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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
98 YAŞINDA

TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki devlet
erkânı ile Cumhuriyet’in
ilanının 98’inci
yıldönümü dolayısıyla
Anıtkabir’i ziyaret etti.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki devlet
erkânı, Cumhuriyet’in ilanının
98’inci yıl dönümü dolayısıyla
Anıtkabir’i ziyaret etti.

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

Komutanları da Aslanlı Yol’dan
geçerek, mozoleye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
üzerinde ay yıldız bulunan
çelengi Atatürk’ün mozolesine
bırakmasının ardından, saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve
beraberindekiler, Misak-ı Millî
kulesine geçti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, burada Anıtkabir Özel
Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin
98’inci yıl dönümüne kavuşmanın
gururunu yaşadığımız bu
müstesna günde zatıâlinizi, silah
arkadaşlarınızı ve kahraman
şehitlerimizi bir kez daha şükranla

yâd ediyoruz. Şehitlerimizin
canları pahasına bizlere emanet
ettiği Cumhuriyetimizi her
alanda güçlendirmek, itibarını
artırmak ve dünyanın en güçlü
10 ekonomisinden biri yapmak
için gece gündüz çalışıyoruz.
Tüm insanlığın koronavirüs
salgını sebebiyle ciddi krizlerle
boğuştuğu bir dönemde,
Türkiye ihracat, istihdam, üretim
ve yatırım alanlarında elde
ettiği başarılarla kalkınma
yolculuğunu sürdürmektedir.
Şanlı tarihi zaferlerle dolu
kahraman bir milletin mensupları
olarak, Cumhuriyetimizi 2023
hedefleriyle buluşturmakta
kararlıyız. Ruhun şad olsun.”
Törenin ardından Anıtkabir,
vatandaşların ziyaretine açıldı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN
29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI TEBRİKLERİNİ
KABUL ETTİ

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Cumhuriyet’in ilanının 98.
yıl dönümü vesilesiyle kutlamaları
kabul etti. TBMM Başkanı Prof. Dr.
Şentop da kutlamalara katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin
ana bina girişinde gerçekleştirilen
törende, TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet
Akarca, Danıştay Başkanı Zeki
Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin
Yener, Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi üyeleri, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler ve Kuvvet
“CUMHURİYET BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN.”
“Aziz Milletim,
Ülkemizde ve yurt dışında
yaşayan bütün vatandaşlarımızın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
tebrik ediyorum. Bugün idrak
ettiğimiz Cumhuriyet’in ilanının
98’inci yıl dönümü kutlu olsun.
Başta TBMM’nin ilk Başkanı,
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, Millî Mücadelemizin
kahramanlarını, bugüne kadar
milletimize ve devletimize hizmet
eden bütün büyüklerimizden
vefat edenleri ve aziz şehitlerimizi
tazimle yâd ediyorum.
Bu aziz toprakları bizlere
vatan kılan ve vatan olarak
ebediyete kadar var etmek
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Komutanları, TBMM
üyeleri, kamu kurumları
yöneticilerinin de aralarında
olduğu devlet erkânı, yabancı
misyon şefleri ile uluslararası
kuruluşların temsilcileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a bayram tebriklerini
sundu.

Tören, Başkent’te görevli çeşitli
rütbelerden askerî personelin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
Salgın nedeniyle maske takan
katılımcılar, sosyal mesafe
kuralına uyarak Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile uzaktan selamlaştı.

uğruna şehadete yükselenlere,
gazilerimize milletim adına
şükranlarımı sunuyorum.
Kurtuluş Savaşımızın bizzat
yöneticisi, millî iradenin evi Gazi
Meclisimizin bugün kutladığı
ve büyük coşkuyla beklediği
Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılına şerefle, şanla ve yüksek
bir şuurla ulaşmayı Cenabı
Hak’tan niyaz ediyorum. Bugün
olduğu gibi gelecekte de temel
hedeflerimizden, yeniden
büyük Türkiye idealinden
asla vazgeçilmeyecektir. Tam
bağımsızlık bizim karakterimizdir;
aziz milletimizin Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelleri üzerine
birlik ve beraberlikle geleceğini
inşaya devam etme, koruma
ve kollama konusunda iradesi
tamdır. Yüz yıl önce yedi düvelin
işgal planlarını bozan bu millet,
bundan sonra da özgür, tam

bağımsızlık idealiyle ve tüm
gücüyle küresel oyunların
çarklarını kıracaktır. Ecdadımızın,
gazilerimizin, şehitlerimizin
emanetleri emanetimizdir.
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu
Olsun!”
Prof. Dr. Mustafa Şentop
TBMM Başkanı

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
TÜM YURTTA COŞKUYLA
KUTLANDI

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Taşıdıkları Türk Bayrakları ve
çiçeklerle Anıtkabir’e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir’e taşıdı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Galata Kulesi’ne
yansıtılan görsellerle kutlandı. Kültür ve Turizm
Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk
Bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na
ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye
yansıtıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
fener alayı düzenlendi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı
düzenlendi.

Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla fener alayı
gerçekleştirildi. Engelli bir
vatandaş, tekerlekli sandalyesi
ile katıldığı fener alayında
kortejin önünde ilerledi.

Adana’da, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
kapsamında Seyhan
Nehri’nde su korteji yapıldı.
Seyhan Nehri’nde
gerçekleştirilen
su kortejinde kano, paddle
board ve kürek sporcuları
ile Büyükşehir Belediyesinin
gondolları yer aldı.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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27. DÖNEM
5. YASAMA YILI
BAŞLADI
8
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TBMM Genel
Kurulu verilen
aranın ardından
1 Ekim’de
mesaisine
yeniden
başladı.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM’DE, 5. YASAMA YILI AÇILIŞI DOLAYISIYLA
ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM
Genel Kurulu’nun 27. dönem 5. yasama yılının
açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı’na çelenk
bıraktı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un anıta
çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde
saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM
Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar,
Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup
başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları
katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı
için TBMM’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni
yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal
Adan tarafından törenle karşılandı.Tören kıtasını
selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki
bakanlarla Genel Kurul Salonuna geçti.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

9

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:
“UZLAŞMANIN MÜMKÜN OLDUĞU
DURUMLARDA ÇÖZÜMÜ GÜNDELİK
SİYASETE FEDA ETMEMEK GEREKİR”
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulu,
27. dönem 5. yasama
yılının başlaması
dolayısıyla TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
başkanlığında özel
gündemle toplandı.

T

BMM Genel Kurulu,
27. dönem 5. yasama yılının
başlaması dolayısıyla
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop başkanlığında
özel gündemle toplandı.
TBMM Başkanı Şentop, yaptığı
sunuş konuşmasında,“Bu çatı
altında hiç kimse, bu güzel ve
mukaddes ülkemizi daha çok
sevme konusunda yarışamaz.”
diye konuştu.

10
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Saat 14.00’te özel oturumla
toplanan Genel Kurulun açılış
konuşmasını yapan TBMM
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
Türkiye ve dünya gündemini
değerlendirerek ülkemizdeki
huzur ortamının önemine dikkat
çekti.
Konuşmasının başında
pandemi sürecindeki gayretli
çalışmaları nedeniyle sağlık
çalışanlarına teşekkür ederek,
okulların açılmasından duyduğu
memnuniyeti belirten Mustafa
Şentop daha sonra, günümüzde
savaşların şekil değiştirdiğini,
düşmanların dost kılığında
gizlendiğini ve bu nedenle
huzuru ve barışı korumanın her
zamankinden zor ve önemli
olduğunu ifade ederek “Bugün
artık güçlü devletlerin sömürü
ilişkileri, gizlenemez hoyratlığa

ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen,
mazlum milletlerin sesi ve direnci
olmak için gayret eden güçlü
bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti
vardır.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin
“kahraman, gazi, fedakâr ve
idealist bir Meclis” olduğunu
belirterek Meclisin “her düşman
saldırısında ayrılıklarını bırakıp bir
araya geldiğini, anlaşmazlıkları
unutup birlik olduğunu” söyledi.
“Bu duruma en son 15 Temmuz
hain darbe girişiminde şahit
olduğumuzu” ifade ederek,
şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın
cesaretli ve kararlı liderliğinde
hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte
ordularını darmadağın ettiğimiz
gibi darmadağın ettik.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

Ülkemiz üzerine yapılan
planlarda darbelerden medet
umanların bir an evvel kabul
etmesi gereken gerçek;
demokratik olgunluğumuzun ve
demokrasimizin geldiği noktanın,
darbeler dönemini ülkemiz için
artık kapatmış olduğudur.”
Konuşmasına “Anlaşmazlığa
düşülen konularda
yaklaşımlarımızın milletin aziz
varlığını temsil eden bir vakara
sahip olması, Meclisimizin
maneviyatı için önem arz
etmektedir.” diyerek devam eden
Şentop, “Bu çatı altında hiç kimse,
bu güzel ve mukaddes ülkemizi
daha çok sevme konusunda
yarışamaz.” dedi. Mustafa Şentop,
konuşmasında demokratik
rekabetin, insanî nezaketin ve
millî bütünlüğün sınırları içerisinde
hareket etmeye büyük ihtimam
göstermenin elzem olduğunu
belirterek yeni teknolojilerin
herkesin ‘cam duvarlar arkasında
yaşamasına’ neden olduğunu
söyledi. Mültecilerin ülkelerine
dönmeleri konusuna da değinen
TBMM Başkanı Şentop, “Ülkesizlik
bir insanın başına gelebilecek en
kötü şeydir.” dedi.
Mustafa Şentop, Meclisin, bu
yasama döneminde de temsil
ettiği aziz milletin, güçlü adımlarla
geleceğe yürümesinin önünü
açan çalışmalara ev sahipliği
yapacağını söyledi. Bir yandan
küresel Covid-19 salgınını en
az can kaybıyla atlatabilmenin
mücadelesi verilirken diğer
yandan daha iyiye doğru kararlı
yürüyüşün sürdüğünü dile
getiren Şentop, salgın sürecinde
gecesini gündüzüne katarak,
evini, ailesini unutarak çalışan
sağlık emekçilerine teşekkür etti.
TBMM Başkanı Şentop, içinde
bulunulan sürecin Birinci
Meclisin şartlarına benzer
özellikler gösterdiğine dikkati

çekerek, “Dünya yeniden
şekillenmekte, yeni sınırlar
çizilmekte, sömürü ilişkileri
yeniden tanzim edilmektedir.
Şüphesiz ki dış saldırıların şekli
ve yöntemi değişmiştir, ne var
ki sömürgeci emellerin içeriği
değişmemiştir.” ifadelerini
kullandı. Bu çatı altında bulunan
her milletvekilinin, bu gerçeğin
farkında olduğunu ifade eden
Şentop, “Yüz yıl önce ‘Mali durum
tam bağımsızlık istemeye müsait
değildir.’ diyenlere karşı ‘Ordular!
İlk hedefiniz Akdeniz’dir.’ emrini
bir vatan vazifesi olarak ortaya
koyan, ‘Hakkıdır hakka tapan
milletimin istiklal.’ iddiasını ilan
eden ve Birinci Cihan Harbi’nin

enkazından genç ve güçlü bir
devlet çıkaran irade, bugün
de tüm sağlamlığıyla dünyaya
meydan okumaktadır. Bu güçlü
iradenin Meclisimizin çalışma
içeriğine de aksetmesini ümit
etmekteyim.” dedi.
“Bu çatı altında hiç kimse, bu
güzel ve mukaddes ülkemizi
daha çok sevme konusunda
yarışamaz.”
“Burada bulunmak vatan aşkının
tezahürüdür.”
Ülkenin kaderine yön verme
sorumluluğunun kurulan
diyaloglara da yansıması
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

11

TBMM’DEN HABERLER

gerektiğinin altını çizen TBMM
Başkanı Şentop, şöyle devam etti:
“Bu çatı altında hiç kimse,
bu güzel ve mukaddes
ülkemizi daha çok sevme
konusunda yarışamaz.
Burada bulunmak zaten
vatan aşkımızın tezahürüdür.
Anlaşmazlığa düşülen konularda
yaklaşımlarımızın milletin aziz
varlığını temsil eden bir vakara
sahip olması, Meclisimizin
maneviyatı için önem arz
etmektedir.
Şüphesiz ki her konuda uzlaşmak
mecburiyetinde değiliz, ne var
ki uzlaşmanın mümkün olduğu
durumlarda da çözümü gündelik
siyasete feda etmemek gerekir.
Bu yasama döneminde de
ülkemizin ve hatta dünyanın
şartlarını iyileştirecek olan
kanunların ve çalışmaların
yapılmasında gayret gösterip
emek vereceğimizi biliyorum.”
“Dünyanın en kahraman
Meclisi”
TBMM’nin, dünyanın en
kahraman Meclisi olduğuna
işaret eden Şentop, Meclisin,
her düşman saldırısında bütün
ayrılıkları bırakıp bir araya
geldiğini anımsattı.
TBMM Başkanı Şentop, buna
en son 15 Temmuz hain darbe
girişiminde şahit olduklarını
belirterek şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın
cesaretli ve kararlı liderliğinde
hainlerin planlarını, tıpkı
geçmişte ordularını darmadağın
ettiğimiz gibi darmadağın
ettik. Ülkemiz üzerine yapılan
planlarda darbelerden medet
umanların bir an evvel kabul
etmesi gereken gerçek;
demokratik olgunluğumuzun ve
demokrasimizin geldiği noktanın
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TBMM Başkanı
Şentop: “Meclis,
milletin kalbi, vicdanı
ve mevcudiyetidir.”

yüksek seviyesi ve darbeler
döneminin ülkemiz için artık
tamamen kapanmış olduğudur.
Türkiye’nin gücü sadece
ekonomik kabiliyetinden
ve askeri imkânlarından
gelmemektedir. 170 yılı aşkın
seçim, 144 yıllık parlamento
tarihi ve 75 yıllık çok partili siyasi
hayatı, Türkiye’yi gelenek sahibi
olmak bakımından farklı ve öncü
kılmaktadır.
Bu sebeple demokrasimizin
kıymetini iyi bilmek,
demokrasimizin bize kattıklarını
hakkıyla değerlendirmek
zorundayız.
Dünyanın karmaşa, çalkantı
ve savaş küresine döndüğü
günümüzde, ülkemizdeki barış
ve huzur ortamının kaostan
beslenen devletleri rahatsız ettiği
malumlarınızdır.
Onlara verilecek en büyük cevap,
bu huzur ve güven ortamının
korunmasıdır.”
Bu çağın, savaşların şekil
değiştirdiği, düşmanların dost
kılığına gizlendiği, bu sebeple
de huzuru ve barışı korumanın
her zamankinden zor ve önemli
olduğu bir dönem olduğunu dile
getiren TBMM Başkanı Şentop,
“Bizler uluslararası alanda önce
ve her zaman huzur, dostluk ve
barışı temsil ederiz, tesis ederiz
ve talep ederiz. Vatanımız

üzerine kirli hesap yapanları, bir
karış toprağımızda veya Mavi
Vatan’ın bir damla suyunda gözü
olanları önce ikaz ederiz, gereği
yapılmazsa ikna ederiz, o da
olmazsa def ederiz.” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop,
uluslararası örgütlerin
fonksiyonlarının sorgulandığı,
sahip oldukları gücü, belirli
ülkeler lehinde kullandıklarının
ayan beyan ortada olduğunu
vurgulayarak, “Sayın
Cumhurbaşkanımız bu konuyu
defaatle hatırlatmakta ve
gündemde tutmaktadır.
Böylesi şartlarda ilkeli ve tutarlı
kurumların değeri daha da
artmaktadır.
Bugün artık güçlü devletlerin
sömürü ilişkileri gizlenemez
hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’
diyen, mazlum milletlerin sesi ve
direnci olmak için gayret eden
güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti
Devleti vardır. Akılda tutulması
gereken gerçek şudur, Türkiye
fikri, Türkiye sınırlarından
büyüktür.” dedi.
Meclisin eskiyen teknolojik
altyapısını yenilediklerine dikkati
çeken Şentop, “Sizlerin daha
kolay ve sorunsuz çalışmalar
yapmanızı amaçladık. Temennim,
bu ortamın yeni dönemde
ihtiyaç duyulan önemli kanunların
yapılmasında gayretlerinize
destek olmasıdır.
Yeni yasama döneminin
devletimize, milletimize hayırlar
getirmesini temenni ediyorum.”
ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop,
konuşmasını Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün TBMM’de söylediği,
“Meclis, milletin kalbi, vicdanı
ve mevcudiyetidir.” ifadesiyle
tamamladı.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
GENEL KURULA HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM
27’nci dönem 5’inci
yasama yılı açılışı
dolayısıyla Meclis Genel
Kuruluna hitap etti.

M

eclisin yeni yasama
yılının, Türkiye’ye ve
millete hayırlı olmasını
dileyerek sözlerine başlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî
Mücadele’nin öncüsü ve bilfiil
yürütücüsü Meclisin kuruluşundan
itibaren milletvekili sıfatıyla ülkeye
hizmet eden tüm mensuplarını
tazimle yâd etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Meclisimizin
mümkün olursa tamamının
uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni
Anayasa, milletimize vereceğimiz
en güzel 2023 hediyesi olacaktır.
Bunun için Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan
partilerin yeni Anayasa tekliflerini
en kısa sürede kamuoyuyla
paylaşmalarını bekliyoruz.” dedi.

Bir asrı geride bırakan Mecliste
görev yapan milletvekillerinden
vefat edenlere Allah’tan rahmet,
hayatta olanlara sağlık ve afiyet
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bu vesileyle bugün hayatını
kaybeden, geçmişte 5 dönem
milletvekilliği yanında çeşitli
bakanlık görevlerinde bulunmuş,
önemli siyasi sorumluluklar
üstlenmiş ağabeyim, kıymetli
dost Oğuzhan Asiltürk’e de
Allah’tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
diye konuştu.
TBMM’nin ilk Başkanı ve
Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere,
Türkiye’nin istiklal ve istikbal
davasını sahiplenmiş herkese
şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Malazgirt Zaferi’nden
beri vatanımız olarak dört elle
sarıldığımız bu topraklardaki
varlığımızın ilelebet sürmesi
için canları pahasına mücadele
veren aziz şehitlerimizi ve
gazilerimizi rahmetle, minnetle
yâd ediyorum. Aynı anlayışla

vazife başında olan askerlerimize
ve güvenlik güçlerimize, ‘Rabb’im
hepsini muhafaza ve muzaffer
eylesin’ temennisiyle başarılar
diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis
kürsüsünde ifade edilen her
beyanın, milletin çıkarı gayesiyle
dile getirildiğini söyleyerek
“Milletiyle ve vekilleriyle
yürüttüğümüz her mücadele
gibi büyük ve güçlü Türkiye’nin
inşası hedefimize de inşallah
birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
Son yıllarda üretkenliği daha
da artan Meclisimizin, 2023
hedeflerimize ulaşma ve
2053 vizyonumuzu hayata
geçirme konusunda üzerine
düşen sorumlulukları layıkıyla
yerine getireceğinden şüphe
duymuyorum.” dedi.
Yeni anayasaya ilişkin ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bir süre önce gündeme
getirdiğimiz, ülkemize,
tarihimizde ilk defa doğrudan
millî iradenin eliyle yeni bir
Anayasa kazandırma teklifimizin
de Meclisimiz tarafından
başarıyla hayata geçirileceğini
ümit ediyorum. Meclisimizin
mümkün olursa tamamının
uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni
Anayasa, milletimize vereceğimiz
en güzel 2023 hediyesi olacaktır.
Bunun için Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan
partilerin yeni Anayasa tekliflerini
en kısa sürede kamuoyuyla
paylaşmalarını bekliyoruz.
Biz, seferle mükellef olduğumuz
inancıyla bu girişimi başlattık,
hazırlıklarımızı yapıyoruz,
neticede karar ve takdir
yüce Meclisindir. Ülkemize
kazandırmayı hedeflediğimiz
doğrudan millî irade eliyle
hazırlanmış bu ilk Anayasa
teklifimize destek ve katkı
verecek herkese şimdiden
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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YENİ YASAMA YILI BAŞLADI
TBMM Genel Kurulu,
27. dönem 5. yasama
yılının başlaması
dolayısıyla Meclis Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop
başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Şentop’un
sunuş konuşmasının
ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
açılış konuşmasını yaptı.

T

BMM, 2,5 aylık aranın
ardından mesaisine yeniden
başladı. TBMM Genel
Kurulu, 27. dönem 5. yasama
yılının başlaması dolayısıyla
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
başkanlığında özel gündemle
toplandı.
TBMM Başkanı Şentop’un
sunuş konuşmasının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, TBMM Başkanvekili
Celal Adan’ın eşliğinde Genel
Kurul Salonu’na geldi.
Genel Kurulda bando eşliğinde
İstiklal Marşı’nın okunmasının
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ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan konuşmasını yapmak
üzere kürsüye çıktı.
Siyasi Parti liderlerinden CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, HDP Eş Genel başkanları
Mithat Sancar ve Pervin Buldan
salonda hazır bulundu.
Milletvekili olmayan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener ise
resmî erkân locasından toplantıyı
takip etti. Genel Kurul toplantısını,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay ile Bakanlar Kurulu
üyeleri, Anayasa Mahkemesi

Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay
Birinci Başkanı Mehmet Akarca,
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit,
Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski
TBMM başkanları Bülent Arınç
ve Mehmet Ali Şahin ile yabancı
misyon temsilcileri de izledi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM Genel
Kurulundaki konuşmasının
ardından, salondan alkışlarla
uğurlandı.
TBMM Başkanı Şentop,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
konuşmasını tamamlamasından
sonra birleşime ara verdi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

Eğitim Bakanlığına atama yapılmasına ilişkin
tezkeresini okuttu.
Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından Millî Eğitim
Bakanı Mahmut Özer’i, Genel Kurul Salonu’na davet
etti. Özer, Genel Kurulda yemin etti. Bakan Özer’in
eşi Nebahat Özer ve kızı Zeynep Özer, yemini
izleyici locasından takip etti.
Bilgiç, alınan karar doğrultusunda, birleşimi, 5 Ekim
Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Genel Kurulda
yemin etti.
Aradan sonra birleşimi açan TBMM Başkanvekili
Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığının, Millî

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisten ayrılmadan
önce Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde,
TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli
ve bakanlar ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, Meclisten ayrılışına TBMM Başkanı
Şentop ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik etti.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM,
27. DÖNEM
4. YASAMA
YILINDA
801 SAAT
33 DAKİKA
ÇALIŞTI
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
30 Eylül’de parlamento
muhabirleriyle TBMM
Tören Salonu’nda bir
araya gelerek, 27. dönem
4. yasama yılı faaliyetleri
değerlendirme toplantısı
düzenledi.
16
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T

BMM Başkanı Mustafa
Şentop, Meclisin 3. yasama
yılında çalışmalarını yeni
tip koronavirüs (Covid-19) salgını
etkisi altında gerçekleştirdiğini
hatırlatarak, 4. yasama yılında
da salgının olumsuz etkilerinin
devam ettiğini, ancak Meclisin,
2021’de de çok yoğun bir yasama
yılını geride bıraktığını söyledi.

edildiğini belirtti. TBMM Başkanı
Şentop, kanun tekliflerinden
86’sının işlemlerinin, TBMM’nin
tatilde olduğu süre içinde
komisyonlara havale işlemi
gerçekleştirilemediği için halen
devam ettiğini bildirdi.

Geride kalan yasama yılına ilişkin
yasama, denetim ve temsil
faaliyetleriyle ilgili bazı istatistiki
verileri paylaşan Meclis Başkanı
Şentop, TBMM Genel Kurulunda
4. yasama yılında 105 birleşim ve
488 oturum gerçekleştirildiğini,
801 saat 33 dakika çalışma
yapıldığını ve 33 bin 953 sayfa
tutanak tutulduğunu bildirdi.

4. yasama yılında, 55’i uluslararası
anlaşmaların onaylanmasının
uygun bulunmasına ilişkin olmak
üzere, önceki yasama yıllarında
sunulanlarla birlikte 81 teklifin
kanunlaştığını aktaran TBMM
Başkanı Şentop, “Bugün itibarıyla
3 bin 484 kanun teklifi ihtisas
komisyonlarının, 67 kanun teklifi
ise Genel Kurulun gündeminde
bulunuyor. Yine bu yasama
yılında çeşitli konularda 45 TBMM
kararı alındı.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, 27. dönem 4.
yasama yılında 33’ü uluslararası
anlaşmaların onaylanmasının
uygun bulunmasına ilişkin olmak
üzere TBMM Başkanlığına sunulan
771 kanun teklifinden 682’sinin
komisyonlara gönderildiğini,
3 kanun teklifinin ise iade

TBMM Başkanı Şentop, geride
kalan yasama yılında, kanunlaşan
teklifler arasında, kamuoyunun
yakından takip ettiği, hayvanların
korunması konusunda önemli
tedbirler içeren, bu kapsamda
hayvanlara yönelik bazı
eylemleri suç olarak düzenleyen
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Hayvanları Koruma Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun, çevre kirliliğini önlemek
ve yeşil alanların korunmasına,
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla Türkiye
Çevre Ajansı’nın Kurulmasına
İlişkin Kanun ile kendisinin de
ilk imza sahibi olduğu, ayrıca
yasalaşmasına öncülük ettiği 2021
yılının İstiklal Marşı Yılı olarak kabul
edilmesini sağlayan kanunun da
yer aldığını hatırlattı.
Meclisin, zaman zaman ulusal
ve uluslararası önemli konular
hakkında duruşunu ve iradesini
yansıtabilmek için TBMM’de
grubu bulunan partilerin, ortak
bildiri ve deklarasyonlar ilan
ettiğini veya Meclis kararları
alındığını anlatan TBMM Başkanı
Şentop, TBMM’de grubu bulunan
siyasi partilerin, uluslararası
alanda Türkiye’nin menfaatleri
söz konusu olduğunda, iç
siyasetteki anlaşmazlık noktalarını
bir kenara bırakarak bu ortak
deklarasyonların yayımında ve
kararların kabulünde bir araya
gelebilmelerini çok kıymetli
bulduğunu vurguladı.
Yasama dokunulmazlığı
tezkerelerine değinen TBMM
Başkanı Şentop, 27. dönem
4. yasama yılında TBMM
Başkanlığına 349 yasama
dokunulmazlığı tezkeresi
geldiğini bildirdi.
TBMM Başkanı Şentop, 5
tezkerenin, kesin hüküm giyme
sebebiyle milletvekilliğinin
sona ermesi, 1 tezkerenin,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması, 3 tezkerenin, istem
üzerine Cumhurbaşkanlığına
iade edildiğini, 1 tezkerenin
işlemlerinin ise TBMM’nin tatilde
olduğu süre içerisinde iç tüzük
gereği Karma Komisyona havale
işlemi yapılamadığı için halen
devam ettiğini aktardı.

Bir milletvekilinin suç işlediği
iddiasıyla dokunulmazlığının
kaldırılması istendiğinde ne
yapılması gerektiğinin, TBMM
iç tüzüğü ile sıkı kurallara
bağlandığına işaret eden TBMM
Başkanı Şentop, dokunulmazlığın
kaldırılıp kaldırılmamasında yetki
sahibinin öncelikle Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyon, ardından
da TBMM Genel Kurulu olduğunu
anımsattı.
TBMM Başkanı Şentop, bu
konuda TBMM Başkanlığının
görevinin, iç tüzüğün
131. maddesine göre,
“dokunulmazlığın kaldırılması
istemini Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyona havale
etmekten” ibaret olduğunu
belirterek, “Bu kapsamda
27. yasama döneminin
başlangıcından bugüne kadar
TBMM Başkanlığına gelip Karma
Komisyona havale edilen,
dolayısıyla 4. yasama yılı sonu
itibarıyla Karma Komisyonda
bulunan toplam tezkere sayısı
1359’a ulaşmıştır.” ifadesini
kullandı.

7. dönem 4. yasama yılında
18 bin 75 yazılı soru önergesi
verildi.
Mustafa Şentop, Meclisin
yasama dışında çok önemli bir
diğer fonksiyonunun denetim
olduğuna işaret ederek, 27.
dönem 4. yasama yılında
denetim faaliyetleri kapsamında,
milletvekillerince 18 bin 75 yazılı
soru önergesi verildiğini hatırlattı.
Zaman zaman milletvekillerinden
ve siyasi parti gruplarından,
Cumhurbaşkanı Yardımcılığına
ve bakanlıklara gönderilen soru
önergelerine süresi içinde ve
yeterli cevap verilmediğine ilişkin
eleştirilere ise Şentop, şöyle yanıt
verdi: “Soru önergelerinin toplam
cevaplandırılma oranına yasama
dönemleri itibarıyla bakacak
olursak, çok kısa süren 25. yasama
dönemini hariç tuttuğumuzda,
parlamenter sistemde
geçirilen son iki dönemden
24. yasama döneminde yazılı
soru önergelerinin toplam
cevaplandırılma oranı yüzde
60,3, 26. dönemde de yüzde
45,4 olarak gerçekleşmişken
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM’DEN HABERLER

Sistemi’nin geçerli olduğu 27.
dönemde bu oranın yüzde
63,5 olduğunu görmekteyiz.
Bu verilere dayanarak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nde milletvekillerinin
yazılı soru önergelerinin
cevaplandırılmadığı ve yeni
sistemde TBMM’nin denetim
fonksiyonunun gerilediğine
yönelik eleştirilere katılmadığımı
ifade etmek isterim. Bununla
birlikte her ne kadar önceki
yasama dönemlerine göre daha
iyi durumda olsak da elbette
ideal olan, milletvekillerimizin
yönelttiği soru önergelerinin
istisnasız tamamının, süresi
içerisinde cevaplandırılmasıdır.”
TBMM Başkanı Şentop, 4. yasama
yılında TBMM Başkanlığına, 1574
Meclis araştırması önergesi
verildiğini, kabul edilen Meclis
araştırması önergesi sayısının
101’e ulaştığını anımsattı.
TBMM Başkanı Şentop, son
yasama yılında 26 genel
görüşme önergesi verildiğini,
bunlardan 1’inin mükerrer olması
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nedeniyle işleme konulmadığını,
işleme alınan 25 genel görüşme
önergesinden 23’ünün Genel
Kurul gündeminde, 2’sinin
işlemde olduğunu aktardı.
TBMM Başkanlığına yazılı soru
önergelerine ilişkin eleştiriler
yöneltildiğini belirten Şentop,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“İç tüzük hükümlerini katı bir
şekilde uygulasak, bu konuda ben
bir müsamaha göstermesem;
Başkanlığa verilen soru
önergelerinin maalesef büyük
çoğunluğunun milletvekillerine
iade edilmesi gerekir. Oysa
iade oranlarına baktığımızda 4.
yasama yılında, işleme alınan 52
bin 797 yazılı soru önergesinin
yüzde 1,89’unun (1000’inin), 4 bin
984 Meclis araştırması ve genel
görüşme önergesinin yüzde
2,54’ünün (127’sinin), mevzuat
hükümlerine uygunluk incelemesi
neticesinde sahiplerine iade
edildiğini görmekteyiz. 27. yasama
döneminin tamamında geçerli
olan yazılı soru önergelerinin
iade oranı yüzde 1,89 olarak

karşımıza çıkmaktadır. Bu oran
önceki yasama dönemlerine
kıyaslandığında son derece
düşüktür.”
Dostluk Grubu kurulan ülke
sayısı 146’ya ulaştı.
Şentop, Meclisin üyesi olduğu 12
parlamenter asamble ve TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu
ile yürütülen parlamenter
diplomasi faaliyetlerine ek olarak,
bu yasama yılında Mısır ve Libya
dostluk gruplarının kurulmasıyla
dostluk grubu kurulan ülke
sayısının 146’ya ulaştığını ve
Türkiye’nin etkinlik coğrafyasının
daha da genişletildiğini dile
getirdi.
TBMM Başkanı olarak
parlamenter diplomasi faaliyetleri
kapsamında bu dönemde
bir dizi dış ilişkiler faaliyetinde
bulunduğunu anlatan TBMM
Başkanı Şentop, “6 ülkeye resmî
ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle
yasama yılının başında Ekim’de,
işgal altındaki topraklarını
kurtarmak için yürüttüğü
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mücadele devam ederken
milletvekillerimizden oluşan bir
heyetle Azerbaycan’ı ziyaret
ettik. 4. yasama yılında, Kuzey
Makedonya’ya, Arnavutluk’a,
Kuveyt’e, İspanya ve Kazakistan’a
resmî ziyaretler gerçekleştirdik.”
diye konuştu. TBMM Başkanı
Şentop, söz konusu dönemde
TBMM’nin, uluslararası
meselelerle çözüm önerilerinin
ele alındığı uluslararası
5 toplantıya ev sahipliği
yaptığını, diğer parlamentolar
ve uluslararası parlamenter
asambleler tarafından
düzenlenen 14 etkinliğe de
katılım sağlandığını kaydetti.
TBMM Başkanı sıfatıyla 196 ikili
görüşme gerçekleştirildi, yoğun
bir diplomasi trafiği yürütüldü.
TBMM Başkanı sıfatıyla 62 farklı
ülke, 10 uluslararası teşkilattan
cumhurbaşkanı, meclis başkanı,
hükümet başkanı, uluslararası
örgüt veya parlamento başkanı
ve diğer yetkililerle 196 ikili
görüşme gerçekleştirdiklerini
anlatan TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, söz konusu
dönemde ortaya çıkan
uluslararası krizlerle ilgili
yoğun bir telefon diplomasisi
yürüttüğüne dikkati çekti.
TBMM İdari Teşkilatı tarafından
bu yasama yılında yasama
faaliyetlerine teknik destek
hizmetleri kapsamında 33’ü
uluslararası anlaşmaların uygun
bulunmasına dair kanun teklifi
için inceleme raporu olmak
üzere, milletvekillerinin talepleri
doğrultusunda 295 kanun teklifi
taslağı hazırlandığını ifade
eden TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, TBMM Başkanlığına
sunulan 714 kanun teklifi için 19
inceleme raporu ve 695 bilgi
formu hazırlanarak, kanun yapım
tekniğine uygunluk açısından
inceleme yapıldığını vurguladı.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM
Kütüphanesinde yaklaşık 27 bin
kullanıcıya hizmet verildiğini ve
Açık Erişim Sistemi’nden 125 binin
üzerinde kişinin yararlandığını
ifade etti. Şentop, Meclis
arşivinde yer alan darbe dönemi
kurumlarından Yüksek Adalet
Divanı ve Yüksek Soruşturma
Kuruluna ait 253 bin 944 evrakın
dijitalleştirme çalışmalarını
tamamlayarak, dijital kopyalarını
27 Mayıs 1960 Askerî Darbe
Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
Amacıyla Kurulan Komisyon
Başkanlığına gönderdiklerini
belirtti.
TBMM Başkanı Şentop,
“Kütüphanemizde bulunan
Demokrat Parti Meclis Grubu
müzakere zabıtlarına ait 260
ciltten oluşan belgenin de
dijitalleştirilme çalışmaları
tamamlanmış; özet ve gündem
bilgileri bilgisayar ortamında
tanınır hale getirilmiştir. Bu
çalışmayı, yakın zaman içerisinde
araştırmacıların hizmetine
sunmayı planlıyoruz.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, 27.
dönem 4. yasama yılında Genel
Kurul toplantılarının, 591 saati
TRT-3 kanalından, 155 saati ise
Meclisin resmî internet sitesi
üzerinden olmak üzere 746 saat;
siyasi parti grup toplantılarının
da TBMM’nin resmî internet sitesi
üzerinden 101 saat canlı olarak
yayınlandığını bildirdi.
Meclisin 27. yasama döneminin
100. yıl dönümleri açısından
zengin bir dönem olduğunu dile
getiren Şentop, bu kapsamda
gazi Meclisin açılışının, 1921
Anayasası’nın kabul edilişinin,
İstiklal Marşı’nın kabulünün,
Moskova Antlaşması’nın
imzalanmasının ve Gaziantep’e
Gazi unvanı verilişinin 100.
yıl dönümlerinin kutlandığını
anlattı. Şentop, TBMM’nin,

2021’i, kabulünün 100. yılı olması
sebebiyle İstiklal Marşı Yılı ilan
ettiğini hatırlattı.
TBMM Başkanı Şentop,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de
15 Temmuz 2021’de çeşitli
etkinlikler ve anma programları
düzenlendiğini anımsatarak,
“2021’de, aynen önceki senelerde
olduğu gibi, vatandaşlarımızın
da katıldığı ve 15 Temmuz
2021 sabahından 16 Temmuz
2021 sabahına kadar devam
eden etkinliklerle bu anlamlı
günü, milletimizin kahramanca
direnişini, şehitlerimizi ve
gazilerimizi anmış olmakla
birlikte 15 Temmuz vesilesiyle
Genel Kurulda özel bir oturum
icra etmedik. Çünkü tarihî
önemi haiz günler vesilesiyle
TBMM Genel Kurulunda özel
oturum, eskiden beri prensip
olarak sadece 23 Nisan’ın,
yani TBMM’nin açılışının, Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
yıl dönümünde yapılmaktadır.”
değerlendirmesinde bulundu.
Genel Kurul Salonu ve TBMM
TV’nin teknik altyapısı yenilendi.
Genel Kurul Salonu’nda 1996’dan
bu yana kullanılan ve ekonomik
ömrünü tamamlayan oylama,
yoklama ve ses sistemlerinin,
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ile imzalanan
protokol çerçevesinde yapılan
çalışmalarla yenilendiğini belirten
Şentop, bu yasama yılında TBMM
TV’nin teknik altyapısının ve
ekipmanlarının yenilenmesine
ilişkin çalışmaların tamamlandığını
anlattı.
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, “Yürütülen
bütün bu çalışmalarla Meclisimiz,
teknik altyapı açısından 1 Ekim’e
hazır hale gelmiştir.” ifadesini
kullandı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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G20 PARLAMENTO BAŞKANLARI
ZİRVESİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, G20 Dönem Başkanı
İtalya’nın ev sahipliğinde yapılacak
G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’ne
(P20) katılmak üzere 6 Ekim’de
başkent Roma’ya gitti.

