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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 
ebediyete intikalinin 83. yılında 
Anıtkabir’de düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı.

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

başladı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 
kortejde, TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı 
Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri, 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu,  
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, İYİ Parti  
Genel Başkanı Meral Akşener, 
yüksek yargı organlarının 

başkanları, kuvvet komutanları, 
siyasi parti temsilcileri, bürokratlar 
ve diğer devlet erkânı yer aldı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
İÇİN ANITKABİR’DE DEVLET TÖRENİ 
DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle 
anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
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BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK İÇİN 
TBMM’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 
83. yılı dolayısıyla TBMM’de tören 
düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili 
Haydar Akar, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç,  
TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, 
milletvekilleri, Meclis bürokratları 
ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Haydar 
Akar’ın, Atatürk Anıtı’na kırmızı 

beyaz karanfillerden oluşan 
çelengi bırakmasının ardından, 
Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 
09.05’te sirenlerin çalmasıyla 
saygı duruşunda bulunuldu, 
İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM  
Koruma Daire Başkanlığına  
bağlı polisler, Atatürk Anıtı’nın 
önünde saygı nöbeti tuttu.

TBMM Başkanvekili 
Haydar Akar’ın, 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakmasının ardından, 
Atatürk’ün vefat ettiği 
saat olan 09.05’te 
sirenlerin çalmasıyla saygı 
duruşunda bulunuldu, 
İstiklal Marşı okundu.

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

Saygı duruşu sırasında 
gönderdeki Türk Bayrağı yarıya 
indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve protokolde yer alan devlet 
erkânı, daha sonra Misak-ı Millî 

Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzalayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere 
şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, zatıâlinizi vefatınızın 
83. seneidevriyesinde bir kez 
daha rahmetle yâd ediyoruz. 

Kurduğunuz ve bizlere emanet 
ettiğiniz Cumhuriyetimizi, 
müstevlilerin emellerine dâhil 
olan bedhahlara rağmen 
büyütmeye, kalkındırmaya, 

bölgesinin ve dünyanın 
parlayan yıldızı yapmaya devam 
ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, 
sanayi başta olmak üzere her 
alanda elde ettiğimiz tarihî 
başarılarla 2023 hedeflerimize 
kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin 
bütünlüğüne, devletimizin 
bekasına, necip milletimizin 
birliğine, dirliğine ve kadim 
değerlerine kastedilmesine asla 
izin vermeyeceğiz. Ruhun şâd 
olsun.”
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TÜM TÜRKİYE’DE SAAT 09.05’TE  
HAYAT DURDU

Tüm Türkiye’de saat 09.05’te 
hayat durdu ve vatandaşlar 
Ata’ya saygı duruşunda 

bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete 

intikalinin 83’üncü yılında 
saygıyla anıldı. Tüm Türkiye’de 
saat 09.05’te vatandaşlar saygı 
duruşunda bulundu.

Ankara’nın en işlek noktalarında 
hayat, Ata’ya duyulan saygının 
işareti olarak bir dakikalığına 
durdu. Atatürk’ün ebediyete 
intikal ettiği saat olan 09.05’te 

sirenlerin çalmasıyla başkentin 
cadde ve sokaklarında 
vatandaşlar saygı duruşunda 
bulundu. Sürücüler araçlarından 
inerek saygı duruşuna katıldı. 

Bazı sürücüler de kornaya 
basarak sirenlere eşlik etti. Saygı 
duruşu sırasında duygulanan 
vatandaşlar oldu.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, 
ebediyete 
intikalinin 83’üncü 
yılında saygıyla 
anıldı. Karaman’da 
Cumhuriyet 
Parkına çelenk 
sunuldu ve 09.05’te 
saygı duruşunda 
bulunuldu.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Kurucusu Büyük 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, 

ebediyete 
intikalinin 83. 

yılında saygıyla 
anıldı. Vatandaşlar, 

Anıtkabir’i ziyaret 
etti.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Atatürk, AKM’de düzenlenen “Mavi Gözlü Mucize” etkinliğinde anıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile İstanbul Devlet Tiyatrosu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde aynı sahneyi 
paylaştı.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün nüfusa 
kayıtlı olduğu 
Gaziantep’teki 
Bey Mahallesi’nde 
yer alan “Atatürk 
Anı Müzesi”nde 
10 Kasım gibi özel 
günlerde ziyaretçi 
yoğunluğu 
yaşanıyor.

Ankara’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları düzenlendi Türkiye 
Atletizm Federasyonunun (TAF) Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile düzenlediği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla’da öğrenciler Atatürk’ün 20 farklı silüetini resmetti. Muğla’nın 
Menteşe ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü 
etkinlikleri kapsamında 20 farklı Atatürk portresi çizdi.
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Büyük Önder Atatürk’ün  
ebediyete intikalinin 83. yılı
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“Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı,  
Millî Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyet’in 
bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 

83’üncü yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, onun 
milletimizle birlikte yedi düvele karşı verdiği 
mücadeledeki liderliğini örnek alarak ülkemizin millî 
menfaatlerini daima önde tutmak; tam bağımsızlık, 
onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma 
mirasına sahip çıkmaktır.

Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında 
somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları 
sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet 
etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına 
sahip olduğumuz millî bir ülkü ve millî bir irade 
bırakmışlardır.

Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün, 
ülkemiz barış ve huzur içerisinde geleceğe doğru 
yürüyorsa, bu durum, onun liderliğinde Millî 
Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu 
hedef, vizyon ve bizlerin bu uğurda kararlı 
mücadelesiyle mümkün olmaktadır.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki, milletimiz, tam 
bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda 
ebediyete kadar azim ve kararlılıkla yürümeye 
devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl 
dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla 
anıyorum.

Ruhu şâd olsun.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VEFATININ 83’ÜNCÜ  
YIL DÖNÜMÜNDE SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”
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SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN  
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Cumhuriyet’in ve bağımsızlığın mimarı, yol gösterici, ebedî 
Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete 
intikal edişinin 83’üncü yıl dönümünde, saygı, minnet ve özlemle 
anıyorum.”

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

“Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyet’in kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyoruz.”

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“Bugün Aziz Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde yokluğunun hüznü, 
vasiyet ettiği fikrin ve en kıymetli eseri ‘Cumhuriyet’in’ milletimize ‘Hızır’ 
olacağı bilinci ile kendisini rahmetle anıyoruz. Her darda kaldığımızda, 
umutsuz hissettiğimizde sarılacağımız fikirleri, öykündüğümüz 
mücadele azmi, hayranlığımıza sebep, vatan ve millet sevgisi için her 
gün daha da fazla müteşekkiriz. Rahmet, saygı ve sevgiyle.”

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

“Özgürlüğü ve bağımsızlığı ilmek ilmek işlediğin bu vatan 
topraklarında sana söz, yolumuz sensin Atam.”

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

“O,  Türk milletinin tarihî ve millî ortak değeridir. 10 Kasım esasen bir 
yas ve matem günü değil, Aziz Atatürk’ü idrak vesilesi, düşüncelerini 
ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet’i öncesi ve 
sonrasıyla kavrama vefasıdır. Millî Mücadele’nin yolbaşçısı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle, 
rahmetle anıyorum.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

“Türk milletinin fikrine, kalbine ve ruhuna işlenen mavi gözlü 
bozkurtumuzu sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.”
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SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle Türkiye’yi 
birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır 
medeniyet seviyesine çıkarmak için büyük gayret göstermiş, başarılı 
hamlelere imza atmıştır. Vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm 
kahramanlarını saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum.”

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

“İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıl dönümünde saygı ve 
rahmetle anıyoruz. O’nun mirası olan Cumhuriyetimizi, kuruluşunun 
100. yıl dönümünde demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız.”

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ

“Birinci vazifemiz, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Bize en kıymetli hazineyi; Türkiye Cumhuriyeti’ni 
emanet eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan 
ayrılışının 83. Yılında saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.”

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“Ebediyete intikalinin 83. yılında, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 
Gazi Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa 
Kemal Paşa ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren 
şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygıyla rahmetle ve şükranla anıyorum.”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlükçü, 
katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşası için yola çıkan Demokrasi 
ve Atılım Partisi kadroları olarak vefatınızın 83. yılında sizi rahmetle ve 
saygıyla anıyoruz.”

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZTÜRK YILMAZ

“Yüce Atam, 2023’te senin huzuruna 1938’de kesintiye uğrayan devrim 
sürecini devam ettirmek üzere çıkacağım. İdeallerin bizimle yaşıyor. 
Atatürk’ün fikirlerini kaybetmeden yaşatıyoruz Yenilik Partisi içinde. 
Ben Türkiye’de bu ruh, inanç ve iman devam ettiği sürece kimsenin 
Türkiye’nin kılına zarar getiremeyeceğine inanıyorum.”  
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
konferansa üçüncü kez ve 

6 yıl aradan sonra ev sahipliği 
yapmaktan, dönem başkanlığını 
devralmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu dile getirerek, 
Burkina Faso’yu yürüttüğü başarılı 
dönem başkanlığından dolayı 
tebrik etti. Mustafa Şentop, bütün 
dünyanın ve küresel sistemin 
yeni bir dönemeçten geçtiğine, 
yaşanan salgının bu geçiş 
dönemini daha da hızlandırdığına 
işaret ederek, mevcut sistemin 
aktör ve kurumlarının yeni 
döneme uyum sağlamakta zorluk 
yaşadığını belirtti. 

İSİPAB olarak, bu yeni döneme 
uyum sağlayacak tedbirleri 
alarak ve daha güçlü bir kurum 

olarak girmek mecburiyetinde 
olduklarının altını çizen 
Meclis Başkanı Şentop, 
“Ancak maalesef İSİPAB’ın 
son yıllarda eski heyecanını 
kaybettiğine şahit oluyoruz. 
Dönem başkanlığımızda 
sizlerin de desteğiyle el 
birliğiyle yapacağımız 
çalışmalar, düzenleyeceğimiz 
toplantılar, İSİPAB çatısında 
hayata geçirilmesi için gayret 
göstereceğimiz yeni yapılarla 
tekrar eski ihtişamımıza kavuşmak 
ve İSİPAB’ı güçlendirmek 
istiyoruz. Önümüzdeki süreçte 
karşılaşacağımız yeni meselelere 
cevap verebilecek şekilde 
kurumsal kapasitemizi artırmamız 
lazım. Bu çerçevede, özellikle 
İslam İşbirliği Teşkilatı ile İSİPAB 
arasındaki iletişimin ve istişarelerin 
de güçlendirilmesini arzu 
ediyoruz. Yürütme ile yasama 
organları arasında güçlenecek 
bağın ülkelerimizin uluslararası 
sorunlara çözüm üretme 
kapasitesini artırmasının yanında 
kendi ülkelerimizdeki iyi yönetim 
örneklerini paylaşmak ve bunların 
hukuki zeminlerini hazırlamak, 
tecrübelerimizi birbirimize 
aktarmak için önemli bir fırsat 
sunacağını düşünüyorum.” 
değerlendirmesini yaptı. Şentop, 

dünyada hızla yükselmekte 
olan İslam düşmanlığı, yabancı 
karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve 
ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla 
ilgili farkındalıkları artırmak 
mecburiyetinde olduklarını 
vurguladı. 

İSİPAB Genel Sekreteri 
Mouhamed Khouraichi Niass 
da yaklaşık 2 yıldır tüm dünya 
koronavirüs salgınıyla karşı karşıya 
kaldığı için faaliyetlerin istenilen 
düzeyde gerçekleştirilemediğini 
dile getirdi. Niass, bu olumsuz 
durumun bir an önce ortadan 
kalkıp, etkinliklerin aynı şekilde 
devam edebilmesi temennisinde 
bulundu. Pandemi sürecinde 
icra komitesinin iki kez çevrim 
içi etkinlik düzenlediğini aktaran 
Niass, “24 Mayıs 2021 tarihinde 
Tahran’da İsrail’in, Filistin halkına 
saldırısı bağlamında yapılan 
toplantıya da birlik üyelerinden 
14 parlamento katılmıştır.” bilgisini 
verdi.

İSİPAB İCRA KOMİTESİNİN 46. TOPLANTISI
TBMM Başkanı Prof Dr. 
Mustafa Şentop,  
İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği Üyesi 
Ülkeleri (İSİPAB) 16’ncı 
Konferansı kapsamında 
9-10 Aralık tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezinde 
düzenlenen İSİPAB 
İcra Komitesinin 46’ncı 
Toplantısı’na katıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Covid-19 salgını sürecinde 

ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 
12 uluslararası kuruluşa yardım 
ulaştırdıklarını, 11 ülkeye aşı 
tedarikinde bulunduklarını 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un ev 
sahipliğinde Dolmabahçe 
Sarayı’nda düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış 
oturumundaki konuşmasında 
katılımcıları selamladı. 

