeleri, 
Genelkurmay Başkanı Memduh 
Tağmaç, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Faruk Gürler, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Celal 
Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Muhsin Batur’un 
imzalarının olduğu ve 12 Mart 
1971 tarihinde Meclis Başkanvekili 
Fikret Turhangil başkanlığında 
toplanan 70. birleşimde okunan 
muhtıranın ana fikri, Anayasa’nın 

öngördüğü reformları tatbik 
edecek güçlü bir hükümetin 
kurulması talebiydi. Bu 
yapılmadığında iktidarı doğrudan 
ele alacağını söyleyen Silahlı 
Kuvvetlere, Başbakan Demirel 
başkanlığındaki hükümet 
topyekûn istifa ederek cevap 
verdi. 

12 Mart 1971 askerî müdahalesi, 
memlekette asayişsizlik ve 
Anayasa’nın ihlali gibi farazi 
bahanelerin kullanılarak 

meşruiyet zemininin arandığı 
bir darbeydi. Sunay’dan sonraki 
Cumhurbaşkanı’nın generaller 
arasından seçilmesinin 
zorlanması ise darbenin ilk 
tezahürüydü. Cevdet Sunay’ın 
Mart 1973’te görev süresinin 
dolmasıyla Orgeneral Faruk 
Gürler onun yerine aday olmayı 
düşünerek görevinden istifa 
etmiş, ancak dönemin siyasi 
partilerinin dayanışma içinde, bu 
oldubittiye direnmesiyle devletin 
en yüksek makamına muhtırada 
imzası olan bir askerin geçmesi 
engellenerek Cumhurbaşkanı, 
Fahri Korutürk olmuştu. Askerî 
müdahalenin sivil siyaseti dizayn 
etme çabalarına karşı dönemin 
siyasilerinin birlikte hareket etme 
cesaretini göstermeleri sivil aklın 
Türk parlamento tarihinde önemli 
bir başarısı olarak kayda değerdir. 

Askerî Müdahalenin Bıraktıkları 

12 Mart 1971 darbesi sonrasında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
yeniden düzenlendi. Hürriyetçi 
olarak görülen 1961 Anayasası’nda 
toplamda 44 madde değiştirildi. 
Yapılan düzenlemelerin esasını 
MGK’nın yetkilerinin artırılması 
ile temel hak ve özgürlüklerle 
Anayasa Mahkemesi’nin 
yetkilerinin azaltılması 
oluşturuyordu. Ayrıca, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurularak, 
gençler arasında artan siyasi 
kutuplaşma ve şiddete başvuran 
yasadışı örgütlerle mücadele 
gerekçesiyle devlet, birey ve 
toplum karşısında bir frenleyici 
mekanizma olarak kurgulanmaya 
başladı. Bireyin karşısına devletin 
gücünü koyan bu anlayış uzun 
süre Türk toplumsal hayatında 
etkisini gösterecekti. 12 Mart 
Muhtırası ile kısıtlanan toplum 
ve bireylerin özgürlüğü ve 
sınırlı bir alanda icra edilen sivil 
siyaset uzun yıllardan sonra 
daha demokratik bir duruma 
dönüşebildi.12 Mart Muhtırasının ardından, Başbakan atanan Nihat Erim gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1971)

12 Mart Muhtırası’na imza koyan komutanlar; Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç 
(önde) ve (sağdan sola) Hava Kuvvetleri komutanı Org. Muhsin Batur, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Ora. Celal Eyiceoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler.)
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31 MART VAKASI (31 Mart / 13 Nisan 1909)