G

20 Dönem Başkanı
İtalya’nın ev sahipliğinde
7’ncisi düzenlenen G20
Parlamento Başkanları Zirvesi’ne
(P20) katılan TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, “Pandeminin
Sebep Olduğu Sosyal ve
İstihdam Krizlerine Çözümler”
başlıklı oturumda bir konuşma
yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, “G20
oluşumunun, salgın kaynaklı krizler
karşısında kendisinden beklenen
liderliği sergilemesini Türkiye
olarak önemli bulduğumuzu ifade
etmek istiyorum.” diye konuştu.
Dünyanın, son otuz yılda birçok
bölgesel krizin yanı sıra 2008 mali
krizi gibi küresel ölçekte krizlere
de sahne olduğuna işaret eden
Meclis Başkanı Şentop, “Ancak
bunlardan hiçbiri, ülkelerin ve
toplumların üzerinde, 5 milyon
civarında insanın hayatına mal
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olan Covid-19
salgını kadar
yıkıcı bir etki
meydana
getirmemiştir.
Söz konusu
krizin etkilerini,
ekonomi, sağlık, sosyal hayat
ve istihdam gibi sahalarda da
derinden hissettik.” ifadelerini
kullandı.
TBMM Başkanı, parlamento
kelimesinin köken itibarıyla
konuşma mekânları olduğunu,
ancak konuşulan sözlerin
eyleme dönüşmesi gerektiğine
dikkati çekerek “Dünyamızı
güzel ve parlak sözler değil,
bütün insanlara aynı değeri
veren, gerçekten eşitlikçi ve adil
yaklaşımlarla hayata geçirilen
eylemler değiştirecektir. Ölçü
sözde değil, eylemdedir.”
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini
şöyle tamamladı: “Avrupa veya
Amerika’daki bir sivilin hayatı
ile Afganistan’da ‘yanlışlıkla’
bombalanıp öldürülen veya
Yemen ya da Libya’daki bir
sivilin hayatının aynı değerde
olduğuna içtenlikle ve
samimiyetle inanarak eyleme
geçmedikçe daha iyi bir dünya
gerçekleşmeyecektir. Parlak
demokrasi nutukları kulaklarımıza
hoş gelse de dünya üzerinde
darbeleri ve darbecileri
desteklemeyen tutumlar
dünyamızın geleceği bakımından
önemlidir. G20 ülkeleri olarak
bunu başarabilecek altyapıya
sahip olduğumuza inanıyorum.”
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TBMM BAŞKANI
ŞENTOP, P20 ZİRVESİ
KAPSAMINDA
MEVKİDAŞLARIYLA
GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, G20
Parlamento Başkanları
(P20) Zirvesi kapsamında
farklı ülkelerden
mevkidaşlarıyla ikili
görüşmeler yaptı.
Meclis Başkanı Mustafa
Şentop, zirveye ev
sahipliği yapan İtalya
Senatosu Başkanı Maria
Elisabetta Alberti Casellati,
Güney Kore Meclis
Başkanı Park Byeongseug, İngiltere Avam
Kamarası Başkanı Lindsay
Hoyle, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti Senato
Başkanı Modeste Bahati
Lukwebo, Singapur
Parlamento Başkanı Tan
Chuan-Jin, Endonezya
Cumhuriyeti Halkın
Temsilciler Meclisi
Başkanı Puan Maharani
ile ikili ilişkileri ve G20
gündeminde öne
çıkan konuları ele alan
görüşmeler gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop:
“Salgın sürecinin
ardından dünyada siyasi
ve ekonomik ilişkiler
yeniden şekillenecek.”
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgın sürecinin
ardından dünyada siyasi
ve ekonomik ilişkilerin
yeniden şekilleneceğini
belirterek, “İnsanı merkeze
almadığımız hiçbir
yaklaşım kalıcı bir çözüm
üretmeyecektir.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, G20 Dönem
Başkanı İtalya’nın ev
sahipliğinde 7’ncisi
düzenlenen G20
Parlamento Başkanları
Zirvesi’nde (P20)
“Sosyal ve Çevresel
Sürdürülebilirlik
Bakımından Ekonomik
Büyümenin Yeniden
Canlandırılması” başlıklı
ikinci oturumunda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
Birleşmiş Milletler 76.
Genel Kurulundaki
konuşmasında vurguladığı
“Küresel hiçbir soruna,
krize, çağrıya kayıtsız
kalmayan Türkiye’nin, iklim
değişikliği ve çevrenin
korunması hususlarında
da üzerine düşenleri
yapacağı” ifadesini G20
Parlamento Başkanlarına
hatırlatan Şentop, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bildiğiniz gibi Türkiye,
Paris İklim Anlaşması’na
imza atan ilk ülkelerden
biridir, ancak
yükümlülüklerle ilgili
adaletsizlikler sebebiyle
bu anlaşmayı yürürlüğe
koymamıştık. Son
dönemde bu çerçevede
kaydedilen mesafeyi
müteakiben anlaşmanın
onaylanmasını yeniden
gündemimize aldık.
Atılacak yapıcı adımlara
uygun şekilde ve ulusal
katkı beyanımız zemininde,
Paris İklim Anlaşması’nı
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda
dün kabul ettik. Bu
gelişmeyi G20 Parlamento
Başkanları Zirvesi’nde
sizlerle paylaşmaktan
memnuniyet duyuyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Güney Kore Meclis Başkanı
Park Byeong-seug

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - İtalya Senatosu Başkanı
Maria Elisabetta Alberti Casellati

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Singapur Parlamento Başkanı
Tan Chuan-Jin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Senato Başkanı Modeste Bahati Lukwebo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Endonezya Cumhuriyeti Halkın
Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - İngiltere Avam Kamarası Başkanı
Lindsay Hoyle

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

21

TBMM’DEN HABERLER

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İTALYA
TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI
FİCO İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi
Başkanı Roberto Fico ile görüştü.
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın
ev sahipliğinde Roma'da yapılan
G20 Parlamento Başkanları
Zirvesi'ne katılan TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, zirvedeki ilk gün
oturumlarının ardından İtalya
Parlamentosunun alt kanadı
Temsilciler Meclisi Başkanı Fico ile
bir araya geldi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA
ŞENTOP, G20 PARLAMENTO
BAŞKANLARI ZİRVESİ VE
GÜNDEMDEKİ KONULARI
DEĞERLENDİRDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, G20 Dönem
Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde
Roma’da yapılan G20
Parlamento Başkanları Zirvesi’nin
ardından İtalya’dan ayrılmadan
önce Türkiye’nin Roma
Büyükelçiliğinde düzenlediği
basın toplantısında, Türk ve
İtalyan basın mensuplarının
sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, G20 Parlamento
Başkanları Zirvesi’nin (P20) iyi
geçtiğini belirterek, toplantılarda
salgın süreci ve bu sürecin
ortaya çıkardığı ekonomik ve
istihdama yönelik sorunlar, iklim
değişikliği ve çevre konularının
üzerinde durduklarını ayrıca
Türkiye’nin de en çok etkilendiği
konu olan göçü ele aldıklarını
aktardı.
P20 Zirvesi vesilesiyle pek
çok ülkeden mevkidaşıyla ikili
görüşmeler yaptığını aktaran
TBMM Başkanı Şentop, ABD
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Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi ile de görüştüğünü
söyledi.
Türkiye’nin gerek Suriye gerek
Afganistan’da meydana gelen
olaylarda göçe sebebiyet
verecek tablonun ortaya
çıkmasında hiçbir kusuru
olmadığını vurgulayan TBMM
Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
“Kusurlu olan ülkeler var. Onların
hiçbir sorumluluk almadıklarını
görüyoruz. Böyle bir dünya yok.
Sonuç itibarıyla göç sadece
Türkiye’nin meselesi değil, bütün

ülkelerin, Avrupa’nın ve bütün
dünyanın meselesi. Herkes
üzerine düşen sorumluluğu
almalı. Afganistan ile ilgili olarak
da bu göç riskini önleyecek,
yönetecek, bir inisiyatif
oluşturulmalı.
Bu konuda özel gündemli G20
Liderler Zirvesi’nin eyleme
yönelik bir sonuç çıkarmasını
arzu ediyorum.
Aksi halde, sadece Türkiye
değil, birçok ülke bu göçün
sonuçlarına katlanmak
durumunda kalacaktır.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
İTALYAN BASININA KONUŞTU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
İtalya’nın önde gelen haber
ajansları ANSA ve Nova’ya
ayrı ayrı röportaj vererek,
uluslararası gündemdeki konuları
değerlendirdi.
ANSA’ya verdiği demecinde,
Afganistan’la ilgili bir soru
üzerine TBMM Başkanı Şentop,
“Bu noktada uluslararası
toplumun, yönetimde kimin
olduğuna bakmadan Afgan
halkıyla dayanışma göstermesi
gerekiyor. Afganistan’da derin
bir insani ve ekonomik kriz var
ve odaklanmamız gereken esas
nokta burasıdır.” ifadesini kullandı.
Meclis Başkanı Şentop, “Mevcut
durumda bizler, Afganistan’a
rasyonel ve sağduyulu yaklaşmak
ve buradaki yeni realiteyi
görmek durumundayız. Taliban,
ülkeyi tamamen ele geçirdi ve
Afganistan’ın hâkim grubu olarak
ülkeyi yönetme gücünü elinde
bulunduruyor.” değerlendirmesini
yaptı.
Türkiye-İtalya ilişkilerinde geçen
Nisan ayında Başbakan Mario
Draghi’nin, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan için kullandığı
ifadelerin ve bunun etkisinin
sorulduğu Mustafa Şentop, şu
ifadeleri kullandı: “Maalesef
Avrupa Birliği yönetiminin yaptığı
önemli bir protokol hatasının
ardından Mario Draghi’nin böyle
bir ifade kullanması çok talihsizdi
ve temelsizdi. Yine de bu krizi
geride bırakmak için bazı olumlu
gelişmeler de yaşanmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile
Başbakan Draghi son olarak 8
Eylül’de bir telefon görüşmesi
gerçekleştirmiş ve ülkelerimiz
arasındaki üst düzey temasların
devam ettirilmesi yönündeki
irade ortaya konmuştur.

Bugün, İtalya ve Türkiye,
stratejik ortaklığa sahip dost ve
müttefiklerdir. İtalya’nın ülkemizin
AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB
ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik
verdiği destekten memnuniyet
duyuyorum. Ayrıca iki ülkenin
önünde büyük ekonomik
fırsatlar bulunuyor. 2021 yılının
ilk 7 ayındaki ikili ticaretimizin,
salgın öncesindeki seviyeyi
aşması bize bu konuda umut
vermektedir.” Göç konusunun
Avrupa’daki etkilerine ilişkin
Şentop, şöyle devam eti: “Göç,
sadece ekonomik ve sosyal
boyutları olan bir mesele değildir.
Göçün siyaset üstündeki derin
etkileri de Avrupa ülkelerinde
yakinen hissedilmektedir.
Özellikle Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’dan Avrupa’ya, yaşanan
düzensiz göç akınları ayrımcılık,
yabancı düşmanlığı ve İslam
düşmanlığının yükselmesine
neden olmaktadır. Bu durum, aşırı
sağ ve popülist partiler tarafından
da ülkelerin demokratik ve
özgürlükçü işleyişlerini tehdit
edecek şekilde istismar
edilmektedir.”
İklim değişikliğinin en sıcak
ve acil çözüm gereken konu
olduğunu vurgulayan TBMM
Başkanı Şentop, Türkiye’nin
üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Paris İklim Anlaşması’nın bu ay
TBMM’de onaylandığına dikkati
çeken TBMM Başkanı Şentop, şu
değerlendirmede bulundu:
“Böylece Türkiye de iklim
değişikliği konusunda en önemli
anlaşma olan Paris Anlaşması’nın
bir parçası olacaktır. Şunun da
altını çizmem gerekiyor: Türkiye
zaten anlaşma çerçevesindeki
taahhütlerini yerine getiriyordu.
Diğer yandan iklim değişikliğiyle
ilgili ulusal planlarımız da
işlemekte. Ayrıca Avrupa Birliği
Yeşil Mutabakatı’na uyum için
gereken eylem planını hazırlayıp
devreye aldık. Biz tüm bunları
yapmak zorundayız.
Çünkü ülkelerimizin de içerisinde
yer aldığı Akdeniz Havzası,
küresel iklim değişikliğine
karşı yerkürenin en hassas
bölgelerinden birisidir.
Türkiye, iklim değişikliği ile
mücadele kapsamında bütün
gerekli adımları atacaktır. Karbon
salınımının minimize edilmesi,
2050’deki hedefe ulaşılması
hatta bu yönde örnek bir ülke
haline gelinmesi TBMM’nin ana
gayesidir. İlgili kurumlarımız
da titiz çalışmalarına, güncel
gelişmeleri takip ederek devam
etmektedir.”
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP
İTALYAN GAZETESİNE
MAKALE YAZDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
İtalya’nın önde gelen gazetelerinden IL
Messaggero’ya, P20 ile Türkiye ve İtalya
ilişkilerini konu alan bir makale yazdı.

İ

talya’nın ev sahipliğinde geçen
hafta yapılan G20 Parlamento
Başkanları Zirvesi’ne
(P20) katılan TBMM Başkanı
Şentop, ülkenin önde gelen
gazetelerinden Il Messaggero’da
“İtalya ile Türkiye Arasında Küresel
Konular İçin İş Birliği Faydalı”
başlıklı bir makale kaleme aldı.
İtalya’nın “Yeryüzü, İnsanlar
ve Refah” olarak belirlediği
öncelikler bağlamında önemli
toplantılara ev sahipliği
yaptığını, P20 zirvesinin de
bunlardan biri olduğunu belirten
Şentop, “P20, aynı öncelikler
doğrultusunda salgının sebep
olduğu sosyal sorunlar ve
istihdam krizine çözüm önerileri,
ekonomik büyümenin yeniden
canlandırılmasına yönelik
tedbirler ile çevre, gıda güvenliği
ve sürdürülebilir kalkınma
konularını ele alıyor.” ifadelerini
kullandı.
Türkiye olarak, bu konuların
yanında tüm dünya için ciddi
sosyal, ekonomik ve siyasi
sonuçları da beraberinde taşıyan
göç konusunu da uluslararası
camianın ortak bir sorumluluk
alanı olarak P20 gündemine
taşıdıklarını aktaran TBMM Başkanı
Şentop, G20’nin artık sadece
ekonomik ve finansal konuları
değil, aynı zamanda insanî ve
sosyal meseleler dâhil birçok
konuyu ele alan bir platforma
dönüştüğünü belirtti. Son 20
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yılda 11 Eylül gibi terör
saldırıları, Arap Baharı
gibi politik kırılmalar,
Covid-19 gibi salgınlar, çeşitli
krizler ve belirsizliklerin dünyanın
gündeminde yer aldığını
kaydeden TBMM Başkanı Şentop,
“Birçok ülkenin ve uluslararası
kuruluşların tüm bu gelişmeler
karşısında aciz kaldığı ve
ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap
veremediği herkesin malumudur.
Böyle bir dönemde G20’nin
kendisinden beklenen liderliği
sergilemesi önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, Türkiye ile
İtalya bölgesel ve küresel
meselelere çözüm bulmak için
iş birliği içinde çalışma iradelerini
G20’ye de taşımalıdırlar.”
değerlendirmesinde bulundu.
İtalya’nın, Türkiye’nin AB üyelik
sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinin
geliştirilmesine yönelik verdiği
ilkesel desteğin memnuniyet
verici olduğunun altını çizen
Şentop, şunları kaydetti:
“Ancak Türkiye, İtalya’nın bu
konuda daha aktif bir tutum
benimsemesini ve desteğini
önümüzdeki dönemde de
devam ettirmesini beklemektedir.
Akdeniz havzasında paylaştıkları
ortak tarih ve değerlerin yanında
müşterek menfaatleri de bulunan
İtalya ve Türkiye stratejik ortaklığa
sahip dost ve müttefik iki ülkedir.
Mevcut stratejik ortaklık ikili,
bölgesel ve küresel konularda

çok yönlü iş birliği geliştirmek için
önemli bir zemin sunmaktadır.”
Türkiye ile İtalya arasında
ekonomik potansiyelin yüksek
olduğuna ve ilişkilerin güçlü
olduğuna işaret eden Şentop,
“İtalya, Türkiye’nin ekonomi
ve ticaret alanında önemli bir
ortağıdır. Geçtiğimiz yıl, 977
milyon dolarlık yatırımla İtalya,
ülkemize en fazla doğrudan
yatırım yapan ülke oldu. Türkiye
ve İtalya, salgın öncesinde 20
milyar dolar olan ikili ticaret
hacminin 30 milyar dolara
çıkartılması hedefine ulaşmak için
birlikte çalışmayı sürdürmelidir.
Bu bağlamda 2021 yılının ilk
yedi ayındaki ikili ticaretin, salgın
öncesindeki seviyeyi aşması umut
vericidir.” değerlendirmesinde
bulundu.
TBMM Başkanı Şentop,
makalesinde şunları da kaydetti:
“Tüm bunların yanında Akdeniz’in
sıcak kanlı iki halkı arasındaki
ilişkilerin sosyal ve kültürel
olarak da geliştirilmesi Türkiyeİtalya ilişkilerini çok daha ileriye
taşıyacaktır. İtalya ziyaretim
çerçevesinde gerçekleştirdiğim
üst düzey temasların, iki ülke ve
G20 ülkeleri arasında hâlihazırda
mevcut yakın ilişkileri daha da
güçlendireceğini umut ediyorum.”

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “YENİ ANAYASA
TARTIŞMALARI TÜRKİYE’YE MESAFE
ALDIRIYOR”
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, yeni
anayasa çalışmaları
çerçevesinde siyasi
partilerin kendi
tekliflerini açık, somut
maddelere dökülmüş
şekilde ortaya
koymalarının önemli
olduğunu söyledi.

T

BMM Başkanı Şentop,
1 Ekim’de NTV canlı
yayınında yeni yasama yılına
ilişkin soruları yanıtladı.
Yeni anayasa çalışmalarının
nasıl gerçekleştirileceği sorusu
üzerine TBMM Başkanı Şentop,
1982 Anayasası’nın 12 Eylül
darbesi sonrasında yapıldığını
ve yürürlüğe girmesi sonrasında
anayasa tartışmasının başladığını
belirtti.
TBMM Başkanı Şentop,
içinde bulunduğu Uzlaşma
Komisyonunun 2011 Haziran
seçimlerinden sonra başladığı
çalışmaları 2 yıldan fazla
sürdürdüğünü anımsatarak,
“Bu komisyon çalışmalarının
çok büyük katkı sağladığını
düşünüyorum bu tartışmalara...
Soyut olarak şimdi de zaman
zaman görüyorum, özgürlükçü
anayasa, tamam, şu model, şu
hükümet sistemi deniyor ama
bütün bunlar hep prensip bazlı
açıklamalar. Türkiye’nin artık o
noktaları geçmesi lazım.” dedi.
Anayasayla ilgili tartışmaların
hükümet sistemi tartışmalarıyla
karıştırıldığına dikkati çeken

TBMM Başkanı Şentop,
“Yürütmeyle ilgili kısmı üzerindeki
tartışma... Ama bakıyorsunuz
bu konuya ilişkin somut
şeyler içermeyen ama yargı
bağımsızlığı, adil yönetim vesaire
gibi hangi sistem olursa olsun
aynı kalacak hususlarla ilgili bazı
teklifler görüyorsunuz.” ifadelerini
kullandı.
Siyasi partilerin kendi tekliflerini
açık şekilde ortaya koymaları
çağrısında bulunan TBMM
Başkanı Şentop, “Somut
maddelere dökülmüş şekilde
ortaya koymaları önemli. Bu
aşamadan sonra en azından
anlaşılacaksa nasıl anlaşılacağı,
anlaşılmayacaksa neden
anlaşılmayacağı somut şekilde
ortaya çıkmış olur.
Şu andaki tartışmalar ilkesel
bazda...” şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, yeni
anayasa tartışmalarının Türkiye’ye

mesafe aldırdığını ve ülkeyi
ilerlettiğini vurguladı.
“AK PARTİ içerisinde başkanlık
sisteminden önce iktidar olmanın
daha kolay olduğu yönünde
görüşlerin bulunduğu” yönündeki
iddiaların sorulması üzerine
Şentop, sistem tartışmalarının
2023 seçimlerine kadar devam
edeceğini, ondan sonra bunların
ortadan kalkacağını kaydetti.
Sisteme yönelik “tek adam
yönetimi” şeklinde eleştirilerin
sorulması üzerine de TBMM
Başkanı Şentop, “Tek adam
yönetimi tartışmalarını tuhaf
buluyorum. Bütün sistemlerde
nihai kararı veren kişi anlamında
tek adam vardır. Siyasi partilerde
böyle değil mi? Şüphesiz kurullar
vardır ama nihayetinde son
kararı genel başkan veriyor.
Parlamenter sistemde de sözü
başbakan söylüyor. Dünyanın
her yerinde de böyledir.” yanıtını
verdi.
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TÜRKPA 10. GENEL KURUL TOPLANTISI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 28 Eylül’de Kazakistan’ın
Türkistan şehrinde düzenlenen Türk
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesinin (TÜRKPA) “Türk
Dünyasında Parlamentolar Arası İş
Birliği ve Gelecekten Beklentiler”
konulu 10. Genel Kurul Toplantısı’nda
konuştu.

T

oplantıda yaptığı
konuşmasında uluslararası
ilişkilerde parlamentoların
ve parlamenterlerin öneminin
giderek arttığına dikkati
çeken TBMM Başkanı Şentop,
TÜRKPA’nın ortak sorunlara
ortak çözümler geliştirilmesi için
uluslararası düzeyde bir yapı
haline geldiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) dahil birçok
uluslararası kurum tarafından
Azerbaycan’a ait olduğu kabul
edilen Ermeni işgali altındaki öz
toprakların azat edilmesinden
TÜRKPA üyesi ülkeler olarak
mutluluk duyduklarını dile getiren
Şentop, şunları ifade etti: “Dün
27 Eylül, işgal altındaki Karabağ’ı
bağımsızlığına kavuşturan
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şanlı vatan muharebesinin
yıl dönümüydü. ‘Şehitleri
Anma Günü’ adı verilen bu yıl
dönümünde bütün Azerbaycan
halkını kutluyor ve şehitlerimizi
rahmetle anıyorum. Karabağ
Azerbaycan’dır. Biz Türkiye
olarak her zaman Azerbaycan’ın
yanındayız ve işgalin sona
ermesiyle bölgeye istikrar gelmesi
için her türlü desteği veriyoruz
gelecekte de destek vermeye
devam edeceğiz.”
TBMM Başkanı Şentop,
Kazakistan’daki temaslarının son
gününde iki ülke ortaklığıyla
kurulan ve Türkistan’da faaliyet
gösteren Uluslararası Ahmet
Yesevi Üniversitesinin öğrenci
ve akademisyenleriyle bir araya

geldi. Şentop, Asamblenin faaliyet
alanını genişletmek için TÜRKPA
Kadın Parlamenterler ve TÜRKPA
Genç Parlamenterler Forumlarına
benzer şekilde üye ülke
parlamentolarının dostluk grupları
başkanları ile ortak forumlar
düzenlenmesi önerisinde
bulundu. Ayrıca farklı ülke
parlamentolarındaki Türk soylu
milletvekillerinin tespit edilerek bir
forum çatısı altında toplanmasını
teklif eden Şentop, “Yıllık veya
5 yılda bir genişletilmiş Türk
Dünyası Parlamenterler Forumu
organizasyonu yapılabilir. TÜRKPA
üyesi eski vekillerimizden ‘TÜRKPA
Aksakal Grubu’ oluşturularak bu
grubun zaman zaman bir araya
gelmesi, fikir ve tecrübelerinin
paylaşılması sağlanabilir.” dedi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
KAZAKİSTAN SENATO VE
MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Kazakistan Senato
Başkanı Maulen Aşimbayev
ve Meclis Başkanı Nurlan
Nigmatulin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve
beraberindeki heyet, Kazakistan
temaslarının ikinci gününe
başkent Nur Sultan’ın sembolü
olarak bilinen Bayterek Kulesi’ni
ziyaret ederek başladı.

TBMM Başkanı Şentop - Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin

Kazakistan Meclis binasına geçen
Şentop ve beraberindeki heyet,
burada Kazakistan Meclis Başkanı
Nurlan Nigmatulin tarafından
karşılandı.
Daha sonra Şentop ve Nigmatulin
başkanlığındaki heyetler, ikili
görüşmeler gerçekleştirmek
için toplantı salonunda bir araya
geldi.
Mustafa Şentop, burada
yaptığı konuşmada, Türkiye için
Kazakistan’ın özel yeri bulunan bir
ülke olduğunu vurguladı.
Kazakistan’ın bağımsızlığını
tanıyan ve diplomatik
ilişkiler kuran ilk ülkenin
Türkiye olduğunu hatırlatan
Şentop, gelecek yıl iki ülke
arasında diplomatik ilişkilerin
tesisinin 30’uncu yıl dönümü
münasebetiyle özel program
düzenleme önerisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop - Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev

Şentop, daha sonra Kazakistan
Senato Başkanı Maulen
Aşimbayev ile de bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki
stratejik ortaklık çerçevesinde
ulaştırma, dijitalleşme, uzay,
turizm, kültür, eğitim ve
ticari alanlarda ilişkilerin
güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM BAŞKANI
ŞENTOP, KAZAKİSTAN
CUMHURBAŞKANI TOKAYEV
TARAFINDAN KABUL EDİLDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev ile bir araya geldi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı
Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen
görüşmede, Tokayev, dünyada
oluşan istikrarsızlığa rağmen
Türk dili konuşan devletler
arasında iş birliğini geliştirmenin
önemine dikkati çekti. Tokayev,
“Hiç kimse dünyada düzenin
nasıl gelişeceğini tam olarak
tahmin edemez. Buna rağmen
Kazakistan ile Türkiye arasındaki
ilişkiler güven ve dostluğa

dayalı olarak başarıyla
gelişiyor.” dedi. TBMM
Başkanı Şentop da
Kazakistan temasları
kapsamında kendisiyle
görüşme fırsatı
bulduğu için Tokayev’e
teşekkür ederek
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
selamlarını iletti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
KAZAKİSTAN’IN KURUCU
CUMHURBAŞKANI
NAZARBAYEV’LE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Kazakistan’daki
temasları kapsamında Kurucu
Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev ile görüşme
gerçekleştirdi.
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Kazakistan Kurucu
Cumhurbaşkanlığı Basın
Servisinden yapılan açıklamaya
göre, Nursultan Nazarbayev
görüşmede, Türkistan’da
yapılacak Türk Dili Konuşan
Ülkeler Parlamenter Asamblesi
(TÜRKPA) 10. Genel Kurul
Toplantısının verimli geçmesi
temennisinde bulundu.

Nazarbayev, “Bağımsızlığımızın
ilk günlerinden itibaren Kazak ve
Türk iş birliğinin gelişimi adına
çalışıyorum. Artık dinamik bir
şekilde gelişen ilişkilerimiz var.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki
ilişkilerin 30 yıllık gelişiminin
dinamiklerine işaret eden

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
ben sürekli temas halindeyiz.”
ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI
MUSTAFA ŞENTOP
TÜRK İŞ İNSANLARIYLA
BULUŞTU

T

ÜRKPA 10. Genel Kurul
Toplantısı için Kazakistana
gelen TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmî
temasları çerçevesinde başkent
Nur Sultan’da Türk iş insanlarıyla
buluştu. Şentop, toplantıda,
en son 2019’da Kazakistan’a
resmî ziyaret gerçekleştirdiğini
söyledi. Bu kez ise burada
iki sebepten bulunduğunu
belirten TBMM Başkanı Şentop,
“Birincisi ikili ziyaret. Onun için
başkent Nur Sultan’a geldik.
Yarın Kazakistan Meclis Başkanı,
Senato Başkanı, Cumhurbaşkanı
ve Sayın Nazarbayev ile
görüşmelerimiz olacak. Ondan
sonra da gelişimizin ikinci safhası
Türkistan’da yapılacak TÜRKPA
10. Genel Kurul Toplantısı için
Türkistan’da olacağız.” dedi.
Şentop, Türkiye ve Kazakistan
ilişkilerinin çok iyi düzeyde

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel
Kurul Toplantısı’na katılmak ve ikili
görüşmelerde bulunmak üzere
Kazakistan’a giden TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki
parlamento heyeti, Türk iş insanlarıyla
buluştu.

olduğuna işaret ederek,
“Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan
ettiği ilk gün Türkiye bağımsızlığını
tanıdı. Yine Türkiye diplomatik
ilişkileri ilk kuran ülkedir. O
günden bugüne kadar da
Kazakistan ile dostluk, kardeşlik
içinde ilişkilerimizi her alanda
sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.
Şentop, Kazakistan’ın özellikle
stratejik olarak çok önemli bir
noktada bulunduğuna dikkati
çekerek, “Çin’in Kuşak ve Yol
projesi çerçevesinde Orta
ve Uzak Asya’nın ekonomik
imkânlarını Avrupa’ya taşıyacak
bütün ulaşım aksları Kazakistan’la
bağlantılı geçiyor. Türkiye de bu
konuda en kısa ve en hızlı geçiş
güzergâhları üzerinde. Özellikle
Bakü-Tiflis-Kars hatları üzerinden
Avrupa’ya ulaşmanın en kısa ve
maliyeti en düşük yolu Türkiye
üzerinden geçiyor. Dolayısıyla bu

anlamda ekonomik ilişkilerimizin
gelişeceğini hem de farklı
alanlarda çeşitlendirebileceğimizi
düşünüyoruz.” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop’un
beraberindeki parlamento
heyetinde, AK PARTİ Grup
Başkanvekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu, Türkiye-Kazakistan
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı ve AK PARTİ
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali
Cevheri, CHP Balıkesir Milletvekili
Fikret Şahin ve İYİ Parti Kayseri
Milletvekili Dursun Ataş yer aldı.
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İSPANYA’YA 27 YIL SONRA TBMM
BAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

27 yıl aradan sonra
İspanya’ya TBMM
Başkanı düzeyinde ilk
ziyareti gerçekleştiren
TBMM Başkanı Şentop,
resmî temaslarda
bulunmak üzere
19 Eylül’de İspanya’nın
başkenti Madrid’e gitti.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, resmî
temaslarda bulunmak üzere
beraberindeki parlamento heyeti
ile 19 Eylül’de İspanya’ya gitti.
İspanya’ya 27 yıl sonra TBMM
Başkanı düzeyinde ilk ziyareti
gerçekleştiren TBMM Başkanı
Şentop’a, TBMM Kâtip Üyesi ve
CHP İzmir Milletvekili Sevda
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Erdan Kılıç, MHP Grup
Başkanvekili Muhammed Levent
Bülbül, AK PARTİ İzmir Milletvekili
ve Türkiye- İspanya Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu Başkanı
Atilla Kaya, AK PARTİ Ankara
Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti
Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve
Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi
Burak Akçapar da eşlik etti.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
İSPANYA MECLİS BAŞKANI
BATET İLE GÖRÜŞTÜ

İki ülke parlamentoları arasındaki
ilişkilerin sıkılaştırılmasının Türkiye
ve İspanya’yı birbirine daha çok
yakınlaştıracağını vurgulayan
Şentop, şunları kaydetti:

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, resmî temaslarda
bulunmak üzere gittiği İspanya’nın
başkenti Madrid’de İspanya
Temsilciler Meclisi Başkanı
Meritxell Batet ile bir araya geldi.
Mustafa Şentop, Madrid’deki
Meclis binasında gerçekleşen
görüşmede Meclis şeref defterini
imzaladı.
TBMM Başkanı Şentop
deftere, “Türk ve İspanyol
sıcakkanlılığı ve dostluğa değer
veren özellikleri, evrensel ve
demokratik değerlerimiz,
stratejik ilişkilerimizin temelini
oluşturmaktadır.” ifadesini yazdı.

“Akdeniz havzasında barış ve
refaha önemli katkı sağlayacağına
ve ikili ilişkileri daha ileri düzeye
taşıyacağına inandığım Türk ve
İspanyol parlamenterlerinin yakın
çalışmaları samimi arzumuzdur.
Bu bağlamda Sayın İspanyol
Meclis Başkanı Batet’e ev
sahipliği ve yakınlığı için teşekkür
ediyorum.”
TBMM Başkanı Şentop, göçmen
politikalarındaki tutarsızlıklar
nedeniyle Avrupa Birliği’ni (AB)
eleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop,
İspanya’da ziyaret öncesinde
İspanyol haber ajansı EFE’ye
verdiği demeçte, “AB’nin
sadece finansman yardımı
ile göçmen sorununu
çözemeyeceğini anlaması
gerektiğini, vaatlerin tutulmaması
halinde yeni göçmen dalgasının
önlenemeyeceğini”
kaydetti.

AB’nin göçmen politikasını,
“sorumsuzca, akıl ve hukuk dışı”
olarak değerlendiren Şentop,
“AB verdiği sözleri tutmadığı
ve gerekli insani girişimleri
yapmadığı sürece göç dalgasının
önüne geçilemez. Türkiye daha
fazla göçmen alamaz. Herkes
payına düşen sorumluluğu
almalı.” ifadesini kullandı.
“AB bir entegrasyon programı
ile yeterli sayıda göçmeni
kabul etmelidir. Ancak mali
yükümlülüklerini bile yerine
getirmiyor.” eleştirisini yapan
Mustafa Şentop, AB’nin göçmen
sorununda çözümü finansmanın
ötesinde ele alması gerektiğinin
altını çizdi. Türkiye-İspanya
ilişkilerini de değerlendiren
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, “Türkiye’nin
AB’ye giriş sürecinde İspanya’nın,
Türkiye’ye karşı ön yargısı olan
ülkelere karşı desteği çok
önemli. Türkiye ve İspanya’nın
çok ortak noktaları var, ama son
zamanlarda AB ile ilişkilerimiz
istediğimiz gibi ilerlemiyor.
Bunun da AB cephesinden
kaynaklandığını görüyoruz.”
ifadelerini kullandı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
İSPANYA SENATO BAŞKANI
ANDER GIL GARCIA İLE
GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, İspanya’nın başkenti
Madrid’deki resmî temasları
kapsamında gerçekleştirdiği
görüşmede, İspanya ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihî
ve güçlü temellere dayandığını
söyledi.
Şentop, İspanya Senato Başkanı
Ander Gil Garcia ile bir araya
geldi. “İspanya’yı kadim bir
dost ve stratejik ilişkilere sahip
olduğumuz bir ortak olarak
görüyoruz.” diyen TBMM Başkanı
Şentop, İspanya’nın, Türkiye’nin
stratejik hedeflerinden biri olan
AB üyeliğine verdiği desteği,
tutarlı ve ilkeli duruşu da takdirle
karşıladıklarını vurguladı.
Mevcut ikili parlamentolar
arası ilişkilere daha da ivme
kazandırılması gerektiğini
belirten TBMM Başkanı Şentop,
ziyaretinin “karşılıklı yakınlaşma
ve derinleşmeye fırsat sunmasını
temenni ettiğini” söyledi.
Şentop ayrıca, 16 yıl önce Türkiye
ve İspanya’nın eş başkanlığında
temelleri atılan Medeniyetler
İttifakı’nın temsil ettiği değerlere
desteğinin ve bağlılığının tam
olduğunu ifade etti.
İspanya’nın 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında
Türkiye’ye verdiği desteği de
unutmadıklarını aktaran Şentop,
sözlerine şöyle devam etti:
“Güvenliğimiz için önemli
tehdit teşkil eden FETÖ ve
PKK/YPG gibi örgütlere karşı
ortak mücadelemizin devam
edeceğine, İspanya’nın bu
konudaki hassasiyetinin
süreceğine inanıyoruz.”
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Senato Başkanı Ander Gil Garcia ile bir araya geldi. Şentop,
İspanya Senato binasını gezdi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
İSPANYOL AKADEMİSYENLER
VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARI
TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, İspanya’da yaptığı
resmî görüşmeler kapsamında
IE Business Schooll’a bağlı
Global International Relations
Center’da (Küresel Uluslararası
İlişkiler Merkezi) farklı düşünce
kuruluşlarından uzman ve
akademisyenlerle bir araya geldi.
Konuşması sırasında da
Türkiye’nin düzensiz göçmenler
ve mültecilere ilişkin politikasını
aktaran Mustafa Şentop, şunları
söyledi:
“Dünyanın en zengin ülkesi değiliz
ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye
en çok mülteciyi barındıran
ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı
Suriyeli Türkiye’de yaşıyor ve son
birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor.
Türkiye, kendi topraklarında
yaşayamayacak hale gelen bu
insanlara, kendi vatandaşlarına
sağladığı imkânların hepsini
tanıyor. Eğitim ve sağlık dahil
olmak üzere. Bu sığınmacıların
yüzde 70’ten fazlası kadınlar
ve çocuklar. Göç ve sığınmacı
konusu sadece Türkiye’nin
değil, tüm dünyanın sorunu ve
sorumluluğu. Buna yol açan
işleri yapan da Türkiye değil.
Afganistan’ı, Suriye’yi, Irak’ı biz
karıştırmadık. Karışmasında bizim
hiç etkimiz yok. Burada çıkan
sorumluluğu Türkiye üstleniyor.”
TBMM Başkanı Şentop,
“Türkiye’nin tarih itibarıyla
bölgedeki pek çok halkla
ilişkileri var. Bu bakımdan AB’nin
ve ABD’nin Türkiye’yi dikkate
almadan, ilişkilerine önem
vermeden etkili iş yapabilmesi
mümkün gözükmüyor.
‘Türkiye’nin önemi ortadan kalktı.’
diye konuşuyorlar ama tarih

TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
Avusturya Başbakanı
Sebastian Kurz’un,
düzensiz göçmen ve
mültecilere ilişkin
Türkiye’yi hedef
alan açıklamalarını,
“realiteden uçuk
ve kopuk” olmakla
eleştirdi.

onları tekzip ediyor.” ifadelerini
kullandı.
Şentop,
Avusturya
Başbakanı
Sebastian
Kurz’un, “Bütün
mültecileri biz
mi alacağız?
Biraz da Türkiye
alsın.” şeklindeki
açıklamasının
sorulması
üzerine, “Bu
yaklaşım

realiteden uçuk, kopuk. Bunu
söyleyecek olsak biz söyleriz.
100-200 tane göçmen alıyor.
Bizde 4 milyon göçmen var.
Gerçekten kopuk bir açıklama.”
yanıtını verdi.
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yeni göç dalgaları yaratacak. Biz,
vakit kaybetmeden sorumluluk
almaları çağrısını yapıyoruz.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, İspanya’dan ayrılmadan
önce basına yaptığı açıklamada,
Mecliste 1 Ekim’de başlayacak
yeni yasama dönemini ve Seçim
Kanunu’nda olası değişiklikleri
değerlendirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
MADRID’DE İSPANYOL VE TÜRK
BASININA AÇIKLAMALARDA
BULUNDU
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, İspanya’ya 27 yıl sonra
TBMM Başkanı düzeyinde ilk
ziyareti gerçekleştirdiği başkent
Madrid’de İspanyol ve Türk
basınına açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Avrupa Birliği’nin (AB) göç sorunu,
İslamofobi ve Doğu Akdeniz ile
ilgili politikalarını, tutarsız, gerçek
dışı ve tarafsızlıktan uzak olmakla
eleştirdi.