Hz. Peygamber’in fethini 
müjdelediği İstanbul’dan, 
katılımcılar vasıtasıyla İslam 
coğrafyasının dört bir 
yanındakilere selam ve sevgilerini 
gönderen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konferansın ülkeler ve 
tüm İslam âlemi için hayırlara 
vesile olmasını diledi. 

Filistin meselesinin herkesi bir 
araya getiren, İslam İşbirliği 
Teşkilatının da kurulmasına vesile 
olan yapı taşlarından olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

“Kudüs davası yalnızca Filistin’deki 
bir avuç cesur Müslüman’ın 
davası değil, İslam âleminin 
tamamının ortak davasıdır. 
Kudüs’ü savunmak insanlığı 
savunmak, Kudüs’e sahip çıkmak 
hakka, hukuka, barışa, adalete, 
medeniyete sahip çıkmaktır. 
Teşkilatın var oluş gayesi de olan 
Filistin davası gündemimizin 
en üst sıralarında yer almayı 
sürdürüyor.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Filistin’i nefessiz bırakarak haklı 
davasından vazgeçirmeyi 
amaçlayan bu politikalar, 
Filistinli kardeşlerimizin şanlı 
direnişi sayesinde şimdiye 
kadar hamdolsun hedefine 
ulaşamamıştır. Dahası bu 

politikaların bir avuç fanatik 
dışında ne İsraillilere ne de 
bölge halklarına hiçbir faydası 
olmamıştır. Bilakis bu politikalar 
sebebiyle bölgede normalleşme 
çabaları hep akim kalmış, 
antisemitizm artmıştır. 

Gelinen aşamada herkesin bu 
gerçeklerin farkına vardığına 
inanıyorum.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, teşkilat üyesi ülkelerin 
samimi çaba ve dualarıyla 
ümmetin yarınlarının bugünden 
çok daha iyi, çok daha müreffeh 
olacağına inandığını dile 
getirerek, konferans vesilesiyle 
yapılacak istişarelerin, tüm İslam 
âlemi açısından hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, program 
sonunda katılımcılarla aile 
fotoğrafı çektirdi.

İSİPAB 16. KONFERANSI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İSİPAB 16. Konferansı açılış 
oturumunda konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
İSİPAB 16. KONFERANSI’NA 
KATILDI

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Dolmabahçe 

Sarayı’nda düzenlenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği 
Üyesi Ülkeleri (İSİPAB) 
16. Konferansı’nın 
açılış oturumundaki 
konuşmasında burada 
yapacakları istişarelerin, 
ortaya koyacakları görüş 
ve değerlendirmelerin üye 
ülkeler ile halkları, İslam 
dünyası ve bütün insanlık 
için hayırlı sonuçlar vermesini 
temenni etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ülkeleri bir araya getiren 
ve aralarındaki iş birliğine 
parlamenter bir boyut kazandıran 
İSİPAB’ın, İslam dünyasının 
meseleleri ve dertleriyle ilgili 
verimli ve faydalı bir meşveret 
zemini sunduğunu belirterek, 
bölgelerde yaşanan gelişmeler, 
yaşanan sorunlar göz önünde 
bulundurulduğunda, İSİPAB’ın 
gelecek dönemde mümkün 
olduğunca aktif ve girişimci 
bir tutum benimsemesi 
gerektiği konusunda hemfikir 
olduklarından emin olduğunu 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
tarihin bugüne kadar olmadığı  
bir hızda aktığı, uluslararası 
siyasetin önemli kırılmalar 
yaşadığı, dünyanın herhangi  
bir noktasında yaşanan 
gelişmelerin yeryüzünün bir 
başka yerini hiç olmadığı 
kadar etkilediği, ekonomik 
modellerin yeniden şekillenme 
mecburiyetiyle karşı karşıya 
kaldığı ve en önemlisi insanlığın 
ve vicdanların benzersiz bir 
şekilde sınava tabi tutulduğu 

çetin bir dönemden geçildiğine 
işaret etti.

Şentop, başarılı dönem 
başkanlığından ötürü Burkina 
Faso’yu tebrik ederek, kendi 
dönem başkanlıkları süresince 
bütün İSİPAB üyesi ülkelerle 
yakın iş birliği içinde olacaklarını 
sözlerine ekledi. 

Dönem Başkanı Burkina Faso 
Meclisini temsilen Ouedrago 
Sayouba da İslam ülkelerinin 
dayanışma içerisinde uluslararası 
bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu 
belirti. Sayouba, İSİPAB 17’nci 
toplantısının Tunus’ta yapılacağını 
kaydetti. 

Genel Sekreter Mouhamed 
Khourachi Niass ise salgının kırıcı 
ve olumsuz etkilerinin azaltılması 
için daha çok iş birliği yapılması 
gerektiğini dile getirdi. İslam 
ülkelerinin bilimsel araştırmalara 
daha fazla önem vermesi 
gerektiğine değinen Niass, aşı 
çalışmaları konusunda iş birliği 
yapılabileceğini aktardı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
program sonunda katılımcılar aile 
fotoğrafı çektirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE 7 YILDIR DÜNYADA 
EN FAZLA SIĞINMACIYA EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ‘’Suriye krizinin 
oluşturduğu yükü Türkiye, 
Ürdün, Lübnan, Irak gibi birkaç 
ülke tek başına üstlenmektedir. 
Ülkelerimizin çabalarıyla aslında 
insanlığın onuru kurtarılmıştır.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İstanbul Kongre 
Merkezinde, “Paylaşım, Vicdan ve 
İslam: Filistin, Göç ve Afganistan” 
temasıyla düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
Üyesi Ülkeleri  (İSİPAB) 16’ncı 
Konferansı Birinci Oturumu’na 
katıldı. Oturumda konuşan 
TBMM Başkanı Şentop, İslam 
dünyasının parlamenterlerini bir 
araya getiren İSİPAB’ın dönem 
başkanlığını devralmaktan 
memnuniyet duyduğunu  
söyledi. 

Meclis Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin dönem başkanlığı 
süresince İslam coğrafyasının 
ve bütün insanlığın huzuruna, 
güvenliğine, refahına faydalı 
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olacak önemli çalışmalar yapma 
gayreti içerisinde olacaklarını 
belirtti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
toplantının başlığını oluşturan 
“paylaşım, vicdan ve İslam” 
konularına değinerek, Filistin 
sorununun kapsamlı ve adil, barış 
içinde çözümünün, işgalin sona 
erdirilmesinden, 1967 sınırlarına 
dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan, 
barış ve güvenlik içinde yaşayan 
bağımsız ve egemen Filistin 
devletinden geçtiğini ifade etti. 

Mustafa Şentop, toplantının bir 
diğer konusunu teşkil eden göç 
olgusunun, uluslararası toplumun 
el birliğiyle ele alması gereken 
öncelikli meselelerin başında 
geldiğini ifade etti. 

Dünyanın, 2. Dünya Savaşı’ndan 
beri yaşanan en büyük insan 
hareketliliğiyle karşı karşıya 
olduğuna dikkati çeken TBMM 
Başkanı Şentop, şöyle konuştu: 

“Son 9 yıldır yerinden edilen 
kişi sayısı 82 milyonu geçmiştir. 
Mevcut durum, küresel düzeyde 
bir kriz olduğunu ve bunu 
görmezden gelemeyeceğimizi 
ortaya koyuyor. Gerekli tedbirler 
zamanlıca alınmadığı takdirde 
düzensiz göç konusu ve mülteci 
krizi dünyanın gündeminde yer 
almaya devam edecektir. 

Küresel düzeydeki krizlerde, 
özellikle Suriye ve Afgan halkı 
yalnız bırakılmış ve uluslararası 
toplum tarafından mülteci yükünü 
üstlenen ülkelerle gerekli adil 
külfet ve sorumluluk paylaşımı 
yapılmamıştır. Hâlâ Suriye ve 
Afganistan’da hayatta kalma 
mücadelesi veren milyonlarca 
insan mevcuttur. Bu halkların karşı 
karşıya kaldığı derin yaraların 
ve sınamaların tek başına birkaç 
ülkenin çabalarıyla çözülmesi 
mümkün değildir. Küresel 

düzeydeki insani krize, küresel 
düzeyde çözümler üretilmesi 
gerekir. Son 7 yıldır dünyada en 
fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülke olarak bugün  
5 milyondan fazla yabancıyı 
misafir ediyoruz. Son 10 yılda 
ülkemizde doğan Suriyeli sayısı 
700 bini geçmiştir. Suriye krizinin 
oluşturduğu yükü Türkiye, Ürdün, 
Lübnan, Irak gibi birkaç ülke tek 
başına üstlenmektedir. 

Ülkelerimizin çabalarıyla aslında 
insanlığın onuru kurtarılmıştır. 

Göç konusunda sorumluluk 
almayan ülkelerin insanlık ve 
vicdan krizi, en az göç sebebiyle 
yaşanan insani kriz kadar 
büyüktür. Esasen uluslararası 
toplum, insanların göç etmelerini 
engelleyecek, kendi ülkelerinde 
yaşayabilmeleri için gerekli asgari 
şartları sağlayacak politika ve 
uygulamaları hayata geçirmelidir.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İstanbul Kongre 
Merkezinde “Paylaşım, Vicdan ve 
İslam: Filistin, Göç ve Afganistan” 
temasıyla düzenlenen İSİPAB 
16’ncı Konferansı’nın kapanış 
oturumundaki konuşmasında, 
ev sahipliği yaptıkları konferansı 
başarıyla tamamlamaktan 
memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi.

Gerçekleştirdikleri oturumlarda, 
Filistin, Afganistan ve göç konuları 
başta olmak üzere İslam âlemini 
yakından ilgilendiren pek çok 
konuda görüş alışverişinde 
bulunduklarını aktaran TBMM 
Başkanı Şentop, uluslararası 
alanda şahit oldukları köklü 
değişiklikleri dikkate aldıklarında, 
İslam ülkeleri olarak bu 
dönüşüme kayıtsız kalmalarının 
mümkün olmadığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, ‘’Günümüz 
gerçekleri, insanlığın karşısına 
her geçen gün yeni sınamalar 
çıkartıyor. İslam dünyası olarak 
bunlara karşı, ancak ortak adımlar 
atarak kalıcı çözümler bulabiliriz. 

Devralmış bulunduğumuz İSİPAB 
Dönem Başkanlığımız süresince 
İslam dünyasını yakından alakadar 
eden konularda parlamenter 
mekanizmaları bu anlayışla ve 
süratle devreye sokmaya yönelik 
çabalarımızı sürdüreceğiz.” diye 
konuştu. 

Bu toplantıların, İslam dünyasında 
var olan tefrikaların bertaraf 
olmasına ve ümmetin vahdetinin 
sağlanmasıyla birlikte meşveret 
mekanizmalarının artırılmasına 
vesile olmasını temenni eden 
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB 17. 
Konferansı’nda Tunus’ta bir araya 
gelineceğini sözlerine ekledi.
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Nijer Ulusal Meclis Başkanı  
Seini Ouamaru ve parlamento 
heyeti üyeleriyle birlikte bir 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

İran İslami Danışma  
Meclisi Başkanı  

Mohammad Bagher Ghalibaf ve 
beraberindeki  Parlamento Heyeti 

ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Pakistan Ulusal Meclis Başkan 
Yardımcısı Muhammad 

Qasim Khan Suri’yi  
kabul etti.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahiba Gafarova 
ve parlamento üyeleriyle 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı  
Khaled Elmeshri ve  

beraberindeki heyet üyelerini  
kabul etti.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  
Federal Ulusal Konsey Başkanı  
Saqr Ghobash ve  
parlamento üyeleriyle  
bir araya geldi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı  
Sultan Saeed Abdullah Al Barkani 
ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Cezayir Ulusal Halk Meclisi 
Başkanı İbrahim Boughali ve 

parlamento üyeleriyle  
bir araya geldi.
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İSİPAB KONFERANSI 16. OTURUMU’NDA  
İSTANBUL DEKLARASYONU İLAN EDİLDİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un ev sahipliğinde 
İstanbul’da düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği Üyesi Ülkeleri (İSİPAB) 16. 
Konferansı’nın kapanışında, üye 
ülkelerin imzaladığı “İstanbul 
Deklarasyonu” ilan edildi.