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi 
olan Selanik’ten İstanbul’a getirilen IV. Avcı 
Taburu, Meşrutiyet idaresini koruma ve 
kollamakla görevliydi. 3. Ordu’ya bağlı 
bu taburlar kendilerini “hürriyet bekçisi” 
olarak adlandırmışlardı. İttihatçı kadronun 
bu birliklerden esas beklentisi; İstanbul 
siyasetinde kendilerine muhalif gördükleri 
farklı kişi ve grupları baskı altına almalarıydı. 
Ancak gelişmeler Cemiyet’in istediği yönde 
olmadı ve Avcı taburlarının Taşkışla’da 
bulunan askerleri, 13 Nisan 1909 sabahı “şeriat 
isteriz” sloganıyla ayaklandı. İsyancılar, daha 
da ileri giderek kendilerini teskin etmek isteyen komutanlarından bazılarını hapsedip, Ayasofya Meydanı’nda 
bulunan Meclis-i Mebusân’a doğru yürüyüşe geçti. Kısa zamanda diğer kışlalardaki askerler de kalabalığa 
katıldı. Ayaklanma görünüşte “şeriat talebi” ile patlak vermişse de, aslında üstlerinin davranışlarından bunalmış 
rütbesizlerin, seslerini duyurma çabasıydı. Selanikli İttihatçı subayların kendilerinden daha kıdemli çavuşlara 
ve erata sergilediği sert davranışlar, İstanbul’daki siyasî dengeleri alt üst edecek bir asker ayaklanmasının 
fitilini ateşlemişti. Ayaklanma, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin devlet ve ordu idaresine hakim olmasından 
rahatsız olan farklı kesimlerin katılımıyla büyüdü. Önce Ayasofya Meydanı’nda toplanıp Meclis-i Mebusân’ı 
kuşatan isyancılar, sonrasında Galata Köprüsü’ne hâkim olarak Galata-İstanbul geçişlerini kontrol altına aldı. 
Anadolu yakası ile İstanbul arasındaki sandal ve vapur trafiğini de büyük ölçüde ele geçiren isyancılar, telgraf 
tellerini keserek yöneticilerin olan bitenden haberdar olmasını ve müdahalede bulunmasını zorlaştırdılar. 
İstanbul’da olan biteni Meşrutiyet rejimine bir tehdit olarak değerlendiren Selanik’teki III. Ordu ve Edirne’deki 
II. Ordu komutanları, kendilerine bağlı birliklerden ve gönüllülerden oluşan bir müfrezeyle yola çıktılar ve 
İstanbul’da ağır çatışmalardan sonra durumu kontrol altına alarak isyanı bastırdılar.

İLK OSMANLI PARLAMENTOSUNUN 
AÇILIŞI (19 Mart 1877)

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren 
ilk Osmanlı-Türk Anayasası olan Kanun-ı 
Esasî ile devletin temel organları yasama, 
yürütme ve yargı olarak üç ana bölüme 
ayrılmıştı. İlk Anayasa’da yasama organı, 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan olmak 
üzere iki kamaralı sisteme göre teşekkül 
etmişti. Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan, 
Meclis-i Umumî (Osmanlı Parlamentosu) 
çatısı altında görev yapacaktı. Bu iki 
meclisten, Meclis-i Mebûsan’ın üyelerini 
aşamalı bir seçim sistemi ile halkın 

seçmesi, senato görünümündeki Meclis-i Âyan’ın üyelerini ise Padişah’ın ataması öngörülmüştü. İlk 
Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Umumî’nin açılış töreni 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı Muâyede 
Salonu’nda yapıldı. Meclisin çalışma mekânı olarak da Ayasofya yakınındaki, daha önce Maliye, Evkaf, Nafia 
ve Ticaret Nezareti olarak da kullanılan eski Dârülfünûn binasının tahsisine karar verildi. Açılış törenine, 
Sultan II. Abdülhamid ile birlikte kardeşleri Veliahd Mehmed Reşad ve Şehzade Kemaleddin Efendilerle, 
vükelâ (kabine üyeleri), Mebûsan ve Âyan üyeleri, Şûrâ-yı Devlet başkan ve üyeleri, ruhanî liderler, adlî ve 
ilmî erkân ile üst düzey askerî erkân ve yabancı misyon şefleri katıldı. Meclis-i Umumî, Sultan II. Abdülhamid 
Han’ın nutku ile açıldı. Bu nutku Padişah adına Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtibi Küçük Said Paşa okudu. Bu 
sırada şehrin çeşitli yerlerinden ve karakol gemilerinden toplar atılarak Meclis-i Umumî’nin açıldığı, halka 
müjdelendi.

TARİHTE BU AY 
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU 

(1924 ANAYASASI) 20 Nisan 1924

1921 Anayasası’nın, fevkalade siyasi 
koşulların bir ürünü olması ve büyük 
zorluklarla kazanılan Millî Mücadele 
ve Kurtuluş Savaşı ile bu durumun 
ortadan kalkması sebebiyle, dev-
letin temel kuruluşunu, toplum ve 
bireylerin konumunu ve haklarını 
belirleyecek yeni bir anayasaya 
ihtiyaç olduğu, daha da belirgin 
bir şekilde ortaya çıkmıştı. Devlet, 
toplum ve bireyin haklarını yerli 
yerine koyacak bir yasa gereğiyle 