Türkiye ve İspanya arasında
sadece sözde değil, aynı
zamanda fiilen, zor zamanlarda
ortaya çıkan bir dostluk var.”
şeklinde konuştu.
Suriyeli sığınmacılarla ilgili
olarak AB’nin 2016 Mart ayında
Türkiye ile vardığı mutabakata
tam uymadığının altını çizen
Şentop, “AB’nin Türkiye’de
yerine getirdikleri, vaatlerinin
10’da 1’ini bile teşkil etmiyor.
Onların yerinde ben olsam,
kamuoyuna bu konuda açıklama
yaparken biraz sıkılarak, utanarak
konuşurum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerine
Mustafa Şentop, “Türkiye ve
şöyle devam etti:
İspanya arasında çok yakın olan
ilişkileri parlamentolar arası ilişkiler “Bazı Avrupa ülkeleri, göçmen
kapsamında da geliştirmek
sorununu, görevleri ve
istiyoruz. Karşılıklı ziyaretleri çok
sorumlulukları olan ülkeler
daha kısa sürelerde yapmayı
ile hakları ve yetkileri olan
hedefliyoruz.” dedi.
ülkeler olarak ikiye ayırarak
düşünüyor. Böyle bir dünya
Salgın döneminde yaptığı ilk
yok. Her ülkenin sorumluluğu
ziyaretlerden birinin İspanya’ya
da, yetkisi de, hakkı da var. Bu
olduğunu vurgulayan Meclis
insani dramın yükünü Türkiye
Başkanı Şentop, “Salgının ilk
çekmek zorunda değil. Bu
dönemlerinde Türkiye olarak
sorunu yaratanların da devreye
İspanya’ya maske ve sağlık
girmesi ve yük alması lazım. Bu
malzemesi yardımı yaptık.
olmadığı takdirde dünyadaki
İspanya da orman yangınları
bu karışıklıklar, ekonomik
sırasında Türkiye’ye ilk uçak
dengesizlikler, adaletsizlikler
gönderen ülkelerden biri oldu.
çok daha büyük uçurumlar ve
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TBMM Bakanı Mustafa Şentop,
2023’teki genel seçime normal
tarihte gidilmesi halinde Seçim
Kanunu’ndaki değişikliğin en geç
Haziran 2022’de tamamlanmış
olması gerektiğini bildirdi.
“Seçim Kanunu ile ilgili
değişikliğin seçimden en geç
1 yıl önce yapılması lazım.”
diyen Şentop, “Çünkü Seçim
Kanunu değişiklikleri 1 yıl
içerisinde yapılacak seçimlerde
uygulanamıyor. 2022 Haziranı’na
kadar Seçim Kanunlarının
tamamlanması lazım; çünkü
ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran’da
seçim olacak.” şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı, Seçim Kanunu
değişikliğiyle ilgili henüz Meclise
verilmiş teklif olmadığını
belirterek, “O bakımdan benim
bir değerlendirme yapmam
söz konusu değil, ama geldiği
zaman zaten şüphesiz hemen
sevk ediyoruz. Önce komisyon
aşaması, daha sonra genel
kurul aşaması olarak Meclisin
kendi olağan gündemi devam
eder. Muhtemelen de kasım
ortasına doğru, bütçeyle ilgili
görüşmeler ve yoğunluk başlar.”
açıklamasında bulundu.
Mustafa Şentop, “Biraz erken
ama, yeni yasama yılının
milletvekillerimiz için, Meclisimiz
için hayırlı olmasını, faydalı
sonuçlar elde edecek hayırlı
sonuçlar olmasını Cenab-ı
Allah’tan niyaz ederim.” dedi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
ENDÜLÜS BÖLGESİNİ ZİYARET
ETTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Avrupa’da göç baskısıyla
artan İslamofobinin toplumsal
hayatta ciddi bir tedirginlik
doğurduğunu söyledi.
Endülüs İslam döneminde (7111492) İspanya’daki son İslam
toprağı olan Granada’ya ilk
kez geldiğini aktaran Şentop,
“İslam medeniyetinin tarihteki
önemli sanat, ilim ve kültür
merkezlerinden biri burası.
Cordoba’da heykeli bulunan
İslam filozofu İbn-i Rüşd, Yunan
felsefesi dahil orta çağdaki Batı
dünyasına da ışık tutmuştur.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, “İslam
yüzyıllarca hem doğudan
hem batıdan Avrupa’nın bir
parçasıdır. Hâlâ da çok önemli
bir Müslüman nüfusu Avrupa’da
yaşıyor. O yüzden birlikte barış
içerisinde, inançlara, kültürlere,
ibadetlere saygı duyarak
yaşamayı öğrenmemiz lazım.
Avrupa’da biraz göç baskısıyla da
öne çıkan bir yabancı düşmanlığı
ya da somut hali olan İslamofobi,
toplumsal hayatta ciddi bir
tedirginlik doğuruyor.” ifadelerini
kullandı.
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2021 ANAYASA ÇALIŞTAYI
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, 30 Eylül’de
Türkiye Yazarlar Birliğinin
düzenlediği, “2021
Anayasa Çalıştayı-Yeni
Anayasanın Usulü ve
Üslubu” programının
açılışına video
konferansla katıldı.
anayasal düzen, kamu hukukunun
ve siyasetin genel teamülleriyle,
esaslarıyla, örfleriyle mutabık ise
orada bir anayasa sorunundan
bahsedemeyiz.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, “Siyasi
ve kamu hukukunun
temel esaslarıyla, teamüller
ve örflerle bütünleşmiş bir
anayasa anlamında, milletin
yaptığı anayasa anlamında
bir yeni anayasayı Türkiye’nin
yapabileceğine inanıyorum.
Yeter ki bu konuda ciddi, samimi
bir irade ortaya konulsun.” dedi.
Anayasa tartışmalarının,
her zaman kendisini
heyecanlandırdığını belirten
Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’de
bu tartışmalarının sadece anayasa
tartışmaları olmadığını, hukuk
sistemiyle devlet yönetimiyle
algısıyla paradigmasıyla siyasetle
ilgili tartışmalar olduğunu
söyledi. Mustafa Şentop, siyasi
tartışmaların en kalitelisinin,
anayasa çerçevesinde yürütülen
tartışmalar olduğuna işaret etti.
Geçmişteki anayasa tartışmalarına
ve değişikliklerine işaret eden
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, “Türkiye’de anayasa
tartışmaları uzun zamandır
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süregelen tartışmalar. Anayasa
üzerinde yapılan bu tartışmaların,
Türkiye’yi genel olarak devletmillet ilişkisi bağlamında, hukuk
sistemi ve üst siyaset bakımından
daha iyi noktalara taşıdığına
inanıyorum.” değerlendirmesinde
bulundu.
Mustafa Şentop, anayasa
tartışılırken, anayasa fikrinin yerli
yerine oturtulması gerektiğini
vurgulayarak, bütün dünyada
genel olarak anayasacılık fikriyle
ilgili iki temel yaklaşım olduğunu
anımsattı.
TBMM Başkanı Şentop,
“Anayasacılıkta birinci yaklaşım;
kamu hukukunun, siyasetin genel
esasları, teamülleri, gelenekleri,
siyasi örfler, kamu hukuku
örfleri eğer bir anayasa zemini
oluşturuyorsa, buna bağlılığın,
sadakatin gücüne göre yazılı bir
anayasa ortaya koymak bazen
gerekli bile olmayabiliyor.”
yorumunda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
şu görüşleri paylaştı: “Bir ülkede

Yazılı da olsa bir anayasa sorunu
olmaz, anayasayı yazılı bir
metne dökmeseniz bile
sorun olmaz. ‘Milletin, devleti
düzenlediği anayasalar’ diyebiliriz
buna.
Milletin, tarihî devamlılık
içerisinde kendi kültürü, dünya
görüşü, hayata, devlete, siyasete
bakışıyla ilgili paradigmalar
içerisinde oluşan anayasalar
anlamında milletin, devleti
düzenlediği anayasalar.
İkinci grupta ise ‘Devletin yaptığı
anayasalar.’ Bunu çoğu zaman,
devlet içerisinde bazı güçler
yapıyor. Bunun en yakın örneği
Fransa’dır.”
Türkiye’nin, maalesef bu ikinci
grupta yer aldığını dile getiren
Şentop, ilk anayasa olan Kanun-ı
Esasi’nin de bu grupta olduğunu
belirtti.
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, çalıştayı
düzenleyen Türkiye Yazarlar
Birliğine ve toplantıya katılan bilim
insanlarına katkıları için teşekkür
etti.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
2021-2022
AKADEMİK
YILI AÇILIŞ
TÖRENİ
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
“Dünyada nüfus ve
ekonomi olarak çok
daha büyük ülkeler var
fakat bu ülkelerin tesir
kabiliyeti yok. Türkiye bu
anlamda dünyada tesir
gücüne sahip bir ülke.”
dedi.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 21 Ekim’de
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinde düzenlenen 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni
ve Üniversitenin Kuruluşunun
75. Yıl Dönümü Açılış Programı’na
katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının
ilk dersini veren Şentop, 20212022 akademik yılının hayırlı
olmasını diledi.
Ankara Üniversitesinin
Cumhuriyet tarihinin sembol
bir üniversitesi olduğunu
belirten TBMM Başkanı Şentop,
resmi olarak 1946’da kurulan
üniversitenin önemli isimler
yetiştirdiğini söyledi. Ankara
Üniversitesinin, devletin
merkezinin Ankara’da toplandığı
bir dönemin ilmi sembolü
olduğunu dile getiren Şentop,
bugün Ankara’da 22 üniversitenin,

300 binin üzerinde öğrencinin
bulunduğunu ifade etti.
Meclis Başkanı Şentop, Ankara’yı
sadece Anadolu’da bir küçük
kasaba olarak, 1920’lerde Atatürk
ve arkadaşlarının geldiği bir şehir
olarak düşünmemek gerektiğine
işaret ederek, Ankara’nın, büyük
bir imparatorluğun toparlanarak,
yönetim merkezi olduğu bir şehir
olduğunu dile getirdi.
Balkanlardan göç eden bir
ailenin mensubu olduğunu
belirten TBMM Başkanı Şentop,
bu süreçte sadece insanların
değil devletin merkezinin de
göç ettiğini söyledi. Türkiye’de
129’u devlet, 78’i vakıf olmak üzere
207 üniversite bulunduğunu
ifade eden TBMM Başkanı
Şentop, üniversitelerdeki öğrenci
sayısının bu yıl 8 milyon 335
binin üzerinde olduğunu belirtti.
Mustafa Şentop, Türkiye’de
son 20 yılda eğitim-öğretim
alanında çok büyük mesafeler
alındığının altını çizerek, fiziki
altyapının içerikle beraber kaliteye
çevrilmesi gerektiğini, burada
üniversitelere görev düştüğünü
vurguladı. Bilim dünyasındaki
gelişmelerin üniversitelerdeki
eğitim ve öğretimin niteliğini de
değiştirmeye başladığına işaret
eden Şentop, bugün bilgiye

erişmenin kolay olduğunu,
esas sorunun ulaşılan bilginin
doğruluğunu tartabilmek
olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da
milletin geleceği olan aydın
gençleri yetiştirmeye devam
ederken teknoloji ve inovasyonla
şekillenen Ar-Ge çalışmalarını da
sürdüreceklerini belirterek, yeni
akademik yılın hayırlı olmasını
diledi.

“Ankara Üniversitesi’nin 75. Yılında
75 Fotoğrafla Ankara” sergisinin
açılışının yapıldığı programda,
profesörlük kadrosuna yükselen
öğretim üyelerine belge ve anı
madalyon takdim edildi.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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TBMM BAŞKANI
ŞENTOP,
AFRİKA BİRLİĞİ
KOMİSYONU
BAŞKANI
MAHAMAT’I
KABUL ETTİ

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
30 Eylül’de kabulde yaptığı
konuşmada, Mahamat ve heyetini
Mecliste ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Mahamat’ın, sadece Çad’ın
değil, tüm Afrika’nın yetiştirdiği
en değerli devlet adamlarından
biri olduğunu kaydeden Şentop,
Mahamat’ın, yaklaşık 5 yıldır
yürüttüğü görevinde Afrika
Birliği’ni daha ileriye taşımak için
çok gayret gösterdiğini anlattı.
TBMM Başkanı Şentop, Afrika’nın,
Türkiye ve Türk halkı nezdinde
özel bir yeri olduğunu belirterek,
Türklerin Afrika ile temaslarının
derin bir tarihi bulunduğunu
ifade etti. Şentop, “Bu tarihte
en büyük iftihar vesilesi ise
Afrika halklarıyla ilişkilerimizin,
hiçbir vakit emperyalist güçler
gibi olmamasıdır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da söylediği üzere,
Afrika ile ilişkilerin özünün
samimiyet, kardeşlik ve dayanışma
olduğunu vurgulayan Mustafa
Şentop, bu sözlerin Türkiye’nin
Afrika’ya yaklaşımının temelini
yansıttığını belirtti.
Türkiye’nin, “Afrika sorunlarına
Afrikalı çözümler” ilkesinin
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güçlü bir destekçisi olduğunu
anlatan Şentop, “Afrika ülkelerine
yaklaşımımız, Afrika Birliği’nin
kurucu ilkeleriyle tümüyle
örtüşmekte, kıtada bütüncül,
kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazankazan temelinde eşit ortaklığı
esas almaktadır.” diye konuştu.
Şentop, özellikle Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 2002 yılından itibaren
yaptığı çalışmaların, Afrika ile
ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi
gösterdiğini vurguladı. Şentop,
Türkiye’de 2005’in “Afrika Yılı”
ilan edildiğini, Türkiye’nin aynı
yıl Afrika Birliği’nde gözlemci
ülke statüsü aldığını, 2008’deki
Afrika Birliği Zirvesi’nden çıkan
kararla, birliğin stratejik ortağı
ilan edildiğini anımsattı. Stratejik
ortak olarak 2008’de İstanbul’da,
2014’te Malabo’da (Ekvator
Ginesi’nin başkenti) TürkiyeAfrika ortaklığı üzerine iki zirve
gerçekleştirildiğini dile getiren
TBMM Başkanı Şentop, Covid-19
salgını nedeniyle geciken üçüncü
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin
en kısa zamanda Türkiye’nin ev
sahipliğinde düzenlenmesine
odaklandıklarını bildirdi. TBMM
Başkanı Şentop, Afrika ile ilişkilerde
parlamentolar arası çalışmalara
önemli bir yer verildiğine
dikkati çekerek, TBMM’de 50
Afrika ülkesiyle dostluk grubu
kurulduğunu anlattı.

Konuk Başkan Mahamat da
Türkiye ve Afrika arasındaki
ilişkilerin tarihinin çok köklü ve
eski olduğunu belirterek,
bunun aynı zamanda Afrika
halklarıyla olan ilişkilerin önemini
de gösterdiğini belirtti. Tarihî
ve kültürel bağların önemine
değinen Mahamat, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bu dünya üzerinde yaşadığımız
çağda birçok haksızlığa, eşitsizliğe
tanıklık ettik. Geçmişinde Afrika
kıtası birçok olumsuz, karanlık
dönem yaşamıştır. Şimdi de yeni
sömürgecilik durumuyla karşı
karşıyadır. Bu yüzden organize
olmaya, elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan
kendi içinde birlik ve entegrasyon
çalışmalarını sürdürürken bir
yandan da dış partnerlerimizle
ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu nedenle Türkiye ile olan
ilişkilerimizin özel bir yönünü
ortaya çıkarmak için şunu
söylemek istiyorum: Türkiye
ile çalışmalarımız, ortak
görüşmelerimiz çok çok yararlıdır.”
Parlamentolar arası çalışmaların
ayrı bir önemi olduğuna
değinen Mahamat, toplumlar
ve parlamentolar arası ilişkileri
geliştirmeyi amaçladıklarını
sözlerine ekledi.

100. YILINDA EVRENSEL BOYUTLARIYLA
İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY
KONGRESİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 30 Eylül’de TBMM Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen 100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve
Mehmet Akif Ersoy Kongresi’nin kapanış konuşmasını yaptı.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 30
Eylül’de TBMM Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen 100.
Yılında Evrensel Boyutlarıyla
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif
Ersoy Kongresi’nin kapanış
konuşmasında, Mehmet Akif’in,
şair ve mütefekkir olarak, milletin
millî değerlerini temsil eden
mümtaz bir şahsiyet olduğuna
dikkat çekti. TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, “Mehmet
Akif, bütün hayatını inancı ve
düşüncesi uğruna vakfeden,
inandığı değerleri yaşamaya,
tebliğ etmeye, o uğurda hayatını
mücadeleye hasretmiş bir
şahsiyettir.
Millet olarak Mehmet Akif gibi
düşüncesiyle, yaşantısıyla,
sanatıyla örnek olan güzide bir
şahsiyete sahip olduğumuz için
ne kadar iftihar etsek azdır.

Çünkü o, inandığını tam olarak
yaşayan, her şeyini dini ve milleti
için feda eden yüksek karakterli
bir ahlak ve fazilet örneğidir.”
ifadesini kullandı.
Bu değerli şair ve mütefekkiri,
yeniden keşfetmek, anlamak
ve her açıdan analiz etmek
zorunda olduklarını kaydeden
Meclis Başkanı Mustafa Şentop,
Akif’in Kurtuluş Savaşı’nda verdiği
mücadeleyi anlattı.
İstiklal Marşı’nın, ülkenin düşman
işgalinden kurtarılması noktasında
bir ölüm kalım destanı olduğunu
vurgulayan TBMM Başkanı Şentop,
ülkenin Yunanlılar, Fransızlar,
İngilizler, İtalyanlar tarafından işgal
edildiği, halkın korkuyla umudunu
yitirdiği bir süreçte Mehmet Akif’in,
İstiklal Marşı’nı yazarak bütün
ülkeye ümit, azim ve inanç aşısı
yaptığını söyledi.

Şentop, “Mehmet Akif’i yalnızca
büyük bir şair, önemli bir
mütefekkir, büyük bir ahlak
örneği, idealist bir münevver
şeklinde değerlendirmek ona
karşı büyük haksızlık olur. O
yüzden Akif’i anlamaya çalışırken
onun çok yönlü ve derinlikli
bir fikir ve düşünce adamı ve
sanatkâr olduğunu dikkate almak
zorundayız.” ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, kongreye
katkı sunan Telif Hakları Genel
Müdürü Ziya Taşkent, TİKA Başkanı
Serkan Kayalar, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Kurumu
Başkanı Muhammet Hekimoğlu’na
plaket verdi. TBMM Başkanı
Şentop’un himayesinde, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve
Tarihdaş Milletler ve Topluluklar
Derneğinin iş birliğiyle
düzenlenen kongreye, 28 ülkeden
63 bilim insanı katıldı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

39

5. DÜNYA PARLAMENTO BAŞKANLARI
KONFERANSI

TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
Parlamentolar Arası
Birlik (PAB) 5’inci Dünya
Parlamento Başkanları
Konferansı’na katılmak için
6 Eylül’de Avusturya’ya
gitti.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop ve
beraberindeki parlamento
heyetini, Viyana Schwechat
Havalimanı’nda Türkiye’nin
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun
karşıladı. Viyana’da PAB 5’inci
Dünya Parlamento Başkanları
Konferansı’na katılan TBMM
Başkanı Şentop, birçok ülkenin
parlamento başkanlarıyla ikili
temaslarda bulundu.
TBMM Başkanı Şentop’a, ziyarette
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili
Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu
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Başkanı ve AK PARTİ İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan
ile TBMM Türkiye-Avusturya
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı ve AK PARTİ Adıyaman
Milletvekili Muhammed Fatih
Toprak eşlik etti.
TBMM Başkanı Şentop: “Popülist
siyasetçiler ve medya tarafından
normalleştirilmeye çalışılan

dezenformasyon ve nefret
söylemi asrın salgını.”
Cenevre merkezli, 179
parlamentonun üyesi olduğu
PAB’ın düzenlediği ve yüzden
fazla ülkenin parlamento
başkanlarının bir araya geldiği
konferansın açılış konuşmasını
PAB Başkanı Duarte Pacheco
yaptı. 7 Eylül’deki açılış

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

oturumunun ardından genel
müzakerelere geçildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
konferansta genel müzakereler
çerçevesinde “Çevrim içi
ve çevrim dışı ortamlarda
yanlış bilgilendirme ve nefret

söylemiyle mücadele, daha
güçlü yasal düzenlemeler
gerektirmektedir.” başlıklı
önerge üzerinde konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
“Popülist siyasetçiler ve medya
tarafından normalleştirilmeye
çalışılan dezenformasyon ve

nefret söylemi tıpkı Covid-19
gibi ‘21’inci asrın bir başka salgını’
olarak tanımlanabilir. Bu noktada
demokratik devletlerimizin
ve parlamentolarımızın
salgını ortadan kaldıracak
aşıyı geliştirmesi gerektiğini
düşünüyorum.
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Bunun tek çözüm yolu, söz
konusu zehirli söyleme karşı
hukuk çerçevesinde mücadele
etmek için en isabetli kanunları
yapmaktır.” dedi. Konferansta,
interaktif genel müzakereler
kapsamında ele alınan “Çevrim
içi ve çevrim dışı ortamlarda
dezenformasyon ve nefret
söylemiyle mücadele, daha
güçlü yasal düzenlemeler
gerektirmektedir.” başlıklı önerge
üzerinde konuşma yapan
Şentop, dezenformasyon yoluyla
inşa edilen sahte gerçekliklerle
toplumlar ve demokrasilerin
üzerinde algı operasyonlarının
yürütüldüğünü söyledi.
Bir grup özel şirketin, neredeyse
bütün insanlığın bilgiye erişimini
şekillendiren bir otorite haline
dönüştüğünü, terör örgütlerinin
de söz konusu platformlar
kanalıyla dezenformasyon ve
nefret söylemini özgürce ve
korunaklı şekilde yayabildiğini
belirten Mustafa Şentop, “ABD ve
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Avrupa Birliği’nin terör listesindeki
PKK ve Türkiye’de kanlı bir darbe
teşebbüsünde bulunan FETÖ
mensuplarının bahse konu
platformlardaki propaganda
faaliyetleri, bu olgunun bariz
örnekleridir.” dedi.
Nefret söyleminin, küresel ölçekte
yükselişte olan İslam düşmanlığı,
popülizm, ırkçılık ve yabancı
karşıtlığının da en yaygın aracı
haline geldiğini vurgulayan TBMM

Başkanı Şentop, “Uluslararası
toplum, pek çok gelişmiş
hukuk sisteminde özel olarak
düzenlense de nefret saikiyle
işlenmiş kara lekelerden gerekli
dersi maalesef çıkaramamaktadır.”
ifadesini kullandı. Bu arada
TÜRKPA üyesi ülkeler parlamento
başkanları onuruna çalışma
yemeği veren Şentop, Avusturya
Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang
Sobotka ve PAB Başkanı Duarte
Pacheco ile ayrı ayrı görüştü.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

de Recep Tayyip’ti. Birbirimizi
fobiler, önyargılar üzerinden
değerlendirmemeliyiz. Yanlış
yapan, suç işleyenle ilgili her
ülkede ceza, kanunlar var. Suçlar
bireyseldir. Terörün de teröristin
de dini olmaz. Teröristler
dinine göre ayrıştırılamaz,
değerlendirilemez.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP
VİYANA’DA GAZETECİLERLE BİR
ARAYA GELDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 8 Eylül’de Türkiye’nin
Viyana Büyükelçiliğinde Türk ve
Avusturyalı gazetecilerle bir araya
geldi, gündeme ilişkin soruları
yanıtladı.
Şentop, Afganistan’dan Türkiye’ye
ne kadar mülteci akını olacağına
ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
“Sonuç itibarıyla tek başına
bir ülkenin üstlenebileceği bir
sorumluluk değil, bütün dünyanın
sorumluluğu. Herkesin elini taşın
altına koyması, sorumluluktan
payına düşeni üstlenmesi lazım.”
“Türkiye’nin NATO üyeliğinin,
Afganistan’da yaşananların
ardından daha da önemli hale
geldiği” dile getirilerek, “Türkiye,
Afganistan’da yaşanan süreçte
nasıl bir rol oynayabilir?” sorusunu
da Şentop, “Türkiye NATO içinde
her zaman önemli bir ülkeydi.
Ama bu önemin farkında olanlar
vardı, olmayanlar vardı.
Onlar da böyle bazı olaylar
vesilesiyle bu önemin farkına
varıyorlar. Bu anlamda değişen
bir şey yok.” diye yanıtladı.

Türkiye’nin Afganistan’da, başka
ülkeler gibi ekonomik çıkar
hesabının olmadığının altını çizen
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye
ile Afganistan arasında 100 yıldan
fazla zamandan beri tarihî ve
kültürel ilişkilerin bulunduğunu
hatırlattı.
Mustafa Şentop, Avrupa’da
yükselen ırkçılık, yabancı ve
Türk düşmanlığı ile İslamofobi
konusunda soruyu da yanıtladı.
Avrupa’da İslamofobi, yabancı
ve Türk düşmanlığına yönelik
bazı siyasi hareketlerin olduğuna,
bunların sesinin yükseldiğine
işaret eden Şentop, bunun,
birçok ülkede seçim sonuçlarına
da yansıdığını dile getirdi.
Türkiye’den Avrupa’ya gelenlerin,
içinde bulundukları toplumun
kurallarına, geleneklerine ve
hukuk düzenine azami düzeyde
riayet eden insanlar olduğunu
belirten Şentop, şunları kaydetti:
“Yaklaşık 1 yıl önce Viyana’da
yaşanan bir terörist saldırıda,
yaralı polislere yardım edenler,
‘Topluma entegre olmadı’ diye
suçlanan Türk gençleriydi. Bu
gençlere ödül verildi. Az önce
ben kendileriyle de görüştüm.
Kaderin cilvesi, birinin ismi

TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye
ile Avusturya ilişkilerinin geleceği
konusunda neden bir yuvarlak
masa toplantısı yapılmıyor?”
sorusuna, “Güzel bir öneri. Bu
öneriyi daha başka parlamento
başkanlarının, siyasetçilerin
olduğu ortamda da dile
getirmek lazım. Bu tür toplantıları
mümkün olduğu kadar yapmaya
çalışıyoruz.” cevabını verdi.
“AB ile Türkiye arasında yapılan
sığınmacı anlaşması sık sık
gündeme geliyor. Bir taraf çok
para verildiğini, diğer taraf
az para verildiğini söylüyor.
Sığınmacı anlaşması konusunda
Türkiye’nin görüşü nedir?” sorusu
üzerine Şentop, şu görüşleri
paylaştı:
“Para konusu çok karmaşık, gizli
saklı bir konu değil, kimin ne
verdiği bellidir.
Burada mesele o da değil, bir
sorumluluk almak. Mesele para
da değil, yerlerinden yurtlarından
edilmiş insanlar. Nüfus hareketleri
çok önemli, ciddiye alınması
gereken bir mesele. Bugünkü
günlerimizin halen ‘iyi günler’
olduğunu düşünüyorum, dünya
çok ciddi nüfus hareketlerine
gebe. Bu bakımdan bütün
insanları kendi topraklarında,
evlerinde; barış, huzur içinde,
asgari insani şartlarda yaşatacak
projeler geliştirmezsek, bilhassa
zengin ülkeler için söylüyorum,
dünya önümüzdeki çeyrek
yüzyıl içinde çok önemli nüfus
hareketlerine gebe.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN VİYANA TEMASLARI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5. Dünya
Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere

geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, yoğun
parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttü.

TBMM Başkanı Şentop,
5. Dünya Parlamento
Başkanları Toplantısına katılmak
üzere gittiği Viyana’da
Avusturya Ulusal Meclisi
Başkanı Wolfgang Sobotka ile
görüştü.
Görüşmede diyalog ve
müzakere zemininin muhafaza
edilmesi ve üst düzey
temasların sürdürülmesi
gerektiğini kaydetti.

TBMM Baskanı Şentop,
temasları kapsamında
Parlamentolar Arası Birlik Başkanı
Duarte Pacheco ile de
biraraya geldi.
Görüşmede, parlamenter
diplomasinin daha etkin ve
cesaretle hareket ederek
imkânlarını kullanması gerektiği
ifade edildi.

Şentop, Cenevre merkezli,
179 parlamentonun üyesi
olduğu Parlamentolar Arası
Birlik’in (PAB) düzenlediği ve
yüzden fazla ülkenin
parlamento başkanlarının bir
araya geldiği konferansta, bazı
parlamento başkanlarıyla bir
araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Bosna-Hersek
Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Gürcistan
Parlamento Başkanı Kakha Kuchava

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Ruanda Senato
Başkanı Augustin Iyamuremye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Latin Amerika Parlamento Birliği Başkanı Jorge Pizarro

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Nijer Ulusal
Meclis Başkanı Seini Oumarou

TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) Başkanı Gennaro Migliore

Irak Temsilciler Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Hasan Kareem Al-Chaabawi

TBMM Şentop, Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz ile
görüştü. Şentop, 5. Dünya
Parlamento Başkanları
Konferansı’nın kapanış oturumu
sonrasında Kurz’un verdiği
resepsiyona katıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
VİYANA’DA TÜRK TOPLUMU
TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Parlamentolar Arası
Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento
Başkanları Konferansı’na katılmak
üzere geldiği Viyana’da, Türk
toplumu temsilcileri ile buluştu.
TBMM Başkanı Şentop, temasları
kapsamında Türkiye’nin Viyana
Büyükelçiliğinde, yaklaşık
1 yıl önce Viyana’daki terör
saldırısında yaralanmasına
rağmen bir polis memurunu
kurtaran Recep Tayyip Gültekin
ve Mikail Özen’i kabul etti.
Görüşmede, söz konusu terör
saldırısında yaşanan anlar
konuşuldu.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
daha sonra Viyana’da Türk
toplumu temsilcilerini kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop,
vatandaşlarla bir süre sohbet etti,
ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kabulde, TBMM Dışişleri
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay
Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakcı Kan,
TBMM Türkiye-Avusturya
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı ve AK PARTİ
Adıyaman Milletvekili
Muhammed Fatih Toprak
ile Türkiye’nin Viyana
Büyükelçisi Ozan Ceyhun da yer
aldı.
TBMM Başkanı Şentop ve
beraberindeki parlamento heyeti,
daha sonra Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler Viyana Ofisi nezdindeki
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet
Muhtar Gün tarafından verilen
akşam yemeğine katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

47

TBMM’DEN HABERLER

MECLIS BÜTÇESI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda TBMM
Başkanlığı’nın 2022 yılı
bütçesinin sunumunu yaptı.

P

lan ve Bütçe Komisyonu,
27 Ekim’de AK PARTİ
Bingöl Milletvekili
Cevdet Yılmaz başkanlığında
toplandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda,
Meclis Başkanlığı’nın 2022
yılı bütçesinin sunumunu
yaptı. TBMM Başkanı Şentop,
konuşmasında ilk olarak “yasama”
ve “denetim” çalışmaları
hakkında bilgi verdi. 4. yasama
yılı çalışmalarına da değinen
TBMM Başkanı Şentop, bütçe
teklifi hazırlanırken, kaynakların
etkin ve verimli kullanılmasının
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“2020 yıl sonu bütçe
gerçekleşmesi yüzde 88,5”

amaçlandığını, tasarruf
tedbirlerine azami düzeyde
riayet edildiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, 2020’de
1 milyar 747 milyon 789 bin lira
olan bütçenin, yıl içinde yapılan
aktarmalarla 1 milyar 747 milyon
955 bin 496 lira olduğunu
anımsattı. 2020 sonu itibarıyla
bu rakamın 1 milyar 547 milyon
492 bin 840 lira 6 kuruşunun
harcandığını aktaran TBMM
Başkanı Şentop, yıl sonu bütçe

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

gerçekleşmesinin yüzde 88,5
olduğunu belirtti.
Mustafa Şentop, 2021 yılı
bütçesinin 1 milyar 894 milyon
56 bin lira olarak kanunlaştığını
hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Yıl içinde yapılan aktarmalar ve
ödenek ilaveleriyle birlikte eylül
sonu itibarıyla toplam ödenek 1
milyar 894 milyon 494 bin 174
Türk lirası olmuştur. Bu ödeneğin
eylül sonu itibarıyla 1 milyar 263
milyon 412 bin 481 Türk lirası,
diğer bir ifadeyle yüzde 66,7’si
harcanmıştır. Yıl sonunda bütçe
gerçekleşme oranının yaklaşık
yüzde 95 olması beklenmektedir.
Yıl sonu bütçe gerçekleşmesinin
bu kadar yüksek düzeyde
beklenmesinin sebebi, 2021
yılında imzalanan toplu sözleşme
hükümlerine göre gelen ek
maliyetler sebebiyle revize
edilen personel giderleri
ödeneğinin yıl sonuna kadar
tamamının harcanacak olması,
daha önce başta Covid-19 salgını
olmak üzere çeşitli nedenlerle
iptal edilen ya da ertelenen
faaliyet, etkinlik ve eğitimlerin
önemli bir kısmının 2021 yılı
içerisinde gerçekleştirilmesi,
bu kapsamda mal ve hizmet

TBMM Başkanı
Şentop, bütçe teklifi
hazırlanırken,
kaynakların
etkin ve verimli
kullanılmasının
amaçlandığını,
tasarruf tedbirlerine
azami düzeyde riayet
edildiğini ifade etti.

alımı giderlerindeki yıl sonu
bütçe gerçekleşmesinin yaklaşık
yüzde 75 oranında beklenmesi,
Genel Kurul oylama, yoklama ve
seslendirme sisteminin ve TBMM
TV’nin teknik altyapısının ve
donanımının yenilenmesi, Yıldız
Konukevi tadilatının, yeni kreş
binasının ve teras kafeteryanın
yapılması gibi önemli yatırım
projelerinin gerçekleştirilmesi;
ayrıca cari transferler tertibi için
konulan ödeneğin yaklaşık yüzde
94’ünün sermaye transferleri
için konulan ödeneğin ise yüz
100’ünün harcanacak olmasıdır.”

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini
şöyle sürdürdü: “2022 Yılı Bütçe
Teklifi, 2 milyar 198 milyon 221
bin Türk lirası olarak komisyona
sunulmuştur. 2022 yılı bütçe
teklifinin yüzde 72,7’si yasama,
yüzde 22,3’ü yönetim ve destek,
yüzde 5’i ise program dışı
giderlerden oluşmaktadır. Ayrıca
2022 yılı bütçe teklifinin yüzde
94,5’i cari giderlerden, yüzde
5,5’i ise yatırım giderlerinden
oluşmaktadır. 2022 Yılı Bütçe
Teklifinde personel giderleri
yüzde 60,7, SGK devlet primi
giderleri yüzde 8, mal ve hizmet
alımı giderleri yüzde 11,6, cari
transferler yüzde 14,2, sermaye
giderleri yüzde 5,4, sermaye
transferleri ise yüzde 0,1 oranında
ağırlığa sahiptir. 2022 yılında da
bütçemizin yüzde 68,7 oranıyla
büyük kısmını personel giderleri
oluşturmaktadır.”
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
ve Radyo ve Televizyon Üst
Kuruluna (RTÜK) Hazine yardımı
olarak pay ayrıldığına işaret eden
TBMM Başkanı Şentop, “2022 yılı
bütçe teklifimiz 2021 Yılı Başlangıç
Ödeneği olan 1 milyar 894
milyon 56 bin liraya göre yüzde
16,1 oranında artarak 2 milyar 198
milyon 221 bin lira olmuştur.” dedi.
Şentop, bütçe artışının, yeni
alınması planlanan personel
giderleri, KDK ve RTÜK’e yapılan
Hazine yardımlarındaki artıştan
kaynaklandığını anlattı. 2022
bütçe teklifinin, 2022-2024
Yatırım Programı ve Bütçe
Hazırlama Rehberi ile Orta Vadeli
Program’da yer alan göstergeler
dikkate alınarak Program Bütçe
Sistemi’ne uygun şekilde
hazırlandığını belirterek, 20182022 dönemi stratejik planındaki
amaç ve hedefler doğrultusunda
gerçekleştirilecek faaliyet ve
projelerin maliyetlendirilerek
ödenek teklifinde bulunulduğunu
aktardı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

49

TBMM’DEN HABERLER

ANKARA
YILDIRIM
BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
2021-2022
AKADEMİK
YILI AÇILIŞ
TÖRENİ

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 14 Ekim’de
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa
Külliyesi’nde düzenlenen
2021-2022 Akademik Yılı Açılış
Töreni’nde “İlk Ders” başlıklı
konuşmasında, üniversitelerin
günümüzde artan önemine
dikkati çekerek, üniversitelerin
aktüel gündem içerisinde
bulunan birçok konuda toplumu
ve siyaseti, karar alıcıları besleyen
çok önemli çalışmalar yaptığını
belirtti.
Türkiye’de bugünlerde yine yeni
anayasa tartışmasının yer aldığına
işaret eden TBMM Başkanı
Şentop, şu değerlendirmelerde
bulundu: “Ben siyasete yeni
anayasa tartışmalarıyla başladım.
2011’de milletvekili seçildikten
sonra TBMM’de bir Anayasa
Uzlaşma Komisyonu kuruldu. O
komisyonda AK PARTİ’yi temsilen
görev yaptım. İki yıldan fazla
bir zaman yeni anayasanın
hazırlanması, yazımıyla ilgili
çalışmalarda bulundum. O
çalışmaların ilk altı ayı da
toplumsal katılımın sağlanmasıyla
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ilgiliydi. Altı ay boyunca
anayasayla ilgili görüş bildirmek
isteyen herkesin görüşünü
topladık.”

kendi görüşlerini ortaya koyduğu
metinler elimize o zaman geçti.
Böylece hakikaten önemli bir
adım atılmış oldu.”

Şentop, bu çalışmaların
sonucunda da anayasa metni
olarak kabul edilebilecek bir
metnin yüzde 40 kadarının
oluşturulduğunu ama yeni bir
anayasanın tam mutabakatla
çıkmadığını anlattı. 2013 sonlarında
komisyon, görevini sona erdirirken
görevi tamamlayamamanın temel
tartışma konusunun “hükümet
sistemi” olduğunu aktaran Mustafa
Şentop, şöyle devam etti:

Törenin açılışında Ankara Kulübü
Derneği seymenleri gösterisi
sunuldu. Daha sonra küçük bir
seymen, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un yanına giderek bir süre
sohbet etti. Şentop, seymenle
hatıra fotoğrafı çektirdi.

“O zaman AK PARTİ, başkanlık
sistemi esaslı bir hükümet sistemi
modeli sunmuştu komisyona,
buna karşı çıkan partiler vardı.
Karşı çıkmaları da ‘Bu hükümet
sistemi gündemde varsa diğer
konuları tartışmayacağız.’ şeklinde
bir tartışmaya dönüşünce o
zaman artık sürdürülemez hale
geldi komisyon ve kaldı. Ama
ciddi bir birikim ortaya çıktı. Hem
görüş toplama bakımından hem
de siyasi partilerin somut bir
anayasa metni olarak topluca

Törende, AYBÜ’de eğitim gören
108 ülkeden gelen öğrencileri
temsilen 18 öğrenciye çiçekler
verilerek “AYBÜ’ye hoş geldiniz.”
denildi. Bu öğrencilere AYBÜ
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
rozetlerini taktı.
Rektör Prof. Dr. Aydınlı, daha
sonra akademik yılın açış
konuşmasını yaptı.
Konuşmaların ardından
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Camisi ve Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yaşam Merkezi temel atma
törenleri video konferans
yöntemiyle gerçekleştirildi.

MASKE,
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AVRASYA MEDYA
FORUMU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Nur-Sultan’da düzenlenen
Avrasya Medya Forumu’nun
17. toplantısına, 17 Eylül’de video
mesaj gönderdi.
katılımcılar
için yararlı
olmasını
diledi.

B

u anlamlı toplantıya,
programının elvermemesi
nedeniyle video mesaj
yoluyla katılabildiğini dile getiren
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, “Ancak bu ay sonunda
ikili bir ziyaret gerçekleştirmek
ve TÜRKPA toplantısına katılmak
üzere kardeş Kazakistan’ın
güzel başkenti Nur-Sultan
ve Türk dünyasının manevi
başkentlerinden Türkistan’ı ziyaret
edecek olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, forumun
medya sektörünün gelişimine
katkı sağlama ve açık diyalog
ortamı oluşturma amacına
ulaştığını görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Komite Başkanı Dariga
Nazarbayeva başta olmak
üzere, organizasyonda emeği
geçen tüm yetkililere davetleri
için şükranlarını sunan Şentop,
forumun verimli ve tüm

TBMM
Başkanı
Şentop,
Avrasya
Medya
Forumu’nun
bu yılki
toplantısının,
Kazakistan
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının
30. yıl dönümünün kutlandığı bir
dönemde gerçekleştirilmesinin
özel bir anlam taşıdığını
belirterek, “Kazak halkı, uzun
bir dönemden sonra 1991’de
bağımsızlığına kavuşarak
tekrar millî bir devlet ve
bayrak altında yaşama
bahtiyarlığına kavuşmuştur. Her
ne kadar modern dönemde
bağımsızlığının 30. yılını kutluyor
olsa da, Kazak halkının köklü
bir tarihi ve devlet geleneği
bulunmaktadır. Bu geçmiş, aynı
zamanda Türkler, Kazaklar ve
diğer akraba halkların ortak
tarihini teşkil etmektedir.” diye
konuştu.
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin
çok özel ve anlamlı olduğuna
işaret eden Mustafa Şentop,
“30 yıl önce, 1991’de, tüm Türk
Cumhuriyetleri gibi Kazakistan
da bağımsızlığını ilan etmiş, ilk
tanıyan ülke Türkiye olmuştur.
Bağımsızlığından kısa süre önce,

Mart 1991’de, merhum
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
Kazakistan’ı ziyareti sırasında
ülkelerimiz arasında kapsamlı bir
işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
O tarihten bugüne kadar iki ülke
arasındaki ilişkiler birçok alanda
gelişmeye devam etmektedir.
İlişkilerimiz, 2009 yılında
‘Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın
imzalanmasıyla daha üst bir
seviyeye taşınmıştır.
Önümüzdeki yıl martta da
diplomatik ilişkilerimizin
kuruluşunun 30.
yıldönümünü kutlayacağız.”
değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, Türkiye ve Kazakistan
arasındaki ilişkilerin çok taraflı
platformlarda da başarıyla devam
ettiğini dile getirerek, “Bunların
en belirginlerinden birisi, temel
amacı, Türk dili konuşan devletler
arasında kapsamlı işbirliğini
derinleştirmek, bölgesel ve
küresel barış ve istikrara katkıda
bulunmak olan Türk Konseyi’dir.
12 Kasım’da İstanbul’da
düzenleyeceğimiz Türk Konseyi
Zirvesi bu kapsamda büyük
önem taşımaktadır.” ifadelerini
kullandı.
TBMM Başkanı Şentop,
sözlerini, Avrasya Medya
Forumu’nun 17. Toplantısı’nın tüm
paydaşlarına başarılar dileyerek
tamamladı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Yeniden inşa edilen
ve İstanbul’un sembol
yapılarından olan Atatürk
Kültür Merkezi (AKM),
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda açıldı.