Deklarasyonda, Filistin ve 
Afganistan başta olmak üzere 
İslam coğrafyasında yaşanan 
sorunlar ele alınırken, İslamofobi, 
insan hakları, küresel sığınmacı 
krizi, ırkçılık, insan ticareti, göçmen 
kaçakçılığı, terörizmle mücadele, 
iklim değişikliği ve insanlığın tıbbi 
malzemelere zamanında erişimi 
gibi birçok konu başlığında 
mutabakata varıldı. 

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan 
Atalay’ın okuduğu 22 maddelik 
deklarasyonda şu ifadeler yer aldı: 

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye 
Devletlerinin Meclis Başkanları, 
Delegasyon Başkanları ve Üyeleri 
olarak bizler, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği’nin 
(İSİPAB) 09-10 Aralık 2021 
tarihinde “Paylaşım, Vicdan ve 
İslam: Filistin, Göç ve Afganistan” 
teması ile İstanbul’da düzenlenen 
16. oturumunda bir araya geldik; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Zât-ı Âlileri Sayın  
Mustafa Şentop’a bu konferansın 
yüksek himayelerinde 
düzenlenmesi nezaketini 
göstermesi; böylece İslam 
dünyasını ilgilendiren güncel 
küresel meseleler üzerine 
verimli ve kaliteli bir tartışmanın 
yürütüldüğü müzakerelerin 
başarısı için tüm koşulları 
sağlaması nedeniyle en derin 
teşekkür ve şükranlarımızı ifade 
ederek; 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 
kurucu ilkelerine, özellikle  
diğer devletlerin iç işlerine 
karışmama, devletlerin toprak 
bütünlüğüne ve egemenliğine 
saygı gösterme ve ihtilafların 
diyalog ile barışçıl yollarla 
çözülmesi ilkelerine bağlılığımızı 
yineleyerek; 

Birleşmiş Milletler ve uzman 
kuruluşlarının, özellikle dünya 
barışının, bölgesel güvenliğin 
ve insan haklarına ve devlet 
egemenliğine saygının tesis 
edilmesine yönelik çalışmalarının 
geliştirilmesine olumlu ve verimli 
katkımızı sürdürme kararlılığımızı 
yeniden teyit ederek; 

İnsan haklarına saygının ve 
demokrasinin güçlendirilmesinin 
toplumlarımızın kalkınması, 
uyumu ve refahındaki asli rolünü 
yeniden teyit ederek; 

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, 
İslamofobi ve nefret söyleminin 
dünya genelindeki rahatsız edici 
yükselişinden ve toplumlarımızın 
barış ve uyumuna karşı 
oluşturduğu büyük tehditten 
derin endişe duyarak; 

İslamofobinin, ırkçılığın en yaygın 
biçimleri arasında yer almasından 
derin endişe duyarak; 

Covid-19 salgınının insanlığa 
yönelik en hayati ve acil 
tehditlerden biri olduğunun 
ve herkes güvende olana 
kadar kimsenin koronavirüse 
karşı güvende olmayacağının 
bilincinde olarak; 

Koronavirüs hastalığına karşı 
tüm ülkelerin aşılara eşit, uygun 
maliyetle, zamanında ve evrensel 
erişiminin sağlanmasının önemini 
yineleyerek; 

1. Filistin Davasının; Birliğimizin, 
ülkelerimizin ve halklarımızın 
kaygıları ve savunuculuk 
faaliyetlerindeki merkezî 
konumunu ve Birleşmiş 
Milletlerin ilgili kararları 
uyarınca, başkenti Kudüs-ü 
Şerif olan bağımsız 
bir devlet kurmak 
amacıyla meşru haklarını 
arayan Filistin halkıyla 
dayanışmamızı yeniden 
teyit eder; 

2. Şehrin karakterini ve 
kimliğini değiştirmek 
amacıyla işgal kuvvetleri 
tarafından İslami ve 
Hıristiyan yerleşim 
yerlerinde ve Kudüs-ü Şerif 
sakinlerine yönelik yerleşim 
faaliyetlerini ve ihlallerini 
kınar; 

3. Birleşmiş Milletleri ve uzman 
kuruluşlarını, Filistin halkının 
yanı sıra işgal altındaki 
topraklarda bulunan anıtlar, 
mimari ve kültürel alanlar 
için gerekli korumayı 
sağlamaya ve işgalci İsrail 
kuvvetlerini Filistin halkına 
uygulanan haksız ablukayı 
kaldırmak için zorlamaya 
çağırır; 

4. Afganistan halkını oluşturan 
tüm etnik grupların temel 
insan haklarını koruyan 
kapsayıcı ve herkesi temsil 
eden bir siyasi sisteme 
yönelik desteğimizi 
vurgular; 

5. Uluslararası toplumu, etkin, 
şeffaf ve hesap verebilir 
mekanizmalar aracılığıyla 
Afganistan’a acil insani 
yardım sağlama çabalarını 
artırmaya ve Afgan halkının 
geçim kaynaklarını korumak 
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için önlemler almaya 
çağırır; 

6. Kronikleşen mülteci 
durumlarını hafifletmek 
üzere adil yük ve 
sorumluluk paylaşımı 
çağrısı yapar; 

7. Üye devletler üzerindeki 
göç baskısını azaltmak ve 
yerinden edilmiş kişilerin 
güvenli, gönüllü ve onurlu 
bir şekilde geri dönüşleri 
için gösterdikleri çabaları 
desteklemeye yönelik ortak 
politikalar geliştirme ihtiyacını 
vurgular; 

8. Uluslararası toplumu, kaynak 
ülkelerdeki sığınmacı krizinin 
temel nedenlerini çözmek 
için ortak eylemlerde 
bulunmaya ve düzensiz 
göç akışlarının sürdürülebilir 
bir biçimde önlenmesi 
adına menşe ülkelerde 
asgari ekonomik, siyasi ve 
sosyal yaşam koşullarını 
sağlamaya yönelik politikalar 
geliştirmeye teşvik eder; 

9. İnsan ticareti ve göçmen 
kaçakçılığı ile mücadelede 
ve uluslararası koruma 
ihtiyacı olmayan kişilerin geri 
dönüşüne yönelik çabalarda 
operasyonel iş birliğinin 
geliştirilmesi gerekliliğinin 
altını çizer; 

10. Yanlış bilgilendirme, 
dezenformasyon ve  
yalan haberlerle  
uluslararası düzeyde 
mücadele edilmesinin 
önemini vurgular,  
uluslararası toplumun tüm 
aktörlerini bu sınamaların 
üstesinden gelmek için 
uluslararası standartlar ve 
mekanizmalar üzerinde 
çalışmaya çağırır; 

11. Uluslararası toplumu, özellikle 
Müslümanların giderek daha 
fazla şiddet içeren ayrımcılık, 
ırkçılık, İslamofobi ve nefret 
söylemine maruz kaldığı 
gayrimüslim ülkelerdeki 
tehlikeli eğilimlere karşı 
ortak somut adımlar atmaya 
çağırır; 

12. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
15 Mart tarihini “Uluslararası 
İslamofobi ile Mücadele 
Günü” olarak belirleyen 
kararını memnuniyetle 
karşılar ve uluslararası 
toplumu bahse konu günü 
tanımaya ve anmaya çağırır; 

13. Siyasi İşler ve Dış İlişkiler 
Komitesine İSİPAB üyesi 
olmayan ülkelerdeki 
Müslüman azınlık 
toplulukların yaşadıkları 
insan hakları ihlallerini ve 
karşılaştıkları zorlukları 
izlemek üzere özel bir 
komite oluşturması için yetki 
verir; 

14. İnsan haklarına, dinlere ve 
inançlara saygıya dayalı bir 
hoşgörü ve barış kültürünün 
her düzeyde desteklenmesi 
amacıyla küresel çaplı bir 
diyaloğu teşvik etmek üzere 
güçlendirilmiş uluslararası 
çabaların gösterilmesi 
çağrısında bulunur; 

15. Uluslarımızın ve diğer 
uluslararası ortakların mevcut 
ve gelecekteki güvenliği, 
istikrarı ve refahına yönelik 
büyük bir tehdit olmaya 
devam eden terörizmle 
mücadelede bölgesel 
ve küresel düzeyde ortak 
çabaların önemini vurgular; 

16. Terör propagandası, terör 
örgütlerinin finansmanı 
ve üye kazandırma 

faaliyetlerinin uygun  
şekilde üstesinden 
gelinebilmesi için terörizme 
karşı kapsamlı bir strateji 
benimsenmesi ihtiyacını 
kabul eder; 

17. Terör örgütlerinin kötü 
emellerine ulaşma amacıyla 
hak ve özgürlükleri kötüye 
kullanmasının önüne 
geçilmesinin önemini 
vurgular; 

18. Terör örgütlerine yönelik 
çifte standarttan kaçınma 
gereğini yineler; 

19. İklim değişikliğinin yıkıcı 
etkileriyle mücadele 
çabalarını arttırmak ve 
küresel iklim eylemine aktif 
bir şekilde katkıda bulunmak 
için ülkelerimiz arasında 
yakın iş birliği çağrısında 
bulunur; 

20. Güçlendirilmiş küresel 
iklim eylemine desteğimizi 
yineler ve iklim değişikliğine 
uyum ve dayanıklılık için 
iş birliğimizi ve ortak 
eylemlerimizi geliştirme 
taahhüdümüzü beyan  
eder; 

21. Uluslararası topluma, 
başta tüm insanlığın 
Covid-19 aşılarına ve tıbbi 
malzemelere zamanında 
erişimini sağlama 
bağlamında olmak üzere, 
dayanışma içinde daha 
eşgüdümlü çabalar 
göstermesi için çağrıda 
bulunur; 

22. Mükemmel çalışma koşulları, 
sıcak misafirperverliği ve 
konuk heyetlere gösterilen 
yoğun ilgiden dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine en 
derin şükranlarımızı sunarız.”
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143. GENEL KURUL TOPLANTISI
PABPAB
Madrid’de 
gerçekleştirilen  
PAB 143. Genel Kurul 
Toplantısı’nda 170’ten 
fazla parlamentodan  
üst düzey katılımcı  
yer aldı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İspanya’nın 
başkenti Madrid’in ev 
sahipliğinde yapılan 
Parlamentolar Arası 
Birlik (PAB) kurumunun 
143. Genel Kurul 
Toplantısı’nın açılışına 
katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İspanya’nın 
başkenti Madrid’de 

düzenlenen Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) 143. Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada, 
Avrupa Konseyinin başörtüsü 
kampanyasını veto ederek 
durduran Fransa’yı “iki yüzlülükle” 
suçlayarak düzensiz göçmen krizi 
karşısında Avrupa’nın tutumunu 
eleştirdi.

Mustafa Şentop, “Başka ülkelere 
demokrasi ve medeniyet dersleri 
vermeye kalkan Fransa, ülkesinde 
büyük ölçüde sömürgecilik 
döneminin bakiyesi olan 
önemli bir Müslüman nüfus 
yaşarken; ev sahipliğini de 
yaptığı, insan haklarını savunma 
iddiasındaki uluslararası bir 
kuruluşun düzenlediği ayrımcılıkla 
mücadele kampanyasının 
sonlandırılmasına yol açıyor 
ve bu konuda kimseden ses 
çıkmıyor. Bu iki yüzlülüğü ifşa 
etmek mecburiyetindeyiz.” 
ifadelerini kullandı. 

Popülist siyasetin demokrasiyi 
ve insan haklarını ciddi şekilde 
tehlikeye attığını vurgulayan 
Meclis Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: 

“Avrupa Konseyinin Kapsayıcılık 
ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Birimi başörtülü kadınlara 
yönelik ayrımcılıkla mücadele 
çerçevesinde çok değerli bir 
kampanya başlattı. Avrupa 
Konseyinin temelini oluşturan 
insan haklarının korunması 
ve geliştirilmesi adına, takdiri 
hak eden bu girişim, Konseye 
ev sahipliği yapan Fransa’da 
bazı siyasetçilerin gösterdiği 
tepkiler üzerine maalesef 
sonlandırıldı. Peki bu durumu 
nasıl izah edeceğiz? Burada, 
demokrasilerimizi ve insan 
haklarını korumak ve ayrımcılığın 
üstesinden gelme bağlamında 
kulağa hoş gelen cümleler 
kurarken, yaşanan bu olayı hangi 
zemine oturtmamız lazım? Bunu 
açıkça ve samimi bir şekilde 
tartışmak mecburiyetindeyiz. 