hazırlanan Anayasa’da Fransa’nın 1875 
anayasal kanunları ile Polonya’nın 1921 Anayasası’ndan yararlanılmıştı. 1924 Anayasası, kuvvetler birliği 
esasına dayandığından bütün yetkiler Büyük Millet Meclisi’nde toplanmıştı. Anayasa metni, bir kurucu 
meclis tarafından değil, olağan bir parlamento hüviyeti taşıyan İkinci Meclis tarafından hazırlanmıştı. 105 
maddelik Anayasa, Meclisin 20 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edilmişti. İlerleyen yıllarda kısmi 
değişikliklere uğrasa da 27 Mayıs 1960 darbesi ile fiilen, darbe ertesinde hazırlanan 1961 Anayasası’nın 
yürürlüğe girmesiyle de resmen ortadan kalkana kadar yürürlükte kalmıştı.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 
YILDÖNÜMÜ VE MEHMED ÂKİF ERSOY  
(12 Mart 1921)

1873 yılında İstanbul’da doğan Mehmed Âkif 
Bey, ilk eğitimini burada aldı. Veterinerlik 
mesleğini tercih ederek 20 yaşında Halkalı Baytar 
Mektebi’nden mezun olduktan sonra göreve 
başladı. Millî Şairimiz 1908-1913 yılları arasında 
İstanbul Darülfünûnu’nda öğretim üyeliği yaptı ve 
aynı yıllarda Medine, Mısır ve Berlin’e emperyalist 
işgalci güçlere karşı Müslümanların diriliş amacına 
yönelik seyahatlerde bulunarak irşat faaliyetlerine 
devam etti. Millî Mücadele yıllarında da destek 
faaliyetlerini sürdürerek Anadolu’ya geçen 
Mehmed Âkif Bey, köy ve kasabalarda verdiği 
vaazlarla halkın Millî Mücadele’ye katılımını 
artırmaya çalıştı. Nisan 1920’de Millî Mücadele’nin 
merkezi olan Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal 
Paşa ile tanıştı ve onun tavsiyesiyle Mayıs 
1920’de Burdur Milletvekili olarak I. Meclis’e dahil 
oldu. Âkif, Ankara’da Hamamönü’nde yer alan 
Tâceddin Dergâhı konutunda ağırlandı. Türk 

milleti adına tarihe mal olacak şiirini millî duygularla hiçbir menfaat gözetmeksizin burada kaleme aldı. Bir 
süre sonra İstiklal Marşı adıyla tanınacak şiir, önce Kastamonu Nasrullah Camisi’nde halka, sonra da Meclis 
kürsüsünden mebuslara ve katılımcılara okundu. Şiir, 12 Mart 1921’de TBMM’de resmen kabul edilerek çeşitli 
dergi ve gazetelerde yayımlandı. Mebus arkadaşlarından bazıları millî Şair’in bu olağanüstü duygu yüklü 
şiirini yazma sürecini “Kendinden geçerek; evde, sokakta, camide, Mecliste, uyurken, yürürken, yemek 
yerken hep İstiklâl Marşı’nı yazmakla meşgul oldu.” diyerek ifade etmektedir.
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Eski Başbakan ve TBMM 
Başkanı, Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu (YİK) 
Üyesi Yıldırım Akbulut 86 
yaşında hayatını kaybetti. 
Akbulut için TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi 

Eski TBMM Başkanı ve 
Başbakan, Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu (YİK) 

Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi 
gördüğü Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinde 14 
Nisan’da yaşama veda etti.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri 
önündeki törene, Akbulut'un 
ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, eski TBMM 
Başkanları Cemil Çiçek, Köksal 
Toptan ve Bülent Arınç,  
AK PARTİ Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım, AK PARTİ Grup Başkanı 
Naci Bostancı, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, DEVA Partisi 

Genel Başkanı Ali Babacan, AK 
PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, TBMM Başkanlık 
Divanı Üyeleri, bazı eski bakanlar, 
milletvekilleri, yabancı misyon 
temsilcileri ile Meclis personeli 
katıldı