75

yıl önce temelleri atılan
ve son yıllarda artık
neredeyse kullanılamaz
hale gelen Atatürk Kültür Merkezi
(AKM), yeniden inşa edildi.
Artan seyirci kapasitesi, modern
donanımı ve yepyeni çehresi
ile AKM, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı
sıra sanat ve siyaset dünyasından
önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı.
Açılış töreni, Hasan Uçarsu’nun
bestelediği, librettosunu Halit
Refiğ’in aynı adlı senaryosundan
hareketle Bertan Rona’nın yazdığı
“Sinan” operasıyla yapıldı. Yeni
Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul’a
ve dünyaya unutulmaz kültür
sanat hizmetleri sunacak bir eser
haline geldi.
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TBMM
Başkanı
Prof. Dr.
Mustafa
Şentop,
Ankara’nın
başkent
oluşunun
98. yıl
dönümü
dolayısıyla
sosyal
medya
hesabından
bir mesaj
yayımladı.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 98. YIL DÖNÜMÜ

T

BMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
13 Ekim’de yayımladığı mesajında, “Ankara,
Millî Mücadele’de stratejik kararların alındığı,
milletimizin geleceğinin şekillendiği karargâh

şehirdir. Bugün de Ankara, uluslararası alanda huzur,
dostluk ve barışın temsilcisi, küresel politikaların
belirleyici başkentidir.” değerlendirmesinde
bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 9 EYLÜL MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, İzmir’in
kurtuluşunun yıl dönümü
vesilesiyle 9 Eylül’de
sosyal medya hesabından
mesaj yayımladı.

T

BMM Başkanı Mustafa
Şentop’un mesajı şöyle:
“Millî Mücadele’nin zaferle
taçlandığı ve güzel İzmir’in
işgalden kurtarıldığı 9 Eylül
1922’nin 99’uncu yıl dönümü
milletimize kutlu olsun. Başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
mücadele arkadaşları olmak
üzere bütün şehitlerimizi ve
kahramanlarımızı rahmet ve
şükranla anıyorum.”
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TBMM BAŞKANI
ŞENTOP’TAN BAZI
BÜYÜKELÇİLERE
TEPKİ

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 19 Ekim’de
sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımında, şunları
kaydetti:

TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, bazı
büyükelçilerin, Osman
Kavala’nın yargılandığı
davayla ilgili açıklamasına
tepki gösterdi.
“Türkiye’de devam eden
dava hakkında, TBMM’de soru
sormak ve görüşme yapmak
bile Anayasa tarafından
yasaklanmışken, mahkemenin

nasıl karar vereceğini
söylemek başka ülkelerin
büyükelçilerinin hakkı değildir,
büyük bir haddini bilmezliktir.
İşinize bakın.”

FRANSA’NIN 1961’DE
CEZAYİRLİLERİ
KATLEDİŞİNİN YIL
DÖNÜMÜNDE
TBMM BAŞKANI
ŞENTOP’TAN
TEPKİ MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Fransa’nın 1961’de yüzlerce
Cezayirli göstericiyi katletmesinin
yıl dönümünde sosyal medya
hesabından tepki mesajı paylaştı.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 17 Ekim’de
sosyal medya üzerinden
Türkçe, Fransızca ve Arapça
olarak yaptığı paylaşımda,
Fransa’nın, 300’den fazla Cezayirli

göstericiyi 17 Ekim 1961’de Paris’te
öldürdüğünü belirtti.
Cezayir Meclis Başkanı İbrahim
Bugali’nin sözlerini tekrarladığını
kaydeden TBMM Başkanı Prof.

Dr. Mustafa Şentop, paylaşımında
Bugali’nin “Bu katliamlar,
Fransa’nın alnında bir utanç
lekesi olarak kalacak. İnsanlık
suçları zaman aşımına uğramaz.”
ifadelerine yer verdi.
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AKM MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞ TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
himayelerinde hizmete
giren Ankara AKM Millet
Bahçesi’nin 28 Ekim’deki
açılış törenine iştirak etti.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başkent
Millet Bahçesi Açılış
Töreni’nde yaptığı konuşmada,
ismini 98 yıl önce Ankara’ya
verilen unvan olarak belirledikleri
Başkent Millet Bahçesi’nin ülkeye,
Ankara’ya ve Ankaralılara hayırlı
olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millî
Mücadele’nin karargâhı, İstiklal
Harbi ve 15 Temmuz’un gazi şehri
Ankara’ya ancak böyle bir eser
yakışırdı. Yıldırım Beyazıt’ın, Hacı
Bayram Veli’nin, Hüseyin Gazi’nin,
Ali Semerkandî’nin, nice gönül
sultanının, seğmenlerin, nice
kahramanların şehrine işte böyle
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bir eser yakışırdı.” ifadelerini
kullandı.
Cumhuriyet’in kuruluşunun
100’üncü yılına erken bir
armağan olarak gördükleri
eserin Ankara’nın merkezine
değer katacağını, şehircilik
kültürünü, tabiat ve çevre
anlayışını yaşatacak örnek bir
proje olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
söyledi:
“Melike Hatun Camisi’nden
başlayıp Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ne kadar uzanacak
dev bir projenin en önemli
kısımlarından birini oluşturan
Başkent Millet Bahçesi, toplam
700 bin metrekarelik alan
üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür
Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası binaları
ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs
Stadyumu’nu da içine alan
Başkent Millet Bahçemiz her
yaştan insanımıza hitap eden
imkânlara sahiptir. Millet
Bahçemizde, içinde binlerce

kitap olan bir millet kıraathanesi
olacak. Buraya gelen evlatlarımız
yeşillikler arasında, ağaçların ve
çiçeklerin kokusu içinde, kuş
sesleri eşliğinde ders çalışıp,
kitaplarını okuyabilecekler.
Tohum merkezi, binicilik ve
etkinlik çayırları, spor sahaları,
oyun alanları, açık hava sineması,
su gösteri havuzu ve bisiklet
parkı gibi bölümler de Millet
Bahçemizin içinde yer alıyor.
Ayrıca yine bu bölgede içinde
5 bin kişilik konferans salonu
ile sergi alanlarının da olduğu
çok amaçlı bir kültür merkezi
bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri,
çayhane, kır lokantası, sağlık
merkezi gibi alanlarla Ankaralılara
başkentlik unvanına yakışır bir
eser kazandırdık.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent
Millet Bahçesi’nin rengârenk
çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin
ve sebzelerin yetiştirileceği bir
bostana da sahip olacağını dile
getirdi. Altı duraklı bir tramvay
hattı sayesinde vatandaşların
araçlarını park ettikten sonra
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Aynı zamanda
Anadolu’nun
ortasında kültür
sanattan sanayiye
kadar her alanda
ülkemizin geleceğine
istikamet veren çok
yönlü bir merkezdir.
İnşallah 2053
vizyonumuzun ilk
ve en iddialı hedefi
olan Yeşil Kalkınma
Devrimi’nin lokomotif
şehri de Ankara
olacaktır. Ankara’dan
yükselen iklim dostu
kalkınma güneşi
ülkemizin 81 vilayetini
kuşatacaktır.”

millet bahçesi içinde rahatça
dolaşabileceklerini anlatan
Erdoğan, özel günleri ve bayram
törenlerini de millet bahçesi
içindeki alanda hep birlikte
gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Amaçlarının Selçuklu’dan
Osmanlı’ya, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e uzanan şehircilik
kültürünün en güzel örneklerini
burada ihya etmek, yaşatmak
olduğunu vurgulayan Erdoğan,
şöyle devam etti: “Millet
bahçeleri projelerimizi insanı
merkeze alan medeniyetimizin
bize yüklediği bir sorumluluk
olarak görüyoruz. Her millet
bahçemiz Türkiye’nin dört bir
yanında şehirlerimizin en değerli
alanlarının vatandaşlarımızın
hizmetine sunulduğu bir mekân
olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır.
Başkent oluşunun 98. yıl
dönümünü kutladığımız
Ankara’mızın tam merkezinde
yer alan bu simge mekânı
da aynı anlayışla ülkemize
kazandırdık. Burası çocuklarımızın
cıvıltılarıyla, gençlerimizin neşeli
kahkahalarıyla çınlayan yediden
yetmişe tüm Ankaralılar ve
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başkentimize gelen misafirleri
buluşturan, yılın 365 günü
yaşayan bir mekân olacaktır.”
Başkent Millet Bahçesi’ni
Ankara’ya kazandıran Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına, TOKİ’ye,
mimarlara, mühendislere, işçilere
teşekkür eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, aynı şekilde millet
bahçesinin bakımına, temizliğine
ve güvenliğine katkıda bulunan
Altındağ Belediyesini de kutladı.
Açılış töreninin ardından dört
gün boyunca millet bahçesinin
konserler, söyleşiler, at binme,
uçurtma ve ok atma yarışmaları
gibi etkinliklerle adeta bir festival
alanına dönüşeceğini söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Ankaralıları havaların iyi gittiği
bu günlerde millet bahçesinin
keyfini çıkarmaya davet etti.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında
Ankara’yı dünya başkentleri
arasında hak ettiği yere ulaştırmak
için çok önemli yatırımlarla
donattıklarını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası
artık sadece bir başkent değil.

Açılış törenine,
TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Millî Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Millî Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK
PARTİ Genel Başkanvekili Binali
Yıldırım, AK PARTİ Genel Sekreteri
Fatih Şahin, AK PARTİ Genel
Başkan Yardımcıları ve Ankara
Valisi Vasip Şahin ile olimpiyat
şampiyonu millî okçu Mete
Gazoz katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
beraberindekiler, yapılan duanın
ardından kurdele keserek açılışı
gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
protokol üyeleri, daha sonra
Millet Bahçesi’nde incelemelerde
bulundu.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI SUBAY VE ASTSUBAY ÖĞRENCİLERİ
MEZUNİYET TÖRENİ

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığında düzenlenen
Subay ve Astsubay Öğrencileri
Mezuniyet Töreni’nde konuştu.
Terör örgütlerine karşı, sınırlarda
ve sınırların hemen ötesinde
tarihin en başarılı operasyonlarını
gerçekleştirmekle kalmadıklarını
belirten Erdoğan, “Aynı zamanda
Karabağ’da 30 yıldır süren işgalin
sonuçlandırılmasından, Libya’da
darbecilere karşı yürütülen
meşruiyet mücadelesine kadar
kardeşlerimizle beraber birçok
başarıya da imza attık.” diye
konuştu.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
dışlamaya yönelik hamleleri kararlı
duruşla boşa çıkardıklarını ifade
eden Erdoğan, insanlık tarihinin en
büyük sağlık krizlerinden
biri olan koronavirüs salgını
sürecinde gerek sağlık
hizmetlerinin kalitesi, gerekse
küresel ölçekte sergilenen
dayanışma ile milyarlarca
insanın takdirinin kazanıldığını
söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
1 Eylül’de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
teşrifi ile düzenlenen
Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi
Başkanlığı Subay ve
Astsubay Öğrencileri
Mezuniyet Töreni’ne
katıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanı Tuğgeneral
Murat Bulut’un konuşmasının
ardından akademiden mezun
olan subay ve astsubaylardan
dönem birincileri tarafından yaş
kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
dereceye giren subay ve
astsubay dönem birincilerine
diplomalarını verdi. Dereceye
giren diğer subay ve astsubaylara
diplomalarını, TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ve Jandarma Genel
Komutanı Orgeneral Arif Çetin
verdi.
Ardından Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Bayrak Devir
Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
konuşmasının ardından Jandarma
Merasim Bölük Komutanlığınca
tüfekli hareketler gösterisi sunuldu.
Törende, mehteran birliği
gösterisi, kuleden iniş gösterisi ve
helikopterle üzüm salkımı geçişi
gösterileri icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Fakülte, Temin ve Eğitim Merkezi açılış törenine
katıldı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.
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KARADAĞ
BAŞBAKAN
YARDIMCISI
DRİTAN
ABAZOVİÇ
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
“Karadağ ile Türkiye
arasında yüksek düzeyli
mükemmel ilişkilerin
olmasından mutluluk
duyuyoruz.” dedi.

T

BMM Başkanı Mustafa
Şentop, 22 Eylül’de Karadağ
Başbakan Yardımcısı Dritan
Abazoviç ile beraberindeki
heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
kabulde yaptığı konuşmada,
Abazoviç’i Türkiye’de
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, yaklaşık 1 ay önce
Karadağ’ı ziyaret ettiğini
anımsatan TBMM Başkanı Şentop,
“Orada güzel görüşmeler
yapıldığını, mutabakatlar, kararlar
alındığını öğrendim. Bu konudaki
kararlılık hepimize yeni bir ufuk
açmıştır.” diye konuştu.
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben de Balkanlardan hicret
etmiş bir ailenin çocuğuyum.
Vaktiyle eski Yugoslavya, şimdi
Makedonya sınırları içerisinde
Gevgeliya’dan 1926 yılında
Türkiye’ye göç etmişler.
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Bunun için çok daha yakın bir
şekilde takip ettiğimi, sık sık
ziyaret ettiğimi ifade etmek
isterim.
Göreve başladığım tarihten
itibaren bütün Balkan ülkeleriyle,
başta Karadağ olmak üzere
çok yakın sıcak ilişkilerimizi
parlamentolar düzeyinde
sürdürdük. 2011’den 2015’e kadar
Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu
Başkanı görevini üstlenmiştim.
Biz, Balkan ülkelerinde barış
içinde bir arada yaşamanın
önemini biliyoruz ve
Balkanlardaki barış ve güvenliğin
Avrupa açısından bir sigorta
olduğu kanaatindeyiz.
Karadağ bu bakımdan çok
önemli bir ülke. Yakın zamanda
Karadağ’da Müslüman azınlıklara
yönelik bazı ırkçı saldırılar
olmuştu ama bunun karşısında
hükümetin kesin bir karar alması,
bunların gerçekleştiği bölgelere
hükümet mensuplarının yapmış
olduğu ziyaretler çok önemliydi,
çok faydalı sonuçlar verecektir.
Karadağ ile Türkiye arasında
yüksek düzeyli mükemmel

ilişkilerin olmasından mutluluk
duyuyoruz. Karadağ’ın, Avrupa
Atlantik kurumlarına dahil olması
ile ilgili Türkiye daima destekleyici
bir tutum sergiledi.
AB üyelik sürecinin de en kısa
zamanda tamamlanmasını arzu
ediyoruz.”
Karadağ Başbakan Yardımcısı
Dritan Abazoviç de “Karadağ
ve Türkiye iki dost ülke, ancak
bu bile yeterli değil; dostluğun
ötesinde iki kardeş ülke olarak
nitelemek istiyorum.” görüşünü
paylaştı.
Mevcut ikili iyi ilişkilere,
parlamentoların sağlayacağı
katkının yadsınamayacağını
vurgulayan Abazoviç, “Halihazırda
güzel ilerleyen ilişkilerimize büyük
katkılar, parlamentolar tarafından
sağlanacaktır.
Büyük ve güçlü bir ülke Türkiye;
ekonomi ve kalkınmada
tecrübelerinizden yararlanmak
istiyoruz.
NATO ve AB’ye tam üyelik için
verdiğiniz destek için teşekkür
ediyorum.” ifadesini kullandı.
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F1 ROLEX
TÜRKIYE
GRAND
PRIX’SI

F

ormula 1 Dünya
Şampiyonası’nın 16. yarışı
Rolex Türkiye Grand Prix’si,
Intercity İstanbul Park’ta yapıldı.

Bottas ve Red Bull pilotu Max
Verstappen, kupalarını TBMM
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop’tan aldı.

Formula 1 Türkiye Grand
Prix’sini kazanan Mercedes
takımının pilotu Valtteri Bottas’a
kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop verdi.

Yarışı üçüncü sırada
tamamlayan Red Bull pilotu
Sergio Perez’in kupasını ise
Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu (TOSFED) Başkanı
Eren Üçlertoprağı takdim etti.

Intercity İstanbul Park
Pisti’ndeki yarışın ardından
yapılan törende, podyumun
ilk iki basamağına çıkan
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Kupa töreninden sonra
büyük sevinç yaşayan pilotlar,
podyuma çıkmalarını kutladı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP KIRKLARELİ’DE

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 3 Eylül’de
Kırklareli’de mahalle ve köy
muhtarları ile buluştu.
Kırklareli Valiliği ve kentin
ilk yerleşim yeri Yayla
Mahallesi’ndeki Kültür ve Sanat
Evi ile Atatürk Evi’ni ziyaret eden
Şentop, daha sonra Kırklareli
Organize Sanayi Bölgesi’nde
(OSB) altyapı ve üstyapı
tesislerinin açılışı ile 20 tesisin
temel atma törenine katıldı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere gittiği
Kırklareli’de, Osmanlı’nın
Trakya’daki ilk mirası Hızırbey
Camisi’nde cuma namazı kıldı.
Daha sonra Kırklareli Valiliğini
ziyaret eden TBMM Başkanı
Şentop, Valilik Anı Defteri’ni
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imzaladı, Vali Osman Bilgin’den
kent hakkında bilgi aldı.
Mustafa Şentop ardından
kentin ilk yerleşim yeri Yayla
Mahallesi’ndeki Kültür ve Sanat
Evi ile Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Vali Bilgin, AK PARTİ Kırklareli
Milletvekili Selahattin Minsolmaz,
Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu ile diğer protokol
üyeleri TBMM Başkanı Şentop’a
eşlik etti.
Bir çay bahçesinde muhtarlarla
bir araya gelen Şentop, salgın
nedeniyle tüm dünyanın zor bir
dönemden geçtiğini söyledi.
Yaz aylarında Tekirdağ, Edirne ve
Kırklareli’de yapmak istedikleri
birçok programı salgın nedeniyle
gerçekleştiremediklerini belirten

TBMM Başkanı Şentop, şunları
kaydetti: “Her ne kadar süreçle
ilgili esnemeler olsa da yine
de risk ve tehlike geçmiş değil.
Yapılan tüm kampanyalara
rağmen, vaka sayıları ve
onunla ilgili vefatlar Türkiye’de
de dünyada da tam olarak
durdurulamadı, devam ediyor.
Bu sebeple Sağlık Bakanımızın
ve Bakanlığımızın açıklamış
olduğu tedbirlere riayet etmek
mecburiyetindeyiz. Bu sebeple
birçok programı iptal ettik.
Yaptığımız programları da
mümkün olduğu kadar kısa
tutmaya çalışıyoruz.”
TBMM Başkanı Şentop daha
sonra Kırklareli Organize Sanayi
Bölgesi’nde (OSB) altyapı ve
üstyapı tesislerinin açılışı ile 20
tesisin temel atma törenine
katıldı.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

16. ANKARA
KİTAP FUARI

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
ATO Congresium’da
düzenlenen 16. Ankara Kitap
Fuarı’nın açılışında yaptığı
konuşmada, bütün şehirler için
kitap fuarlarının büyük önemi
bulunduğunu ancak Ankara Kitap
Fuarı’nın öneminin çok daha
büyük olduğunu belirtti.
Ankara’da 22 üniversite ve
320 binin üzerinde yükseköğretim
öğrencisi olduğunu kaydeden
TBMM Başkanı Şentop, bu
durumun hem genç nüfus
hem de yüksek sayıda okurun
bulunması anlamına geldiğini
söyledi. Meclis Başkanı Şentop,
Covid-19 salgınının fuarcılık
sektörü ve özellikle kitabevleri için
ciddi sıkıntı meydana getirdiğine
işaret ederek, “Durumun tek
sevindirici, ümit verici yanı şu
olabilir, okurlar hiç olmadığı kadar
fazla okumaya vakit bulmuşlardır
bu süreçte.” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis
tarafından basılan Safahat eserinin
ilk şiiri olan “Bana Sor Sevgili Kârî”yi
okudu.

Fuarda, Kazakistan’ın
Ankara Büyükelçisi
Abzal Saparbekuly,
AK PARTİ Şanlıurfa
Milletvekili Mehmet
Ali Cevheri, Kültür
ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürü Ali Odabaş,
Eylül Fuarcılık Yönetim
Kurulu Başkanı Remzi
Çayır ile “Onur
Konuğu” yazar Feyza
Hepçilingirler ve
“Uluslararası Onur
Konuğu” yazar Prof.
Dr. Adil Akhmetov
birer konuşma yaptı.
Konuşmaların
ardından fuarın açılışı
için kurdele kesildi.
Saparbekuly,
TBMM Başkanı Şentop’a
günün anısına plaket takdim
etti.
Beraberindekilerle kitap fuarını
gezen TBMM Başkanı Şentop,
yayınevlerinin kitaplarını inceledi,
bazı kitaplar hakkında bilgi aldı.

Birkaç kitap satın alan TBMM
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
fuarı ziyaret edenlerle fotoğraf
çektirdi.
Şentop, kaleme aldığı
“Osmanlı Yargı Sistemi ve
Kazaskerlik” adlı kitabını imzaladı.
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ULUSLARARASI KUTBÜDDİN ŞİRAZÎ
SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin
13 Ekim’de düzenlediği Uluslararası Kutbüddin Şirazî
Sempozyumu’na çevrim içi katıldı.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 19. yüzyılın
sonları ve 20. yüzyılın ilk
yarısında din dışılığın, insanlığın
kurtuluşu olarak gösterildiğini
belirterek, “Din ile bilimi birbirinin
antitezi olarak değerlendirenler,
camiyi okulun; din adamını
öğretmenin karşısına koydular.
Kutbüddin Şirazî’den hareketle,
İslam medeniyetinin şahikasına
çıktığı altın çağlarımızın gerçeği,
bu görüşleri teyit etmiyor.” dedi.
Felsefe, matematik ve astronomi
başta olmak üzere birçok
alanda verdiği eserlerle ilim
tarihindeki yerini alan Şirazî’nin
Anadolu’ya gelişinin, bilgi ve ilmi
bu topraklarda aramasının son
derece önemli olduğunu belirten
Şentop, bilim tarihinin derinliğine
hakkını vermesi bakımından
Şirazî hakkında sempozyum
düzenlenmesine öncülük eden
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve
İstanbul Medeniyet Üniversitesini
tebrik etti.
Sempozyumun, İslam tarihinin
velut dönemlerinin analitik
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bir tahlile tabi tutulmasına ve
sonraki dönemlerle mukayese
edilmesine imkân sunacağına
olan inancını dile getiren Meclis
Başkanı Şentop, İslam âleminin
ahvalini tahlil etmeye yardımcı
olmasını temenni etti.
İslam dünyasının altın çağlarının,
“Hikmet, müminin yitik malıdır,
onu nerede bulursa alır.” hadisinin
gereğini yerine getirmeye çalışan
âlimlerin yetiştiği dönemler
olduğunun altını çizen Şentop,
“Akıl ve bilimin ışığıyla doğuyu
aydınlatan, sevgi ve hoşgörüye
dayalı felsefesiyle gönülleri
ısıtarak İslam medeniyetini inşa
eden o âlimler 15. yüzyıldan
sonra yetişmez oldu ve maalesef
zamanla unutuldu.” diye konuştu.
“Neden, nasıl unutuldu?” diye
soran TBMM Başkanı Şentop, bu
soruların arkasından gitmeyi son
derece önemli bulduğunu ifade
etti.
Farabî, İbn-i Sînâ, Harezmî,
Birûnî gibi âlimlere işaret eden
Şentop, ancak eserleri arşivlerde

kalan, adları unutturulan ya da
unuttukları çok sayıda âlimin
bulunduğunu, onlardan birinin
de Kutbüddin Şirazî olduğunu
söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, Şirazî’nin,
bilginin peşinden sürüklenen,
bir yerden bir yere gitmenin
günler aldığı, konaklama, barınma
imkânlarında sıkıntılar yaşanan
dönemlerde İslam dünyasının
bütün önemli merkezlerinde
bulunmuş bir âlim olduğunu
belirtti. Dünyanın ilk ve en eski
üniversitesinin Fas’ta 859 yılında
kurulan Karaviyyin Üniversitesi
olduğuna işaret eden TBMM
Başkanı Şentop, Batılıların
dünyanın bugünkü anlamıyla
ilk üniversitesinin, Bologna
Üniversitesi olduğunu iddia
ettiklerini anımsattı.
TBMM Başkanı Şentop, Bologna
Üniversitesinin, Fatımîler
tarafından kurulan Karaviyyin
Üniversitesinden 229 yıl sonra
kurulduğunu belirtti. Şentop,
Bologna Üniversitesinin
kuruluşunda da Doğu Roma
İmparatorluğu’nun ya da
diğer adıyla Bizanslıların, 9.
yüzyıldan itibaren İslam
dünyasında yayınlanan eserlerle
tanışmalarının etkisi olduğunu
söyledi.
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MEVLİD-İ NEBÎ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

T

BMM Başkanı Mustafa
Şentop, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından
hazırlanan ve bu yılki konusu
“Peygamberimiz ve Vefa
Toplumu” olarak belirlenen
Mevlid-i Nebî Haftası
etkinliklerinin 16 Ekim’de
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki
açılış programında yaptığı
konuşmada, pazar gününü
pazartesiye bağlayan gecenin
rebiülevvel ayının 12. gecesi, Hz.
Peygamber’in doğumunun 1450.
yılı olduğunu anımsatarak, İslam
dünyasının Kandili’ni tebrik etti.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, mezhepçilik fitnesinin,
kabilecilik taassubunun zihinleri
esir aldığı bir dönemden
geçildiğini, Müslümanlık
değerlerinin tarihte hiç olmadığı
kadar saldırı altında olduğunu
belirterek, “Umut ışıklarını
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aradığımız, zulümlerin sona
ermesini beklediğimiz, sulh ve
barışı özlediğimiz bu günlerde
bize çare olacak kurtuluş yolu
aslında önümüzde durmaktadır,
bu yol Allah’ın kitabı Kur’ân
ve onun âlemlere rahmet
olarak gönderdiği Resulü’nün
rehberliğidir.” dedi.
Ahzâb Sûresi 6. âyette bugün
çokça hatırlanması gereken
bir hakikatin beyan edildiğini
aktaran TBMM Başkanı Şentop,
şöyle devam etti: ‘’Peygamber,
müminlere kendilerinden daha
yakındır. Aziz Peygamberimiz
ile müminler arasındaki ilişkinin
mahiyetini tam olarak burada
görüyoruz. O, müminlere
kendilerinin birbirlerine olan
yakınlığından, hatta kendi
nefislerinden daha yakındır.
Efendimiz, bu yakınlığın ne
olduğunu açıklamışlardır:

‘Hiçbir mümin yoktur ki ben
ona dünyada ve ahirette
insanların en yakını olmayayım.
İsterseniz Peygamber
müminlere kendilerinden daha
yakındır âyetini okuyunuz.’
demiş ve buyurmuşlardır.
‘Hayatım yed-i kudretinde
olan Allah’a yemin ederim ki
ben bir kimseye kendinden,
servetinden ve çocuğundan
daha sevgili olmadığım sürece
o gerçek mânâda iman etmiş
olamaz.’ Müslümanlar için aziz
Peygamberimizin ifade ettiği
bu kıymeti, bu yüce değeri,
kendi nefislerinden çok daha
güçlü olan Peygamber sevdasını
bilmeyenler, anlamayanlar var.
Peygamberimize dil uzatanlar,
Müslümanların canlarından
aziz bildikleri Peygamberleri ile
istihza etmeye cüret edenler ne
yaptıklarının, ateşle oynadıklarının
farkında olmalıdırlar.”

TRAKYA
1. PET FEST
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, “Bir taraftan hayvanları
korumaya, yaşatmaya
çalışırken, diğer taraftan
hayvan sevgisini çocuklarımıza,
gençlerimize, aşılama gayreti
içerisindeyiz.” dedi.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 3 Ekim’de
Keşan Belediyesi, Trakya
Üniversitesi, Doğa Koruma ve
Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma
Derneği tarafından düzenlenen
1. Trakya Pet Fest’in ve burada
kurulan rehabilitasyon merkezinin
açılışını gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Şentop, açılışta
yaptığı konuşmada, Allah’ın kâinatı
yaratırken her şeyi yerli yerinde ve
belli bir nizam içerisinde yarattığını
vurguladı.
Hayvanlara merhamet etmenin
medeniyetten gelen bir duygu
olduğunu belirten TBMM Başkanı
Şentop, sokak hayvanlarına
gösterilen merhamet ve onlar için
yapılanları gönül zenginliğinin de
bir göstergesi olarak niteledi.
Sevgi ve merhamet üzerine
inşa edilen medeniyetin mirasını

yaşatmaya ve geliştirmeye
çalıştıklarını ifade eden TBMM
Başkanı Şentop, şöyle devam etti:
“Bir taraftan hayvanları korumaya,
yaşatmaya çalışırken, diğer
taraftan hayvan sevgisini
çocuklarımıza, gençlerimize
aşılama gayreti içerisindeyiz.
Bu sebeple açılışını yaptığımız bu
merkez, bu festival, son derece
önemlidir. Trakya’nın en büyük
ve en kapsamlı sokak hayvanları
geçici bakım evi olan Keşan
Sokak Hayvanları Geçici Bakım
Evi ve Rehabilitasyon Merkezi 72
dönümlük bir alanda bin hayvan
kapasiteli kedi, köpek, kuş ve
güçten düşmüş yük hayvanlarının
barınabileceği bir yuva olacaktır.
Aynı zamanda bu tesis içinde iki
ameliyathanemiz mevcuttur.
Kediden köpeğe, kuştan ata
kadar sahipsiz hayvanlarımız
vatandaşlarımız tarafından

burada sahiplendirilecektir aynı
zamanda. Tarihte leylekler için
hastane kurmuş ince ve büyük
merhametin timsali ecdada sahip
olan bizler, bu geçici barınaklarda
buraya gelen, bakıma muhtaç
olan hayvanları belli bir süre
içerisinde misafir edeceğiz.”
TBMM Başkanı Şentop, 2020
verilerine göre yerel yönetimlerce
idare edilen geçici hayvan bakım
evlerinin yaklaşık 100 bin toplam
kapasitesi olduğunu ve 255
hayvan barınağının bulunduğunu
belirtti. Şentop, Hayvanları Koruma
Kanunu’na ilişkin düzenlemenin
geçen yasama yılında çıkartıldığını
anımsattı.
Ardından Trakya Pet Festivali
kapsamında düzenlenen kediköpek güzellik yarışmalarında
dereceye girenlere ödüllerini
veren TBMM Başkanı Şentop,
daha sonra protokol üyeleriyle
bakımevinin açılış kurdelesini kesti,
hayvan barınaklarını gezdi.
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YARGITAY YENİ HİZMET BİNASI İLE 2021-2022
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Ankara’da
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ile
düzenlenen Yargıtay Yeni
Hizmet Binası ile 2021-2022
Adli Yıl Açılış Töreni’ne
katıldı.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 1 Eylül’de
yapımı tamamlanan
Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile
2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde
konuştu.
Konuşmasına, kendisini
dinleyenleri selamlayarak
başlayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, adalet teşkilatının yeni
adli yılının, Türkiye, millet, hâkim
ve savcılar, avukatlar ve tüm
yargı camiası için hayırlara vesile
olmasını diledi.
Yargıtayın bu muhteşem
binasında yeni adli yılın
karşılanıyor olmasını ayrıca önemli
gördüğünü belirten Erdoğan,
son 20 yılda adalet teşkilatının
çehresini değiştiren fiziksel ve
yapısal dönüşümlerin yeni bir
örneğine daha burada şahitlik
edildiğini söyledi.
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Bu fiziki dönüşümün Yargıtayın
verdiği hizmetlere değer ve fark
katacağına inandığının altını çizen
Erdoğan, temeli 2018 Mart’ında
atılan ve 191 dönümlük bir alan
üzerinde kurulan bu binanın, 422
bin metrekareyi aşkın kapalı alana
sahip olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
toplamda 10 bloktan oluşan
Yargıtay binasının, dairelerin,
üyelerin, tetkik hâkimlerinin,
çalışanların ve ilgili tüm kesimlerin
ihtiyaçlarını karşılayacak
kapasiteye, donanıma, teknolojiye
sahip olduğunu ifade etti.
Yargıtay Onursal Başkanı
İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay
binasının yenilenmesine ilişkin
konuştuklarında yargının merdiven
altında, ne halde olduğunu
bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu kapsamda yeni bina
için adım attıklarını söyledi.
Sadece Yargıtayı değil, Danıştayı
ve Anayasa Mahkemesini de
yeni binasına kavuşturduklarını
anımsatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bunlarla Türkiye’nin
dünyaya bir mesaj verdiğini, bu
bakımdan bu binaların çok önemli
olduğunu vurguladı.

Ankara’da 6 ayrı binaya bölünmüş
olan Yargıtayı tek çatı altında
toplayarak, halen önünde 516 bin
civarında derdest dosya bulunan
bu kurumun işleyişindeki vakit ve
kalite kaybının önüne geçtiklerinin
altını çizen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Yargıtayın yeni binasının
Türkiye’ye, millete ve yargı
camiasına hayırlı olmasını diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın
yaptığı duanın ardından,
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Millî Savunma
Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Yargıtay Birinci
Başkanı Mehmet Akarca,
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, AK
PARTİ Genel Başkanvekili Binali
Yıldırım, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici ile binanın açılış
kurdelesini kesti.
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TACİKİSTAN TEMSİLCİLER MECLİSİ
BAŞKANI ZOKİRZODA
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 13 Ekim’de
Türkiye’ye ziyarette
bulunan Tacikistan
Temsilciler Başkanı
Mahmadtoir Zokirzoda ile
Meclisteki makamında, baş
başa görüştü.

T

BMM Başkanı Şentop,
Tacikistan Temsilciler
Başkanı Mahmadtoir
Zokirzoda’yı makamında ağırladı.
Şentop ve Zokirzoda, daha sonra
Divan Salonu’nda düzenlenen
heyetler arası görüşmeye
başkanlık etti.
Görüşmeye TBMM TürkiyeTacikistan Dostluk Grubu Başkanı,
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
Ahmet Uzer, AK PARTİ Kırklareli
Milletvekili Selahattin Minsolmaz,
AK PARTİ Van Milletvekili Osman
Nuri Gülaçar ile Tacikistan heyeti
katıldı.
Tacikistan heyetini TBMM’de
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren
TBMM Başkanı Şentop, ziyaretin,
parlamentolar arasındaki
ilişkiler başta olmak üzere
ikili ve bölgesel iş birliğini
güçlendireceğine inandığını
söyledi.
İkili ilişkilerin geliştirilmesinde her
iki tarafta da güçlü bir iradenin
bulunduğunu ifade eden
Mustafa Şentop, “TBMM Başkanı
olarak bütün milletvekillerimiz
adına, eylülde idrak ettiğiniz
bağımsızlığınızın 30’uncu yılını
tebrik ediyorum. Dost ve kardeş
Tacikistan’a hür ve müreffeh nice
seneler temenni ediyorum.” dedi.
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Tacikistan’ın, başta
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
olmak üzere bütün yöneticilerin
dirayetli liderliğiyle, 30 yılda
büyük ve önemli gelişmeler
kaydettiğine değinen TBMM
Başkanı Şentop, “Meclis
başkanları olarak bizlerin de
parlamentolarımız arasında her
seviyede temas ve iş birliğini
artırmak için gayret göstermemiz
gerektiğine inanıyorum. Bu
bağlamda tam 23 yıl sonra bugün
parlamentolarımız arasında
imzalayarak tazeleyeceğimiz
iş birliği protokolünün
parlamentolarımız arasındaki
ilişkilere katkı sağlayacağını
düşünüyor, hayırlı olmasını
temenni ediyorum.” ifadesini
kullandı.
Türkiye’nin, Tacikistan’ın
bağımsızlığını ilk tanıyan
ülkelerden biri olduğunu
anımsatan TBMM Başkanı Şentop,
Tacikistan’ın huzur ve refahı
başta olmak üzere ekonomi,
ticaret, eğitim, kültür, tarım, sağlık,

Açıklamaların ardından TBMM Başkanı Şentop
ve Zokirzoda, parlamentolar arası iş birliği
protokolünü imzaladı.

güvenlik ve savunma alanları
gibi birçok sektörde katkıda
bulunmaya ve iş birliğine hazır
olduklarını dile getirdi.
Tacikistan Temsilciler Meclisi
Başkanı Zokirzoda da TBMM
Başkanı Şentop’a misafirperverliği
için teşekkür etti.
İki ülke arasında imzalanacak iş
birliği protokolünün her iki ülke
için de yararlı olacağını dile
getiren Zokirzoda, “Tacikistan ve
Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni
bir ivme yakalanmıştı, inanıyorum
ki bu ortamda yeni işlere imza
atabiliriz.” dedi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

SIRBİSTAN
ULUSAL
MECLİS
BAŞKANI
DAÇİÇ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
13 Eylül’de Sırbistan Ulusal
Meclis Başkanı Ivica Daçiç
ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bir araya geldi.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Sırbistan
Ulusal Meclis Başkanı Ivica
Daçiç ile baş başa görüştü,
ardından heyetler arası
görüşmelere geçildi.

katkısının olduğunu da biliyorum.”
dedi.

Şentop, heyetler arası
görüşmede, Daçiç ve
beraberindeki heyeti TBMM’de
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
görüşmenin salgın şartları
nedeniyle büyük ölçüde
zayıflayan uluslararası ilişkilerin
hızlanmasına vesile olmasını
temenni etti.

TBMM Başkanı Şentop,
“Bütün sahalarda derinleşen
ilişkilerimizin, halklarımızın
temsilcileri parlamenterlerimiz
arasında da tesis edilmesine
önem veriyorum. Dostluk
gruplarımız ve ilgili
komisyonlarımız başta olmak
üzere parlamenterlerimiz
arasındaki ilişkiler, halklarımızın
birbirlerini daha iyi tanımalarına,
müşterek değerlerimizin
sağladığı avantajlardan
daha iyi istifade etmelerine
imkân sağlayacaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.