Esasen din, dil, ırk, etnik ve ulusal 
köken, renk gibi sebeplerle 
tetiklenen ayrımcılık; toplumların 
bütünlüğünü ve birliğini genel 
siyasi ayrılıklardan da fazla tehdit 
ediyor.” 

“İnsanlığın vicdanı olmuştur.” 
diye nitelediği Türkiye’nin, 5 
milyona yakın düzensiz göçmeni 
10 yıldır misafir ettiğini, dünyada 
en çok göçmen barındıran 
ülke olduğunu ifade eden 
Şentop, “Türkiye Avrupa’nın 
göçmen deposu değildir. Göç 
konusunda sorumluluk almayan 
ülkelerin insanlık ve vicdan krizi, 
en az göç sebebiyle yaşanan 
insani kriz kadar büyüktür.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin 
devlet geleneğinin temelinde 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 
prensibi olduğunu hatırlatarak 
son salgından sonra bu sözü 
“İnsanı yaşat ki devlet ve dünya 
yaşasın.” diye genişlettiklerini 
söyledi.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Türkiye 

Avrupa’nın göçmen 
deposu değildir. 
Göç konusunda 

sorumluluk almayan 
ülkelerin insanlık ve 

vicdan krizi, en az, 
göç sebebiyle yaşanan 

insani kriz kadar 
büyüktür.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ 
PARLAMENTER AĞI 
TOPLANTISI’NDA KONUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgını ile birlikte 
dünyada artan adaletsizliklerin, 
ayrımcılıkların ve değişen 
dengelerin aşılması için 
parlamenter diplomasinin ve 
iş birliğinin daha fazla önem 
kazandığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
İspanya’nın başkenti Madrid’de 
düzenlenen Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) 143. Genel 
Kurulu kapsamında 28 Kasım’da 
gerçekleştirilen ve 120 
üyesi bulunan Bağlantısızlar 
Hareketi Parlamenter Ağı Açılış 
Toplantısı’nda konuşma yaptı. 

Bağlantısızlar Hareketi’nin 
uluslararası dengeleri adalete 
yönlendirme, barış, eşitlik, iş 
birliği ve esenlik dolu bir dünya 
inşasına katkı verme noktasında 
önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, bu 
kurumun Azerbaycan’ın dönem 
başkanlığında işlevini ve 
tanınırlığını artıracağını kaydetti. 

“Uluslararası arenada çok sesliliğe 
her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulan bir dönemden 
geçiyoruz.” diyen TBMM Başkanı, 
“Açlık, yoksulluk, insanlığa karşı 
işlenen suçlar ve Kudüs’ün statüsü 
gibi küresel ölçekte önem arz 
eden konularda kalıcı çözümler 
üretilebilmesi ancak açık bir 
tartışma ve uzlaşı ile mümkün 
olacaktır.” şeklinde konuştu. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
İSİPAB KOORDİNASYON 
TOPLANTISI’NDA KONUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Madrid’de 
Parlamentolar Arası Birlik 
Genel Kurulu kapsamında İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) Koordinasyon 
Toplantısı’nın açılış konuşmasını 
yaptı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Müslümanlara karşı 
ön yargı, tahammülsüzlük, 
ayrımcılıkla en yoğun bir şekilde 
karşılaşarak baskı ve zulüm altında 
din ve kimliklerini muhafaza 
eden bu kardeşlerimize 
yönelik ilgi ve desteğimizi 

hassasiyetle muhafaza etmemiz 
gerektiğine inanıyorum. İSİPAB 
olarak bu kardeşlerimizin 
mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını 
ve taleplerini yakından takip 
edecek mekanizmaları 
hayata geçirmemiz gerektiği 
kanaatindeyim.” diye 
konuştu. “Dünyadaki insanları 
birleştirecek en güçlü 
değerler biz Müslümanların 
içinde ve arasındadır.” diyen 
Şentop, dünyada 2 milyara 
yaklaşan nüfusuyla ve stratejik 
coğrafyalarda yaşamanın 
önemiyle Müslümanların, 
dünya ekonomisindeki gücü 
ve tesirindeki eksikliği üzerine 
uzun uzun düşünmesi gerektiğini 
vurguladı. Mustafa Şentop, 
“Birlik olmanın, beraber hareket 

etmenin sağlayacağı manevi ve 
maddi gücün farkındayız. Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılmamız icap 
ediyor. İhtilafa düştüğümüzde, 
gücümüzün azalacağını, 
rüzgârımızın, havamızın 
azalacağını Rabbimiz beyan 
ediyor.” ifadelerini kullandı. 

Avrupa ülkelerinin iki dünya 
savaşı yaptığını, ancak 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren barışıp, 
anlaşarak ortak değerleri ve 
menfaatleri öne çıkardıklarını ve 
bu şekilde güçlendiklerini aktaran 
TBMM Başkanı Şentop, geçmişte 
ve bugünde birbiriyle çatışma 
ya da ayrışma için sebepleri 
olmayan Müslüman ülkelerin de 
bir araya gelerek adil bir dünya 
kuruluşu için mücadele vermesi 
gerektiğinin altını çizdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
APA KOORDİNASYON 
TOPLANTISI’NA BAŞKANLIK 
YAPTI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Madrid’de 
Parlamentolar Arası Birlik 
Genel Kurulu kapsamında 
yapılan Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) Koordinasyon 
Toplantısı’nın açılış 
konuşmalarını yaptı

İspanya’nın başkenti Madrid’de 
düzenlenen Asya Parlamenter 
Asamblesinin (APA) Koordinasyon 
Toplantısı’nın açılışında konuşan 
TBMM Başkanı Şentop, “Dünyada 
siyasi ve ekonomik dengelerde 
değişiklikler oluyor. Asya’nın 
yeniden yükselişiyle, küresel 
ağırlık merkezinin buraya doğru 
kaydığı görülüyor. Türkiye, 
Asya’yla tarihî, kültürel, sosyal ve 
ekonomik bağları nedeniyle bu 
önemli değişimin izleyicisi değil, 
asli bir unsuru olmaya büyük 
önem vermektedir.” dedi. 

APA’nın dönem başkanlığını 
yürüten Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2019’da başlattığı 
“Yeniden Asya Girişimi” 
kapsamında Türkiye’nin Asya 
ülkelerinin halkları ile ilişkileri 
her alanda geliştirmeyi ve 
derinleştirmeyi öncelik olarak 
gördüğünü belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, “Asya 
ülkeleriyle karşılıklı yarar 
temelinde kuracağımız 
ortaklıklarla, bölgesel ve çok 
taraflı Asya platformlarındaki 
aktif yaklaşımımızın, girişimci ve 
insani dış politika hedeflerimizin 
ileriye götürülmesine katkıda 
bulunacağına yürekten 
inanıyoruz.” diye konuştu. 
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TBMM BAŞKANI  
MUSTAFA ŞENTOP’UN  
İSPANYA TEMASLARI

İspanya’nın başkenti Madrid’de 
organize edilen Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) Toplantısı’na 
katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop,  
temasları çerçevesinde  
birçok ikili görüşme 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İspanya’nın başkenti 

Madrid’de organize edilen 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 

Toplantısı’nın ilk görüşmesini 
Katar Şûra Meclisi Başkanı Hasan 

bin Abdullah El Ganim ile yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ve Katar arasında gerek halklar 
arasındaki kardeşlik bağlarının 

gerekse iki ülke liderlerinin ortak 
siyasi iradelerinin ikili ilişkileri her 

alanda mükemmel seviyeye 
çıkardığını vurguladı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan 
Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü.

Türkiye’nin Azerbaycan ile dayanışmasının bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin 
altını çizen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Azerbaycan’daki görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi 10 Kasım’da 
TBMM’de onayladık. Ağdam’da bulunan Ortak 
Merkez’deki bölgede ateşkesin korunması ve 
güvenliği için faaliyetlerimize devam edeceğiz.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Parlamentolar Arası 
Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu 
kapsamında İspanya’nın Meclis 
Başkanı Meritxell Batet, Burundi 
Senato Başkanı Emmanuel 
Sinzohagera ve Endonezya 
Meclis Başkanı Puan Maharani ile 
ayrı ayrı görüştü.

Meclis Başkanı Şentop’un, 
Burundi Senato Başkanı 
Sinzohagera ile yaptığı 
görüşmede, ikili istişarelerin 
küresel ve bölgesel meseleler 
hakkında ortak bir yaklaşım 
geliştirme açısından çok yararlı 
olacağı mesajını verdiği belirtildi. 

TBMM Başkanı Şentop, Burundi Senato Başkanı Emmanuel Sinzohagera

TBMM Başkanı Şentop, İspanya Meclis Başkanı 
Meritxell Batet

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanı 
Puan Maharani
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Özbekistan Senato Başkanı 
Tanzila Narbaeva ile görüşme yaptı.

Türkiye ve Özbekistan’ın ortak 
medeniyeti, tarihi ve kültürü paylaşan 
iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, “Son dönemde 
iş birliğimizde yakaladığımız ivmeden 
memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz 
arasındaki düzenli temas ve 
istişarelerin oldukça faydalı olduğunu 
düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Pakistan Meclis Başkanı Asad 

Kaiser ile bir araya geldi. 

Mustafa Şentop, “Türkiye ve 
Pakistan arasında süregelen 

dayanışma diğer ülkelere örnek 
teşkil edecek niteliktedir. Gücünü 

halklarımız arasındaki istisnai 
yakınlıktan almaktadır.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Latin Amerika ve Karayipler 
Parlamentosu (Parlatino) Başkanı 
Jorge Pizarro Soto ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede yaptığı 
konuşmada, “Latin Amerika ve 
Karayipler ile ilişkilerimize büyük 
önem atfediyoruz.” diyerek, özellikle 
son yıllarda bölgeyle ilişkilerin 
derinleştirilmesi için önemli adımlar 
atıldığını vurguladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, PAB 
Başkanı Duarte Pacheco ile ikili görüşme 
yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Dünyada göç ile ilgili bu kadar sorun 
varken, Akdeniz mültecilerin toplu 
ölümlerine şahit olurken, dünyanın sadece 
küçük bir kalabalığa yüzünü çevirmiş olması 
şaşırtıcı. Dünyayı ve olayları değerlendirirken 
sadece Avrupa eksenli bakış açısını 
değiştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
İSPANYA GAZETESİNE 
KONUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İspanya’nın El Mundo 
gazetesinde yayımlanan 
röportajında, Türkiye-İspanya 
ilişkilerinin yanı sıra Doğu 
Akdeniz sorununu ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) Türkiye ile ilgili aldığı 
kararları değerlendirdi 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ve İspanya’nın eş başkanlıklarında 
kurulan ve BM nezdinde 
yürütülen Medeniyetler İttifakı 
girişimi sayesinde “kültürler 
ve milletler arası ön yargılarla 
ve kutuplaşmalarla mücadele 
edileceğini, ülkelerin ve insanların 
birbirine yakınlaştırılması için 
ortaya koydukları ortak irade 
ile bölgesel ve küresel barışa 
ve istikrara da güçlü katkı 
sağlayacağını” ifade etti. 

Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili 
bir soruya ise Şentop, “Burada 
yaşanan sorunların kaynağı hiç 
şüphe yok ki Yunanistan ve 
Güney Kıbrıs’tır. Arzuladıkları 
ya da hayal ettikleri şeyler 
uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine 
ve yapılan anlaşmalara, hatta 
akla ve mantığa aykırı istek ve 
taleplerdir.” yanıtını verdi. 

Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu 
Akdeniz ile ilgili tavrının 
“çözümü imkânsız hale getirdiği” 
eleştirisinde bulunan Mustafa 
Şentop, şöyle devam etti: 

“AB üyesi ülkeler - ki bunların 
önemli bir kısmı Türkiye’nin de 
NATO müttefikidir - bu konuya 
tarafsız olarak yaklaşmamakta, 
Yunan tezlerini Yunanistan’dan 
da fazla savunmakta, çözüm 
ihtimallerini de maalesef 
baltalamaktadırlar. İspanya’nın 
bu durumda Yunanistan ve 

Güney Kıbrıs’a söyleyeceği, 
sadece hukuk kurallarına uymaları 
gerektiğidir.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
bir soru üzerine, AİHM’in Türkiye 
ile ilgili aldığı kararların siyasi 

ve çifte standartlı olduğuna 
işaret ederek “AİHM, terörün ve 
teröristlerin hakkını savunmayı 
kendine görev bilmeyi bırakarak, 
demokratik ve hukuki kararlara 
imza atan bir mahkeme 
olmalıdır.” uyarısında bulundu. 
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ŞENTOP, İSPANYA’DA 
TÜRK VE YABANCI BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINI 
CEVAPLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Avrupa’nın, 
sebeplerinden biri olduğu 
göç krizinin sorumluluğunu 
üstlenmesini ve insanlık borcunu 
yerine getirmesini” istedi. 
İspanya’nın başkenti Madrid’de 
devam eden Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) 143. Genel 
Kuruluna katılan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, basın 
toplantısında gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 

Türkiye’nin göçmenlerin sıkıntı 
yaşamaması ve göçmenler 
üzerinden sorunlar yaratılmaması 
konusunda net politikası 
olduğunun altını çizen Şentop, 
şunları kaydetti: “Dünyada zorunlu 
olarak bulundukları coğrafyaları 
terk eden milyonlarca göçmen 
var. Suriye, Afganistan gibi 
bazı ülkelerden gelen bu göç, 
özellikle Türkiye’nin de içinde 
yer aldığı Avrupa’daki bir 
coğrafyada çok yaşanıyor. Bu 
kadar yoğun, yakın ve sıcak bir 
sorunla karşı karşıya iken AB’deki 
bazı siyasetçilerin ağustos 
böceği gibi sabahtan akşama 

tamamen sorunla ilgili olmayan 
konuşmalarla vakit geçirmelerini 
de hayretle izliyoruz. 

Göçmenlerle ilgili sorunların 
sebebi olmayan Türkiye, bu 
konuda kusuru olmayan, 
dünyadaki birkaç ülkeden biridir.” 

Avrupa’nın bir kısmının ve ABD’nin 
Afganistan, Suriye, Libya ve Irak 
gibi ülkelerde yaptıklarının sonucu 
olarak göç sorununun arttığına 
ve en büyük sorumluluğun bu 
ülkelerde olduğuna dikkati çeken 
TBMM Başkanı Şentop, “Ancak 
bu ülkeler sıfır sorumluluk almaya 
çalışıyorlar, böyle bir dünya yok.” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı 
zor ve sıkıntılı günlerden her 
zaman güçlenerek çıktığını 
kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 
“Türkiye büyük ve güçlü bir 
ekonomiye sahip bir devlettir. 
O bakımdan Türkiye’ye ve 
Türkiye’nin ekonomisine herkesin 
güvenmesini bekliyoruz. Uzun, 
orta ve kısa vadede Türkiye 
ekonomisine güvenmenin, 
güvenenler açısından olumlu 
sonuçları olacağını ifade etmek 
isterim. Türkiye dünyanın 
en büyük 20 ekonomisi 
içerisindedir.” dedi. 

İspanya’ya, ilki 19-20 Eylül’de 
parlamenter ilişkiler kapsamında 
yapılan resmi ziyaret olmak  
üzere iki ay içinde ikinci kez 
geldiğini anımsatsan TBMM 
Başkanı Şentop, “İki ülke 
arasındaki ilişkiler çok güçlü  
bir şekilde devam ediyor.  
17 Kasım’daki hükümetler 
arası zirvede de çok kapsamlı 
anlaşmalar imzalandı. İlişkiler 
şu anda en üst düzeyde 
cereyan etmektedir ve bunu 
daha da geliştirmek için çok 
büyük bir potansiyele sahibiz. 
Hedeflerimize ulaşmak için 
kararlıkla yolumuza devam 
edeceğiz.” diye konuştu. 

Doğu Akdeniz ile ilgili soru 
üzerine TBMM Başkanı Şentop, 
“Bu konuda Türkiye’nin ve 
İspanya’nın birbirini anlamaya 
çalışan ülkeler olduğu 
kanaatindeyim. Ama bu hiçbir 
zaman herhangi bir ülkeye veya 
ülkelere karşı atılmış adımlar 
değildir. 

Doğu Akdeniz ile ilgili herhangi 
bir ülkenin yanımızda yer 
almasına dair bir talebimiz 
yok. Herkesin uluslararası 
hukuka saygılı davranmasını, 
davranmayanları da uyarmasını 
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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TBMM Genel Kurulu, 
bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeleri yapmak üzere 

17 Aralık’ta TBMM Başkanı  Prof. 
Dr. Mustafa Şentop başkanlığında 
toplandı. 

Gündeme geçmeden önce 
değerlendirmelerde bulunan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
2022 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin 
sonuçlandırılacağını belirtti. 

TBMM Genel Kurulu’nun, Plan 
ve Bütçe Komisyonu’ndaki 
görüşmeler dahil 32 günde 
toplam 374 saat 23 dakika çalışma 
gerçekleştirildiğini, Komisyon 
aşamasıyla beraber 14 bin 804 
sayfa tutanak tutulduğunu anlatan 
Şentop, bu sayıların, verilen 

emeklerin karşılığını tam olarak 
ifade etmediğini vurguladı. 

Bütçe ve kesin hesap kanun 
tekliflerine ilişkin yasama 
süreçlerinde yer alanların gece 
gündüz gösterdikleri gayret ve 
verdikleri emeklerin, Yüce Meclisin 
tarihinde şerefle yerini aldığını dile 
getiren Mustafa Şentop, “Ülkemize 
ve her birimizin kültürünü temsil 
ettiği aziz milletimize hizmet 
etme onuru ve sorumluluğu 
göğsümüzde bir nişane olarak 
duracaktır.” dedi. 

Bir devletin bütçesinin iki 
temel işlevinin, insanı refaha 
kavuşturmak ve devleti 
ileriye taşımak olduğunu 
anlatan Şentop, son çeyrek 
yüzyılda küresel politik krizler 
ve politikaların yeniden 
şekillenmesi, Covid-19 salgınının 
da eklenmesiyle dünyanın zorlu 
bir süreçten geçtiğini kaydetti. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Böylesi bir süreçte ülkemizin 
büyüme hedefli bütçesinin 
oluşmasında emeği geçen 
bütün siyasi partilerinin değerli 
milletvekilleri çok önemli bir 
görevi yerine getirmişlerdir.” diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, emeği 
geçenlere teşekkür etti

Aziz milletin bütçe görüşmelerini 
çok yakından takip ettiğini 
ifade eden TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, şöyle konuştu: 
”Görüşmeler sırasında zaman 
zaman gerilimler yaşanmıştır. Fikir 
ayrılıkları kimi zaman maalesef 
hoş olmayan şekilde üsluplara 
yansımıştır. Milletimizin şahit 
olduğu nahoş durumlar için 
üzüntülerimi belirtmek isterim. 
Üslup çoğu zaman sözden 
önemlidir. Bir vitrindir. Her bir 
milletvekilimizin şahsında bütün 
milletimizin temsil edildiğini 
düşünürsek, bu mukaddes çatı 
altında bulunan herkesin tavır ve 
tutumlarının Yüce Meclisimizin 
vakarına yakışır olmasının 
öneminin, hak ettiği özenin ve 
hassasiyetin bir kez daha altını 
çizmek isterim. Tartışılmayacak 
konu yoktur, insana saygı 
sebebiyle kullanılamayacak üslup 
vardır. 

Bu vesileyle bugünkü 
görüşmelerimizin Gazi 
Meclisimize yakışır bir üslupla ve 
vakarla tamamlanmasını temenni 
ediyorum.” 

2022 YILI BÜTÇESİ  
TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
2022 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu 
Teklifi ile 2020 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi  
17 Aralık’ta TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi.
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Şentop, bütçe müzakerelerine 
katkı sağlayanlara fedakârca 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
etti ve 2022 yılı bütçesinin hayırlı 
olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2022 
bütçesi ülkemize ve milletimize 
hayırlı olsun.”

Bütçenin, üzerine oturtulan 67 
stratejik programla Türkiye’yi 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat 
yoluyla büyütme hedeflerine 
katkı sağlayacağını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi: 

“Gelecek projeksiyonlarımızın 
odağını oluşturan 2053 
vizyonumuzun ilk ve en iddialı 
hedefi olan yeşil kalkınma 
devrimine uygun adımları 
da içeren bütçemiz, yenilikçi 
ve çevreci yönleriyle öne 
çıkmaktadır. Bugüne kadar 
olduğu gibi 2022 bütçesini de 
belirlediğimiz gelir ve gider 
tabloları çerçevesinde ülkemizin 
hedeflerine ve milletimizin 
refahına hizmet edecek şekilde 

hayata geçireceğiz. Rakamlarla 
ifade edecek olursak 2022 
bütçemizin giderleri bir önceki 
yıla göre yüzde 30 artışla 1 trilyon 
751 milyar lira, gelirleri 1 trilyon  
473 milyar lira olarak 
öngörülmüştür. Buna göre faiz 
dışı açık 38 milyar lira olarak 
hesap edilmektedir. Bütçenin 
425 milyar lirası personel, 69 
milyar lirası sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi katkısı, 

128 milyar lirası mal ve hizmet 
alımları, 290 milyar lirası sosyal 
güvenlik sistemi için olmak üzere 
657 milyar lirası cari transferler, 
150 milyar lirası mahallî idare 
payı olarak belirlenmiştir. Yine 
bütçede tarımsal desteklere 26 
milyar lira, kurumlara  
verilecek görev giderlerine  
23 milyar lira, yatırım 
harcamalarına 148 milyar lira 
kaynak ayrılmıştır.”

Mecliste 26 Ekim’de başlayan bütçe görüşmelerinin komisyon ve Genel Kurul aşaması 32 günde tamamlandı, milletvekilleri 382 saat 24 dakika çalıştı. 
Bütçe üzerinde 560 milletvekilinin 2 bini aşkın söz talebi karşılandı. Görüşmelerde komisyon aşamasıyla birlikte 14 bin 883 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda 32 gün süren bütçe maratonunda, 225 
kamu idaresinin bütçesi ile 226 kamu idaresinin kesin hesabı görüşüldü.
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Yürütme adına Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay konuşma 
yaptı

TBMM Genel Kurulunda gruplar 
adına yapılan konuşmaların 
ardından, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Genel 
Kurul çalışmalarına katılarak, 2022 
yılı bütçesinin tümü üzerinde 
hükümet adına bir konuşma 
yaptı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, “Bütçeleri 81 ilimizde 
84 milyon vatandaşımızın 

refahına, altyapısına, istikrarına 
harcadığımız açıktır.” dedi. Oktay, 
sadece bütçe görüşmelerinin 
başlangıcından bu yana, 
iki ayda hayata geçirdikleri 
eserlere bakılması halinde 
hükümetin bütçeyi ne için ve 
nasıl kullandığının gayet iyi 
görüleceğini söyleyerek şu 
mesajları verdi:

“Ülkemiz köklü ve itibarlı 
geçmişiyle küresel ekonomiye 
tam entegre bir ülke olarak, 
yerli ve yabancı tüm yatırımcıya 
güven tesis etmeyi sürdürecektir.

Yatırımları teşvik edecek, üretimi 
artıracak, istihdamı güçlendirecek 
ve ihracatı teşvik edecek bir 
ekonomi tercihiyle Türkiye’yi bu 
dört ayak üzerinde yükselteceğiz. 
Yaşanılan sıkıntılar geçici, elde 
edeceğimiz yapısal kazançlar 
kalıcı olacaktır.

2022 bütçesiyle daha da güçlü 
temeller üzerine oturmuş, daha 

istikrarlı ve daha dayanıklı bir 
ekonomik yapıyla ülkemizin refah 
düzeyini hak ettiği seviyelere 
çıkaracağız.”

2022 yılı bütçesini de bundan 
önceki bütçeler gibi Türkiye’nin 
refahını artırmak ve kalkınmayı 
sürdürülebilir kılmak için 
kullanacaklarını belirten Oktay, 
Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim 
ve ihracat temelinde büyütme 
stratejisinde en önemli görevin 
sanayiye düştüğünü söyledi.

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020  
Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin 
hazırlanmasında gösterdiği 
perspektif, liderlik ve vizyon 
için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a şükranlarını 
sundu, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop başta olmak üzere, tüm 
milletvekillerine ve ayrıca  
MHP Genel Başkanı  
Devlet Bahçeli’ye teşekkür  
etti.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi. Genel 
Kurulun kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK 
PARTİ ve MHP milletvekilleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Şanlıurfa Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki 

bir laboratuvarda düzenlenen 
TURKOVAC aşısına acil kullanım 
onayı verilmesi ve aşının seri 
üretimine başlanması törenine 
canlı bağlantı ile katıldı.

Buradaki konuşmasına, 
Türkiye’nin ilk yerli Covid-19 
aşısı TURKOVAC’ın seri 
üretime geçişinin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirterek başlayan 
Erdoğan, aşının geliştirilmesinde 
ve üretiminde görev alanları 
tebrik etti. 