Cenaze töreninde konuşan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Akbulut'un, uzun devlet ve siyaset 
hayatında, birçok önemli ve en 
üst düzeyde görevler ifa ettiğini, 
ülkeye değerli hizmetlerde 
bulunduğunu söyleyerek 
kendisine Allah'tan rahmet diledi. 
"Ebedî hayatın başlangıcında, 
geride hoş bir sada, devletine 
milletine hizmetle dolu bir 
ömür bırakarak hayırlarla yâd 
edilerek yolculuğa çıkanlara 
ne mutlu." ifadesini kullanan 
Şentop, Akbulut'un ebedî 
hayat yolculuğuna güzel bir 
şekilde çıkan seçkin, müstesna 
insanlardan olduğunu belirtti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde 
düzenlenen törenin ardından 
Akbulut'un Türk Bayrağı’na sarılı 

naaşı, defnedilmek üzere Devlet 
Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, AK PARTİ 
Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 
eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve Akbulut'un ailesi ve yakınları 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eski TBMM Başkanı ve 
Başbakan, Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Yıldırım Akbulut’un kızı Gülsüm 
Akbulut’u da arayarak taziyelerini 
iletti. Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajında da, "Siyaset hayatımıza 
uzun yıllar TBMM Başkanı, 
Başbakan, bakan, milletvekili 
olarak hizmet etmiş mütevazı 
kişiliği ile sevilmiş değerli siyasetçi 
Yıldırım Akbulut'un vefatını derin 
bir teessürle öğrendim. Kendisine 
Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine sabırlar diliyorum." 
ifadesini kullandı.

ESKİ TBMM BAŞKANI VE BAŞBAKAN YILDIRIM 
AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kraliçe 2. Elizabeth'in 
eşi Edinburgh Dükü 
Prens Philip'in vefatı 
nedeniyle taziye mesajı 
yayımladı

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 
9 Nisan’da sosyal 

medya hesabından 
yaptığı paylaşımda 
"Kraliçe 2. Elizabeth'in 
eşi Edinburgh Dükü 
Prens Philip'in vefatını 
üzüntüyle öğrendim. 
İngiliz Kraliyet ailesine ve 
İngiliz halkına başsağlığı 
diliyor, üzüntülerini 
paylaşıyorum." ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, geçirdiği kalp 
rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybeden 
sanatçı Rasim Öztekin'e 
Allah'tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diledi

Şentop, Öztekin'in vefatı 
nedeniyle 8 Mart’ta Twitter 
hesabından başsağlığı mesajı 
yayımladı.

Paylaşımında Öztekin'in 
fotoğrafına da yer veren 
Şentop, "Kıymetli tiyatro ve 
sinema sanatçısı, bir geleneğin 
son temsilcilerinden Rasim 
Öztekin'in hayatını kaybettiğini 
üzüntüyle öğrendim. Kendisine 
Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Mekânı cennet olsun." ifadelerini 
kullandı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN KRALİÇE  
2. ELIZABETH’İN EŞİ 
PRENS PHILIP İÇİN 
TAZİYE MESAJI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN RASİM ÖZTEKİN 
İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 4 Nisan’da sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Milliyetçi 
Hareket Partisi Kurucu 
Genel Başkanı, kıymetli 
devlet ve siyaset adamı 
merhum Alparslan Türkeş'i, 
ebediyete irtihalinin  
24. seneidevriyesinde 
saygı ve rahmetle 
anıyorum. Mekânı cennet 
olsun." ifadesini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP 
ALPARSLAN 
TÜRKEŞ’İ, 
VEFATININ 
24. YILINDA 
ANDI



TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Kurucu Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu, 

vefatının 12’nci  
yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 25 Mart’ta sosyal 

medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, 

“Samimi dava ve devlet 
adamı, vatan ve millet 

âşığı merhum  
Muhsin Yazıcıoğlu’nu, 
şehadetinin 12. yılında 

rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum. Mekânı cennet 

olsun.” ifadelerine yer 
verdi.

TBMM 
BAŞKANI 

ŞENTOP  
MUHSİN 

YAZICIOĞLU’NU, 
VEFATININ 

12’NCİ YILINDA  
ANDI



Eski Samsun Milletvekili ve 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya 
için 2 Mart’ta TBMM'de cenaze 
töreni gerçekleştirildi 

TBMM Şeref Kapısı önündeki 
törene, Akkaya'nın ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  
CHP Grup Başkanvekilleri Engin 
Altay ve Özgür Özel, TBMM 
İdare Amiri Ali Şahin ile TBMM 
personeli katıldı.

Akkaya'nın naaşı, Cebeci Asri 
Mezarlığı İsmet Oğultürk 

Camii'nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa 
verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde  
1930 yılında dünyaya gelen 
Akkaya, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler ve Hukuk 
Fakültesi'nden mezun oldu.