Daçiç’in İçişleri ve Dışişleri
Bakanı, Başbakan, Başbakan
Yardımcısı olduğu dönemde
ve şimdi de Meclis Başkanı
olarak Sırbistan siyasetine
damga vuran bir devlet adamı
olduğunu anımsatan Mustafa
Şentop, “Cumhurbaşkanlarımızın
liderliğinde ilişkilerimizin, tarihin
en iyi seviyesine ulaştığını
görmekten memnuniyet
duyuyoruz. ‘kazan-kazan’
prensibiyle elde ettiğimiz bu
başarıda zatıâlinizin büyük

Meclis başkanı düzeyinde
Parlamentolar Arası Birlik 141.
Genel Kurul Toplantısı’na katılmak
için 2 yıl önce Belgrad’ı ziyaret
ettiğini anlatan TBMM Başkanı
Şentop, “Aynı toprakların evladı
olarak, bu görüşmelerimizin
akraba görüşmesi ziyareti
olduğunu düşünüyorum.
Dostluk gruplarımız arasındaki
ilişkilerin parlamentolarımız
arasındaki iyi ilişkilerin taşıyıcısı
olduğunu düşünüyorum.” diye
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 250
üyeli Sırbistan Ulusal Meclisinde,
Türkiye Dostluk Grubunun
85 üyesiyle en kalabalık
gruplardan birini oluşturduğunu,
TBMM’deki Türkiye-Sırbistan
Dostluk Grubunun da 304 üyesi
olduğunu ifade etti. TBMM
Başkanı Şentop, bu rakamların
ülkelerin ve halkların birbirlerine
verdikleri değeri teyit eden
önemli bir gösterge olduğunu
kaydetti.
Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı
Ivica Daçiç de Türkiye’de
olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu dile getirerek
“İkili ilişkiler açısından çok
memnuniyet verici bir düzeyde
olmak bizleri de çok mutlu
ediyor. Önceki zamanlara göre
ikili ilişkilerimiz çok ilerledi.
Hatta yeni tarihteki en iyi ilişkiler
diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin ardından TBMM
Başkanı Şentop, Daçiç ve konuk
heyeti 15 Temmuz hain darbe
girişimi sırasında bombalanan
alanı gezdirerek o gece
yaşananlar hakkında bilgi verdi.
İki Meclis Başkanı daha sonra bu
alana karanfil bıraktı.
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TBMM
BAŞKANI
ŞENTOP,
TEKNOFEST’İ
ZİYARET
ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, teknoloji alanında alınan mesafelerin, atılan
adımların başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıktığını, ancak daha sonra
geometrik bir şekilde kendisini katlayarak büyüdüğünü belirterek, “Çok kısa zamanda
büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri
alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayiinde çok ileriye gidecek.” dedi.

T

BMM Başkanı Şentop, 24
Eylül’de TEKNOFEST’i ziyaret
etti. TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’a, TEKNOFEST’i ziyareti
esnasında T3 Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik
etti.
Meclis Başkanı Şentop,
gazetecilere yaptığı açıklamada,
TEKNOFEST’i önceki yıl da ziyaret
ettiğini anımsatarak, “Muazzam
bir fark ve başarı var. Stantların
kuruluşundan katılımcı sayısına
kadar her sefer katlayarak artıyor.”
diye konuştu. TEKNOFEST’in
özellikle gençlerin, çocukların
ilgisini çektiğini belirten Şentop,
“Buradaki somut bazı girişimleri,
projeleri görerek ufuklarını
geliştireceklerini düşünüyorum.
Nitekim bazı küçük çocuklarımızla
gençlerimizle sohbet etme imkânı
da oldu. Hepsinin kafalarında
projeleri var ama somut olarak
gördüklerinde tabii daha fazla
öz güven sahibi oluyorlar. Bu
bakımdan çok önemli.” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde son 20 yıl
içerisinde teknolojide yaptığı
hamlenin de görüldüğünü ifade
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ederek, şöyle devam etti: “Bütün
bunlar Türkiye’de bu konuya ve
teknolojiye, Türkiye’nin özellikle
savunma sanayiinde gelişmesine
verilen önem, çizilen ufuk ve
bunları sıkı bir şekilde takiple
gerçekleşen şeyler. Türkiye, çok
büyük adımlar attı. Bunları başka
ülkelerle mukayese ettiğimizde
de şunu söylemek lazım; teknoloji
alanında alınan mesafeler, atılan
adımlar başlangıçta çok küçük
adımlar olarak ortaya çıkıyor
ama daha sonra geometrik
bir şekilde kendisini katlayarak
büyüyor. Çok kısa zamanda büyük
mesafeler alındı, inşallah çok
daha kısa zamanda daha büyük
mesafeleri alacağız ve Türkiye
üretim bakımından savunma
sanayiinde çok ileriye gidecek. Bu
tabii sadece bir merak, sadece bir
kendi kendimizi övmek, bununla
iftihar etmek için yapılan bir iş
değil. Bu bir zaruret.
Eğer elinizde bu tür imkânlar
yoksa, başka ülkelere muhtaçsanız
çok kritik zamanlarda tam
ihtiyacınız olduğu anlarda sizi
ortada bırakabiliyorlar. En son
ABD ile yaşadığımız F-35’lerle
ilgili projede olduğu gibi, işlerine
gelmediği zaman sizi dışlamak

için bir operasyon yapabiliyorlar.
Elinizde imkânlar olursa,
bunları yerli olarak, millî olarak
geliştirebiliyorsanız, kimseye
muhtaç olmadan savunma sanayii
imkânlarına sahipseniz, o zaman
çok daha güçlü bir ülke olursunuz.
Masada güçlü olmanın, diplomasi
alanında güçlü olmanın şartı da
budur. Kissenger’ın bir sözü vardır:
‘Gücünüzün gölgesi masaya
düşmedikçe masada başarı
sağlamanız mümkün değildir.’
der. Dolayısıyla Türkiye bu alanda
büyük başarılar elde etti, bunların
bazı sonuçlarını da Libya’da,
Suriye’de yaşanan olaylarda, çok
yakın bir zamanda Azerbaycan’da
ikinci Karabağ Savaşı’nda gördük.
Azerbaycan’ın yıllardır işgal altında
olan kendi öz vatan topraklarını
kurtarmasında Türkiye’nin
geliştirdiği bu teknolojilerin çok
büyük faydası oldu, savunma
sanayii alanında Türkiye ile yaptığı
iş birliğinin faydası oldu.”
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, gençlere, projelerini
somutlaştıracağı imkânların
sunulmasının önemine işaret
ederek, TEKNOFEST gibi fuarların
da gençleri teşvik ettiğini dile
getirdi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

4. ULUSLARARASI
NECMETTİN ERBAKAN
VE MİLLÎ GÖRÜŞ
SEMPOZYUMU
dördüncüsünün
ise daha geniş
kapsamlı
olduğunu
söyledi.
TBMM Başkanı
Prof. Dr.
Mustafa
Şentop,
ESAM’ın,
Necmettin
Erbakan’ın
Türkiye’de
ilk kurduğu
düşünce
kuruluşu
olduğunu dile
getirerek,
kuruluş
aşamasında
yer alan
diğer isimleri
de anarak
şükranlarını
sundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
22 Ekim’de Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Itrî
Konferans Salonu’nda
düzenlenen 4. Uluslararası
Necmettin Erbakan ve Millî
Görüş Sempozyumu’na
katıldı.

T

BMM Başkanı Por. Dr. Mustafa
Şentop, programın açılışında
yaptığı konuşmada, bu
sempozyumların birincisine
“Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi (ESAM) İstanbul Şube
Başkanı” olarak katıldığını,

Her davanın, her zaman ve şart
altında liderliğini yapacak insanları
Cenabı Hakk’ın gönderdiğini,
o liderliklerin de o dönemin
şartlarına uygun vasıfları,
kapasiteleri içerecek şekilde
geliştiğini anlatan
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, “Erbakan
Hocamız da Türkiye’de uzun
yıllardır devam eden büyük
bir gerileme; sadece askerî
anlamda değil devlet yönetimi,
ekonomik, teknolojik anlamda,
150 yıldan fazla uzun süren bir
büyük gerilemenin, ona da zemin
teşkil eden bir öz güven kaybının
mevcut olduğu bir dönemde bu

büyük davanın liderliğine başladı.
” şeklinde konuştu.
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Refah Partisinin
kapatılma davası sırasında
Erbakan ile yaşadığı bir anıyı şöyle
aktardı:
“Ben Refah Partisinin
kapatılma davasında savunma
yapılmamasını, iddianameye
karşı sadece, ‘Anayasal düzene
göre böyle bir iddianamenin
hazırlanmaması gerektiğini, eğer
bu iddianame hazırlanmışsa
bundan sonra bu savunmaya
gerek yoktur.’ diye savunmayı
reddeden bir yaklaşım
önermiştim.
Kendisi, bunun, böyle bir
yaklaşımın doğru olmayacağını
ifade etmişti.
Yine Refah Partisinin kapatılma
kararının açıklandığı gün, ‘Bu,
bizim siyasi hareketimiz içerisinde
sadece bir noktadan ibarettir.’
diye yapmış olduğu açıklamanın
bugün ne kadar haklı, isabetli bir
açıklama olduğunu görüyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın video mesajının yer
aldığı programa, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, AK PARTİ
Genel Sekreteri Fatih Şahin,
ESAM Genel Başkanı Recai
Kutan, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Tekin, İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
milletvekilleri ve çok sayıda davetli
katıldı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021

75

TBMM’DEN HABERLER

PÜİS 21. OLAĞAN GENEL KURULU
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
“Kendi topraklarımızda
ve Mavi Vatan’da
petrol ve doğal gaz
aramalarına öncelik
veriyoruz. Türkiye’nin
bu çabaları özellikle
ülkemizin güçlenmesini
ve gelişmesini istemeyen
çevrelerde rahatsızlık
uyandırsa da bu konuda
kararlı tavrımızdan taviz
vermeyeceğiz.” dedi.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 11 Ekim’de
Petrol Ürünleri İşverenler
Sendikası (PÜİS) 21. Olağan Genel
Kurulunun açılışında yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin dört bir
yanından gelen iş insanlarıyla
bir araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
TBMM Başkanı Şentop, PÜİS’in,
Türkiye’nin en ücra köşeleri dâhil
olmak üzere bütün yurt geneline
yayılan 9 bin kayıtlı akaryakıt
bayisini çatısı altında toplayan
bir sendikal örgüt olarak 1967
yılından bu yana ekonomiye
katma değer kazandırmaya
devam ettiğini söyledi.
PÜİS ve üyesi akaryakıt
bayilerinin, vatandaşlara
verdikleri hizmetin ve ekonomiye
sağladıkları katkının öneminin,
yakın dönemdeki gelişmelerle bir
kez daha net şekilde anlaşıldığını
kaydeden Meclis Başkanı Şentop,
şöyle devam etti:
“Birkaç hafta önce İngiltere’de
baş gösteren akaryakıt krizi ve
bu krizin giderek derinleşmesi,
akaryakıt dağıtımının sekteye
uğraması halinde ortaya çıkacak
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ciddi sorunları göstermesi
bakımından ibret verici
mahiyettedir. Petrol türevlerinin
ulaşım alanında, yüzde 95’lik
oranda yüksek bir paya sahip
olması, muhtemel bir akaryakıt
krizinde sadece bireysel
tüketicilerin zarar görmesine
sebep olmayacak, ülkedeki
ve dünyadaki ticaretin ciddi
şekilde sekteye uğramasına ve
hatta insanların günlük hayatta
ihtiyaç duydukları birçok
ürüne ulaşamamalarına sebep
olacaktır.”
Devlet olarak Türkiye’nin
benzer akaryakıt krizlerini
tekrar yaşamaması için gerekli
tedbirlerin hızla alındığına işaret
eden TBMM Başkanı Şentop,
şunları kaydetti:
“Kendi topraklarımızda ve Mavi
Vatan’da petrol ve doğal gaz
aramalarına öncelik veriyoruz.
Türkiye’nin bu çabaları özellikle
ülkemizin güçlenmesini
ve gelişmesini istemeyen
çevrelerde rahatsızlık uyandırsa
da bu konuda kararlı tavrımızdan
taviz vermeyeceğiz. Enerji
kaynaklarında dışa bağımlılığın
millî bir beka sorunu olduğunu

tarih bize gösteriyor. Bu sebeple
dışa bağımlılığı azaltacak
politikaları oluşturmak ve
hayata geçirmek son derece
önemlidir. Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde her alanda ‘millî
ve yerli’ sloganıyla başlatılan
atılımların, enerji kaynakları ve
maden alanında da devam
ettirildiğini özellikle belirtmek
isterim.”
TBMM Başkanı Şentop, Petrol
Ürünleri İşverenler Sendikası’nın
21. Olağan Genel Kurulunda
yapılan demokratik seçimlerin
ve çalışmaların memleket için
hayırlara vesile olmasını dileyerek,
“Petrol Ürünleri İşverenler
Sendikası şemsiyesi altındaki,
iş insanlarından emekçilerine
kadar ülkemizin menfaatlerini
ön planda tutarak, yılın 365
günü, günün 24 saati, milletimize
kesintisiz, kaliteli hizmet sunan
bu büyük aileye sonsuz teşekkür
ediyorum.
Ülkemizin ve hatta Avrupa’nın en
yüksek üye sayısına sahip Petrol
Ürünleri İşverenler Sendikası’nın,
örnek alınması gereken teşkilatlı
yapısı bakımından hepinizi tebrik
ediyorum.” ifadesini kullandı.
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TBMM
BAŞKANI
ŞENTOP,
BAZI
ÜLKELERİN
MİLLÎ
GÜNLERİNİ
KUTLADI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bazı ülkelere millî günleri dolayısıyla kutlama
mesajı gönderdi. TBMM Başkanı Şentop, gönderdiği tebrik mesajlarında bu ülkelerle
ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temennilerini dile getirdi.

GİNE-BİSSAU
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Gine-Bissau Millî Günü
dolayısıyla Ulusal Halk Meclisi
Başkanı Cipriano Cassama’ya
kutlama mesajı gönderdi.
TBMM Başkanlığından 24 Eylül’de
yapılan yazılı açıklamaya göre,
Gine-Bissau halkını tebrik eden
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
şunları kaydetti: “Türkiye, GineBissau ile ilişkilerinin her alanda
gelişmesine önem atfetmektedir.
Müşterek gayretlerimizle
yoğunlaştırabileceğimiz
parlamentolar arası ziyaret ve
temaslar da hiç şüphesiz bu
ilişkilerimize olumlu katkılar
sağlayacaktır. Millî Gününüzü
bir kez daha kutlarken size ve
şahsınızda Gine-Bissau Ulusal
Halk Meclisinin değerli üyelerine
sıhhat ve muvaffakiyetler temenni
ederim.”
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İSPANYA
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 12 Ekim’de
İspanya Temsilciler Meclisi
Başkanı Meritxell Batet ve
İspanya Senatosu Başkanı Ander
Gil Garcia’ya ayrı ayrı tebrik ve
İspanya ziyaretinde gösterdikleri
nezaket için teşekkür mektubu
gönderdi.TBMM Başkanı Şentop,
“Köklerini tarihten gelen dostluk
bağlarından alan Türkiye-İspanya
ilişkilerinin ve parlamentolarımız
arasındaki yakın iş birliğinin,
önümüzdeki dönemde
halklarımızın ortak faydası
doğrultusunda her alanda daha
da gelişeceğine inanıyorum.”
görüşünü paylaştı. Şentop, “Millî
Gününüzü, Türk milleti ve şahsım
adına en içten duygularla tebrik
ediyor, İspanya halkına esenlik
ve refah, zatıâlinize ve İspanya
Temsilciler Meclisinin değerli
üyelerine başarı ve afiyet temenni
ediyorum.” ifadesini kullandı.

ALMANYA, ÇİN VE NİJERYA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Almanya, Çin Halk
Cumhuriyeti ve Nijerya’nın Millî
Günü’nü kutladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Almanya Federal Meclisi
Başkanı Wolfgang Schäuble, Çin
Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk
Kongresi Başkanı Li Zhanshu ve
Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı
Femi Gbajabiamila’ya 5 Ekim’de
birer tebrik mesajı gönderdi.
Üç ülkenin de Millî Günü’nü
kutlayan Şentop, mesajlarında,
bu ülkelerle ikili ilişkilerin
geliştirilmesine ve parlamentolar
arasındaki iş birliğinin
güçlendirilmesine yönelik
temennisini dile getirdi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

ÖZBEKİSTAN
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 1 Eylül’de Özbekistan’ın
Millî Günü dolayısıyla Özbekistan
Parlamentosu Yasama Meclisi
Başkanı Nuriddinjon İsmailov ve
Özbekistan Senatosu Başkanı
Tanzila Narbayeva’ya tebrik
mektubu yolladı.
TBMM Başkanı Şentop’un
mektubu şöyle:
“Özbekistan’ın Millî Günü
dolayısıyla, dost ve kardeş Özbek
halkını Türk milleti ve şahsım adına
en içten duygularla tebrik ederim.
Türkiye ve Özbekistan arasındaki
mevcut kardeşlik ve dostluk
ilişkilerinin temelinde derin
tarihî, kültürel ve insani bağlar
mevcuttur. Parlamentolarımız
arasındaki yakın ilişkiler de bu
zemin üzerinde gelişmekte, ikili
ve çok taraflı platformlarda ivme
kazanmaktadır.”
SLOVAKYA
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 1 Eylül’de
Slovakya’nın millî günü dolayısıyla
Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı
Boris Kollar’a tebrik mektubu
gönderdi. TBMM Başkanı
Şentop’un mektubu şöyle:
“Slovakya’nın Millî Günü
münasebetiyle Zât-ı Âlilerini
ve dost Slovak halkını Türk
milleti ve şahsım adına en içten
duygularla tebrik ederim. İkili
ilişkilerimizin her boyutta daha
ileri seviyeye çıkarılmasını ve
halklarımız arasındaki diyaloğun
geliştirilmesini teminen
parlamentolarımız arasındaki
mevcut dostluk ve iş birliğinin
güçlendirilerek devam ettirilmesi
samimi dileğimizdir. ”

SUUDİ
ARABİSTAN
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 23 Eylül’de Suudi
Arabistan Millî Günü dolayısıyla
Şûra Konseyi Başkanı Abdullah
Muhammed İbrahim Al-Sheikh’e
kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında Suudi Arabistan halkını
tebrik eden TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, “Ortak tarihî ve
kültürel bağlarımızın olduğu Suudi
Arabistan ile parlamentolar arası
ilişkilerimizin geliştirilmesi samimi
dileğimdir. Bu düşüncelerle
Suudi Arabistan halkına huzur,
zatıalinize ve Suudi Arabistan
Şûra Konseyinin değerli üyelerine
afiyet ve muvaffakiyet dileklerimi
iletirim.” ifadelerini kullandı.
TACİKİSTAN
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 9 Eylül’de Tacikistan
Millî Günü nedeniyle Tacikistan
Temsilciler Meclisi Başkanı
Mahmadtoir Zokirzoda ile
Tacikistan Millî Meclisi Başkanı
Rustam Emomali’ye iki ayrı mesaj
gönderdi. Tacikistan halkını Türk
milleti ve şahsı adına kutladığını
belirten Şentop, iki ülke
arasındaki kardeşlik ve dostluk
ilişkilerinin temelinde derin
tarihî, kültürel ve insani bağların
bulunduğunu kaydetti. Şentop,
“Dost ve kardeş Tacikistan halkına
sıhhat, huzur ve refah dileklerimi
iletirim.” ifadelerini kullandı.
VİETNAM
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Vietnam’ın Millî
Günü dolayısıyla 3 Eylül’de
Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı
Vuong Dinh Hue’ye kutlama
mektubu gönderdi. Türkiye ile
Vietnam arasındaki iyi ilişkiler
çerçevesinde parlamentolar

arasındaki iş birliğinin karşılıklı
temaslar ve diyalog yoluyla
güçlendirilmesini dileyen
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, “Dost Vietnam halkına
sıhhat, huzur ve refah, zatıâlinize
ve şahsınızda Vietnam Ulusal
Meclisinin değerli üyelerine
başarı ve mutluluk dileklerimi
iletirim.” ifadelerine yer verdi.
UGANDA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Uganda Millî Günü
dolayısıyla 9 Ekim’de mevkidaşı
Uganda Cumhuriyeti Meclis
Başkanı Jacob Oulanyah’a tebrik
mektubu gönderdi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, “Müşterek gayretlerimizle
yoğunlaştırabileceğimiz
parlamentolar arası ziyaret ve
temaslar da hiç şüphesiz bu
ilişkilerimize olumlu katkılar
sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.
KUZEY
MAKEDONYA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Kuzey Makedonya Millî
Günü dolayısıyla 8 Eylül’de Kuzey
Makedonya Meclis Başkanı
Talat Caferi’ye kutlama mesajı
gönderdi.
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, mesajında
“Köklerini tarihten gelen
kardeşlik ve muhabbet
bağlarından alan Türkiye-Kuzey
Makedonya ilişkilerinin ve
parlamentolarımız arasındaki
yakın iş birliğinin, önümüzdeki
dönemde halklarımızın müşterek
menfaatleri doğrultusunda
her alanda daha da gelişeceğine
ve bölge istikrarına katkı
sağlamaya devam edeceğine
yürekten inanıyorum.” ifadelerine
yer verdi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “TÜRKİYE’YE
KARŞI HASMANE BİR TUTUM”

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, burada
yaptığı konuşmada 10
büyükelçinin tutuklu Osman
Kavala’ya ilişkin açıklamaları
hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Bildiride Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne taraf
olmayan 3 ülke büyükelçisinin de
imzası olduğunu aktaran TBMM
Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
“Bu, Lozan Antlaşması’na
da Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne de aykırıdır.
Bununla ilgili AİHM’nin 10’un
üzerinde verdiği karar var,
Yunanistan bu kararların
hiçbirisine uymamış. Şimdi AİHM
kararları konusunda Türkiye’ye
karışan bir hassasiyet açıklaması
yapanlar, Yunanistan’ın bu 10
karara uymaması konusunda
bu güne kadar açıklama,
değerlendirme yapmışlar mı?
Yapmamışlar. Başka Avrupa
ülkelerinde de uymayanlar
var, Almanya var, İngiltere
var, bunlarla ilgili açıklama,
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TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
25 Ekim’de Trakya
Kalkınma Ajansı ve
Çerkezköy Ticaret ve
Sanayi Odası ile Çerkezköy
Belediyesinin iş birliği
ile gerçekleştirilen
Çerkezköy Endüstriyel
Fuarı’nın açılışına katıldı.
TBMM Başkanı Şentop,
yaptığı konuşmada, 10
büyükelçinin tutuklu
Osman Kavala’ya
ilişkin açıklamalarını
değerlendirdi.
değerlendirme yapılmış mı?
Yapılmamış.”
Mustafa Şentop, büyükelçilerin,
AİHM kararlarıyla ilgili
hassasiyetleri varsa başka
ülkeler kararlara uymadığında
da reaksiyon göstermeleri
gerektiğini ifade etti.
Başka ülkelere tek kelime
sarf etmeyen ülkelerin
büyükelçilerinin Türkiye söz
konusu olunca meseleyi
eleştirmelerinin samimiyetsiz
olduğunun altını çizen TBMM
Başkanı Şentop, “Meselenin
AİHM kararlarına uymayla ilgili
bir mesele olmadığına, esasen
ortadaki meselenin Türkiye’ye
karşı hasmane bir tutum
olduğuna kanaat getiririz.” dedi.
Yargının etkilenmemesi için
yargılama süreçlerinde,
TBMM’deki milletvekillerinin dahi
konuyla ilgili konuşmadığına
işaret eden, Meclis Başkanı
Şentop, şunları kaydetti:

“Bu işin bir tarafı, esas vahim olan
tarafı şu; bu bildiri içerisinde bu
10 büyükelçi diyor ki: ‘Türkiye
derhal bir tahliye kararı
vermelidir.’ diyor.
Bu kararı kim verecek? Mahkeme
verecek. Biliyorsunuz bizim
Anayasamızda TBMM’de devam
eden bir yargılama süreciyle
ilgili soru sormak, araştırma
yapmak, hatta konuşma
yapmak bile yargı yetkisinin
kullanılmasını etkileyeceği için
yasaklanmış, Anayasa tarafından.
Biz, milletvekilleri olarak
TBMM’de bu büyükelçilerin
konuşmuş olduğu davayla
ilgili konuşamazken, Anayasa
bunu bize yasaklamışken, bizim
milletvekillerimize yasaklamışken
kalkıp yabancı ülkelerin
büyükelçilerinin yargıya talimat
verir bir şekilde, ‘derhal serbest
bırakılmasının sağlanması’
şeklinde bir ifadeyle bir bildiri
kaleme almaları Türkiye’de
iç işlerine çok açık ve çok
terbiyesizce bir müdahaledir.“
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TBMM’DEN HABERLER

ULUSLARARASI AHMED CEVDET PAŞA
SEMPOZYUMU
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
30 Ekim’de TBMM ve
Osmangazi Belediyesi
öncülüğünde
Panorama 1326 Bursa
Fetih Müzesinde
düzenlenen
Uluslararası Ahmed
Cevdet Paşa
Sempozyumu’na
katıldı.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, yaptığı
konuşmada, milletvekilliğine
başlamadan önce Marmara
Üniversitesinde hukuk tarihi
alanında profesörlük görevinde
bulunduğunu, Osmanlı hukuku
üzerine çalışmalar yürüttüğünü
kaydetti.
Ahmed Cevdet Paşa’nın, hayatına
birçok şey sığdırdığını belirten
TBMM Başkanı Şentop, “Burada
dedesinin de hakkını vermemiz
lazım. Kendisini keşfeden
dedesidir. Lofça’da 16 yaşına
kadar orasının imkânlarıyla
tahsil görmüş, müftülükte
de müsevvidlik yapıyor. Yani
fetvaların taslağını hazırlıyor o
yaşlarda. Fakat dedesi, Lofça’nın
ona yetmeyeceğini anladığı için
kendisini İstanbul’a gönderiyor.
İstanbul’da tahsiline devam
ediyor.” diye konuştu.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, üniversite eğitimi için
yurt dışından Bursa’ya gelen
gençlerle bir araya geldi.
Bursa Merinos Gölpark Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen
programda konuşan TBMM
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Başkanı Mustafa
Şentop, yurt
dışından gelen
öğrencilerin
yabancı değil,
misafir olduğunu
belirtti.
Milletvekili
seçildiği 2011
yılına kadar 18 yıl
boyunca Marmara
Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde görev yaptığını, bu
nedenle gençlere hitap etmeyi
sevdiğini ifade eden Mustafa
Şentop, şunları kaydetti:

belli bir başarı düzeyinin, yetenek
düzeyinin üstünde, seçilerek
buraya gelmiş öğrenciler.
Biz bundan da ayrıca büyük
memnuniyet duyuyoruz.

“Türkiye kendi gönül
coğrafyasında yaşayan bütün
farklı renkten, dilden, farklı ırk
kökeninden olan bütün insanların
ana vatanıdır. O bakımdan misafir
demek bile aslında fazla, Türkiye
hepimizin.

Hangi iş olursa olsun o işi en iyi
yapan siz olmalısınız,
böyle bir iddianız olmalıdır.
Tek tek bunu hepinizin
yapabileceğine inanıyorum.
Başarılar diliyorum.”

Bursa’da 7 binin üzerinde bu
şekilde misafir öğrencimiz varmış,
bu önemli bir sayı. Şüphesiz bu
öğrenciler kendi ülkelerinden

Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş da kentteki
üniversite ve yurt kapasiteleri
hakkında bilgi verdi.

MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK

TBMM
BAŞKANI
ŞENTOP
ÇANKIRI’DA
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop,
15 Ekim’de Çankırı Karatekin
Üniversitesi Akademik Yıl
Açılış Töreni’ne katıldı.

K

arayolu ile Çankırı’ya
gelen TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, kent
meydanında, Vali Vekili Şahin
Bayhan, AK PARTİ
Grup Başkanvekili ve Çankırı
Milletvekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu, AK PARTİ Çankırı
Milletvekili Salim Çivitcioğlu,
Belediye Başkanı İsmail
Hakkı Esen, Çankırı Karatekin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Harun Çiftçi ve kurum müdürleri
tarafından karşılandı. Çankırı
Karatekin Üniversitesi 2021-2022
Akademik Yılı Açılış Töreni’ne
katılan TBMM Başkanı Şentop,
“İstikbale bizimle birlikte yürüme
arzusundaki mazlum halklar
bizim gayretimizi, daha da
güçlenmemizi bekliyor.” dedi.
Ardından Çankırı Belediyesine
geçen TBMM Başkanı Şentop,
burada Belediye Başkanı İsmail
Hakkı Esen’den çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Şentop, Çankırı
Belediyesinden Ulu Cami’ye
kadar yürüyerek vatandaşları
selamladı. TBMM Başkanı Şentop,
Mehmet Akif Ersoy’un 15 Ekim
1920 Cuma günü Ulu Cami’de
verdiği vaazın 101. yıl dönümünde
camiyi ziyaret ederek cuma
namazını kıldı.

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop,
Hacı Murad-ı Veli
Anadolu İmam
Hatip Ortaokulunu
ziyaret etti. TBMM
Başkanı Şentop,
burada yaptığı
konuşmada,
Türkiye’de 18
milyondan fazla
ortaöğretim
öğrencisi olduğunu söyledi.
Eğitimde önemli ilerlemeler
kaydedildiğini belirten
TBMM Başkanı Şentop,
“Cumhurbaşkanımızın özel
dikkat ve hassasiyetleri ile
uzun zamandır fiziki mekânlar
iyileştirilerek öğretmen sayısı
artırıldı. 1 milyonun üzerinde
öğretmenimiz var. Bunun 600
binden fazlası son 20 yılda
alınmış öğretmenlerimiz.” diye
konuştu.
Çankırı’da basın mensuplarıyla
bir araya gelen TBMM Başkanı
Şentop, siyasi cinayetler
işlenebileceği iddialarıyla ilgili,

“Doğru bilgi varsa, somut bilgi
varsa bunun intikal ettirileceği
yerler emniyet, güvenlik güçleri
ve savcılıklardır. Onlar gerekeni
yaparlar. Böyle bir ortam yok
Türkiye’de ve böyle bir ortama
müsaade edilmez.” dedi. Bir
güvensizlik ortamı, bir kargaşa
ortamı oluşturmanın, terör
örgütlerinin çok arzu ettiği
işler olduğunu belirten TBMM
Başkanı Şentop, “Eğer gerçekten
savcılıklara bildirilecek düzeyde
bir duyum varsa oraya bildirilir,
ama bunu kamuoyu önünde bir
dedikodu kabilinden konuşmak,
siyaset malzemesi olarak
konuşmak çok tehlikelidir ve çok
yanlıştır.” şeklinde konuştu.
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EYLÜL AYI
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)
Genel Kurul / Komisyonlar
Süresi
Toplantı Sayısı Toplantı
(Saat)
(Alt Komisyon Dâhil)

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen

62

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1

29

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

1110
(879+231)

-

Adalet

-

-

Millî Savunma

-

-

İçişleri

-

-

Dışişleri

-

-

-

-

-

-

Kanunlaşan

-

Karar Olan

-

Geri Alınan

-

Çevre

-

-

Komisyonlarca Raporlanan

-

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler

-

-

Komisyonlarda Bulunan

3481

Genel Kurulda Bulunan

67

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar

-

Kabul Edilen Diğer Kanunlar

-

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere
Gönderilen Kanunlar
Kabul Edilen Kararlar

Komisyon

Gelen Dilekçe

Tarım, Orman ve Köyişleri

-

-

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

-

-

Dilekçe

-

-

Plan ve Bütçe

-

-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

-

-

İnsan Haklarını İnceleme

-

-

Avrupa Birliği Uyum

-

-

-

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

-

-

-

Güvenlik ve İstihbarat

-

-

Dijital Mecralar

-

-

Dilekçe İstatistiği
Sonuçlanan

Karma (Anayasa ve Adalet)

-

-

Karma (Dilekçe ve İHİK)

-

-

Kapalı Oturumlar

-

-

Dilekçe

3792

-

İHİK

273

136

Komisyonlar Toplam

-

-

1

-

TBMM Genel Kurulu

-

-

KEFEK

131 adet dilekçe 8 grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

3

-

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

¹ 01/09/2021- 30/09/2021 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

2

Anayasa

Gelen

3

TBMM Başkanlığında Bulunan

-

Karma Komisyonda Bulunan3

1359

Genel Kurulda Bulunan

-

Dokunulmazlığı Kaldırılan

-

Cumhurbaşkanlığına iade

-

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Toplantı
Sayısı

Komisyon

4

Toplantı Süresi
(Saat)

Müsilaj Komisyonu

34

32 saat

Meclis Araştırması
Komisyonları Toplam

3

32 saat

Yerinde İnceleme

30/09/2021 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği
Önerge
Gelen
Cevaplanan /
Görüşülen

84

Yazılı Soru

Başkanlıktan Soru

Meclis Araştırması

Genel Görüşme

Meclis Soruşturması

2741

4

55

1

-

1189

5

-

-

-
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EKİM AYI
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)
Genel Kurul / Komisyonlar
Süresi
Toplantı Sayısı Toplantı
(Saat)
(Alt Komisyon Dâhil)

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen

55

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1

28

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1

3

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

1141
(907+234)

-

-

Adalet

-

-

Millî Savunma

-

-

İçişleri

-

-

Dışişleri

1

4 saat 17 dk

-

-

-

-

Kanunlaşan

6

Karar Olan

-

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

Geri Alınan

-

Çevre

1

4 saat 5 dk

Komisyonlarca Raporlanan

4

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler

-

-

Tarım, Orman ve Köyişleri

-

-

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

3

10 saat 15 dk

4 (14+36)

2 saat 45 dk.

6

42 saat 38 dk.

Komisyonlarda Bulunan

3636

Genel Kurulda Bulunan

64

¹ 01/10/2021- 31/10/2021 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği

Dilekçe
Plan ve Bütçe

Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar

4

Kabul Edilen Diğer Kanunlar

2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere
Gönderilen Kanunlar

-

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

Kabul Edilen Kararlar

4

Dilekçe İstatistiği
Komisyon

Gelen Dilekçe

Sonuçlanan

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

-

İnsan Haklarını İnceleme

-

4 (1 +3 )

61 saat

1

1 saat 10 dk.

4 (34+15)

12 saat

Güvenlik ve İstihbarat

4

7 saat 30 dk.

Dijital Mecralar

1

1 saat 51 dk.

4

Avrupa Birliği Uyum

5

Karma (Anayasa ve Adalet)

-

-

Karma (Dilekçe ve İHİK)

-

-

-

-

Dilekçe

2632

218

Kapalı Oturumlar

İHİK

253

71

Komisyonlar Toplam

29

147 saat 31 dk.

-

-

TBMM Genel Kurulu

12

80 saat 9 dk.

KEFEK
2

Anayasa

66 adet dilekçe 8 grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Alt Komisyon
Yerinde İnceleme
6
Başkanlık Divanı
4
5

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

3

Gelen

5

TBMM Başkanlığında Bulunan

-

Karma Komisyonda Bulunan3

1368

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Toplantı
Sayısı

Komisyon
Müsilaj Komisyonu

Toplantı Süresi
(Saat)

44

Genel Kurulda Bulunan

-

Kadına Şiddet Komisyonu

Dokunulmazlığı Kaldırılan

-

Cumhurbaşkanlığına iade

-

Meclis Araştırması
Komisyonları Toplam

18 saat 10 dk.

13 (3+10 )

64 saat

17

82 saat 10 dk.

7

31/10/2021 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği
Önerge
Gelen
Cevaplanan /
Görüşülen

Yazılı Soru

Başkanlıktan Soru

Meclis Araştırması

Genel Görüşme

Meclis Soruşturması

1628

7

194

3

-

1684

5

-

-
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
PARLATINO BAŞKANI SOTO İLE
GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 11 Ekim’de
Latin Amerika ve Karayipler
Parlamentosu (Parlatino)
Başkanı Jorge Pizarro Soto ve
beraberindeki heyetle görüştü.

J

orge Pizarro Soto'yu
TBMM'de misafir etmekten
duyduğu memnuniyeti dile
getiren TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Türkiye'nin,
Latin Amerika ve Karayipler ile
ilişkilerinin geliştirilmesinde, başta
Parlatino olmak üzere bölgesel
kuruluşların önemli rol oynadığını
düşündüklerini ifade etti.

86
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Jorge Pizarro Soto'nun, Türkiye'ye
gerçekleştirdiği ziyaretin, ilişkilere
katkı sağlayacağına inandığını
vurgulayan TBMM Başkanı
Şentop, şunları kaydetti:
"Yarım asrı aşan bir geçmişe
sahip olan Parlatino, demokratik
değerlerin savunulmasına
ve parlamenter kültürün
güçlendirilmesine katkı
sağlamaktadır. Türkiye Büyük
Millet Meclisine Latin Amerika
parlamentosunda gözlemci
üyelik statüsü kazandıracak olan
İşbirliği Anlaşması'nın sadece
kâğıt üzerinde kalmayacağını
ve bölge ülkeleriyle somut
olarak iş birliği geliştirmesine

vesile olacağını düşünüyorum.
Bölgenin bir diğer parlamenter
teşkilatı olan AND Parlamentosu
ile de gözlemci üyeliğimizi tesis
eden Mutabakat Muhtırası'nı 2019
yılında imzalamıştık. Covid-19
salgını süresince fiziken yüz yüze
görüşmelerin ertelenmesi veya
iptali sebebiyle yakın temas
imkânımız olmadı uzun süre.
Bundan sonra inşallah yüz yüze
temasları başlatarak, ilişkilerimizi
güçlendirecek adımlar atacağız."
Türkiye'nin, Latin Amerika ile
ilişkilerini 19. yüzyıla kadar
götürebilmenin mümkün
olduğunu dile getiren Şentop,

MASKE
MESAFE
TEMİZLİK

zaman içerisinde birçok
gelişmenin yaşandığını söyledi.
"1998 yılında 'Latin Amerika ve
Karayipler Eylem Planı' başlıklı bir
çalışma uygulamaya geçirilmişti,
o tarihten itibaren de bu ilişkilere
daha fazla önem veren bir
yaklaşım var olmuştur." diyen
TBMM Başkanı Şentop, bu planın
2006 yılında güncellendiğini
ve aynı sene Türkiye'de "Latin
Amerika ve Karayipler Yılı" ilan
edildiğini anımsattı.
Mustafa Şentop, "Bunun
neticesinde, bölge ülkeleriyle
stratejik nitelik kazandırdığımız
ilişkilerimizde karşılıklı fayda,
saygı, dostluk ve iş birliği
temelinde hızlı gelişmeler
kaydedilmiştir. Bu ilişkilerin
parlamenter boyutunu daha da
güçlendirerek bugüne kadar
yapılanları daha ileriye taşımalıyız.
Sadece siyasi, ekonomik ve
ticari ilişkilerimizin değil, Latin
Amerika ile kültürel ilişkilerimizin
de geliştirilmesi için adımlar
atıyoruz. Bütün bu gayretlerimiz,
halklarımızın birbirini daha
iyi anlaması, yakınlaşması ve
böylece bazı muhtemel ön
yargıların veya farklı mecralardan
gelebilecek olumsuz
tesirlerin bertaraf
edilebilmesi
için önemlidir."
değerlendirmesinde
bulundu.
Ermeni diasporasının
1915 olaylarına ilişkin
iddiaları temelinde
bazı üye ülkelerin
Türkiye'nin gözlemci
üyeliğinin önüne
engeller koyduğunu
anlatan TBMM Başkanı
Şentop, "Birçok ülkenin
bunun karşısında
tavır almasından ve
Parlatino yönetiminin
de bu süreçte
Türkiye ile diyaloğa
açık bir tutum

sergilemesinden memnuniyet
duyduk. Biz bu tür konuları, tarihî
tartışma konularını öncelikle
parlamentoların, siyasetin alanı
olarak görmüyoruz. Zaman
zaman Fransa ile aramızda bazı
siyasi sorunlar yaşandığında
bazı milletvekillerimiz Fransa'nın
Cezayir'de ve Ruanda'da
yapmış olduğu soykırım ve
katliamlarla ilgili karar alalım diye
önergelerde bulunuyorlar, ancak
biz bunları doğru bulmuyor,
gündeme almıyoruz." diye
konuştu.
Hem hukuk, hem tarih, hem
de hukuk tarihi çalışmış bir
akademisyen olarak bu konunun
hukuki ve tarihî boyutu olduğunu
hatırlatan TBMM Başkanı Şentop,
"Böyle konularda soykırım gibi
çok ciddi bir iddia ile ilgili olarak
öncelikle uluslararası sözleşmeye
göre karar verecek merciler
ancak mahkemelerdir. Bu konu
iki kez AİHM'ye farklı şekillerde
gitmiştir. AİHM verdiği kararlarda
soykırım nitelendirmesinin çok
güçlü dayanaklarının olması
gerektiğini, halbuki konunun
tarihçiler arasında iddialar
içeren bir konu olduğunu ve
buna soykırım denemeyeceğini

ifade etmiştir. Tarihî olarak da
bizim tarihimiz bakımından
hiçbir endişemiz, saklamak
istediğimiz, ortaya çıktığında
utanacağımız bir olay olduğunu
düşünmediğimizden dolayı
bu konuda açık davrandık."
görüşünü paylaştı.
Parlatino Başkanı Jorge Pizarro
Soto ise konuşmasına, "Bizi,
TBMM'nin muhteşem binasında
ağırladığınız için gerçekten çok
teşekkür ederim." diyerek başladı.
Soto, bu toplantıyı salgından
önce gerçekleştirmeyi
öngördüklerini belirterek,
"Parlatino'yu oluşturan 23
ülkenin başkanlarının temsilcisi
olarak burada şu anda sizinle
bulunmaktan onur duyuyorum."
dedi.
Konuşmaların ardından TBMM
Başkanı Mustafa Şentop ve
Parlatino Başkanı Jorge Pizarro
Soto, Türkiye'nin Parlatino'ya
gözlemci üye olması ile ilgili
protokolü imzaladı.
Daha sonra Soto ve beraberindeki
heyet, FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında, Meclis'in
bombalanan yerleri ile TBMM
Genel Kurul Salonu’nu gezdi.