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran 
Covid-19 salgınına karşı bilinen en 
etkili tedbir olan aşının, Türkiye’de 

üretilebilir hale gelmesinin 
önemli olduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üstelik 
bu aşının tamamen kendi bilim 
insanlarımız ve araştırmacılarımız 
tarafından geliştirilmiş, patenti 
bize ait olan bir ürün olması çok 
daha anlamlıdır.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Biz bazıları gibi aşı ve ilaç 
hasisliği yapan bir ülke değiliz. 

Salgın döneminde maske başta 
olmak üzere elimizdeki tıbbi 
malzemeleri dünyada 160 ülke ve 
12 uluslararası kuruluşla paylaştık. 
Diğer yerlerden aldığımız 
aşılardan bir kısmını da acil 
ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere 
gönderiyoruz. TURKOVAC’ın 

üretimiyle birlikte bu aşımızı da 
tüm insanlıkla paylaşmaktan 
memnuniyet duyacağız.”

Sağlık Bakanı Koca: “Covid-19 
aşısı üreten 9 ülkeden biri 
olduk.”

“Yerli inaktif Covid-19 Turkovac 
aşımız bugün itibariyle acil 
kullanım onayı almış durumda” 
ifadesini kullanan Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, şunları belirtti:

“Üretime bugün itibarıyla 
başlamış olduk. Sayın 
Cumhurbaşkanım, bugün 
Şanlıurfa’da üretim yapılan 
merkezlerimizden birindeyiz. 
50 yıl sonra Türkiye hücreden 
başlayarak Türk bilim insanlarımız 
tarafından yüzde 100 yerli olarak 
geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş 

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, yerli Covid-19 aşısı 
TURKOVAC’ın 22 Aralık’ta 
acil kullanım onayı 
aldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Şanlıurfa Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki 
bir laboratuvarda 
düzenlenen TURKOVAC 
aşısına acil kullanım 
onayı verilmesi ve 
aşının seri üretimine 
başlanması törenine 
canlı bağlantı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
“AŞIMIZI TÜM İNSANLIKLA 
PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET 
DUYACAĞIZ”
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olduk. Aynı zamanda 24 yıl 
aradan sonra, yerli aşımız 
üretilmiş oluyor. Böylece 
Covid-19 aşısı üreten, bugün 
itibarıyla 9 ülkeden biri olduk. 
Bu başarı liderliğinizde bütün 
milletimizin başarısıdır.”

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021 33



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 
birlikte resmî temaslarda bulunmak üzere 1 Aralık’ta Polonya’nın başkenti 
Varşova’ya gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP KUVEYT’E 
POLONYA’DA

TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclisini (Sejm) ziyaret ederek, mevkidaşı Elzbieta Witek ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya’daki temasları kapsamında ilk olarak, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi. 
Görüşmelerin ardından Şentop ve Witek, ortak basın toplantısı düzenledi.
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Polonya’daki temasları 

kapsamında ilk olarak, Polonya 
Meclis Başkanı Elzbieta Witek  
ile bir araya geldi. Görüşmelerin 
ardından Şentop ve Witek, ortak 
basın toplantısı düzenledi. 

Ziyaretin, parlamento başkanları 
düzeyinde 5 yıl aradan sonra 
gerçekleştirilen ilk ziyaret olması 
sebebiyle önem taşıdığını 
belirten Mustafa Şentop, ikili 
ve çok taraflı parlamenter 
diplomatik ilişkileri geliştirmek 
amacıyla ellerinden gelen gayreti 
gösterdiklerini ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-
Polonya arasındaki dostluk ve 
müttefiklik ilişkilerinin çok derin, 
tarihî temelleri olduğuna dikkati 
çekerek, “600 yılı aşkın bir süredir 
iki ülke arasında siyasi, dostluk 
temelli ilişkiler devam ediyor. Bu 
süre içerisinde, bugün var olan 
birçok ülke, daha tarih sahnesine 
çıkmamıştı. Bu kadar derin, köklü 
ilişkileri olan iki ülke, dünyada 
belki de benzer şekilde yoktur.” 
dedi. Öte yandan yakın zamanda 
ilişkileri geliştiren, güçlendiren 
çok önemli adımlar atıldığını 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bunlardan birincisi, 2009 
yılında ilişkilerimizi stratejik 
ortaklık seviyesine yükselttik. 
Nihayetinde yakın zamanda 
Cumhurbaşkanı Duda’nın 
Türkiye ziyareti ile beraber 
birçok alanda çok kapsamlı, çok 
önemli anlaşmalar imzalandı, 
adımlar atıldı. Biz, bugün bu 
ziyaretimizde, iki ülke arasındaki 
bu tarihî temelleri güçlü olan 
ve hükümetler arasında çok 
mükemmel düzeyde yürüyen 
ilişkilere, parlamenter diplomasi 
boyutuyla adımlar atmak için bir 
araya geldik. Birçok konuyu Sayın 
Başkan’la müzakere ettik. Türkiye 

olarak, her zaman Polonya ile 
birlikte müttefik ve dost ülke 
olarak, ortak paylaştığımız 
değerler ve güçlü müttefiklik 
anlayışı içerisinde ilişkilerimizi 
geliştirmeyi arzu ediyoruz. 

Türkiye, Polonya ve Romanya 
arasında 10 yıldır dışişleri bakanları 
düzeyinde devam eden bir 
üçlü mekanizma var. Bu üçlü 
mekanizmanın devlet başkanları 
düzeyine taşınması konusunda 
bir mutabakat sağlanmıştı. Biz 
de buna parlamento başkanları 
boyutunu da ekleyerek bu 
mekanizmayı güçlendirmeyi arzu 
ediyoruz. Bunu en kısa zamanda 
Türkiye’de gerçekleştirme 
konusunda teklifimi Sayın 
Başkan’a ilettim. Türkiye-Polonya-
Romanya meclis başkanları 
toplantısını Türkiye’de yaparak, bu 
üçlü mekanizmayı parlamentolar 
düzeyinde de geliştirmeyi arzu 
ediyoruz.” 

Türkiye ile Polonya arasındaki 
derin dostluk bağlarının 
sembollerini oluşturacak 
kültürel projelere büyük önem 
atfettiklerini belirten TBMM 
Başkanı Şentop, Varşova Lazienki 
Parkı’nda zamanında bulunan 
Türk Evi’nin yeniden yapılması 
konusunda Witek’ten destek 
istedi. 

Polonya Meclis Başkanı Witek, 
iki ülke parlamentoları arasında 
dostluk gruplarının, iş birliğini 
yoğun şekilde devam ettirdiğini, 
ancak bu iş birliğini bir üst 
seviyeye çıkarmak istediklerini 
kaydetti. Bunlardan birinin, ilişkileri, 
Polonya, Romanya ve Türkiye 
olarak üçlü ilişkiler kapsamında 
geliştirmek olduğunu belirten 
Witek, “Böylece çok kritik konulara 
daha kapsamlı yaklaşabileceğiz. 
Özellikle güvenlik konusunda 
Türkiye, hem NATO üyesi hem 
de ikili olarak müttefiklerimizden 
birisi. Güvenlik konusunda bizi 
desteklemekte.” dedi. Toplantıda, 
uluslararası alanda da birçok 
konuya değindiklerini dile getiren 
Witek, “İki ülkenin, güvenliğe ve 
refaha, hem bölgesel hem global 
olarak katkı sağlayabileceği 
şüphe götürmez bir gerçektir.” 
diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
POLONYA CUMHURBAŞKANI 
DUDA İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Polonya 
Cumhurbaşkanı Andrzej Duda 
tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
kabulde, iki ülke ilişkilerinin 6 asra 
yayılan mazisinin, siyasi olduğu 
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kadar beşerî bağlarının da 
temelini oluşturduğunu söyledi. 

“Tarihte ilişkileri bu kadar uzun 
soluklu ve yoğun olan çok fazla 
devlet yoktur.” diyen  
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Köklü tarihe dayanan 
ilişkilerimizin son dönemde 
her alanda hızla gelişmekte 
olduğunu görmek sevindirici.” 
ifadesini kullandı. 

İki ülke arasında tesis edilmesi 
öngörülen Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyinin, 
işbirliğinin daha da derinleştirilip 
çeşitlendirilmesine katkıda 
bulunacağını dile getiren  
Mustafa Şentop, Türkiye ile 
Polonya arasında parlamentolar 
arası ilişkilerin geliştirilmesi 
ve ileriye dönük işbirliğinin 
çerçevesinin çizilmesi 
bağlamında temasların 
sürdürülmesinin yararlı olacağına 
inandığını söyledi. 

Türkiye-Romanya-Polonya 
üçlü işbirliği sürecinin Meclis 
Başkanlarını da kapsayacak 
şekilde güçlendirilmesini 
desteklediklerini belirten TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “Bu 
çerçevede, 2023 yılı başında 
bu düzeydeki ilk toplantıya ev 
sahipliği yapmaya hazırız.” diye 
konuştu. 

Polonya Cumhurbaşkanı Duda 
da “Ülkemize yaptığınız ziyaretle 
ikili hukukumuzu ve ilişkilerimizi 
devam ettiriyoruz. 

Geçtiğimiz aylarda Sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
imzaladığımız Türk SİHA’larının 
satın alınması önemli bir anlaşma. 
NATO, savunma alanında ve 
SİHA’lar konusunda sağlanan 
mutabakat, güvenlik alanında 
atılan adımlar ve işbirliği ile 
ilerlemeye devam edecek.” diye 
konuştu.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
POLONYA 
SENATOSU 
BAŞKANI 
GRODZKI İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Polonya 
Senatosu Başkanı 
Tomasz Grodzki ile 
bir araya geldi

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop 
toplantıda, dost ve 
müttefik Polonya’da 
bulunmaktan 
mutluluk 
duyduğunu belirtti; 
bu ziyaretin, iki ülke 
arasında Meclis 
başkanları düzeyinde 5 yıl aradan 
sonra gerçekleştirilen bir ziyaret 
olduğunu anımsattı. 

Ziyaretinin parlamentolar 
arası diyaloğa yeni bir ivme 
kazandıracağına inandığını 
belirten Şentop, Türkiye ve 
Polonya 6 asrı aşkın diplomatik 
ilişkilere sahip iki dost ve müttefik 
ülkedir. 

Ülkelerimiz arasında güçlü insani 
bağlar ve örnek bir dayanışma 
bulunmaktadır. Tarihte ilişkileri bu 
kadar uzun soluklu ve yoğun olan 
çok fazla devlet yoktur. 

Senato Başkanı Grodzki de 
Türkiye ile Polonya arasında her 
alanda işbirliği için potansiyel 
bulunduğunu, Türkiye’nin 
turizm açısından Polonyalıların 
ilk tercihi olduğunu vurguladı. 
Polonya’nın, Türkiye’nin AB 
üyeliğini desteklediğini ifade 
eden Grodzki, “Zorlu bir süreç, 
ödevler var. Konuya sürekli 
olumlu bakacağımızı teyit etmek 
isterim.” ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
GÖÇ SORUNUYLA İLGİLİ TÜM 
ÜLKELERE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Polonya ziyaretine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Polonya ziyaretinin verimli 
geçtiğini dile getiren Şentop, 
Türkiye ile Polonya arasındaki 
ilişkilerin çok iyi bir düzeyde 
olduğunu, daha da gelişmesi için 
gayret gösterdiklerini ifade etti.

En son, Polonya Cumhurbaşkanı 
Andrzej Duda’nın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi 
olarak Türkiye’ye geldiğini 
anımsatan TBMM Başkanı Şentop, 
“Geniş kapsamlı anlaşmalar 
yapıldı. Ekonomi, ticaret, eğitim, 
kültür, savunma sanayiine kadar 
birçok alanda önemli iş birlikleri 
içerisindeyiz.” diye konuştu. 

Salgın dönemine rağmen 
ticaret hacminin önemli bir artış 
gösterdiğini, 8 milyar dolara 
yaklaştığını belirten Şentop, 
hedefin 10 milyar dolar olduğunu, 
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salgın şartları hafiflediği zaman, 
belki gelecek sene bu rakamı 
aşacak noktaya gelineceğini 
söyledi. 