Akkaya, kaymakam, Ziraat Bankası 
Müfettişi, Seksiyon Müdürü, 
Teftiş Heyeti Başkanı ve Genel 
Sekreteri, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
Genel Müdürü, Ziraat Bankası 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yaptı. 18. 
dönemde Samsun Milletvekili 
seçilen Akkaya, 47. Hükümet'te 
Devlet Bakanı oldu.

Akkaya, evli ve bir çocuk 
babasıydı.

ESKİ DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, tedavi gördüğü 
hastanede 87 yaşında hayatını 
kaybeden Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 
sahibi tarihçi Dr. Mehmet 
Genç'in cenaze törenine katıldı

Akciğer kanseri tedavisi 
gördüğü Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim 

ve Araştırma Hastanesinde 
yaşamını yitiren tarihçi Dr. 
Mehmet Genç için 19 Mart’ta 
Fatih Camisi'nde cuma namazını 
müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında Şentop’un 
yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekilleri Mustafa 
Demir ve Hasan Turan, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye 
Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz, Marmara 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol 
Özvar, Milli Savunma Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 
Mehmet Genç'in 30 yıllık 
öğrencisi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz 
ve sevenleri saf tuttu.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze 
namazının ardından yaptığı 
konuşmada, Mehmet Genç'in 
kişisel olarak, cenazede bulunan 
pek çok kişinin ve bir bütün 
olarak milletin üzerinde emekleri 
bulunduğunu dile getirdi. Şentop, 
şunları kaydetti:

"Hocamız sadece bütün hayatını 
bir ilim sevdasına, ilim aşkına 
vermişti. Bütün hayatı ilmi ve 
hakikati elde etmek için geçti. 
Son bir buçuk yıldır ağır bir tedavi 
görüyordu. O esnada da birçok 
arkadaşımız şahittir, tetkiklerini, 
araştırmalarını, çalışmalarını, 
okumasını, yazmasını devam 
ettirdi. Yeri doldurulamayacak 
bir âlimdir. Bizim zihniyet 
dünyamızdaki büyük boşluğu, 
bir hafıza kaybını doldurmak için 

bir ibadet aşkıyla şevkiyle çalıştı. 
Allah rahmet eylesin. Hakkımızı 
helal eder miyiz diye hocamız 
sordu ama hocamızın bizim 
üzerimizde hakkı var. İnşallah o 
da haklarını bize ve milletimize 
bağışlar. Allah'tan rahmet 
diliyorum, mekânı cennet olsun, 
makamı âlî olsun."

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybeden 
iktisat tarihi alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dr. 
Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle 
başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Genç'in vefatı nedeniyle Twitter 
hesabından paylaştığı mesajda, 
"Mehmet Genç Hocamızın 
vefatını derin üzüntüyle 
öğrendim. Allah rahmet eylesin. 
Yeri doldurulamayacak bir 
müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum." 
ifadelerini kullandı.

TARİHÇİ MEHMET GENÇ SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, İslam âlimi 
müfessir Şeyh Muhammed  
Ali es-Sâbûnî'nin vefatı  
nedeniyle başsağlığı mesajı 
yayımladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 19 Mart’ta 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda,  

"Büyük âlim, Safvetü't-Tefasir 
(Tefsirlerin Özü) müellifi, bütün 
ömrünü dinî ilimlere ve 

İslam'ın doğru anlaşılmasına 
vakfeden Muhammed Ali es-
Sâbûnî Hoca vefat etti. Cenab-ı 
Hak rahmet eylesin. Mekânı 
cennet olsun." ifadesine yer 
verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
SURİYELİ ÂLİM MUHAMMED 
ALİ ES-SÂBÛNÎ İÇİN TAZİYE 
MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Mısır'ın güneyindeki 
Suhac kentinde meydana gelen 
tren kazası nedeniyle Mısır 
Arap Cumhuriyeti Temsilciler 
Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-
Gebaly nezdinde Mısır halkına 
başsağlığı diledi

TBMM Başkanlığı İletişim 
Koordinatörlüğünden 
10 Nisan’da yapılan 

açıklamada, TBMM Başkanı 
Şentop’un, el-Gebaly'ye bir 
taziye mesajı gönderdiği 
bildirildi.