TBMM’DEN HABERLER

TBMM Türkiye-Şili
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı, AK PARTİ
Samsun Milletvekili Orhan
Kırcalı, Latin Amerika
Ülkeleri Parlamento Birliği
(PARLATINO)'nin Başkanı Jorge
Pizarro Soto ve beraberindeki
heyet onuruna Mecliste yemek
verdi.
Türkiye-Şili Parlamentolar
arası Dostluk Grubu Başkanı
Kırcalı, görüşmede yaptığı
konuşmada konuk heyeti
Mecliste ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Türkiye'nin gözlemci üye olarak
PARLATINO'ya katılmasına dair
imzalanan protokolün önemine
vurgu yapan Kırcalı, Türkiye'nin
son yıllarda Latin Amerika ile
oldukça güçlü ilişkiler kurduğuna
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dikkati çekti. Kırcalı sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyetini tanıyan ilk
Latin Amerika ülkesi olan Şili'nin
bizim için özel bir yeri vardır.
Latin Amerika ve Karayipler
Bölgesi'nden olan Şili ile karşılıklı
güvene dayalı köklü bir ilişki
bulunmaktadır. Parlamentolar
arası dostluk gruplarının iki ülkede
kurulmuş olması da bu alandaki
karşılıklı iradeyi işaret etmektedir.
Ticaret ve ekonomiden
savunma sanayiine, Antarktika
Bilim Seferi’ne kadar uzanan
işbirliğimize değer veriyoruz.
Şili, Latin Amerika ve Karayip
Bölgesi'nde Türkiye'nin 5'inci en
büyük ticaret ortağıdır. Birçok
alanda stratejiler geliştirerek her
iki ülkenin yararına olacak şekilde
işbirliğimizi geliştirmek için
çalışıyoruz."

PARLATINO Başkanı Jorge Pizarro
Soto ise tüm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs salgını
nedeniyle ziyaretini gecikmeli
olarak gerçekleştirebildiğini
belirtti ve Türkiye'nin son yıllarda
Latin Amerika ile siyasal, sosyal
ve ekonomi alanında işbirliğinin
geliştirilmesi için gösterdiği
çabanın önemine vurgu yaptı.
Pandemi koşullarının başta
ekonomi olmak üzere birçok
alanda ülkeleri zor durumda
bıraktığının altını çizen Soto, Latin
Amerika'da insanların koronavirüs
aşısı ve gıdaya erişim güçlüğü
çektiğini belirtti.
Soto, "Salgın koşulları, kötü ve
iyi ekonomik durumu olan
insanlar arasındaki mesafenin
açılmasına neden oldu."
değerlendirmesini de yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,
PAB BAŞKANI PACHECO İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Ankara'ya resmî
ziyarette bulunan Parlamentolar
Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte
Pacheco ile görüştü.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, 5 Ekim’de
Meclisteki makamında
gerçekleşen görüşmede, PAB
Başkanı Pacheco'yu TBMM'de
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Pacheco ile 7 Eylül'de Viyana'da
PAB tarafından düzenlenen
5'inci Dünya Parlamento
Başkanları Konferansı dolayısıyla
görüştüğünü hatırlatan Şentop,
"Uluslararası, parlamentolar arası
zeminlere büyük önem veriyoruz.
Bunların içinde en kapsamlı, tarihi
bakımından en eski ve etkili olanı

90

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021

PAB'dır. PAB'ın bütün toplantılarına
katılmaya gayret gösteriyoruz.
Yapılan bütün çalışmaları
yakından takip ediyoruz. Üretilen
belgeleri, hazırlanan raporları
titizlikle inceliyoruz." diye konuştu.
Dünyanın zor bir dönemden
geçtiğini, yakın zamanda
Afganistan'da yaşanan
gelişmelerin herkesi rahatsız
ettiğini belirten Mustafa Şentop,
"Afganistan'da hükümet kuruldu
fakat arzu ettiğimiz kapsayıcılıkta
bir hükümet olmadı. Ekonomik
olarak, hatta daha özel ifadeyle
temel ihtiyaç malzemelerinin
karşılanmasında ciddi sıkıntılar
var. Afganistan'da yaşayan
18 milyon insanın en azından
insani şartlarının asgari olarak
düzenlenmesi konusunda
girişimde bulunmak gerekir

diye düşünüyorum." ifadelerini
kullandı.
Başta İran olmak üzere, komşu
ülkelerle iş birliği içinde
Afganistan'dan ortaya çıkacak
göç hareketlerinin kontrol altına
alınması gerektiğini kaydeden
Şentop, bu konularda uluslararası
kamuoyu ve Birleşmiş Milletler’in
sorumluluk üstlenmesi gerektiğini
vurguladı.
Türkiye'nin, göç konusunda
muzdarip olduğunu, başta
Suriyeli olmak üzere 4 milyonun
üzerinde düzensiz göçmeni
ağırladığını söyleyen TBMM
Başkanı Şentop, "Bunlar kısa
süreli değil, 10 yılı aşkın süredir
Türkiye'de. Bu tür, dünyanın
farklı yerlerinde çıkan sorunların
mali ve insani yükünü komşu

MASKE
MESAFE
TEMİZLİK

ülkelerin taşımaması çok büyük
bir haksızlık ortaya çıkarıyor.
Özellikle göçe sebebiyet veren,
istikrarsızlıklarda pay, sorumluluk
sahibi olan ülkelerin bunun
sorumluluklarını üstlenmemesi
çok üzüntü ve endişe
vericidir. Afganistan'da, daha
önce Irak'ta, Suriye'de göçe
sebebiyet veren Türkiye değil.
Aksine buraları yaşanmaz hale
getiren ülkeler Batı ülkeleridir."
değerlendirmesini yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa
Birliği (AB) ile 18 Mart 2016'da
göçmenlerle ilgili sorumluluğun
paylaşılmasına yönelik mutabakat
imzalandığını, Türkiye buradaki
sorumluluklarını yerine getirdiği
halde AB'nin halen birçok
başlıkta yükümlülüklerini yerine
getirmediğini ifade etti.
Avusturya ve İspanya ziyaretleri
kapsamında bir araya geldiği
birçok AB yetkilisi ile AB

yardımlarını da görüştüklerini
hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:
"AB'nin yardımlarını dile getiren
gazeteci ve siyasetçilere şunu
söyledim; bu konu konuşmaya
değer bir konu değil. Sizin
yerinizde olsam bu konuyu dile
getirmekten utanırım. Türkiye,
AB'nin 5 yıldır gerçekleştirmeyi
taahhüt ettiği ve halen ancak
yarısı civarında gerçekleşmiş
olan mali yardımın 10 katından
fazlasını bugüne kadar zaten
kendisi yaptı. Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere bu konulara
daha ciddiyetle, insani ve
vicdani yaklaşılması gerektiğini
düşünüyorum."
PAB Başkanı Pacheco da
Türkiye'nin, parlamentolar arası
diplomasi konusunda kurumlar
arasında iyi olan ilişkilerini daha
da iyileştirme konusunda gayret
gösterdiğini söyleyerek, "Bu
konuda birlikte çalışacağımıza
olan inancım tamdır." dedi.

Parlamenter diplomasiyi dünya
için "olmazsa olmaz" olarak
gördüğünü belirten Pacheco,
"Bizler parlamentolar olarak
halklarımızı temsil ediyoruz.
Parlamentolarımızda birbirinden
çok farklı fikirleri bir araya
getirmiş çatılar olarak faaliyet
gösteriyoruz. Sizler başta
olmak üzere yoğun
temaslarınızda önerileri,
fikirleri alıyorum ve bu
yoğun temaslardan mutluluk
duyuyorum." şeklinde konuştu.
Görüşmenin ardından TBMM
Başkanı Şentop, Pacheco'ya,
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki
hain darbe girişimi sırasında
bombalanan alanı gezdirerek, o
gece yaşananlar hakkında bilgi
verdi. Pacheco, daha sonra bu
alana kırmızı karanfil bıraktı.
TBMM Başkanı Şentop,
Pacheco'ya yenilenen TBMM
Genel Kurul Salonu'nu da
gezdirdi.

TBMM’DEN HABERLER

PAB Başkanı Pacheco,
TBMM Başkanı
Mustafa Şentop
ile görüşmesinin
ardından PAB Türk
Grubu Başkanı
AK PARTİ İstanbul
Milletvekili Ravza
Kavakcı Kan ve PAB
Türk Grubu üyeleriyle
bir araya geldi.
Kan, görüşmenin
başında yaptığı
açıklamada, PAB
Başkanı Pacheco'yu
TBMM'de
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile
getirdi. PAB Türk
Grubunun 9 üyesi olduğunu
hatırlatan Kan, "PAB'ın önem
verdiği kadın temsili konusunda
da iddialıyız. Üyelerimizin üçte
biri kadın üyelerden oluşuyor.
Toplantılarda da muhakkak bu
hassasiyeti gösteriyoruz. Aynı
şekilde genç temsili açısından iki
genç üyemizle PAB'ın, gençlerin
önünü açma konusundaki
hassasiyetini, PAB Türk Grubu
olarak biz de yansıtmaya
çalışıyoruz." diye konuştu. Kan,
PAB Türk Grubunda, Mecliste
grubu bulunan 5 ayrı partinin
temsil edildiğine dikkati çekti.

aracılığıyla gerçekleştirdikleri
ilişkilerin, iyi bir müzakere ve
uzlaşı örneği olduğunu söyledi.
PAB'ın, 179 ülke parlamentosunda
oluşturulan, 130 yıldan fazla
geçmişi bulunan bir kurum
olduğunu belirten Elitaş, "PAB'ın
hem küresel dayanışma hem
uluslararası barış ve demokrasi
hem de sürdürülebilir kalkınmada
öncülük edeceğine, etmesi
gerektiğine inanıyoruz." ifadesini
kullandı.
Daha sonra PAB Başkanı Duarte
Pacheco, CHP, HDP, MHP ve
İYİ Parti heyetleriyle ayrı ayrı bir
araya geldi.
Pacheco, sırasıyla CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç, HDP
Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,
MHP Grup Başkanvekili Erkan
Akçay ve İYİ Parti TBMM Grup
Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile
Mecliste görüştü.

PAB Başkanı Pacheco AK PARTİ
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
ile görüştü.
Görüşmede, PAB Başkanı
Pacheco'ya yeni görevinde
başarı dileyen Elitaş, ülkelerin,
birbirleriyle parlamenterleri
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PAB Başkanı Pacheco'nun MHP
Grup Başkanvekili Akçay ve
beraberindeki heyetle yaptığı
görüşmeye, PAB Türk Grubu
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da
katıldı. Görüşmeler basına kapalı
gerçekleşti.

Ay yıldızlı ekip, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu
oldu.

skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek
adını zirveye yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde
düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın
finalinde İspanya'yla karşılaştı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda
kupanın sahibi olan millîler, 2021'de de zirveye
yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikinci kez yaşadı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün
kontratak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10.
dakikada farkı 2'ye çıkaran ay yıldızlı ekip,
21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi
Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye,
devreyi 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da golle başlayan millîler, Ömer
Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı
5'e çıkardı. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın

TBMM Başkanı Şentop, Ampute Futbol Millî Takımı’nı
tebrik etti
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, üst üste
2. kez Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol
Millî Takımımızı 19 Eylül’de sosyal medya hesabından
paylaştığı mesaj ile kutladı. TBMM Başkanı Şentop,
mesajında, “İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste
2. kez Avrupa Şampiyonu olma gururunu bizlere
yaşatan Türkiye Ampute Futbol Millî Takımımızı
yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

SİVAS KONGRESİ’NİN
102. YIL DÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop, Sivas
Kongresi’nin 102. yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında
Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

T

BMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop ve
beraberindekiler, 4 Eylül’de
Cumhuriyet Meydanı'ndaki
törende, saygı duruşunda
bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan,
Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Birol Çetin, Sivas
milletvekilleri ve diğer protokol
üyeleri katıldı. TBMM Başkanı
Şentop ve beraberindekiler,
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çelenk bırakma töreninin
ardından Sivas Kongresi'nin
temsilî canlandırılması için Atatürk
ve Kongre Müzesi'ne geçti.

kıyamın idrak edildiği bu anlamlı
günde bir arada olmaktan
mutluluk duyduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, Sivas
Kongresi'nin 102. yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında,
tiyatro oyuncuları tarafından
Sivas Kongresi'nin temsilî
olarak canlandırılmasını izledi.
Oyunun ardından TBMM Başkanı
Şentop, Mustafa Kemal Atatürk'ü
canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu
sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve
diğer oyuncuları kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
mücadele arkadaşlarını, şehitleri
ve vefat etmiş gazileri minnet
ve şükranla andığını dile getiren
Mustafa Şentop, "Tarihî hadiseleri
sadece geçmişin konusu
olarak görmek yahut yalnızca
bir kronoloji meselesi olarak
addetmek eksiktir, sınırlayıcıdır.
Esasen tarih, bugünü tanzim
etmenin, yarını ise inşa etmenin
kaynağıdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı
Serdar Çam, Sivas Valisi Salih
Ayhan, Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin,
milletvekilleri ve diğer ilgililer de
tarihî salondaki sıralara oturarak
canlandırmayı takip etti.

Programın sonunda sahnelenen
halk oyunu gösterisinin ardından
TBMM Başkanı Şentop ve
beraberindekiler, düzenlenen
çeşitli spor müsabakalarında
dereceye giren sporculara ödül
verdi.

Şentop, Sivas Kongresi'nin
102. yıl dönümü dolayısıyla
Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenen törende yaptığı
konuşmada, Anadolu'daki varlığın
sembol şehirlerinden Sivas'ta,
102 yıl evvel tezahür eden millî

Törene, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Serdar Çam, Sivas
Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri,
Sivas Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin, Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Birol Çetin, protokol
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 12 EYLÜL DARBESİNİN
41. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE MESAJ YAYIMLADI
"Aziz Türk Milleti;
Tarih geriye sarılamaz, ama
bugünün masasına koyularak
incelenip tartışılabilir.
Bundan 41 yıl önce, 12 Eylül
1980’de, saat 04.00’da
radyodan okunarak ilan
edilen askerî darbe bildirisi ve
akabinde yaşanan gelişmeler,
sonuçları itibarıyla ülkemizin
toplumsal, siyasal ve demokratik
tarihinde trajik bir dönemi
işaretlemektedir.
Yüce Meclisimizin
feshedilip milletvekillerinin
dokunulmazlığının kaldırıldığı,
siyasî partilerin kapatılıp yasama
yetkisinin ‘Millî Güvenlik
Konseyi’ne devredildiği, 1961
Anayasası’nın yürürlükten
kaldırılarak toplum ve siyaset
için yeni yol haritalarının darbe
karargâhında dizayn edildiği
bir döneme 41 yıl sonrasından
bakarken, o siyah-beyaz yılların
kaotik atmosferini bugün de
ibretle hatırlıyoruz.
Özellikle yetmişli yıllardan
itibaren sağ/sol görünümlü
anarşi ve terör ortamının
puslu havasında işlenen sayısız
cinayetin gazete manşetlerini
işgal etmesi, kahvehanelerin
rastgele taranarak her gün yeni
ölüm haberlerinin topluma
pompalanması, mahallelerin
ideolojik çizgilerle birbirinden
ayrılması, annelerin pencerede
endişeyle çocuklarının eve
sağ gelmesini beklemesi,
öğretmen ve polis gibi temel
kamu görevlilerinin bile karşıt
görüşlü dernekler etrafında
örgütlenmesi, aynı silahın
öğleden önce sol, öğleden
sonra sağ görüşlü gençlere
karanlık ellerce verilip kaos
cephesine sürülmesi, Maraş
ve Çorum olayları gibi yüksek
ateşli provokatif projelerle
toplum hayatının cehenneme

dönüştürülmek istendiği yıllara;
siyaset alanındaki tıkanmalar,
yüzde yüzleri aşan enflasyon
ve başka ekonomik bunalımlar
da eklendiğinde 41 yıl önceki
Türkiye görüntüsü biraz olsun
anlaşılabilir.
Fakat bütün bu sıkıntıları
aşmanın yolu askerî darbe ve
sıkıyönetim değildir ve hiçbir
zaman, asla olamaz.
Askerî darbe yapılınca bıçak gibi
kesilen ideolojik cinayetler ve
diğer toplumsal sorunlar, darbe
yapılmadan çözülemez miydi?
Darbeden sonra kurulan askerî
mahkemelerde yargılanan
yüzbinlerce insanımız,
hapishanelerde işkencelerle
öldürülen yüzlerce vatandaşımız,
idam edilen onlarca kişi ve
fişlenen milyonlarca hayat…
Darbenin travmatik sonuçları
bugün bile telafi edilebilmiş
değil.
12 Eylül darbesinin ve onun
ardılları olan 28 Şubat ve diğer
darbe girişimlerinin ülkemize,
demokrasimize ve insanımıza
verdikleri sosyo-ekonomik
hasarlar ve belki daha önemlisi
demokratik ve siyasal tarihimize
verdikleri zarar ölçülemez.
Evet, aradan geçen zaman
içinde 12 Eylül darbecilerini
yargıladık, 28 Şubat
darbecilerini yargıladık, 15
Temmuz hainlerini yargıladık
ve 1960 darbecilerinin astığı
siyaset ve devlet adamlarımızın
iade-i itibarını temin ettik.
Mevcut güçlü siyasal yapımız
içinde vesayeti bütünüyle
yok ederek aziz milletimizi ve
demokrasimizi kara lekeler
tarihinden kurtarılmış bir yapıyla
buluşturduk.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bazı
dış odakların ‘bizim çocuklar’

dediği yapıların aklına esince
darbe yaptığı bir ülke değildir
ve artık asla olmayacaktır. Halkın
oylarıyla kabul edilen yeni
yönetim sistemimiz, meşruiyetini
bütünüyle milletimizin özgür
iradesinden alan bir yapıya
kavuşmuştur. İçlerinde dikta
hevesini besleyen ve bunu
ancak askerî darbe, cunta gibi
yollarla gerçekleştirebileceğini
düşünen bedhahlara bu yolun
artık bütünüyle kapandığını,
bunun imâsına dahi yeltenmenin
büyük bir yanlış ve suç olacağını
güçlü biçimde ifade etmek
isterim. Umuyorum ki yakın
gelecekte yapılacak olan yeni
anayasamız, darbe dünyasıyla
ilgili her türlü hevesin kökünü
kazıyan bir içeriğin de teminatı
olacak.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
bugün siyasal alana musallat
olmak, millet iradesini sıfırlamak
isteyen her türlü darbe, terör,
ekonomik kumpas ve başka
gayrimeşru siyaset parazitlerini
yok edecek güçtedir. Devletimiz
bu güce aziz milletimizin
siyasî olgunluğu ve desteği
içinde gerçekleşen siyasî
ve idarî reformlar sonucu
gelmiştir. Takdir edersiniz ki
bu mücadele kolay olmamıştır.
Arkasında bütün bir ülkenin
kararlı, mücadeleci ve fedakâr
tutumu vardır. Siyasî meşruiyet
sınırları içinde sessiz ve onurlu
biçimde gerçekleşen bu değerli
demokratik formu koruma
ve kollama görevi sadece ve
sadece siyasetin sorumluluk
alanındadır.
Bugün 12 Eylül 2021, saat
04.00.
Aziz milletimize iyilik, esenlik ve
umut dolu bir gün ve gelecek
diliyorum.
Güneş hepimiz için bu sabah ve
her sabah hayırla doğsun."

IRAK VE SURİYE TEZKERESİNİN SÜRESİ
2 YIL DAHA UZATILDI

TBMM Genel Kurulu, 26 Ekim’de
Başkanvekili Celal Adan
başkanlığında toplandı. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği
takdirde sınır ötesi harekât
ve müdahalede bulunmak
üzere Irak ve Suriye’ye
gönderilmesi konusunda
Cumhurbaşkanı’na verilen
yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
TBMM Genel Kurulunda kabul
edildi.

T

ürk Silahlı Kuvvetleri’nin
gerektiği takdirde sınır ötesi
harekât ve müdahalede
bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye
gönderilmesi konusunda
Cumhurbaşkanı’na verilen
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yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,
TBMM Genel Kurulunda CHP ve
HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK
PARTİ, MHP ve İYİ Parti’nin "evet"
oylarıyla kabul edildi.

Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının
varlığını sürdürmesi, etnik temelli
ayrılıkçılığa yönelik girişimler,
bölgesel barışa, istikrara ve
ülkemizin güvenliğine doğrudan
tehdit oluşturmaktadır.

Irak ve Suriye tezkeresinde,
Türkiye'nin güney kara sınırlarına
mücavir bölgelerde yaşanan
gelişmeler ve süregiden çatışma
ortamının millî güvenlik açısından
taşıdığı risk ve tehditlerin artarak
devam ettiğinin altı çizildi.

Suriye'de, sınırımıza mücavir
alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ
başta olmak üzere mevcudiyetini
sürdüren terör örgütleri,
ülkemize, ulusal güvenliğimize
ve sivillere yönelik eylemlerini
sürdürmektedir." denildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak
bütünlüğünün, millî birliğinin
ve istikrarının korunmasına
büyük önem atfettiği belirtilen
tezkerede, "Diğer taraftan

İdlib tezkerede
Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin,
Suriye'de bölücü faaliyetlerine
devam ettiğine dikkat çekilen
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hukuktan doğan haklarımız
doğrultusunda gerekli önlemlerin
alınması millî güvenliğimiz
açısından hayati önem arz
etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Lübnan tezkeresi
Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu
Birleşmiş Milletler Geçici Görev
Gücü’ne (UNIFIL) Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla
verdiği desteğin süresinin,
31 Ekim 2021’den itibaren
bir yıl uzatılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi,
TBMM Genel Kurulunda kabul
edildi.
Türk Askeri’nin Irak ve
Suriye'deki görev süresi iki yıl
daha uzatılacak
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde,
şunlar kaydedildi:

tezkerede, Türkiye'nin harekât
alanlarında tesis edilen sükûnet
ve istikrarı korumak amacıyla
meşru ulusal güvenlik çıkarları
doğrultusunda önlemler alındığı
anlatıldı.
İdlib'de, Astana süreci kapsamında
istikrar ve güvenliğin tesisine
ilişkin faaliyetleri hedef alan
risk ve tehditlerin devam ettiği
vurgulanan tezkerede, "Bütün
bu gelişmeler kapsamında,
terörle Irak ve Suriye'nin toprak
bütünlüğünü bozmaya ve
sahada gayrimeşru oldubittiler
oluşturmaya yönelik, millî
güvenliğimize tehlike
oluşturabilecek her türlü risk,
tehdit ve eyleme karşı, uluslararası

"Ayrıca Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014),
2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254
(2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve
Suriye'nin toprak bütünlüğünün
ve bağımsızlığının teyit edilmiş
olmasının ve yine 2170 (2014)
sayılı kararda bu ülkelerdeki terör
faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ
ve benzeri terör örgütlerinin
faaliyetlerine karşı Birleşmiş
Milletler üyesi tüm ülkelere
1373 (2001) sayılı Karar ve
uluslararası hukuk çerçevesindeki
sorumluluklarına uygun şekilde
gerekli tedbirleri alma çağrısında
bulunulmuş olmasının ışığında,
Türkiye'nin DEAŞ ve diğer
terör örgütleriyle mücadele
amacıyla oluşturulan uluslararası
koalisyon bünyesinde iştirak ettiği
faaliyetlerin sürdürülmesi de
önem taşımaktadır.
Bu mülahazalar ışığında,
Türkiye'nin millî güvenliğine
yönelik ayrılıkçı hareketler, terör
tehdidi ve her türlü güvenlik

riskine karşı uluslararası hukuk
çerçevesinde gerekli her türlü
tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki
tüm terör örgütlerinden ülkemize
bundan sonra da yönelebilecek
saldırıları bertaraf etmek ve
kitlesel göç gibi diğer muhtemel
risklere karşı millî güvenliğimizin
idame ettirilmesini sağlamak,
Türkiye'nin güney kara sınırlarına
mücavir bölgelerde yaşanan
ve hiçbir meşruiyeti olmayan
tek taraflı bölücü girişimler
ve bunlarla ilgili olabilecek
gelişmeler istikametinde
Türkiye'nin menfaatlerini etkili
bir şekilde korumak ve
kollamak, gelişmelerin seyrine
göre ileride telafisi güç bir
durumla karşılaşmamak için
süratli ve dinamik bir politika
izlenmesine yardımcı olmak
üzere hudut, şümul, miktar ve
zamanı Cumhurbaşkanı’nca
takdir ve tayin olunacak şekilde,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
gerektiği takdirde sınır ötesi
harekât ve müdahalede
bulunmak üzere yabancı ülkelere
gönderilmesi ve aynı amaçlara
matuf olmak üzere yabancı
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de
bulunması, bu kuvvetlerin
Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği
esaslara göre kullanılması ile risk
ve tehditlerin giderilebilmesi
için her türlü tedbirin alınması
ve bunlara imkân sağlayacak
düzenlemelerin Cumhurbaşkanı
tarafından belirlenecek esaslara
göre yapılması için 2 Ekim 2014
tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı
ile verilen ve son olarak 7 Ekim
2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM
kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar
uzatılan izin süresinin, 30 Ekim
2021'den itibaren 2 yıl uzatılması
hususunda gereğini Anayasa’nın
92. maddesi uyarınca bilgilerinize
sunarım."
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021
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KAPADOKYA
BALONLARI İZLEMEK
İSTEYEN TURİSTLER
TEPELERE AKIN EDİYOR
Peribacaları ve doğal kaya
oluşumlarıyla kaplı vadiler
üzerinde sıcak hava balon
turunun yapıldığı Kapadokya’da,
yerli ve yabancı turistler henüz
gün ağarmadan yollara düşüp
balonların renklendirdiği
manzarayı izleyebilmek için
tepelerde yer bulma telaşına
giriyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden
otobüs ve özel araçlarıyla
bölgeye gelenler, önce balonların
hazırlanışını izliyor, ardından da
Göreme beldesi çevresindeki
tepelere çıkarak balonların renk
kattığı manzarada fotoğraf çekiyor.
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Göreme Açık Hava
Müzesi’ndeki Tarihî
Kilise ve Şapeller
Kapadokya’da her yıl
yüzbinlerce ziyaretçinin
gezdiği Göreme Açık
Hava Müzesi içinde
yer alan kayadan
oyma kilise, manastır
ve şapeller tarihî
dokusu ve asırlara
meydan okuyan
freskleriyle turistleri
cezbediyor. Kilise,
şapel ve manastırlarda,
üçüncü yüzyılda
Roma İmparatoru
1. Konstantin’in
Hıristiyanlığı kabul
etmesinin ardından
duvar ve tavanlara

resmedilen freskler
aradan geçen asırlara
rağmen orijinalliğini
koruyor.

Kaymaklı Yer Altı Şehri
Kapadokya bölgesini
ziyaret eden turistler,
Nevşehir’e 20 kilometre
mesafedeki Kaymaklı
Yer Altı Şehri’nde
farklı bir deneyim
yaşayıp, binlerce yıllık
tünellerde adeta zaman
yolculuğuna çıkıyor.
Bölgedeki ziyarete açık 9
yer altı şehrinden en çok
ilgi gören Kaymaklı Yer
Altı Şehri, bu yılın 10 aylık
döneminde 266 binden
fazla turisti ağırladı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2021
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SÜMELA MANASTIRI
KAYALIKLARINDAKİ
SAKLI ŞAPELLER
TURİZME
KAZANDIRILACAK

T

ürkiye’nin önemli inanç turizmi
merkezlerinden biri olan Sümela
Manastırı’nda restorasyon sırasında
ortaya çıkarılan iki şapel, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek
restorasyonun ardından ziyarete açılacak.
Restorasyon ekibince “mezarlık şapeli” ve
“saklı şapel” olarak nitelendirilen şapeller, Trabzon
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
2018’de “korunması gerekli birinci grup kültür
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varlığı” olarak tescil edildi.
Kazı ve temizlik çalışmaları
gerçekleştirilen
şapellerin restorasyonunun
ardından ziyarete açılması
planlanıyor.
Çok değerli duvar
resimlerine sahip olan
Saklı Şapel’deki dökülmüş
olan 663 duvar resim
parçası da Trabzon
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı
uzmanları eşliğinde envanterlenerek koruma altına
alındı.

N

KARAHANTEPE’DEKİ
İNSAN BETİMLEMELERİ VE
3 BOYUTLU HEYKELLER
TARİHE IŞIK TUTACAK

eolitik dönemin önemli yerleşimleri
arasında yer alan Karahantepe’de
gün yüzüne çıkarılan eserler, 11 bin yıl
önce yaşamış insanların sanatsal becerilerini
gözler önüne seriyor. Şanlıurfa’nın Haliliye
ilçesi sınırlarında kalan Karahantepe’nin
tanıtımının Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle
gerçekleştirilmesinin ardından Neolitik
döneme ait önemli eserlerin bulunduğu
ören yeri, tüm dünyanın dikkatini yeniden
bu bölgeye çekti.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021
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BANGLADEŞ KURTULUŞ
SAVAŞI İŞLERİ BAKANI HUQ

T

104

BMM Başkanvekili Bilgiç,
burada yaptığı konuşmada,
konuk bakanı Mecliste
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti ifade etti.

Son dönemlerde iki ülke arasında
gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey
ziyaretlerden Türkiye Büyük
Millet Meclisi olarak memnuniyet
duyduklarını ifade eden Bilgiç,
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Türk ve Bangladeş halkları
arasında tarihî, kültürel ve
dinî bağlar olduğunu ifade
eden Bilgiç, iki ülke arasındaki
coğrafi uzaklığa rağmen halklar
arasındaki muhabbet ve ülkeler
arasındaki bağların, iki ülke
arasındaki ilişkilerin ileri taşınması
bakımından güçlü bir temel teşkil
ettiğini söyledi.

"Bangladeş, genç nüfusu
ve yükselen ekonomisiyle
bölgede dikkatleri üzerine
çekmektedir. Özellikle son on
yılda göstermiş olduğu ekonomik
atılım da dikkat çekmektedir.
Bangladeş'i 2019 yılında da
açıkladığımız ‘Yeni Asya’
girişimimiz çerçevesinde önemli
bir ortağımız olarak görüyoruz.
Karşılıklı irademiz sayesinde ikili
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işbirliğimizin de birçok alanda
güçlenerek gelişeceğine
eminiz. Ekonomik ve ticari
ilişkilerimizi değerlendirecek
olursak, ülkelerimiz arasındaki
yıllık ticaret hacmi 1 milyar
doları bulmuştur ve Covid-19’a
rağmen 2020'de Bangladeş
ile ihracat hacmimizde kayda
değer bir düşüş yaşamamış
olmamız da ayrıca memnuniyet
vericidir. Dışişleri Bakanlığımızın
2020 yılı içinde yapmış olduğu
toplantıda gündeme geldiği gibi
önümüzdeki dönemde bu hacmi
2 milyar dolara çıkarmayı arzu
ediyoruz."
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KARADAĞ BAŞBAKAN
YARDIMCISI ABAZOVİÇ
TBMM Türkiye-Karadağ
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı, AK PARTİ Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu,
22 Eylül’de Karadağ Başbakan
Yardımcısı Dritan Abazoviç
ve beraberindeki heyet ile
Mecliste görüştü.

T

BMM Türkiye-Karadağ
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı Kavuncu,
konuk başbakan yardımcısını
Mecliste ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Kavuncu, ziyaretlerinin Balkanlar
coğrafyasının önemli ülkesi
Karadağ ile Türkiye arasında iyi
ilişkilerin daha üst seviyelere
taşınmasına katkı sağlayacağına
inandığını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın Karadağ'a
yapmış olduğu resmî ziyarete
değinen Erol Kavuncu, "Sayın
Cumhurbaşkanımızın Karadağ'a
yaptıkları tarihî ziyarete
malumunuz olduğu üzere
ben de katılmıştım. Karadağ'da
bizlere gösterdiğiniz sıcak

misafirperverlik için sizlere,
Karadağ halkına bu vesileyle
tekrar teşekkür etmek istiyorum”
dedi.
Kavuncu, sözlerine şöyle devam
etti:
"Türkiye'den Karadağ'a 12 yıl
aradan sonra Cumhurbaşkanı
düzeyinde yapılan bu ziyaret,
hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin
her alanda daha da gelişmesine
hizmet edecektir. Ziyaretteki
ortak basın toplantısında da
ifade edildiği gibi, ülkelerimiz
arasındaki var olan iyi
ilişkilerimizin her alanda daha üst
seviyelere taşınması konusunda
mutabık kalındı, somut kararlar
alındı. Örneğin ekonomik
anlamda ikili ticaret hacmimizin
en az 250 milyon dolara
çıkartılması hususunda mutabık
kalındığı duyuruldu. Böyle somut
hedeflerin en üst düzeyde
kamuoyuna duyurulması esasen
büyük bir teşviktir. Bizler, Türkiye
Karadağ Dostluk Grubu olarak
ve Türkiye'deki temsilciniz sevgili
kardeşim Perişa Kastratoviç ve

ekibiyle bu somut hedefleri
gerçekleştirmek için çalışacağız."
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop'un da bu sene
bitmeden Karadağ'ı ziyaret
edeceğini bildiren Kavuncu, ikili
temaslardaki ilişkilerin artmasının
ülkeleri birbirine daha da
yakınlaştırarak güçlendireceğini
söyledi.
Daha sonra TBMM TürkiyeKaradağ Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu Başkanı
Erol Kavuncu ile Karadağ
Başbakan Yardımcısı Abazoviç
ve beraberindeki heyet, 15
Temmuz'da FETÖ'nün hain
darbe girişimi sırasında Meclisin
bombalanan yerlerini gezdi,
Genel Kurul Salonu’nu inceledi.
Abazoviç, 15 Temmuz darbe
girişimi sırasında bombalanan
alana karanfil bıraktı.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021

105

TBMM’DEN HABERLER

AKDENİZ İÇİN BİRLİK PARLAMENTER ASAMBLESİ
SİYASİ İŞLER, GÜVENLİK VE İNSAN HAKLARI
KOMİTESİ TOPLANTISI, ÇEVRİM İÇİ OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çevrim içi olarak 21 Eylül’de
gerçekleştirilen toplantıda
söz alan Akdeniz İçin
Birlik Parlamenter Asamblesi
Türk Grubu Başkanı ve
AK PARTİ İstanbul Milletvekili
Şamil Ayrım, iklim değişikliği ile
mücadele konusunda
birlik çağrısında
bulundu.

T

oplantıda gerçekleştirdiği
konuşmada iklim
değişikliğinin tüm ülkeleri
ilgilendiren bir sorun olduğunu
ifade eden Ayrım, iklim
değişikliğini günümüzün en
önemli küresel sorunlarından biri
olarak niteledi.
Akdeniz Havzası'nın iklim
değişikliğinden en fazla etkilenen
bölgelerden biri olduğunu
belirten Ayrım, konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:
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"Çevre ve İklim Değişikliği
Akdeniz Uzmanları Ağı 2019
raporuna göre Akdeniz Bölgesi
dünyadaki diğer bölgelere göre
yüzde yirmi daha fazla sıcaklık
artışına bağlı kalmaktadır.
2040 yılına kadar Akdeniz'deki
sıcaklık artışının 2,2 santigrat
derece olacağı tahmin
edilmektedir. İklim değişikliğinin
gün geçtikçe artan olumsuz
etkileri sebebiyle Akdeniz
Havzası, son dönemde fırtına,
kuraklık ve orman yangınları
gibi olaylarla daha sık karşı
karşıya kalmaktadır. Türkiye iklim
değişikliği ile mücadeleye önem
atfetmektedir. Ulusal gayretlerine
ilave olarak bölgesel ve
uluslararası çalışmalara da katkı
sunmaktadır."
Türkiye'nin Akdeniz için daha
etkin bir işbirliğine inandığını
ifade eden Ayrım, bu yönde

bir işbirliğinin daha iyi sonuçlar
alınmasına imkân tanıyacağını
söyledi.
Parlamentoların, iklim
değişikliğine yönelik farkındalığın
artırılmasında önemli bir role
sahip olduğunu belirten Şamil
Ayrım, "İklim değişikliği bugün
yaşadığımız tüm sorunlara karşı
halklarımızı temsil eden görevliler
olarak biz parlamenterlerin her
zamankinden daha fazla duyarlı
ve etkin olması gerekiyor.
Akdeniz hepimizin ortak
denizidir. Akdeniz etrafındaki
ülkeler olarak birlikte çalışmalıyız,
birlikte dayanışma içerisinde
olmalıyız. Türkiye bu kapsamda
külfet paylaşımı, hakkaniyet,
iklim finansmanı ve gelişmekte
olan ülkelere teknoloji aktarımı
konularına da vurgu yapan
tavsiye kararını sunmuştur.”
ifadelerini kullandı.
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almaktadır. Bu kapsamda ilaç ve
tıbbi cihaz alanında katma değeri
yüksek ve teknoloji gerektiren,
küresel değer zincirinde yer
alacak ürünlerin üretilmesine
öncelik veriyoruz." ifadesini
kullandı.

KEİPA EKONOMİ KOMİSYONU
TOPLANTISI, VİDEO
KONFERANS ARACILIĞIYLA
YAPILDI
Çevrimiçi olarak 22 Eylül’de
gerçekleştirilen toplantıda
konuşan Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Parlamenter Asamblesi
(KEİPA) Türk Delegasyonu
Başkanı ve AK PARTİ Giresun
Milletvekili Cemal Öztürk, ilaç
ve eczacılık sektörünün daha
önce olduğu gibi bugün de
hayati bir fonksiyona sahip
olduğunu söyledi.