İki ülke arasındaki bu ilişkileri 
parlamento boyutuyla da 
geliştirmek için adımlar attıklarını 
dile getiren Mustafa Şentop, 
Polonya Meclis Başkanı Elzbieta 
Witek’i Türkiye’ye davet ettiğini 
aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
“Türkiye ve Polonya çok tarihî 
temelleri olan, dostluk ve 

müttefiklik ilişkilerine sahip iki 
ülke. Bugün bulunduğumuz 
coğrafyalar itibarıyla da bu 
ittifakın, müttefikliğin, dostluğun 
geliştirilmesinde çok büyük 
fayda var. Onun için bu ziyaretin 
Türkiye-Polonya ilişkilerine katkılar 
sunacağını düşünüyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, Polonya-
Belarus sınırında yaşanan 
göçmen kriziyle ilgili soru 
üzerine, bu konunun iki boyutlu 
olduğunu ifade etti. 

Göç meselesinin dünyada 
önemli bir sorun olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, “Göç, küresel bir sorun. 
Türkiye zaten 10 yıldır 5 milyon 
civarında göçmeni misafir ediyor. 
Türkiye, dünyada, düzensiz göç 
ile ilgili en büyük sıkıntı yaşayan 
ülkedir. Ama bu konunun, 
sadece belli ülkeleri, sadece 
göç güzergâhındaki, sadece 
göç kaynağı olan komşu ülkeleri 
değil, bütün dünyayı ilgilendiren 
küresel bir sorun olduğunu 
düşünüyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
POLONYA’DAKİ TEMASLARI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Polonya 
ziyareti kapsamında Pilsudski 
Meydanı’ndaki Meçhul Asker 
Anıtı’na çelenk bıraktı. Meclis 
Başkanı Şentop, Anıt Özel 
Defteri’ni imzaladıktan sonra 
askerî geçiş törenini izledi.

Şentop ve beraberindeki heyet, 
Varşova Kraliyet Sarayı Müzesini 
de ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
burada bulunan Müze Defteri’ni 
imzaladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Polonya-Türkiye 
İş Adamları Derneği (POTİAD), 
Polonya Türk Kültür ve Dayanışma 
Derneği  (TÜRKPOL) temsilcileri 
ile Tatar Toplumunun Lideri ve 
Polonya Müslümanları Dinî İdaresi 
Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz 
ve İdare Yürütme Kurulu Üyelerini 
kabul etti.

Mustafa Şentop, Varşova 
Büyükelçiliğinde gerçekleşen 
POTİAD ve TÜRKPOL temsilcilerini 
kabulde, Türkiye ve Polonya 
arasında 600 yılı aşan köklü 

bir geçmişe sahip, sağlam bir 
hukukun var olduğunun altını 
çizdi. 

Dünya üzerinde çok az sayıda 
milletlere böylesi bir dostluk 
ilişkisinin nasip olduğunu ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
şöyle konuştu: 

“Polonya ile 2009 yılında stratejik 
ortaklıkla taçlandırdığımız 
ilişkilerimiz, özellikle son 
dönemde siyasetten savunmaya, 
ekonomi ve ticaretten kültür, 
sanat ve eğitime her sahada 
önemli gelişme kaydetmiştir. 

Pek çok konuda örtüşen 
yaklaşımlarımız ve örnek 
dayanışmamızla, bugün çok 
taraflı platformlarda bölgesel ve 
küresel istikrara değerli katkılar 
sunuyoruz. 

Polonya’yla ikili ticaret 
hacmimiz 6 milyar doların 
üzerindedir. Ülkelerimiz 
arasındaki ticaret hacminin 
artırılarak 10 milyar dolara 
ulaştırılması temel hedeflerimiz 
arasındadır. Türk iş insanlarımız 
Polonya’da başarılı işlere imza 
atıyor. Önümüzdeki süreçte 
ilişkilerimizde artan ivme ile daha 
iyi işler gerçekleştirileceğine 
inanıyorum.” 

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Pilsudski Meydanı’nı ziyaret etti. Meclis 
Başkanı Şentop, Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı ve Şeref Defteri’ni imzaladı.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yeni 
bir anayasa yapılması 

teklifinin ardından MHP ve AK 
PARTİ’nin hazırladıkları taslakların 
muhtemelen birleştirileceğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
diğer partilerde de çalışmalar 
olduğunu söyledi.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne karşı olan 
siyasi partilerin “güçlendirilmiş” 
veya “iyileştirilmiş” parlamenter 
sistem önerisinde bulunduğunu 
hatırlatan Mustafa Şentop, “Bu 
hükümet sistemi tartışması 
şüphesiz ki siyasi tartışmadır; 
ama bir taraftan da baktığımızda 

anayasa tartışmasıdır, adı 
konulmamış bir anayasa 
tartışmasıdır. Çünkü bir hükümet 
sistemi değişikliği yapabilmek 
için anayasayı değiştirmek 
lazım ve anayasanın da en 
önemli kısmını değiştirmek 
demektir, hükümet sistemini 
değiştirmek. Bunu yapabilmek 
bir anayasa değişikliği yapmakla 
mümkündür.” diye konuştu.

İngiltere, Almanya, Fransa, 
Japonya’dan anayasa 
çalışmalarından örnekler veren 
Şentop, “2. Dünya Savaşı’nın 
galipleri, 2. Dünya Savaşı’nın 
mağluplarının anayasalarını 
bizzat yapmışlardır. İtalya, 

anayasasını yaparken 2. Dünya 
Savaşı sonrası Amerikan işgal 
kuvvetleri bizzat buna nezaret 
etmiştir ve onların denetiminde 
bir anayasa yapılmıştır. İtalya hâlâ 
o anayasayla yönetiliyor.” bilgisini 
verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türk Parlamenterler 
Birliği tarafından Filizî Köşk’te 
düzenlenen “Anayasalar ve 
Siyaset” konulu konferansın 
soru cevap bölümünde 
soru üzerine “tek adam” 
tartışmalarına değindi

Dünyadaki bütün sistemlerde 
de bir tek adam bulunduğunu 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Siyasi partilerde şu anda 
tek adam dediğimiz şeyden 
kastettiğimiz, son kararı tek 
kişinin vermesi meselesidir. 
Parlamenter sistemde çok 
adam mı var? ‘tek adam’ diye 
itiraz edenlere soruyorum, size 
göre kaç olması lazım? Yani 2, 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Türk Parlamenterler Birliği tarafından 6 Kasım’da 
Filizî Köşk’te düzenlenen “Anayasalar ve Siyaset” 
konulu konferansa katıldı. TBMM Başkanı Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de anayasa 
tartışmalarının tarihinin çok eskiye dayandığını 
söyledi.

“ANAYASALAR VE SİYASET” KONFERANSI
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3, 5, 10... Nedir? Parlamenter 
sistemde çok adam mı var? 
Hayır. Parlamenter sistemde 
eğer klasik parlamenter sistemse 
başbakan var, cumhurbaşkanı 
sembolik yetkilere sahip. Kabine 
var, bakanlar kurulu var, evet. 
Ama mesele zaten irade-i külliye-
cüziye çatışmasında ortaya 
çıkar. Çatışma yoksa orada bir 
tahlil yapabilmek, kanaat ortaya 
koyabilmek mümkün değil.” diye 
konuştu.

Çatışma olduğunda bir 
uzlaşma yerine sistemde hep 
başbakanın dediğinin olduğunu 
dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, “Cumhurbaşkanının 
yetkileri normal olarak sembolik, 
parlamenter sistemde. İki tane 
olunca zaten çatışma oluyor. 
Bunları Türkiye daha önceki 
dönemlerde de yaşadı.” 
ifadelerini kullandı.

“Bugün parlamentonun 
yetkilerinin zayıfladığı iddialarını 
doğru bulmuyorum.” diyen 
Mustafa Şentop, bunun hiçbir 
somut gerekçeye dayanmadığını 
vurguladı. Muhalefet partilerinin 
zaman zaman soru önergelerinin 
cevaplanma oranına yönelik 
soruları olduğunu anlatan TBMM 
Başkanı Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Dünyanın her yerinde böyledir, 
yüzde yüz cevaplama dünyanın 
hiçbir yerinde yok. Ben başka 
ülkede de takip ediyorum. Bir 
kısmı cevaplanmış, herhalde 
yüzde 65’in üzerinde şu 
anda cevaplanmış, gerisi 
cevaplanmamış, devam eden 
süreçler de var. Bunu soruyorlar, 
sonra bunun cevabını verirsem, 
bu oranları, ‘Bak sorular 
cevaplanmıyor.’ diyorlar. Ben de 
sadece bu dönemi vermiyorum. 
26. dönemi, bundan bir önceki 
parlamenter sistemin olduğu 
dönemin oranlarını, sayılarını 

veriyorum, 24. dönemin 
oranlarını ve sayılarını da 
veriyorum.

Mukayese ettiğimizde bu 
dönem daha fazla oranda 
cevaplanmış, sorular. 
‘Başkanlık sistemine geldik, 
soruların cevaplanma oranı 
düştü.’ diyemez kimse. 
Yalandır, derse. İstatistik 
benim elimde var. Bunları 
bütün soru önergelerine 
veriyorum. Tam aksine 
başkanlık sistemine geçtikten 
sonra soruların cevaplanma 
oranı da artmış, sayısı da 
artmış, istatistik böyle.”

Soru önergelerine verilen 
yanıtların içeriğine ilişkin de 
eleştiriler geldiğine değinen 
Şentop, “Sen istediğin gibi soru 
sorabilirsin, cevap veren de 
istediği gibi cevap verebilir. 
Vermezse ne yapacağız? Sen 
istediğin soruyu sorabiliyorsan, 
cevap veren de istediği gibi 
cevap verebiliyor. Bununla ilgili 
zorlayıcı bir mekanizma yok.” 
dedi.

İki sistem arasındaki tek farkın 
gensorunun verilememesi 
olduğunu anlatan Mustafa 
Şentop, “Gensorunun 
olmamasının sebebi de sistemin 
mantığı gereği. Gensoru nerede 
var? Güvenoyu olan bir sistemde 
gensoru olabilir.” ifadelerini 
kullandı.

“Darbeyi bu kadar alkışlayan, 
Yassıada’yı onaylayan bir 
akademisyen grubu dünyada 
olmuş mudur?” sorusu üzerine 
de Şentop, akademisyenler 
grubunun da toplumun diğer 
kesimlerinden farklı bir grup 
olduğunu düşünmediğini dile 
getirdi.

15 Temmuz’da benzer bir olay 
yaşanmadığını, halkın darbeye 

karşı direndiğini hatırlatan TBMM 
Başkanı Şentop, o günlerde 
darbeye karşı olanların sayısı az 
olsa da seslerinin çok çıktığını, 
Menderes’e destek verenlerin 
sayıları fazla olsa da seslerinin az 
çıktığını anlattı.

Meclis Başkanı Şentop, “Millet 
iradesine sahip çıkanların 
cesaretinin daha fazla olması 
lazım. Meşruiyeti savunanlar 
her zaman daha fazla cesur 
olmalıdır. Bu biraz da toplumsal 
psikolojiyle ilgili bir şey. Zamana 
ihtiyaç var demek ki. Ama 15 
Temmuz’da milletimiz, bütün 
toplumsal kesimlerle beraber, 
akademisyenler de dâhil olmak 
üzere çoğunluk itibarıyla bunu 
başarabildiler. Ben en büyük 
teminatın da bu olduğunu 
düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, “Yeni anayasayla beraber, 
hükümet sistemiyle beraber 
oluşturulan yeni yapıyı anayasa 
içerisindeki diğer bölümlerle 
bütünleştirmek, yeni anayasa 
tartışmasının önümüzdeki 
gündemi, Türkiye’nin, birkaç yıl 
bu olacaktır.” dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
ÜÇ BALKAN ÜLKESİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
20-23 Aralık tarihlerinde 
Kuzey Makedonya, 
Sırbistan ve Karadağ’a 
resmî ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 20 Aralık’ta 
Kuzey Makedonya, Sırbistan 

ve Karadağ’ı kapsayan resmî 
çalışma ziyaretinin ilk bölümü 
için beraberindeki heyetle Kuzey 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’e 
gitti. 