Şentop, mesajında "Mısır'ın 
Suhac vilayeti Tahta bölgesinde 
meydana gelen tren kazasında 
çok sayıda kişinin hayatını 
kaybettiğini ve onlarca kişinin 
yaralandığını üzüntü ile 
öğrendim. Şahsınızda Mısır 
halkına başsağlığı dileklerimi 
sunuyor, kazada vefat edenlere 
Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine 
sabır, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Bu vesileyle zatıalinize 
sıhhat ve huzur temennilerimi 
iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
TREN KAZASI DOLAYISIYLA 
MISIR TEMSİLCİLER MECLİSİ 
BAŞKANI’NA TAZİYE MESAJI 
GÖNDERDİ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2021 175

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



TBMM BAŞKANI ŞENTOP VEFAT EDEN  
POLİS MEMURU SEMA ŞEKER’İN CENAZE 
TÖRENİNE KATILDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 3 Mart’ta yakın 
ekibindeki protokol sorumlusu 
Yunus Şeker'in eşi polis memuru 
Sema Şeker'in Karşıyaka 
Mezarlığı'ndaki cenaze törenine 
katıldı

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, hayatını kaybeden 
31 yaşındaki polis memuru 

Sema Şeker için Ahmet Efendi 
Camisi'nde düzenlenen törene 
katılarak, protokol sorumlusu 
Yunus Şeker'e ve yakınlarına 
taziyelerini iletti.

Öğle namazını müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
Şeker'in Türk Bayrağı’na sarılı 
tabutu, polislerin omzunda 
cenaze aracına taşındı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop'un 
da tabutuna omuz verdiği 

Şeker'in cenazesi, Karşıyaka 
Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evinde rahatsızlanıp, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Gülhane 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırılan ve tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamayan  
Şeker'in bir çocuğu olduğu 
öğrenildi. 

Sema Şeker’e Allah’tan rahmet, 
eşi Yunus Şeker ve ailesine sabır 
diliyoruz. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bir 
süredir tedavi gördüğü 

hastanede vefat eden İslâmî 
İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi emekli öğretim üyesi, 
yazar Prof. Dr. Ali Özek için 
taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
17 Nisan’da sosyal medya 
hesabında yaptığı paylaşımda, 
“Öncü âlimlerimizden Prof. Dr. 
Ali Özek Hocamızın vefatını 
üzüntü ile öğrendim. Kendisine 
Cenabıhak’tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, tedavi 
gördüğü hastanede hayatını 

kaybeden Prof. Dr. İlhan Başgöz 
için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
15 Nisan’da sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Araştırmaları ve yazdığı kitaplarla 
en önemli halk bilimcilerimizden 
kıymetli hocamız Prof. Dr. İlhan 
Başgöz, Sağlık Bakanlığımız 
tarafından ABD’den getirildikten 
sonra tedavi gördüğü hastanede 
vefat etti.” ifadelerine yer verdi.

Şentop, Prof. Dr. Başgöz’e 
Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diledi.

PROF. DR. ALİ 
ÖZEK

PROF. DR. İLHAN 
BAŞGÖZ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, vefatının 
54. yılında Ordinaryüs  

Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’i andı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 17 Nisan’da 
sosyal medya hesabından  
yaptığı paylaşımda, “Büyük ilim 
ve ideal insanı, din hürriyeti başta 
olmak üzere demokrasi davasının 
kararlı savunucusu, samimi bir 
dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil 
Hoca’yı vefat yıl dönümünde, 
rahmetle anıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

ORDİNARYÜS 
PROF. DR.  
ALİ FUAD 
BAŞGİL

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 17 Nisan’da 
sosyal medya hesabından  

yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 
ekonomik ve sosyal değişimine, 

dünyaya açılmasına koyduğu 
misyon ve vizyonla öncülük 
eden, geleceğe dönük 
çalışmaları ile Türkiye'ye  
çağ atlatan ilk sivil 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, 
vefatının 28. yıl dönümünde 
rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum. Mekânı cennet olsun." 
ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, VEFATININ 28. YILINDA 
8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’I ANDI
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1981-1983 Danışma Meclisi Bingöl Üyesi

Mehmet AYDAR
(1932 -02.04.2021)

25. ve 26. Dönem Siirt Milletvekili

Kadri YILDIRIM
(05.02.1959 - 26.03.2021)

20. Dönem Erzurum Milletvekili 

Necati GÜLLÜLÜ
(1942 - 20.04.2021)

17. Dönem Ankara Milletvekili

Osman IŞIK
(1933 - 02.04.2021)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

14. Dönem İstanbul Milletvekili

Mustafa Fevzi GÜNGÖR
(1927 - 29.04.2021)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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