Y

eni tip koronavirüs
(Covid-19) sürecinin, bunun
en açık tezahürü olduğunu
dile getiren Öztürk, "Covid-19
salgınının yol açtığı ve daha önce
benzeri görülmemiş boyuttaki
sağlık krizine hızlı ve kayda değer
bir şekilde cevap vermek, ilaç
ve eczacılık sektörüne olan
gelişim ihtiyacını bir kez daha
ortaya çıkardı. İlaç ve eczacılık
sektörünün gelişiminin yanında,
ilacın küresel boyutta adil bir
şekilde dağılımı altı çizilmesi
gereken konular arasında. Bunun

için ilaç ve tıbbi cihaz konusunda
ülkelerimiz arasındaki iş birliği çok
önemli." diye konuştu.
Türkiye ilaç pazarının 2020'de
50,39 milyar liralık satış değerine
ulaştığını hatırlatan Öztürk, kutu
satış hacminin ise 2020'de 2,27
milyar kutuya yükseldiğini belirtti.
Global ilaç pazarında olduğu
gibi Türkiye ilaç pazarında da
biyoteknolojik ilaçların stratejik
önem taşıyan ürün grupları
arasında yer aldığına işaret
eden Cemal Öztürk, Türkiye'de
biyoteknolojik ilaç pazarının,
satış değeri bazında sürekli
büyüme gösterdiğini, söz konusu
ilaçların 2020'de 8,85 milyar
liraya ulaştığını bildirdi. Öztürk,
"Sağlıkta dönüşüm programı ile
yerli üretime öncelik verilmesi,
ilaç sektörünün, savunma, enerji
ve sanayi gibi stratejik sektörler
arasında değerlendirilmesi ile
yeni teşvik sistemleri gibi hususlar
önceliklerimiz arasında yer

Cemal Öztürk, 2014'te proje
olarak başlayan Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) ile Sağlık
Bakanlığının, İlaç Takip
Sistemi'nde olduğu gibi yine
dünyada bir ilki gerçekleştirerek
büyük bir başarıya imza attığını
söyledi. Kullanıma 2017'de
açılan ÜTS'nin, tıbbi cihazların
ve kozmetik ürünlerin kayıt,
inceleme ve takip işlemleri,
piyasa gözetimi ve denetimi,
uyarı işlemleri ve klinik
mühendislik faaliyetlerinin etkin
yönetimi için geliştirildiğini
aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Tüm tıbbi cihazları ve kozmetik
ürünleri kayıt altına alan ve
takibini gerçekleştiren bu sistem
ile ülkemizde kayıt dışı ekonomi
ile mücadele ve kaçakçılığın
engellenmesinde önemli bir
adım atıldı. ÜTS'de 4,5 milyondan
fazla tıbbi cihaz ve 300 binden
fazla kozmetik ürün kayıtlıdır.
ÜTS, farklı kurum ve kuruluşların
uhdesindeki bilişim sistemleri
ile 15'ten fazla entegrasyona
sahip 15 modülden oluşan
bir e-Devlet uygulamasıdır.
Vatandaş odaklı hizmetler
kapsamında geliştirilen ÜTS mobil
uygulaması ile vatandaşlarımız
satın alacakları tıbbi cihaz,
kozmetik ürün ve dezenfektan
gibi bazı biyosidal ürünleri
kolaylıkla sorgulayabilmektedir.
Özellikle Covid-19 salgını gibi
olağanüstü durumlarda güvenli
ürüne erişmek için ÜTS mobil
uygulamasına vatandaşlarımızın
ilgisi artmıştır."
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2022 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONUNDA
2022 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe
Kanunu Teklifi ile 2020
Yılı Merkezî Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi
görüşmeleri 20 Ekim’de TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda
başladı.

G

örüşmelere katılan
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay,
2022 Yılı Merkezî Yönetim
Bütçe Kanunu Teklifi'nin
sunumunu, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, "2022 bütçemizle
zor denilen yatırımları
birlik ve beraberlik ruhuyla
kolaylaştırmaya ve hayata
geçirmeye devam edeceğiz."
dedi.
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Türkiye'nin büyüme
rakamlarından ihracat rekorlarına,
sanayi üretimindeki artıştan,
kesintisiz devam eden sağlık
hizmetlerine kadar ilerlemelerle
dolu bir yıl geçirdiğini belirten
Oktay, 2022 yılı bütçesini de
Türkiye'yi daha da büyütmek,
geliştirmek ve kalkındırmak üzere
hazırladıklarını bildirdi.

Oktay, "Amacı küresel salgına da
bağlı olarak dengelerin yeniden
şekillendiği bir konjonktürde,
Türkiye ekonomisinin güçlü bir
biçimde yükselişini sürdürmesi ve
halkımızın refahının da artmasıdır."
diye konuştu.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne geçişin ardından
hazırladıkları dördüncü bütçe
olduğunu anımsattı.

Oktay, bütçenin, ülkenin iç
dinamiklerinin yanı sıra bölgesel
ve küresel gelişmelerin
ışığında; iklim değişikliği ve
dijital dönüşümün etkileri de
düşünülerek hazırlandığına,
yenilikçi ve çevreci bir yapıda
olduğuna işaret etti.

Bütçe teklifinin temel
misyonunun, 2053'e giden
yolda tüm sektör ve alanları
kapsayan, sağlam, sürdürülebilir
ve şeffaf bir malî sıçrama zemini
oluşturmak olduğunu kaydeden

2022 bütçesini, "sanayi üretimi
ve yükselen ihracatıyla atılım
dönemine giren Türkiye
ekonomisinin bütçesi" olarak
nitelendiren Oktay, sözlerini şöyle
sürdürdü:
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•

“2022 bütçemizle zor denilen
yatırımları birlik ve beraberlik
ruhuyla kolaylaştırmaya ve
hayata geçirmeye devam
edeceğiz.

•

Küresel eğilime rağmen, para
ve maliye politikalarımızı arz
yönlü yapısal politikalarımızla
ve verimlilik artışı kanalıyla
destekleyerek, enflasyonun,
program dönemi sonunda
yüzde 7,6 gerçekleşmesi
hedefimizde kararlıyız.

•

2002'de 9 bin 279 dolar olan
Satın Alma Gücü Paritesine
göre kişi başı gelirimizin
2022 yılında hedeflediğimiz
büyüme artışı ile 33 bin 605
dolara çıkmasını bekliyoruz.

•

Ne vesayet odaklarının ne
sosyal medyadan hukuk
darbesi yapmaya niyetlenen
diplomatların ne de hukuki
süreçleri siyasallaştırmaya
çalışan çevrelerin yargı
işleyişimizde hiçbir hükmü
yoktur.

•

Avrupa Komisyonunun
yanlı Türkiye raporu da

dahil olmak üzere adalet
sistemimiz dış etki ve
yorumlardan münezzeh,
bağımsız, tarafsız ve adil
şekilde işlemeye devam
edecektir.
•

Yurt içinde ve yurt dışında
gerçekleştirdiğimiz
operasyonlarla bölücü terör
örgütünü kıpırdayamaz hale
getirdik ve terör örgütüne
katılımları tarihin en düşük
seviyesine indirdik.

•

2021 yılına göre 2022 yılı
bütçe ödenekleri yüzde 30,1
artmaktadır. Bu artış yaklaşık
404,8 milyar liraya denk
düşmektedir.

•

2022 yılı bütçesinde malî
disipline kararlılıkla devam
edilerek kaynakların verimli
kullanılması sağlanacak
ve tasarrufu arttıracak
yapısal değişiklikler hayata
geçirilecektir.

•

Cumhurbaşkanlığı 2021
yılı bütçesinin başlangıç
ödeneği 4 milyar 39 milyon
lira iken, 2022 yılı Bütçe

Teklifi yaklaşık yüzde 3,7
azalış göstermiş ve 3 milyar
890 milyon lira olarak
belirlenmiştir.
•

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
tarafından yapılacak
icraatların yol haritası olan
bütçe teklifimiz, milletimize
en iyi kamu hizmetini en
etkin şekilde ulaştırma
vizyonumuz doğrultusunda
hazırlanmıştır.

•

2022 yılı bütçemizi,
salgının etkilerini daha
da hafifletme, kalkınma
hedeflerimize yakınsama
ve vatandaşlarımızın
refahını artırma yönündeki
çabalarımızın önemli bir
parçası olarak takdirlerinize
sunuyoruz.

•

Bütçemiz, AK PARTİ
hükümetleri döneminde
hazırlanan geçmiş 19 bütçe
gibi Türkiye'nin başarı
hikâyelerine ve muzaffer
çıktığı mücadelelere dayanak
oluşturacaktır.”
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DİJİTAL MECRALAR
KOMİSYONU

TBMM Dijital Mecralar
Komisyonu Başkanı,
AK PARTİ Hatay Milletvekili
Hüseyin Yayman, "Sosyal ağ
sağlayıcıların kâğıt üzerinde
muhataplıkları var; ancak
fiilen bir ofis, adres ve çalışan
bulundurmak gibi durumları
yok. Bir muhatabımız yok."
dedi.

T

BMM Dijital Mecralar
Komisyonu, 21 Ekim’de
Hüseyin Yayman
başkanlığında toplandı. Yayman,
dijital çağın başladığını, yeni
tip koronavirüs (Covid-19)
salgınının, bu süreci en az 10 yıl
daha erkene çektiğini söyledi.
İletişimdeki gelişmelerin baş
döndürücü şekilde devam
ettiğini vurgulayan Yayman,
bu sürecin davranış kalıplarını
değiştirdiğini ifade etti.
Yakın zamanda bazı sosyal
ağlarda bağlantı sorunlarının
yaşandığını anımsatan Yayman,
bunun çok önemli sorunlara yol
açtığını, kişisel verilerin çalınması
endişelerinin doğduğunu, bu
noktada yerli uygulamaların
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öneminin arttığını
belirtti. Hüseyin
Yayman, sosyal
medya üzerinde
teyit edilmemiş
ve asılsız bilgilerin
kısa sürede
paylaşıldığına,
bunun kamu
düzeninin
bozulmasına
gidecek kadar
olumsuz sonuçlar
doğurduğuna
işaret etti.
Saptırılan
gerçekler
üzerinden yapılan paylaşımların
toplumun kutuplaşmasına hizmet
ettiğine dikkati çeken Yayman,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dijital dünya, siyasetin ve
partilerin üstünde bir konudur. Bu
konuda ortak akıl ve demokratik
kültür çerçevesinde adımlar
atılması gerekiyor. Toplumda da
önemli bir farkındalık oluşmuştur.
Sokağın, sosyal medyadaki
tartışmalara ilişkin rahatsızlığı
var. Bu alanda bir düzenin
ve standardın sağlanması
konusunda sokağın bir talebinin
olduğunu görüyoruz. Evrensel
normları ıskalamadan, demokratik
değerlerden vazgeçmeden bir
düzenleme yapılması gerekir.
Kişisel verilerin Türkiye'de kalması
ve kamu düzeninin sağlanması
gibi ulusal güvenlik sorununa
dönüşen konularda, TBMM'nin
üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi gerekir."
İnternet yayıncılarının sıkıntısı
olduğuna işaret eden Yayman,
düzenlemenin Basın Kanunu'nda
değişiklik içereceğini vurguladı.
Yayman, pazı platformlarda

reyting ve reklam kaygısıyla
yayımlanan ve özellikle de
gençler tarafından izlenen
dizilere de dikkati çekerek, bu
konuyu kamuoyunun dikkatine
sunduğunu söyledi.
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah
Koç ise sosyal medyaya ilişkin
düzenlemenin bütün toplumu
ilgilendirdiğini, bu nedenle her
kesimden temsilcilerin yasa
yapma sürecinde yer alması
gerektiğini ifade etti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan
Altıntaş da teknolojinin çok
hızla ilerlediğini, bu ilerlemeye
Türkiye'nin de katkı sağlaması
gerektiğini kaydetti. Altıntaş, bu
süreçte ezberci eğitim sisteminin
ortadan kalktığını, verileri analiz
edecek bir eğitim anlayışının öne
çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
CHP Zonguldak Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz ise salgın
sürecinde teknolojinin hızla
geliştiğini ve toplumsal
dönüşümün önüne geçtiğini
belirtti. Yavuzyılmaz, "Sosyal
medya ile yapılması düşünülen
düzenlemeyle ilgili, komisyonun
AK PARTİ’li milletvekillerinin çok
aktif görev alması, muhalefet
partili milletvekillerinin de yasa
yapma sürecine dâhil edilmesi
gerekir. Bu zarar getirmez, çok
faydalı olacaktır. Konu kapalı
kapılar arkasında ele alınmamalı,
toplum da tartışmalara katılmalı.
Bir düzenleme yapılacağı
konuşuluyor, üst başlık
konuşuluyor ama alt başlık
konuşulmuyor. Ne getirmek
istiyorsunuz? Dezenformasyona
hayır, ama konunun ifade
özgürlüğüyle çatışan yanları da
var." diye konuştu.
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KADIN ERKEK FIRSAT
EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

KEFEK ve Birleşmiş Milletler
(BM) Kadın Birimince İsveç
Uluslararası Kalkınma ve İş
Birliği Ajansının malî desteğiyle
"Siyasette ve İş Hayatında
Kadınların Liderliğinin ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi" projesi
kapsamında "Yasa Taramalarının
Sunumu Toplantısı" 23 Ekim’de
Sapanca’da düzenlendi.

P

rogramda konuşan
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu Başkanı ve
AK PARTİ Edirne Milletvekili
Fatma Aksal, insanlık tarihi
boyunca kadınların dünyanın
kaderini değiştirecek büyük
değişimlerin fitilini yakan ilk
adımları attığını söyledi.
Böyle tarihî bir sürecin sonunda
kadına dair hak edilen seviyede
bir fırsat eşitliğinin konuşulmasının
dünyanın temel sorunlarından
biri olduğunu belirten Aksal,
"Kadın haklarının eşitlenmesi;
tamamlanması gereken bir
zafiyet değil, tam tersi, dünyanın

terazisinden
kaldırdığınızda
dengeleri altüst
edecek bir güce
sahiptir. Kadın
ve erkek bu
dünya terazisinin
iki vazgeçilmez
parçasıdır." diye konuştu.
Aksal, KEFEK ve BM Kadın Birimi
arasında çalışmalar yapıldığını,
diğer çalıştay ve çalışmalarda
kadının güçlendirilmesi alanında
kilit faktörün ekonomi olduğunu
ve kadının ekonomik olarak
güçlendirilmesi gerekliliğini
fark ettiklerini anlatarak şunları
kaydetti:
"Kadınlarımızın üretim sürecinde
yerlerini almalarını sağlayabilirsek
siyasetteki katılımları da
kendiliğinden gelecektir.
Kadınlarımız iş dünyasında 'Ben
varım.' diyebilirlerse bürokrasiye
katılımları arkadan gelecektir.
Diğer bir ifadeyle kadınların
siyasette ve iş dünyasında
karar alma mekanizmalarına
katılımının artırılması ancak onların
ekonomik sürece katılımlarının
artırılmasıyla sağlanabilir."
Ekonomi, ticaret, finans, sosyal
güvenlik, sosyal hizmetler
ve kooperatiflere ilişkin yasal
mevzuatın kadın erkek eşitliği

çerçevesinde uzmanlarca
tarandığını dile getiren
Aksal, ekonomik mevzuatın
taranmasında görev alan
uzmanlara ve süreci yürüten
BM Kadın Birimi temsilcilerine
teşekkür etti.
BM Kadın Birimi Türkiye Ülke
Direktörü Asya Varbanova da
programda toplumsal cinsiyete
duyarlı yasa, mevzuat ve
bütçeleme, kadınların siyasetteki
temsilinin ve liderliğinin artırılması
gibi kadın hakları konusunda
kilit rol oynayan konuları
tartışacaklarını ifade ederek kadın
ve kız çocuklarının eşit ve adil
bir toplumda yaşayabilmesinin
bu uygulamaların sistematik ve
kararlı bir şekilde uygulanmasıyla
mümkün olduğunu kaydetti.
İsveç Uluslararası Kalkınma ve
İş Birliği Ajansı Türkiye Direktörü
Malin Stawe ise İsveç olarak
kadınların insan haklarını ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini
gerçekleştirmedeki ulusal
mücadeleleri kapsamında
küresel ve bölgesel Avrupa
standartlarının ve normatif
çerçevelerin oldukça faydasını
gördüklerini belirterek bu
çerçeveler doğrultusunda
çalışmalarına devam ettiklerini
anlattı.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
Türkiye, Azerbaycan ve
Gürcistan Üçlü Dışişleri
Komisyonu toplantısında
heyetler arası görüşmeler
gerçekleştirildi.

T

BMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Akif Çağatay
Kılıç'ın ev sahipliğinde
19 Ekim’de Meclis’te yapılan
toplantılarda Azerbaycan heyetini
Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri
ve Parlamentolararası İlişkiler
Komitesi Başkanı Samad Seyidov,
Gürcistan heyetini ise Gürcistan
Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi
Nikoloz Samkharadze temsil
etti. TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve
Gürcistan heyetlerini Meclis'te
ağırlamaktan memnuniyet
duyduğunu söyledi.
Seyidov, üç ülkenin ilişkilerini
geliştirmek için çalışacaklarını
kaydederken, Samkharadze de
3'lü toplantıların gündemdeki
konuların konuşulması için
önemli bir platform olduğunu
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ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı
sağlayacağını vurguladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 10
büyükelçinin, tutuklu Osman
Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya
tepki göstererek, "Yargımızın nasıl
işleyeceği, sınırları, görev alanları,
yetki ve sorumlulukları Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nda
bellidir. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne ve kurumlarına hiç
kimse hariçten gazel okumasın."
dedi.
Komisyon Başkanı Akif Çağatay
Kılıç, toplantının ardından
düzenlenen ortak basın
toplantısında, katılımcılar olarak
Abhazya ve Tshinvali Bölgesi/
Güney Osetya'nın işgalden
arındırılmasının ve Gürcistan'ın
toprak bütünlüğünün barışçıl
bir şekilde restorasyonunun
gerekliliğinin vurgulandığını
belirtti.
Akif Çağatay Kılıç, "Aynı
şekilde Güney Kafkasya'daki
yeni güvenlik ve siyasi ortam

ışığında tarafların bölgede
kalıcı barış ve istikrar için çaba
göstereceklerinin altını çizdik.
Dışişleri Komisyonu olarak terörün
her türlü biçimi ve tezahürüyle
mücadelede birlik içinde
kalacağımızı ilan ettik. Her türlü
terör eyleminin, motivasyonu ne
olursa olsun, ne zaman, nerede
ve kim tarafından işlenirse işlensin
haklı gösterilemez ve kabul
edilemez olduğunun altını çizdik."
ifadesini kullandı.
Kılıç, 10 büyükelçinin, tutuklu
Osman Kavala'nın serbest
bırakılması çağrısına dair
değerlendirmesinin sorulması
üzerine, yargı sürecinin devam
ettiğini, bu nedenle yargıya
ilişkin bir değerlendirmede
bulunmayacağını söyledi.
Büyükelçilerin görevinin,
bulundukları ülkelerde ilişkileri
ve halklar arasındaki dostluğu
geliştirmek olduğunu vurgulayan
Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti ve yargı
sistemiyle ilgili ciddi mânâda
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sınırları ve görev alanlarını aşan
açıklama olduğunu görüyoruz.
Açıklamayı yapan ülkelerin
büyükelçilerine baktığımız zaman,
onların ülkeleriyle ilgili bizim
dile getireceğimiz çok konu var.
Örneğin ABD. Dünyadaki insan
hakları ihlalleri konusunda ve
halen bugün de ABD'de yaşayan
farklı kökendeki insanların
haklarının ihlali konusunda çok
ciddi eleştirilere maruz kalıyor.
Aynı şekilde Avrupa'daki bazı
ülkeler de öyle. Danimarka
mültecilere hangi insan hakları

ilkelerini uyguluyor? Veya çeşitli
ülkelerde yaşayan Müslümanlara
karşı ortaya konan İslamofobi
hakkında ne düşünüyorlar?
Bu soruyu biz de onlara
soruyoruz. Terör örgütleriyle
mücadele konusunda ABD en
son konuşacak ülkedir. Suriye
sınırında ve ötesinde DEAŞ'a
karşı göğüs göğüse mücadele
eden tek ordu Türk ordusudur.
Fakat müttefikimiz olan ABD;
PKK-YPG gibi örgütleri terör
örgütü olarak görmeyip onlara
destek veriyor, gökyüzünden

silah atıyor. TBMM'nin bir üyesi ve
Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak
ABD'nin Ankara Büyükelçisi’ne
soruyorum: Sizin müttefiklik
anlayışınız bu mudur? Müttefiklik
anlayışınız, terör örgütlerine
destek vermek midir? Yargımızın
nasıl işleyeceği, sınırları, görev
alanları, yetki ve sorumlulukları
Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nda bellidir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'ne ve
kurumlarına hiç kimse hariçten
gazel okumasın. Yoksa her söze
bir cevabımız var."

MÜSİLAJ SORUNUNU ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Başta Marmara Denizi Olmak
Üzere, Denizlerimizdeki Müsilaj
Sorununun Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu,
AK PARTİ İstanbul Milletvekili
Mustafa Demir başkanlığında
20 Ekim’de toplandı.

T

ekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültesi
Dekanı ve Çevre Mühendisliği
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Lokman
Hakan Tecer, Ergene Havzası su
kirliliği deniz deşarjı ve çözüm
önerilerine ilişkin komisyon
üyelerine sunum yaptı.

Tecer, Marmara Bölgesi'ndeki 7
ilde 25 milyon nüfusun yaşadığını
ve ülke sanayisinin yüzde 50'sinin
bu bölgede bulunduğunu,
Ergene Havzası'nda ise 2
binden fazla sanayi tesisinin
bulunduğunu dile getirdi.
Marmara Denizi ve
Karadeniz'deki kirliliğe değinen
Tecer, şu değerlendirmelerde
bulundu:
"Marmara'ya gelen toplam
kirlilik yükünün en az yüzde
65'i Karadeniz kaynaklıdır. Bu
kirliliğin yüzde 80-85'ini de sınırı
aşan kaynaklar oluşturmaktadır.
Karadeniz'deki kirliliğin büyük bir
kısmı ise Orta ve Batı Avrupa'daki
büyük nehirlerden denizin kuzey

ve doğu kıyılarındaki madencilik,
atık boşaltma, sanayileşme ve
kıyıların imara açılmasından
kaynaklanmaktadır. Karadeniz'e
taşınan karasal kaynaklı
kirleticilerin yüzde 75'i Tuna
Nehri'nden, yüzde 20'si Bağımsız
Devletler Topluluğu ülkeleri
nehirlerinden, kalan yüzde
5'i de Türkiye ve Bulgaristan
nehirlerinden kaynaklanmaktadır."
Tecer, Marmara Denizi sahili
boyunca müsilajın mekânsal
dağılımına ve yoğunluğuna bağlı
olarak CAP/ROS teknolojisiyle
reaktif oksijen türlerinin denizin
yaklaşık 20 metre kadar
derinlerine difüze edilmesiyle
müsilajın bertaraf edilmesinin
mümkün olabileceğini kaydetti.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASI
KOMİSYONU
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin
Sebeplerinin Tüm Yönleriyle
Araştırılarak Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu üyeleri,
dağa kaçırılan çocuklarına
kavuşmak için HDP İl Başkanlığı
binası önünde eylem yapan
Diyarbakır annelerini 19 Ekim’de
ziyaret etti.

“

Gaziantep-Diyarbakır Çalışma
Ziyaretleri" kapsamında kente
gelen Komisyon Başkanı AK
PARTİ Malatya Milletvekili Öznur
Çalık ile Komisyon Sözcüsü AK
PARTİ Sakarya Milletvekili Çiğdem
Erdoğan Atabek ve üyeleri
AK PARTİ Balıkesir Milletvekili
Pakize Mutlu Aydemir, AK PARTİ
Kahramanmaraş Milletvekili
Habibe Öçal, AK PARTİ Konya
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir
ve AK PARTİ Muğla Milletvekili
Yelda Erol Gökcan, evlat
nöbetindeki aileleri ziyaret etti,
onlarla görüştü.
Çalık, gazetecilere yaptığı
açıklamada, 'kadına şiddete
hayır" diyen bütün kadınları,
siyasi partileri ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerini
Diyarbakır annelerini ziyarete
davet etti.
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En büyük şiddetin anne ve
babayı evladından ayırmak
olduğunu dile getiren Çalık, şöyle
konuştu:
"Evladını annesinden, anneyi
evlattan ayıran bu terör
örgütünün zihniyeti olan partinin,
annelerimize uyguladığı, en
büyük şiddettir. Bunun önüne
geçmek için bizler heyet
olarak Diyarbakır annelerimizin
yanındayız. Daha çocuk yaşta
kız ve erkek evlatlarımız dağa
kaçırılıyor. Kandırarak onları
ailelerinden ayırıyorlar. Bunlar
daha annelerinin kuzusu ve
yavrusu. Anneyi evlattan, evladı
anneden nasıl ayırırsınız? Bu
şiddete hangi yürek ve can
dayanır? İnsan, çocuk ve kadın
hakları savunucularının buraya
gelerek bu eyleme katılmaları
lazım."
Kaçırılarak şiddete ve cinsel
istismara uğratılan evlatların
olduğunu dile getiren Çalık, şöyle
devam etti:
"15 yaşından küçük 37 evladımız
var. Bunların 12'si kız çocuğu.
Bunlara uygulanan şiddeti
nasıl görmezden gelirsiniz? 18
yaşında 93 evladımız kaçırılmış,
kandırılmış, ailesinden uzak
tutulmuş, şiddete ve cinsel

istismara maruz kalmış. 18
yaşından büyük 146 evladımız
kandırılarak dağa kaçırılmış
ve annelerimiz nöbetlerini
tutuyorlar. Kadına yönelik şiddeti
hepimizin önlemesi gerekiyor.
Yasal düzenlemelere çok
sağlam şekilde sımsıkı sarılıyoruz.
Kadına yönelik şiddeti Diyarbakır
annelerinden asla ayrı tutamayız."
"Annelerimiz bugün niye HDP’nin
kapısında oturuyor? Çünkü
anneler evlatlarının kokusunu
alırlar. Evlatlarının kokusunun
nerede olduğunu bilirler. O
vesileyle HDP kapısında, bu
kapıda evlatlarının kandırıldığını
ve kaçırıldığını biliyorlar." diyen
Çalık, Diyarbakır'a gelip, çadırı
ziyaret etmeyenleri kınadığını
söyledi.
Çalık, "Siyaset ayrımı yapmadan
herkesin, 'kadına yönelik şiddete
dur' demek için buraya gelmesini
istiyorum." diye konuştu.
Oturma eylemi yapan anne ve
babalara sevgi ve hürmetlerini
sunduğunu, bu yürekli
duruşlarından dolayı onları tebrik
ettiğini dile getiren Çalık, en
kısa zamanda evlatların anne,
baba ve kardeşlerine kavuşması
temennisinde bulundu.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR,
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
İhracatçılara yatırım ve üretim
teşvikine ilişkin, "Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi", TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonunda kabul
edildi.

K

omisyon, 20 Ekim’de
AK PARTİ Konya Milletvekili
Ziya Altunyaldız
başkanlığında toplandı.
Altunyaldız, üretim, istihdam ve
ihracatın ekonominin üç temel
unsuru olduğunu belirterek,
refah ve büyümenin bu unsurlar
üzerine inşa edildiğini söyledi.
İlk imza sahibi olarak teklif
üzerinde söz alan AK PARTİ
Denizli Milletvekili Şahin Tin,
"İhracat ekonomik büyümeye
doğrudan katkı sağlamakta
ve pozitif etki yaratmaktadır.
İhracatın ekonomik büyüme
üzerindeki pozitif etkisinin
artırılması ve sürdürülebilir
kılınması için tabana yayılması
elzemdir." değerlendirmesinde
bulundu.

İhracatın tabana yayılması
misyonunda atılacak en önemli
adımın, firmaların ihracat
kapasitesinin ve uluslararası
pazardaki rekabet gücünün
artırılması olduğunu dile getiren
Tin, "Buna yönelik en önemli
enstrümanlardan birisi ihracatçı
firmaların finansmana erişiminin
kolaylaştırılmasıdır." diye konuştu.
Tin, kanun teklifinde yer alan
düzenlemeler hakkında bilgi
verdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda
kabul edildi.
Komisyonda kabul edilen teklif,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
ve Türkiye İhracat Kredi Bankası
Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla
kurulan İhracatı Geliştirme
Anonim Şirketine, ihracatçı
birliklerince gerekli sermaye
katkısı sağlanması için düzenleme
yapıyor.
İhracatı Geliştirme AŞ'ye
aktarılmak üzere, ihraç bedelinin
on binde üçüne kadar (hizmet

sektörlerinde brüt asgari ücretin
on katına kadar) kesinti yapılacak.
İhracatçı birliklerinin yedek
akçelerinde bulunan meblağlar
ile TİM nezdinde faaliyet
gösteren Türkiye Tanıtım
Grubunun varlıkları, İhracatı
Geliştirme AŞ'ye aktarılacak.
İhracatçılara sadece ihracat
kredilerinde kefalet kurumu
olarak hizmet edecek İhracatı
Geliştirme AŞ'ye gelir, damga,
harç, katma değer vergisi,
kurumlar vergisi muafiyeti
tanınacak.
Yürürlük tarihinden sonra ilk
kez faaliyete geçecek serbest
bölgelerde, işleticilerin serbest
bölgelerin işletilmesi ile ilgili
faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançları, 30 yılı geçmemek ve
Ticaret Bakanlığınca kendilerine
verilecek ilk faaliyet ruhsatında
belirtilen süre ile sınırlı olmak
üzere gelir veya kurumlar
vergisinden muaf olacak.
Türkiye İhracat Kredi Bankası
AŞ, diğer kamu bankalarına
hâlihazırda tanınan istisna ve
muafiyetlere sahip olacak.
Kanun teklifi, Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanunu'nda da
değişiklik yapıyor.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021

115

TBMM’DEN HABERLER

SOSYAL
KOOPERATİFÇİLİK
ALT KOMİSYONU
TBMM Dilekçe Komisyonu
bünyesinde kurulan Sosyal
Kooperatifçilik Kapsamında
İsrafın Önlenmesine Yönelik
Uygulamaların Araştırılması
ve Yaygınlaştırılması Alt
Komisyonu Başkanlığına
AK PARTİ Bolu Milletvekili
Arzu Aydın seçildi.

K

omisyon, en yaşlı
üye sıfatıyla MHP
Afyonkarahisar Milletvekili
Mehmet Taytak başkanlığında
14 Ekim’de toplandı. Yapılan
oylamada, AK PARTİli Aydın,
Komisyon Başkanlığı görevine
getirildi.
Aydın, yaptığı konuşmada,
sosyal kooperatiflerin, kamu
veya özel sektörün tek başına
çözüm üretemediği ya da

çözüm üretmekte
yetersiz kaldığı
özellikle sağlık,
eğitim ve çevre
hizmetlerinin
sağlanmasında
ve dezavantajlı
grupların
işgücüne katılımlarının
desteklenmesi alanlarında faaliyet
gösterdiklerini söyledi.
Komisyon olarak sosyal
kooperatifçiliğin araştırılması,
geliştirilmesi ve farkındalığının
artırılmasını temel öncelik olarak
ele alacaklarını ifade eden
Aydın, "Sosyal kooperatifçilik,
aslında kavram olarak eski ama
uygulamada yeni olmasına
rağmen bu milletin özünde
olan yardımlaşma, dayanışma,
dezavantajlı grupların iş gücüne

katılımı ve bununla beraber
gıda israfının önlenmesi,
gıda bankacılığı ve sıfır atıkla
ilgili pek çok konuyu içinde
barındırmaktadır. Komisyonun
çalışmalarının bu bağlamlar
çerçevesinde hayırlı işlere imza
atacağı inancını ifade etmek
istiyorum." diye konuştu.
Daha sonra Ticaret Bakanlığı
Esnaf, Sanatkârlar ve
Kooperatifçilik Genel Müdürü
Ekrem Alper Bozkurt, "Sosyal
Kooperatif"in tanımı ve faaliyet
alanları hakkında sunum yaptı.

HÜKÜMLÜ VE
TUTUKLU HAKLARINI
İNCELEME ALT
KOMİSYONU
TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu
bünyesinde kurulan Hükümlü
ve Tutuklu Haklarını İnceleme
Alt Komisyonu, AK PARTİ
Afyonkarahisar Milletvekili
İbrahim Yurdunuseven
başkanlığında 12 Ekim’de
toplandı.
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K

omisyon Başkanı
İbrahim Yurdunuseven,
yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin
farklı bölgelerinde birçok
cezaevini ziyaret ettiklerini
anlattı.
Ziyaret ettikleri cezaevlerinde
komisyon olarak yaptıkları
tespitleri anlatan Yurdunuseven,

"Bazı cezaevlerinde soğuk ve
sıcak su sorunu olduğunu tespit
ettik. Hukuka aykırı aramaların
yapıldığı, bazı yayın organlarının
yasaklandığı, muayenelerin
kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin
işleme alınmadığı gibi şikâyetler
aldık. Bunların hepsini tespit ettik
ve bu sorunları çözmeye gayret
ettik." dedi.

MASKE
MESAFE
TEMİZLİK

KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU
TBMM Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
bünyesinde kurulan "Kadınların
İş ve Aile Yaşamlarının
Uyumlaştırılmasında
Karşılaşılan Sorunların Tespiti
ve Çözüm Önerilerinin
Belirlenmesi Alt Komisyonu"
toplantısı 26 Ekim’de AK PARTİ
Balıkesir Milletvekili Belgin
Uygur başkanlığında yapıldı.

Kadınların eğitim ve çalışma
imkânlarının geniş tutulmasıyla
kadın istihdamında gözle görülür
bir artış yaşandığını vurgulayan
Uygur şunları söyledi:

omisyon Başkanı Belgin
Uygur, komisyonun açılış
konuşmasında, kadınları
güçlendirmenin en kestirme
yolunun onları bir şekilde
hayatın her alanına, özellikle de
ekonomi ve üretim sürecine
dâhil etmek olduğunu
belirtti.

K

"İktidarlarımız döneminde
kadınlarımızın yaşadığı sorunları
çözebilmek amacıyla son
dönemde önemli adımlar
atılmıştır. İş ve aile yaşamının
uyumlaştırılması noktasında İş
Kanunu'nda, Devlet Memurları
Kanunu'nda ve ilgili diğer
mevzuatta çok önemli
düzenlemeler yapılmıştır. Çalışan
annelere kolaylıklar sağlanmış,
doğum ve süt izni süreleri
uzatılmış, esnek çalışma saatleri,
erken emeklilik düzenlemeleri,
torun bakım teşvikleri ile
kadınlarımız güçlendirilmiştir."

Kadın istihdamının, girişimciliğinin
kalıcı ve sürdürülebilir kılınması
gerektiğine dikkat çeken Uygur,
bu noktada kadınların iş ve aile
yaşamlarının uyumlaştırılması
konusunun önem kazandığını
dile getirdi.

Koşulların her geçen gün
değişmesi nedeniyle ihtiyaçların
çeşitlendiğini ve arttığını dile
getiren Uygur, "İş ve aile yaşamını
uyumlaştırma noktasında
atacağımız adımlar kadınların iş
gücü piyasalarına dâhil olmasını

ve piyasalarda erkeklerle
eşit fırsatlara erişimlerini
kolaylaştıracaktır." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü Ekonomik Statü
Daire Başkanı Güler Özdoğan,
komisyona yaptığı sunumda,
bu yılın temmuz ayı verisine
göre kadınların istihdama katılım
oranının yüzde 28,9 olduğunu
söyledi.
İş gücüne katılım oranının yüzde
34, kayıt dışı çalışma oranının
yüzde 36,8 olduğunu aktaran
Özdoğan, verilerin henüz
istenilen düzeyde olmadığını,
iş gücü ve istihdam verilerinin
yükseltilmesini, kayıt dışı oranının
ise düşürülmesini hedeflediklerini
belirtti.
Kadınların iş gücüne katılamama
nedenleri ve kadınlara verilen
izinlere ilişkin bilgi veren
Özdoğan, kadınların iş ve aile
yaşamlarının uyumlaştırılması için
önerilerde bulundu.
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TBMM GENEL SEKRETERİ KUMBUZOĞLU, MECLİS
GENEL KURUL SALONU’NDAKİ YENİLİKLERİ ANLATTI
TBMM Genel Sekreteri Mehmet
Ali Kumbuzoğlu, Meclis
Genel Kurulu Salonu’ndaki
elektronik sistemin, Savunma
Sanayii Başkanlığı ve TBMM
teknik personelinin iş birliğiyle
yenilendiği söyledi.

T

BMM Genel Sekreteri
Kumbuzoğlu, 30 Eylül’de
tadilat çalışmaları
tamamlanan TBMM Genel Kurul
Salonu'nu gazetecilerle birlikte
gezerek bilgi verdi. Genel Kurul
Salonu'ndaki milletvekili oylamayoklama sisteminin 1996 yılındaki
teknolojiyle yürütüldüğünü
belirten Kumbuzoğlu, "Birtakım
tıkanıklıklar, bozulmalar sık sık
gözlenmeye başlanınca yeni
teknolojiye el atma zorunluluğu
doğdu. Yaklaşık 2 aydan beri
teknik elemanlarımız ve Savunma
Sanayii Başkanlığımızın yoğun
gayretleriyle Genel Kurulumuzu
elektronik sistem itibarıyla düzenli
hale getirdik." dedi.
Genel Kurul Salonu'ndaki
teknolojik düzenlemeleri de
anlatan Kumbuzoğlu, 200'e
yakın milletvekilinden parmak
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izi alındığını, kulislerin her iki
tarafında kurulan stantlarda
milletvekillerinin rahatlıkla parmak
izlerini verdiğini kaydetti.
Kumbuzoğlu, halı sistemlerinin de
yenilendiğini vurgulayarak "Son
derece hijyenik, alt tarafı da bakır
sistemlerle, elektrik sistemlerini
yer altına geçirerek topraklama
sistemini de kurgulamış olduk."
ifadesini kullandı.
Genel Kurul Salonu'nda
görüntülerin, 8 kamera ile HD
sistemi ve 4K sistemine elverişli
olacak şekilde yapıldığını aktaran
Mehmet Ali Kumbuzoğlu,
salonda ses güçlendirmesi
yaptıklarını, havalandırma
sistemlerini de daha aktif hale
getirdiklerini anlattı.
Yeni sistemde, oylama ve
yoklamaların kapalı devre
sistemiyle çalışacağını vurgulayan
Kumbuzoğlu, "Oylama, yoklama
ve bütün konuşma sistemleri de
parmak izi ve pin kodu girilmek
suretiyle mekanizmayı devreye
sokacaktır." bilgisini verdi.

Kapalı devre sisteminde İçtüzük,
Anayasa ve diğer kanunların
da milletvekillerinin elinin
altında olacağına dikkati çeken
Kumbuzoğlu, sistemde kısa
bilgi notları, elverişli kullanım
kılavuzlarının da bulunacağını
söyledi.
Milletvekili sıralarını orijinal
rengine, gül ağacı rengine
dönüştürdüklerini dile getiren
Kumbuzoğlu, böylece
ışıktan kaynaklanan parlaklık
rahatsızlıklarını sona erdirdiklerini
belirtti. Kumbuzoğlu, divandaki
elektronik sistemin milletvekili
sıralarındaki elektronik sisteme
uygun hale getirildiğini dile
getirdi.
Komisyon sıralarının çok
daha güzel bir görünüme
kavuşturulduğunu anlatan TBMM
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu,
"5’i ön tarafta, 10’u arka tarafta
olacak şekilde dizayn ettik. İhtiyaç
duyulması halinde oylamayoklama sistemini de bu sıralara
monte etmiş olduk." dedi.

TBMM’NİN ELEKTRONİK ALTYAPISI
SON TEKNOLOJİYE UYARLANDI

TBMM Genel Kurulunda
1998'den beri kullanılan
elektronik oylama ve yoklama
sistemi, yeni yasama yılı
öncesinde tamamen yenilendi.
Genel Kurul kameraları, reji
ve stüdyosu yenilenen TBMM
TV, Meclis çalışmalarını, yeni
dönemden itibaren izleyicilere
HD kalitesinde aktarmaya
başladı.

Ç

alışmalarına 17 Temmuz'da
ara veren Meclis, 2,5 aylık
aranın ardından mesaisine
1 Ekim Cuma günü yeniden
başladı. TBMM'nin tüm elektronik
altyapısı son teknolojiye
uyarlandı. Mecliste uygulamaya
girecek yeni sistemin altyapısı
için Genel Kurul zeminine gerekli
elektronik aksam döşendi.

1998'den bugüne hizmet veren
TBMM Genel Kurulu elektronik
oylama ve yoklama sistemi,
teknolojik ömrünü tamamlaması
ve yeni ihtiyaçlara cevap
verememesi nedeniyle
yenilendi.
Bu kapsamda milletvekillerinin,
yeni sisteme uygun şekilde
parmak izleri alınıyor. İktidar ve
muhalefet kulislerinde salgın
kurallarına uygun olarak parmak
izlerinin alınması için stantlar
oluşturuldu. Milletvekili sıralarına,
bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri
konuldu.
Mecliste yürütülen tüm çalışmaları
kamuoyuna aktaran TBMM TV
de yeni yasama yılına tamamen
yenilenen teknik altyapısıyla

girdi. Genel Kurul kameraları, reji
ve stüdyosu yenilenen TBMM
TV, çalışmaları yeni dönemden
itibaren izleyicilere HD kalitesinde
aktarmaya başladı.
Meclis Başkanlık Divanı'nın
sağ ve soluna, görüşmelerin
canlı aktarılacağı iki led ekran
yerleştirildi.
Ses sistemi de tamamen
yenilendi. Bu kapsamda, Genel
Kurul Salonu'nun basın locası
altındaki bölümde, teknik
uzmanların bulunduğu kontrol
odası oluşturuldu.
Bu arada Meclis yerleşkesine
araçla girişlerde plaka tanıma
sistemine geçildi.
MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL- EKİM 2021

119

TARİHTE BU AY

MONDROS MÜTAREKESİ
(30 Ekim 1918)
1914 yılında başlayan I. Cihan Harbi, 1918 yılına gelindiğinde
Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu İttifak devletlerinin
aleyhine
gelişme
göstermeye
başlamıştı.
Harbin
kaybedileceğini anlayan ve makul bir barış anlaşması elde
etmek isteyen Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan
ve Osmanlı Devleti sulhun sağlanması için İtilaf devletleriyle
temasa geçtiler.
Savaş sonrası yeni dünya düzeni hakkında Ocak 1918’de gerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson’ın
prensiplerinde (Wilson İlkeleri) gerekse İngiltere ve Fransa’nın yayımladığı mesajlarda Türkler’in çoğunlukta
olduğu bölgelerde bağımsız ve egemen bir devletin varlığına dokunulmayacağı ifade edilmişti; ancak
müttefikler bu vaatlerinde samimi değildi.
Müttefiklerle barış görüşmelerini yürütecek olan heyetin başkanlığına Bahriye Nazırı Rauf Bey getirildi
ve Limni Adası’nın Mondros Limanı’ndaki Agamemnon Zırhlısı’na giden Osmanlı heyeti burada dört
gün süren müzakerelerden sonra 30 Ekim 1918’de Çanakkale Boğazı İngiliz filosu komutanı Amiral Arthur
Calthorpe’un dikte ettirdiği Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.
Ağır hükümler içeren antlaşma; Osmanlı Devleti’nin müdafaa gücünü tamamen ortadan kaldırmayı
amaçlıyordu ve arkasından yurdun dört bir yanında işgaller başladı. Bu işgaller, aynı zamanda millî
bilincin kuvvetlenmesine de katkı sağladı. Millî Mücadele ruhunun ortaya çıkması ve başta Yunanlılar
olmak üzere bütün emperyalist güçlere karşı verilen mücadele tam bağımsızlığı esas almaktaydı. Kendini
öz vatanında esarete düşme tehdidi altında gören Türk milleti olağanüstü bir şekilde örgütlenerek İstiklal
Savaşı’nı verdi ve bunun sonunda bağımsız bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması mümkün
hale geldi.
ANKARA ANTLAŞMASI
(20 Ekim 1921)
Doğu Cephesi’nde barış ortamının tesis edilmesi İstiklal
Savaşı’nın sevk ve idaresinde oldukça önemliydi. Bununla
birlikte Millî Mücadele’de Fransa ile imzalanan Ankara
İtilafnâmesi ya da Fransa adına imza koyan murahhasın
adıyla anılan 20 Ekim 1921 tarihli Franklin-Bouillon
Antlaşması’nın akdedilmesi ise ayrı bir öneme sahipti.
Fransa’nın Sevres’den (Sevr Antlaşması) vazgeçtiğini
gösteren bu antlaşmaya onay vermesinin sebebi Maraş,
Antep, Urfa ve Adana bölgesinde Fransız işgal kuvvetleriyle müttefikleri olan Ermeni birliklerine karşı yapılan
şanlı ve kahramanca Türk direnişiydi. İşgalci Fransa’nın bu savunmayı kıramaması ve Fransız kamuoyunun
savaş bıkkınlığı bu barış antlaşmasının imzasında esas sebepti. Ankara açısından faydalı olan antlaşma diğer
taraftan İngilizleri sinirlendirmişti; zira bir anlamda Fransa, Yunanlılara karşı Ankara Hükûmetiyle ittifak kuruyor
ve İngilizleri yalnız bırakıyordu.
Fransa ile yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnâmesi’nde iki devlet arasında savaşın biteceği belirtiliyor,
ayrıca esirlerin mübadelesi öngörülüyordu. Türkiye adına Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ve Fransa adına
Henri Franklin-Bouillon tarafından imzalanan itilafnâmede Fransa’ya önemli bir imtiyaz verilmeden, Mîsâk-ı
Millî hedeflerinden sadece İskenderun’un Suriye’ye özel statü ile terk edilmesiyle sorun çözülmüştü.
Hatay’ın, 1939’da anavatana katılmasıyla da bu mesele Türkiye lehine çözüme kavuşmuş oldu.
Genel olarak bakıldığında siyasî bir zafer olarak görülebilecek olan bu ittifakla Türkiye, doğu sınırından sonra
güney sınırını güvence altına almıştı. Antlaşmayla, Güney Cephesi’ndeki kuvvetleri Batı Cephesi’ne kaydırmak
mümkün oldu ve Yunan ordusu ile savaşan birliklerin motivasyonu ve gücü arttı. Ankara’nın meşruiyetini
artıran bu muahedenin diğer bir hususiyeti ise silah ve cephane tedariki konusunda Rus tekelinden
kurtularak Mersin Limanı ve demiryolunu kullanmak suretiyle güneyden ihtiyaçları sağlama imkânına
kavuşulmasıydı.
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MUDANYA MÜTAREKESİ
(11 Ekim 1922)
I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan ağır
mütarekenin hemen arkasından Anadolu’da
başlatılan Millî Mücadele, emperyalist devletlere,
düşledikleri diz çöktürmenin kolay olmayacağını
göstermişti. Türk milletinin muhtelif cephelerde
gösterdiği direniş ile birlikte kısa sürede toparlanan
Türk Ordusu İngiltere, Fransa, İtalya ve bilhassa
emperyalizmin jandarması Yunanlılara Anadolu’da
hayat hakkı olmadığını gösterdi ve askerî alanda elde edilen galibiyetler diplomaside kazanılan zaferlerle
taçlandırıldı.
30 Ağustos 1922’de kazanılan Sakarya Zaferi, emperyalist güçleri antlaşma yapmaya mecbur bıraktı. Zafer
sonrasında Türk ordusu beklemede kaldığı sırada toplanan Paris Konferansı’nda (21 Şubat 1922) İngilizler
ve Fransızlar, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılacak bir sulh antlaşması üzerinde çalışıyorlardı. Mütareke
teklifinin esaslarında; savaşa üç ay ara verilecek, birlikler takviye edilemeyecek, barış müzakereleri devam
edecek ve bunlar Müttefikler’in nezaretinde yürütülecekti.
Yapılan teklif Ankara tarafından kabul edildi; ancak ihtiyat elden bırakılmadı. Teklifin kabul edilmesinde ayrıca
Türk ordusunun hazırlıklarının tamamlanabilmesi için zaman kazanmak önemli bir etkendi ve bu şekilde
eksiklikler giderildikten sonra taarruz için ordu hazır hale getirildi. İstanbul’un Yunan ordusu tarafından
işgali ise barış müzakerelerini ortadan kaldırdı. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe’de başlayan Türk
taarruzuyla Yunanlılar mevzilerinden söküldü. Türk askeri iki hafta içinde İzmir’e girdi ve sonra kuzeyde
Bursa’yı düşman işgalinden kurtardı. Yapacak çok fazla bir şey olmadığını gören Müttefikler 11 Ekim 1922’de
Türkiye ile Mudanya’da mütareke imzaladı. Antlaşmaya göre silahlı çatışma dönemi bitecek, Doğu Trakya
Türkiye tarafında kalacaktı. Antlaşma ile İngiltere ve İtalya da Ankara Hükûmeti’ni tanımış oldu.
Mütareke ile askerî mücadele sona erdi. Bu tarihten sonra taraflar arasındaki ikili diplomasi yerini konferans
diplomasisine bıraktı. Ankara bu müzakerelerden sonraki süreçte, tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi,
herhangi bir bağımlılık getirecek antlaşmalara yanaşmayarak ittifak, dostluk ve saldırmazlık ittifakları ile
manevra alanını genişletmeye çalıştı.

TÜRK DİLİ KURULTAYI’NIN TOPLANMASI VE DİL BAYRAMI
(26 Eylül 1932)
12 Temmuz 1932’de Gazi Mustafa Kemal’in isteğiyle ve Türk
Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan teşekkülün adı, önce Türk
Dili Araştırma Kurumuna ve ardından Türk Dil Kurumuna
dönüştürüldü. 26 Eylül/5 Ekim 1932 arasında Dolmabahçe
Sarayı’nda toplanan I. Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin en eski
dillerle karşılaştırılması, tarihî gelişiminin araştırılması, lehçe ve
terimler sözlüklerinin hazırlanması kararlaştırıldı.
Türk Dil Kurumu’nun en önemli organı Türk Dili Kurultayı idi.
Kurultaylarda müessesenin tüzük ve yönergeleriyle çalışma
planları belirlenip yönetim kadrosu seçiliyordu. Bu geleneğin temellerinin atıldığı I. Türk Dil Kurultayı’nda dil
bilimcilerin yanı sıra Sâmipaşazâde Sezâi, Halid Ziya (Uşaklıgil), Cenab Şahabeddin, Hüseyin Cahit (Yalçın),
Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmed Hâşim ve Yunus Nadi gibi şair, yazar, gazeteci ve çok sayıda dinleyici yer
alıyordu.
Dokuz gün süren Kurultay’ın son gününde başkanlığa bir dilekçe veren şair ve yazar Halit Fahri Ozansoy, bu
büyük toplantının Türk dilinin bayramı olduğunu, açılış günü olan 26 Eylül’ün Dil Bayramı olarak kutlanmasını
önermiş, üyelerin oy birliği ile kabul ettiği önergeyle 26 Eylül günü, Dil Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.
2001 yılında Türk Dil Kurumunun önerisiyle Avrupa Konseyi de 26 Eylül’ü Avrupa Diller Günü olarak kabul
etmiştir.
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SİVAS KONGRESİ

Sivas Kongresi üyeleri

(4-11 EYLÜL 1919)

Amasya Tamimi’nde öngörülen
kararları uygulamaya koymak için
Mustafa Kemal Paşa, bazı Heyet-i
Temsiliye üyeleriyle,
2 Eylül 1919’da Sivas’a gitti. Sivas
Kongresi, 4 Eylül 1919’da Mekteb-i
Sultanî’de (Sivas Lisesi) açıldı.
Kongre’ye katılması gereken
temsilci sayısı, her sancaktan
3 temsilci gelmesi durumunda
183 olması gerekirken sayı ancak
38’e çıkabilmişti. Bu durumun
en önemli sebebi, yurt çapında
faaliyet gösteren cemiyetlerin ve
derneklerin henüz ulusal çapta
düşünmemesiydi.
Basılma ve dağıtılma tehlikesi
altında gerçekleşen Sivas
Kongresi’nde, Heyet-i Temsiliye
Başkanı ve davet sahibi olarak
Mustafa Kemal Paşa bir konuşma
yaptı. 4-11 Eylül tarihleri arasında
gerçekleşen kongrede, Erzurum
Kongresi kararları bölgesellikten
millî düzeye taşındı. Bir Heyet-i
Temsiliye oluşturulup, ilk defa
mevcut devlet yönetimine
alternatif olabilecek yeni bir siyasî
iktidarın temelleri atıldı. İstiklal
Harbi’nde faal olan bütün millî
cemiyetler, Anadolu ve Rumeli
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Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı
altında birleştirildi.
Kongrede, ayrıca, Ali Fuat Paşa’nın
Garbî [Batı] Anadolu Umum
Kuva-yı Milliye Kumandanı tayin
edilmesi, haftada iki gün İrâde-i
Milliye adında bir gazetenin
çıkartılarak basın ve yayın yoluyla
propagandaya önem verilmesi
ve Meclis-i Mebusân’ın bir an
önce toplanmasının temini gibi
kararlar alındı. Amerikan mandası
altına girme konusu üç gün
enine boyuna tartışıldı ve tam
bağımsızlık fikri ağır bastı.

Erzurum Kongresi’nde seçilen
Heyet-i Temsiliye’ye altı üye
daha ilave edilerek sayı on
beşe çıkarıldı. Ayrıca, alınan
kararlardan Sultan’ın haberdar
edilmesine ehemmiyet verilmesi
kararlaştırıldı. Çünkü kongreyi
önleme ve üyeleri tutuklatma
girişimi yüzünden Heyet-i
Temsiliye ile Damad Ferid Paşa
Hükûmeti arasında gergin
anlar yaşanmıştı. Neticede 1
Ekim 1919’da Damad Ferid Paşa
Hükûmeti istifa etmek zorunda
kaldı.

Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Bey Sivas Kongresi Üyeleriyle, Sivas Ekim 1919

Bekir Sami (KUNDUH) Bey ve Rauf (ORBAY) Bey ile, Sivas, Ekim 1919

Sivas Kongresi’nin Kazanımları
Sivas Kongresi ile yeni Heyet-i
Temsiliye Başkanı olan Mustafa
Kemal Paşa, böylece Millî
Mücadele’nin idaresini eline almış
oldu. Kongre sonrasında Mustafa
Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye
vasıtasıyla çalışmalarını yurt
çapında siyasî bir teşkilat kurmak
üzere yoğunlaştırdı. Bunu da
kongrede alınan kararlara uygun
olarak, Şarkî Anadolu Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’ni mahallî
olmaktan çıkararak, bütün yurdu
içine alacak Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne
dönüştürerek gerçekleştirdi. Bu
çerçevede, Heyet-i Temsiliye’nin
teşvikiyle yurdun her tarafında
şubeler açıldı; daha önce
muhtelif isimler altında kurulmuş
olan direniş ve millî hakları

savunma cemiyetlerinin büyük
çoğunluğu bu cemiyetin birer
şubesi haline getirildi. Ekim
1919 ile Mart 1920 arasında
cemiyetin teşkilatlanması
oldukça ileri bir seviyeye
ulaştı, yurdun her tarafında
şubeler açıldı. Bu cemiyetin
bu kadar hızlı yayılmasında ve
teşkilatlanmasında Türk Ocakları
mensupları ile kendini fesheden
İttihad ve Terakki Fırkası’nın
Anadolu’daki eski üyelerinin
katkısı oldukça fazladır.
Hatta cemiyetin bazı şubeleri,
İttihad ve Terakki’nin bir devamı
gibi ortaya çıkmış, bu durum
İstanbul Hükûmeti tarafından,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin İttihad ve
Terakki’nin bir devamı gibi
görünmesine ve algılanmasına
sebep olmuştur. Her ne kadar
Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Bey, Hüseyin Rauf
(ORBAY) Bey ile Sivas Kongresi’nin yapıldığı binanın
önünde, Sivas, 4 Eylül 1919

TARİHTE BU AY

Temsil Heyetini Haymana bölgesinde karşılayan Kuva-yı Milliye birlikleri, 27 Aralık 1919

benzer tartışmalar zaman zaman
devam etse de eski İttihad
ve Terakki mensupları Millî
Mücadele’nin başlatılmasında,
teşkilatlanmasında ve
sürdürülmesinde önemli
görevler üstlenmişlerdir. Millî
Mücadele içinde, Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin kurduğu silahlı
müfrezeler, İzmir’in Yunanlılar
tarafından işgali sonrasında Batı
cephesinde çarpışmaya başlayan
müfrezelerle, Kuva-yı Milliye’yi
teşkil etmişlerdir. Böylece halka
dayanarak kurulan Millî Mücadele
Teşkilatı, milleti temsil eden Sivas
Kongresi vasıtasıyla, Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’ni yurt genelinde bir
organizasyon haline getirmiş ve
Kuva-yı Milliye aracılığıyla kendi
ordusunu kurarak vatanı işgalci ve
emperyalistlerin elinden almıştır.
Kongreden Sonra
Mustafa Kemal Paşa ile Rauf
(Orbay) Bey, Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
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Heyet-i Temsiliyesi’nin diğer üç
üyesiyle birlikte 18 Aralık 1919’da
Sivas’tan ayrıldılar. Heyet, Kayseri
ve Kırşehir üzerinden dokuz gün
süren bir yolculuk sonunda, 27
Aralık 1919’da Dikmen sırtlarından
Ankara’ya girdi. Burada, XX.
Kolordu Komutanı Ali Fuat
(Cebesoy) Paşa ile Vali Vekili
Yahya Galib’in (Kargı) başlarında
bulunduğu Ankaralılar tarafından
karşılandılar. Atlı Seymenler yol
boyunca sıralanırken, Ankara
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni
kuran ve cemiyetin başkanı olan
Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi ile
şehrin önde gelenleri bugünkü
Genelkurmay Başkanlığı’nın
bulunduğu yerde heyeti
karşıladılar. Şehre varıldığında
Mustafa Kemal
Paşa, halkla
birlikte Hacı
Bayram Veli’nin
türbesini ziyaret
etti. Oradan
hükûmet binasına,
daha sonra da
konuk edileceği
Kalaba’daki

Ziraat Mektebi’ne geçildi. Aynı
gün akşam yayımlanan bir
bildiriyle de Heyet-i Temsiliye’nin
merkezinin şimdilik Ankara
olduğu duyuruldu.
Mustafa Kemal Paşa, ertesi
gün Ziraat Mektebi salonunda
toplanan Ankaralılara, memleketin
içinde bulunduğu durumu
ve Mondros Mütarekesi’nden
sonraki olayları özetleyerek,
güçlükleri yenmek için öncelikle
halkın tamamının bilinçlenmesi
gerektiğini hatırlatıp, amaca
ulaşabilmek için siyasî çabalardan
daha çok, toplumun tamamının
gayretine ihtiyaç olduğunu
belirterek sonraki yol haritasını
işaret etmiş oldu.

Erkan-ı Harbiye Binası olarak kullanılan Ziraat Mektebi- Ankara 1921

TBMM
BAŞKANI
ŞENTOP,
SAKARYA
ZAFERİ’NİN
100. YILINI
KUTLADI
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
Sakarya Meydan
Muharebesi'nin 100.
yılını kutladı.
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop,
13 Eylül’de sosyal
medya hesabından
paylaştığı mesajında,
"22 gün süren
destansı mücadelenin
sonunda kazandığımız
Sakarya Meydan
Muharebesi'nin 100.
yıl dönümünde,
başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve
mücadele arkadaşları
olmak üzere bütün
kahramanlarımızı ve
şehitlerimizi rahmet ve
şükranla anıyorum."
ifadelerine yer verdi.
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MECLİSİN İLK KANUNU:

“AĞNAM RESMİ KANUNU”

T

ürkiye Büyük Millet
Meclisi’nin, açılışından
hemen bir gün sonra 24
Nisan 1920 tarihinde kabul ettiği
Ağnam Resmi Kanunu (koyunlar
vergisi), kanun koyucu olarak
çıkardığı ilk kanundur. Ankara’da
kurulan Meclisin, yasama organı
olarak ilk tasarrufunu vergi
alanında yapması hayli anlamlıdır.
Yeni Meclisin ilk kanunlaştırma
faaliyetinin vergi düzenlemesi
olması tesadüf değil, tarihî
şartların bir sonucudur. Meclis-i
Mebusan’da yarım kalan yasama
faaliyetinin Ankara’da toplanan
Meclis tarafından görüşülüp
sonuçlandırılması, parlamento
tarihimizdeki devamlılığının
bir göstergesi olarak
değerlendirilmelidir.
Osmanlı kayıtlarında “Âdet-i
Ağnam”, “Resm-i Ganem” olarak
da geçen Ağnam Vergisi, şer’î
vergiler kapsamında koyun ve
keçi gibi küçükbaş hayvan sayısına
bağlı olarak tahsil edilmekteydi.
Genellikle, hayvanların kuzulama
ve doğurma döneminden
sonraki nisan ve mayıs aylarında
toplanmaktaydı. Duruma ve
coğrafi bölgeye göre değişiklik
göstermekle birlikte genel olarak
“iki koyun veya keçi karşılığı bir
akçe” şeklinde uygulanmaktaydı.
Osmanlı-Türk devlet geleneğinde
ağnam resmi, vergi türü olarak
kabul görmüş olmakla birlikte,
ağır ve zor şartlar altında yaşayan
çiftçi ve köylünün özellikle son
dönemlerde oranın yükseltileceği
yönündeki iddiaları endişeyle
takip etmesine sebep olmuştu.

Fatih Kanunnamesi’nde üç koyuna
bir akçe olan vergi miktarı daha
sonraları yükseltilmişti. İkinci
Meşrutiyet döneminde 1909 ve
1910 yıllarında, Ağnam Resmi
hakkında hazırlanan iki ayrı teklif
de sonuçlandırılamadığı1 için
Fatih Kanunnamesi’nden itibaren
Osmanlı Devlet geleneğinde
önemli bir vergi kaynağı
olan küçükbaş hayvanların
vergilendirilmesi bağlamındaki
değişiklik ihtiyacı güncelliğini
korumuş ve Ankara’da kurulan
Meclisin, kucağında bulduğu bir
mesele olmuştur.
Son Osmanlı Meclisinde
verginin sekiz misli artırılmasını
öngören ve İstanbul’un işgali
üzerine Bütçe Komisyonunda
görüşülme aşamasında kalan
teklifin Ankara hükümeti
tarafından yüksek oranlı bir
şekilde tamamlanacağı söylentisi,
yeni açılan TBMM’nin geniş
halk desteğine şiddetle ihtiyaç
duyduğu bir dönemde ivedilikle
açıklığa kavuşturulması gereken
bir meseleye dönüşmüştü.
Çünkü, Meclisin açıldığı günlerde,
koyun, keçi gibi hayvanlardan
alınan vergi miktarının sekiz
misli artırılacağı dedikoduları
Anadolu’da yayılmaya başlamıştı.
Bu söylentilerden dolayı huzursuz
olan ve hayvancılıkla uğraşan
köylülerin Meclise olan desteğini
kaybetmemek için vergi
yükümlülüklerinin makul düzeyde
tespiti büyük önem kazanmıştı.
Böylece, Osmanlı döneminden
kalan güncel bir meselenin
çözüme kavuşturulması amacıyla
vergi oranının bir önceki yılda
alındığı düzeyde sabit tutulması

Doç. Dr. Şeref İBA

yönündeki kanunlaştırma faaliyeti,
yeni Meclisin ilk gündem maddesi
olmuştu.
Kırşehir Mebusu Müfid Bey ve
arkadaşları, etrafta küçükbaş
hayvan vergilerinin artırılacağı
ve halkın bu durumdan dolayı
huzursuz olduğu yönündeki
iddiaların dolaştığı gerekçesiyle
hazırladığı önergeyi Meclis’e
sunmuştur.

“Ağnam Resmi hakkında her
tarafta dedikodular mevcud
olduğundan müstaceliyet
kararıyla Ağnam Resmi miktarının
bugün Meclisi Alice tayinini ve
hemen her yere tebliğini ve esas
maksadın Meclisi Alice makamı
hilafeti ve Halife-i mukaddesemizi
kurtararak başımızda görmekten
ibaret olduğunun tamimini
teklif ediyoruz.” 2 Görüşmeler
esnasında, Erzurum Mebusu
Celaleddin Arif Bey, bu verginin
eskiden olduğu gibi dört misli
uygulanmasını öngören başka bir
önerge (takrir) sunmuştur.
“Kırşehir mebusu Müfid
Efendi Hazretleriyle rüfekayı
muhteremesinin imza edip
Meclisi Alinize takdim ettiği
takrirden biraz bahsetmek isterim.
O da, malumualiniz olduğu
veçhile Ağnam Resminin tenzili
meselesidir…
Görüyorum ki, en büyük
fikrimiz memleketimizi kanuni
bir hale irca eylemektir. Onun
için Meclisi Alinizin en evvel
kanuni bir harekette bulunmasını
istirham ederim. Çünkü daha
esas itibariyle kabul olunmamış
olan ve sekiz mislinde olan
ağnamın yine geçen senede

1
E. Demirel (2020), “İlk TBMM’nin İlk Kanunu: Ağnam Resmi”, Ankara, Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yı/vol. 5, TBMM’nin 100. Yılı
Özel Sayısı, s. 19-36.
2
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olduğu gibi dört misline, (yani
820 kuruşa) tenzilini taleb
ederim. (iştirak ederiz sedaları)
Diğer taraftan malumualinizdir
ki, vergi mesailinde her şeyden
evvel nazarı itibara alınacak
olan müsavattır. Burada sekiz
misli, Bolu sancağı dört, Kütahya
iki misli olmak üzere bu resmi
tarhediyor. Bunun her tarafta
siyyan bir surette tenzil edilmesini
talebederim. (muvafık, muvafık
sadaları)”3

1 sayılı nüshada gecikmeli şekilde
gazetenin ilk sayısının üçüncü
sayfasında yayımlanmıştır.

Celaleddin Arif Bey’in bu son teklifi
kabul görmüş ve vergi oranının
bir önceki yılda olduğu gibi 4 katı
şeklinde uygulanması görüşü öne
çıkmıştı. Böylece, Ağnam Resmi
Kanunu, 24 Nisan 1920 tarihli
ikinci birleşimde oy çokluğuyla
kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Yeni Meclisin, komisyon etabı
olmaksızın doğrudan kabul ettiği
vergi kanunu, Osmanlı dönemine
ait eski kanunda değişiklik
yapılmayacağına dair duyuru
mahiyetindedir.

Ağnam resminin sabıkı misillû dört misli olarak istîfâsına karar verildi.

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey’in,
14 Aralık 1920 tarihinde “Büyük
Millet Meclisince neşredilmiş ve
edilecek olan kanunlara numara
vaz’ına dair” takriri üzerine
alınan 82 Numaralı Meclis Kararı
gereğince, kanunların bulunması
ve aranmasında kullanım
kolaylığı sağlama amacıyla, daha
evvel çıkarılan ilk kanundan
başlayarak numaralandırılması
sistemi getirilmiştir.4 Dolayısıyla,
“kanunların numaralandırılmasını”
düzenleyen 14 Aralık 1920 tarihli
ve 82 Numaralı Meclis Kararı5
gereğince, Ağnam Resmi
Kanunu, 1 numarada yerini almıştır.
Kanun, maddi imkânsızlıklardan
dolayı yaklaşık on ay sonra
yayımlanmaya başlayan Ceride-i
Resmiye’de 7 Şubat 1921 tarihli ve

Yeni Meclisin, Ağnam Resmi
Kanununu öncelikle ve ivedilikle
görüşmesi ve ilk olarak

Yukarıda, Osmanlıca yayımlanan orijinali verilen kanun metni, TBMM Kavanin Mecmuası’nda, kanun
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yer almıştır.

“Ağnam Resmi Kanunu
Numara:1
24 Nisan 336” 6

Görüldüğü gibi, TBMM Kanunlar
Dergisi ve Resmî Gazete’de
yayımlanan Kanun metni, daha
çok karar metinlerini andıran
şekilde ve tek cümleden
ibarettir. Madde sistematiğine
sahip olmayan Kanunun,
yürürlük ve yürütme maddesi
de bulunmamaktadır. Kanun
tekniği bakımından, esasen yeni
bir kod kanun yazılması yoluna
gidilmemiş, Osmanlı döneminde
yürürlükte bulunan kanunun
son halinde geçen “dört katı”
şeklindeki oranın aynen muhafaza
edilmesini düzenleyen “çerçeve
kanun” tipi bir kanunlaştırma
usulü tercih edilmiştir. Kanun
maddesinin “Ağnam resminin
eskiden olduğu gibi dört misli
ödetilmesine/tahsiline karar
verilmiştir.” şeklindeki hüküm
kısmı, Osmanlı dönemindeki
uygulamaya aynen devam
edileceğini ilan eden bir karar
metnini andırmaktadır. Ancak,
kanaatimizce, yasama organı
tarafından tercih edilen usul ve
niteleme, esas belirleyici olduğu
için kabul edilen metnin, “kanun”
sıfatı hususunda tereddüde yer
bulunmamaktadır.
6

kanunlaştırması, Anadolu’da
yayılmaya başlayan aleyhte
söylentilerin önünü almaya yönelik
acil bir tedbir niteliğindedir.
Diğer taraftan, vergilendirme
yetkisinden başlayarak İstanbul
Hükümetinin Ankara’da açılan yeni
Meclis tarafından yok sayılmaya
başlandığının göstergesidir. Başka
bir ifadeyle, koyunlar vergisiyle
ilgili malî düzenleme, TBMM’nin
yeni bir devlet kurma yolunda
irade ve kararlılığını ortaya
koyması anlamına geliyordu.
Ankara’da kurulan Meclis, Ağnam
Resmi Kanunu yoluyla, kendi malî
otoritesini ilan etmiş olmakta ve
en azından vergilendirme yetkisi
bağlamında İstanbul Hükümeti’nin
yerini aldığını ortaya koymaktaydı.
Kanunla, devlet olmanın gereği
olarak, yapılacak harcamalara
malî kaynak sağlamak üzere her
bölgede eşit ve aynı oranda vergi
toplanmaya başlanması yeniliği
de getirilmiştir. Dolayısıyla Ağnam
Resmi, sadece malî bir adım değil,
iç ve dış kamuoyu bakımından
teşrii (yasama) kuvvetin resmen
ve fiilen Ankara’da açılan Meclise
devrinin tarihî anlamdaki miladı
işlevini görmüştür.

3

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1, Cilt: 1, İ. 1, 24 Nisan 1920, s. 39.

4

14.12.1920 tarihli ve 82 Numaralı Karar için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1, CilT: 4, İçtima: 1, İ. 114, s. 35

5

(https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c006/tbmm01006114.pdf), (erişim tarihi: 14.10.2021)

6

TBMM Kavanin Mecmuası, TBMM Matbaası, Devre: 1, Cilt: 1 (25 Mart 1943)
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SAADET PARTİSİ YİK BAŞKANI ASİLTÜRK
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Saadet Partisi Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan
Asiltürk için 2 Ekim’de Ankara
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde
düzenlenen cenaze namazına
katıldı.

T

edavi gördüğü hastanede
1 Ekim’de 86 yaşında vefat
eden Saadet Partisi Yüksek
İstişare Kurulu (YİK) Başkanı
Oğuzhan Asiltürk için Hacı
Bayram-ı Veli Camii’nde cenaze
töreni düzenlendi.
Törene Asiltürk'ün ailesi
ve yakınlarının yanı sıra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
üyeleri, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici, Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, Demokratik
Sol Parti Genel Başkanı Önder
Aksakal, DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet

Davutoğlu, AK PARTİ Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş,
AK PARTİ Genel Sekreteri
Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet
Partisi YİK üyeleri Recai Kutan
ve Yasin Hatipoğlu, eski Diyanet
İşleri Başkanı Lütfi Doğan, İslam
Toplumu Millî Görüş Genel
Başkanı Kemal Ergün, eski
bakanlar, milletvekilleri, belediye
başkanları ve çok sayıda kişi
katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
cenaze namazı sonrasında
yaptığı konuşmada, Asiltürk'e son
görevlerini yaptıklarını söyledi.
Gençlik yıllarından itibaren
Asiltürk ile tanışıklıklarının
olduğunu belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
kaydetti:
"Değerli büyüğüm Oğuzhan
ağabeyimizle birlikte uzun yıllar
bir arada olduk. Özellikle de
devlet adamlığından tutunuz,
tabii, bakanlıklarıyla birlikte de
siyaset hayatı içerisinde bu
ülkeye, bu millete çok büyük
emekleri geçti, çok büyük

gayretleri oldu. Rabbim inşallah
sevgili Habibi'nin 'Liva'ül Hamd'
ismiyle müsemma sancağı
altında bizleri haşru cem eylesin
ve bu yolculukta da bizleri yalnız
komasın, ayrı komasın.
Az önce tezkiyenizde zaten
gayet güzel bir tezkiyede de
bulundunuz. Haklarımızı helal
ettik ve inşallah cennetiyle,
cemaliyle de bizleri müşerref
kılsın. Tüm ailesine ve tüm
camiaya başsağlığı diliyoruz."
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Saadet Partisi Yüksek
İstişare Kurulu (YİK) Başkanı
Oğuzhan Asiltürk için taziye
mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
1 Ekim’de sosyal medya hesabı
üzerinden yayımladığı mesajında
"Çok değerli siyaset adamı,
kıymetli büyüğümüz Oğuzhan
Asiltürk bekâ âlemine irtihal
etmiştir. Kendisine Allah'tan
rahmet, ailesine sabırlar
diliyorum. Başımız sağ olsun.
Mekânı cennet olsun." ifadelerini
kullandı.
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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSMET UÇMA
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK PARTİ İstanbul Milletvekili
İsmet Uçma, tedavi gördüğü
hastanede 11 Ekim’de vefat etti.
İsmet Uçma için, 12 Ekim’de
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Camisi'nde öğle
namazının ardından cenaze
töreni düzenlendi.

C

enaze törenine Uçma'nın
ailesinin yanı sıra Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Millî Savunma
Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, AK PARTİ Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, eski TBMM
Başkanları İsmail Kahraman ve
İsmet Yılmaz katıldı. Törende
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ayrıca çok sayıda milletvekili,
siyasi partilerin temsilcileri ile
belediye başkanları da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze
namazının ardından Uçma'nın
naaşı başında yaptığı konuşmada,
"Şu anda musallada bulanan ve
Rabbimize uğurlayacağımız İsmet
Uçma kardeşim, Uçma ailesi
olarak Kemal kardeşimle yaklaşık
40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz
var. İsmet ile hakeza ona yakın
bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol
arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi
hiç sapma yapmamış, hep el ele,
omuz omuza, gönül gönüle bu
yolda yürüdük." diye konuştu.
Uçma'nın cenazesi, törenin
ardından Karacaahmet
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da
dünyaya gelen İsmet Uçma,
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu.
Aynı fakültede Kelam, Felsefe
Anabilim Dalında "Kuran ve
Sünnette Şefaat Kavramı" adlı

çalışmasıyla yüksek lisans
derecesini alan Uçma, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Anabilim Dalında
"Bir Sosyal Siyaset Kurumu
Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla
doktorasını tamamladı.
AK PARTİ Kurucu Üyesi olan
Uçma, 24, 25, 26 ve 27. dönem
milletvekilli olarak parlamentoda
görev aldı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Şentop, tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden AK
PARTİ İstanbul Milletvekili İsmet
Uçma için taziye mesajı yayınladı.
11 Ekim’de Sosyal medya
hesabından paylaşımda bulunan
TBMM Başkanı Şentop, "Sadece
siyaset dünyamıza değil, kültür
ve düşünce hayatımıza, hayat
kültürümüze de zarif katkıları
unutulmayacak olan İsmet abimiz
rahmet-i Rahman'a kavuştu. Güzel
ve müstakim bir hayat, güzel bir
ölüm..." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI
ŞENTOP, VEFATININ
18. YILINDA ALİYA
İZZETBEGOVİÇ’İ
ANDI
TBMM Başkanı
Prof. Dr. Mustafa
Şentop, 19 Ekim’de
Twitter hesabından
İzzetbegoviç’in
fotoğrafıyla yaptığı
paylaşımında, “Bütün
hayatını adalet, özgürlük
ve inancı için vakfeden
Aliya İzzetbegoviç’i,
18. vefat yıl dönümünde
rahmet ve saygıyla
anıyorum. Kardeş Bosna
halkı ve bütün insanlık
için yükselttiği meşale
hiç sönmeyecek, verdiği
onurlu mücadele asla
unutulmayacaktır.”
ifadelerine yer verdi.
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TBMM’DE, VEFAT EDEN ESKİ MİLLETVEKİLLERİ
İÇİN CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ
ESKİ SAMSUN
MİLLETVEKİLİ
BİLTEKİN ÖZDEMİR
Eski Samsun Milletvekili
Biltekin Özdemir için 8 Eylül’de
TBMM’de cenaze töreni
düzenlendi.

T

örene, Özdemir'in ailesi,
yakınları, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici,
eski TBMM Başkanları Köksal
Toptan ve Bülent Arınç, TBMM
İdare Amiri ve AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu,
bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.
Özdemir'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. 1939'da doğan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinde bulunan Özdemir, TBMM'de 20. dönem Samsun
Milletvekilli olarak görev yaptı. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.

ESKİ İZMİR
MİLLETVEKİLİ
ERKUT ŞENBAŞ
19. Dönem İzmir
Milletvekili Erkut
Şenbaş için 12 Ekim’de
TBMM’de cenaze töreni
düzenlendi.

T

örene, Şenbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM
Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin
Uysal, Meclis bürokratları ile çalışanları katıldı.

Şenbaş'ın cenazesi, İzmir'in Alsancak Mahallesi Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan
cenaze namazından sonra Eski Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Urla'da 1937'de doğan Şenbaş, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Doğru Yol Partisi
Kurucu Üyesi olan Şenbaş, ayrıca 19. dönem İzmir Milletvekili olarak görev yaptı. Şenbaş, evli ve 3 çocuk
babasıydı.
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VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Ahmet Edip UĞUR

Mustafa HAYKIR

(07.04.1950 - 08.09.2021)

(1951 - 11.09.2021)

18, 22, 23, 24. Dönem Balıkesir Milletvekili

21. Dönem Kırşehir Milletvekili

Temel YILMAZ

Şahin MENGÜ

(1953 - 18.09.2021)

(04.04.1949 - 20.09.2021)

22. Dönem Gümüşhane Milletvekili

23. Dönem Manisa Milletvekili

Hakkı KURMEL

Yücel DİRİK

(1923 - 25.09.2021)

(1936 - 06.10.2021)

10, 11. Dönem Kayseri Milletvekili

15. Dönem İzmir Milletvekili
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VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

İbrahim ÖZTÜRK

Orhan OĞUZ

(1940 - 07.10.2021)

(1923 - 19.10.2021)

18. Dönem Adana Milletvekili

14, 15. Dönem Eskişehir Milletvekili
31, 32. Hükümet Millî Eğitim Bakanı

Lütfü AKDOĞAN

M. Neşet AKMANDOR

(1930 - 20.10.2021)

(1921 - 2021)

13. Dönem Konya Milletvekili

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi (1977-1980)
40. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
42. Hükümet Millî Savunma Bakanı

Mehmet ÖZUTKU
1940 - 29.10.2021
16. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili
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MECLİS
HABER DERGİSİ

MECLİS Haber Dergisi
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27. DÖNEM 5. YASAMA YILI BAŞLADI

EYLÜL - EKİM 2021
SAYI: 256
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Resmî Yayın Organı