TBMM Başkanı Şentop’a, 
ziyaretlerinde MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM 
Kâtip Üyesi ve İYİ Parti Tekirdağ 
Milletvekili Enez Kaplan, TBMM 
Türkiye-Kuzey Makedonya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM 
Türkiye-Sırbistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Mustafa Esgin, TBMM Türkiye-
Karadağ Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ Çorum Milletvekili Erol 
Kavuncu, AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir 
ile CHP Tekirdağ Milletvekili 
İlhami Özcan Aygun eşlik etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUZEY 
MAKEDONYA MECLİSİNDE 
MİLLETVEKİLLERİNE HİTAP ETTİ

Kuzey Makedonya Meclis  
Başkanı Talat Caferi ile bir araya 
gelen TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya 
Meclisinde milletvekillerine hitap 
etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya 
Meclisinde milletvekillerine 
hitabında, dost olarak 
nitelendirdiği Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği 
resmî ziyaret kapsamında ülkenin 
Meclisinde hitap etmekten büyük 
şeref duyduğunu belirterek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, TBMM üyelerinin 
ve Türk milletinin selamlarını 
getirdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Türkiye ile  
Kuzey Makedonya arasındaki 
dostluğu derin, güçlü ve samimi 
olarak nitelendirerek, “Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk  
Başkanı, Millî Mücadelemizin 
büyük komutanı, ilk 
Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, bağımsızlık  
fikrinin tohumlarını bu  
topraklarda geliştirmiştir.” 
ifadesini kullandı. 
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Meclis Başkanı Şentop, askerî 
eğitimine Manastır Askerî 
İdadisinde başlayan Atatürk’ün 
gençliğinden itibaren bu 
coğrafyanın siyasi ve kültürel 
atmosferini soluduğunu 
ve bundan derin biçimde 
etkilendiğini dile getirerek, 
şöyle devam etti: “Benim 
aile büyüklerim de bu güzel 
ülkeden Türkiye’ye göç 
etmiştir. Ve kendimi evimde 
hissediyorum. Bu duygular, 
tarihî bağlarımızla ilgili olduğu 
kadar sizlerin, bu güzel ülke 
insanının misafirperverliğinden 
de kaynaklanmaktadır. 
Birbirimizden ne fiziki olarak 
ne fikir olarak ne de kalben hiç 
uzak olmadık. Bu insani bağlar, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de 
yansımaktadır.” 

Ziyaretinin Makedonya’nın 
bağımsızlığını kazanmasının 30. 
yılına tesadüf ettiğini vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, geçen 30 
yıl zarfında Kuzey Makedonya’nın 
her alanda önemli ilerlemeler 
kaydettiğine şahit olmaktan 
duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Kuzey Makedonya Meclisi ve 
halkının bu sağduyulu ve kararlı 
duruşunun her türlü takdirin 
üzerinde olduğunun altını çizen 
TBMM Başkanı Şentop, bunun 
kıymetinin, bölgenin sıkıntılı 
günler geçirmekte olduğu bu 
dönemde daha da net şekilde 
anlaşıldığını, sahip oldukları ortak 
değerler, tarihî ve beşerî bağların 
güçlü iş birliğinin dayanağı 
olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, iki 
ülke arasındaki ikili ilişkilerinin 
parlamenter boyutunun geçen 
dönemde olduğu gibi gelecekte 
de ülke ve halklar arasındaki iş 
birliğinin güçlendirilmesinde 
önemli rol oynayacağına olan 
inancını paylaşarak, şu ifadeleri 
kullandı: 

“Parlamenter 
diplomasinin yeni 
işlevler üstlendiği 
günümüzde, 
parlamentolarımız 
arasındaki 
ziyaretlerin 
karşılıklı ve 
düzenli olarak 
gerçekleştiriliyor 
olması 
memnuniyet 
vericidir. Birlikte 
üye olduğumuz AKPM, NATO 
PA, AGİTPA ve Parlamentolar 
Arası Birlik gibi parlamenter 
asamblelerde daha yakın bir 
iş birliği ve koordinasyonun 
ülkelerimizin müşterek 
menfaatlerine ulaşmasında katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 

Ayrıca parlamentolarımızın 
dostluk grupları, ihtisas 
komisyonları ve idari 
teşkilatları arasındaki ilişkileri 
de güçlendirmemiz gerektiği 
inancındayım. Çünkü yeniden 
şekillenen dünyada, ayakta 
kalacak olan devletler diğer 
ülkelerle güçlü bağlar ve iş 
birlikleri kuranlar olacaktır.” 

Kuzey Makedonya’nın Avrupa 
ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
bütünleşme sürecinin 
tamamlanmasını önemsediklerini 
belirten ve bunun önündeki 
engellerin ortadan kalkması 
temennisinde bulunan TBMM 
Başkanı Şentop, “NATO üyeliğiyle 
birlikte bu doğrultudaki hedefini 
pekiştiren Kuzey Makedonya, 
hiç şüphesiz Avrupa Birliğiyle de 
ortak geleceğe sahiptir. Türkiye, 
Kuzey Makedonya’nın Avrupa 
Birliği ile tam üyelik sürecinin 
ilerlemesini güçlü şekilde 
desteklemektedir.” diye konuştu. 

İki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilere de değinen TBMM 
Başkanı Şentop, iki ülkenin 
ekonomik ilişkiler alanında önemli 

bir potansiyele sahip olduğunu 
belirtti. 

Türkiye ile Kuzey Makedonya 
arasındaki sağlam dostluk 
ilişkilerinin temelinde kuşkusuz 
beşerî bağların bulunduğunun 
altını çizen TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti: 

“Bu ülkenin kurucu halklarından 
olan Makedonya Türkleri 
de bu beşerî bağların en 
önemli halkasıdır. Bu vesileyle 
Makedonya Türk toplumunun 
Türkçe Eğitim Günü’nü en kalbî 
duygularımla kutluyorum. 

Makedonya Türk toplumu, 
asırlardır bu topraklarda kök 
salmış olan Türk kültürüne sahip 
çıkarak, Makedonya’nın kültürel 
zenginliğini temsil etmektedir. 
Makedonya’nın bütün toplumları 
gibi, Türk toplumuna da ana 
dilinde iyi bir eğitim sağlanması, 
ilk ve ortaöğretim sürecinde 
Türkçe eğitimin yaygın şekilde 
verilmesi önem taşımaktadır. 

Yüce Meclisinizin Yeni Vatandaşlık 
Yasası’nı kabul etmek suretiyle, 
Yugoslavya döneminde 
Makedonya’dan ana vatanlarına 
göç etmiş kişilerin ve birinci 
derece akrabalarının Kuzey 
Makedonya vatandaşlığına 
başvurmalarına imkân sağlamış 
olması önemli bir gelişmedir. 
Bu sürecin halklarımız arasındaki 
bağları daha da güçlendirmesini 
temenni ediyorum.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
MAKEDONYA TEMASLARI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUZEY 
MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI 
PENDAROVSKI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kuzey 
Makedonya Cumhurbaşkanı 
Stevo Pendarovski ile görüştü. 
Başkent Üsküp’teki “Villa Vodno” 
Cumhurbaşkanlığı rezidansında 
gerçekleşen kabulde 
Pendarovski, TBMM Başkanı 
Şentop ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

Pendarovski görüşmede, 
Türkçe Eğitim Günü’nün 
sadece Türkiye’nin değil, tüm 
Kuzey Makedonya’nın bayramı 
olduğunu söyledi. 

Köklü tarihî, kültürel ve beşerî 
bağlara sahip oldukları Kuzey 
Makedonya’yı Türkçe Eğitim 

Günü vesilesiyle bu yıl yeniden 
ziyaret etmekten duyduğu 
mutluluğu ifade eden Şentop, bu 
vesile ile Türkçe Bayramını tebrik 
etti. 

Kuzey Makedonya’nın bu yıl 
bağımsızlığının 30. yılını idrak 
ettiğini hatırlatan Şentop, Balkan 
coğrafyasındaki önemli ortakları 
ve müttefiki Kuzey Makedonya 
ile ilişkilerini ve iş birliğini geçen 
30 yılda birlikte ileri seviyelere 
taşıdıklarını söyledi. Ortaklıklarının 

ticaret, yatırım, turizm, savunma 
sanayii, eğitim ve kültür gibi 
birçok sahada güçlenmeye 
devam edeceğine işaret eden 
Şentop, Kuzey Makedonya’nın 
Avrupa ve Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşmesinin 
tamamlanmasının bölgenin 
istikrarı ve refahı bakımından 
önem taşıdığını, bu anlayışla, 
Kuzey Makedonya’nın Avrupa 
Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin 
en yakın zamanda başlamasına 
olan desteklerini yineledi. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUZEY 
MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI 
CAFERİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 21 Aralık’ta Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı Talat 
Caferi ile bir araya geldi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, başkent 
Üsküp’teki temasları kapsamında 
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı 

Talat Caferi 
tarafından 
resmî törenle 
karşılandı. 

İstiklal Marşı 
ve Kuzey 
Makedonya 
millî marşının 
okunmasıyla 
başlayan 
tören, askerî 
Şeref Kıtası 

Kumandanı tekmili, Kuzey 
Makedonya bayrağı ve Askerî 
Onur Birliğinin selamlanması ve 
Askerî Şeref Kıtası’nın önünden 
geçişle sona erdi. Karşılama 
töreninin ardından TBMM 
Başkanı Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Caferi ile 
görüşmeye geçti. 

Görüşmede Caferi, Türkçe Eğitim 
Günü’nün sadece Türklerin değil, 

ülkenin de bayramı olduğunu, 
bunun iki ülke arasındaki üst 
düzey ilişkilerin devam etmesine 
katkı sağladığını dile getirdi. 

Caferi, parlamentolar arasındaki 
ilişkilerin en üst düzeyde devam 
etmesini memnuniyet verici olarak 
niteledi. 

TBMM Başkanı Şentop da 
Üsküp’ü ziyaret etmekten ve 
Kuzey Makedonya Türkleri için 
özel anlam ifade eden Türkçe 
Eğitim Günü’nde mevkidaşıyla 
bir araya gelmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. 

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yı 
ilk tanıyan ülkelerden olduğunu 
ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 
güzel ilerlediğini belirten Şentop, 
Kuzey Makedonya halkını ülkenin 
bu yıl 30. bağımsızlık yılını idrak 
etmesi nedeniyle tebrik etti. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ÜSKÜP’TE TÜRKÇE EĞİTİM 
VEREN TEFEYYÜZ İLKÖĞRETİM 
OKULUNU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’teki Uluslararası 
Balkan Üniversitesini ve Türkçe 
eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim 
Okulunu ziyaret etti. 

Ziyaretinde öğretmen ve 
öğrencilerle bir araya gelen 
TBMM Başkanı Şentop,  
ardından yaptığı konuşmada, 
Kuzey Makedonya’da yaşayan 
Türklerin resmî bayramı olan 
21 Aralık Türkçe Eğitim Günü 
vesilesiyle ülkede olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Meclis Başkanı Şentop,  
137 yıllık geçmişe sahip,  
Kuzey Makedonya’da  
Türkçe eğitimin simgesi 
olmuş bu köklü eğitim 
kurumundaki kıymetli 
öğretmen ve öğrencilerle 
bir arada bulunmanın ve 
onların coşku ve heyecanını 
görmenin mutluluğunu ve 
gururunu yaşadığını söyledi ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da selamlarını iletti. 

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu 
olan dilin insanlar arasındaki 
ilişkilerin ve iletişimin temel taşı 
olmanın yanı sıra en etkili kültür 
aktarıcısı olduğunu vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, bir 
toplumu millet yapan en önemli 
unsur olan dilin, aynı zamanda 
kültür değerlerini oluşturan, 
yaşatan ve bünyesinde muhafaza 
eden önemli bir hazine olduğunu 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkçenin 
muhafaza edilmesi için çalışmaları 
gerektiğinin altını çizerek, gelişen 
yeni teknolojilerin Türk dilini 

köreltmesine izin verilmemesi, 
bilakis bu teknolojilerle Türkçeyi 

zenginleştirmenin yollarını 
aramak gerektiğini kaydetti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KUZEY MAKEDONYA’DA 
TÜRKÇE EĞİTİM BAYRAMI 
RESEPSİYONUNA KATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre 
Enstitüsünün (YEE) desteğiyle 
Makedonya Türk Sivil Toplum 
Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) 
düzenlenen “21 Aralık Türkçe 
Eğitim Bayramı” resepsiyonunda 
konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 
Yunus Emre Enstitüsünün 
(YEE) desteğiyle Makedonya 
Türk Sivil Toplum Teşkilatları 
Birliği (MATÜSİTEB) tarafından 
düzenlenen programa TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un yanı sıra Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi, Kuzey Makedonya 
Birinci Başbakan Yardımcısı Artan 
Grubi, Kuzey Makedonya Eğitim 
ve Bilim Bakanı Mila Carovska, 
TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut 
Çevik, Kuzey Makedonya 
Anayasa Mahkemesi eski Başkanı 
Salih Murat, Türkiye’nin Üsküp 
Büyükelçisi Hasan Mehmet 
Sekizkök, MATÜSİTEB Genel 
Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki 
Türk kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, iki ülke milletvekilleri, 
parti genel başkanları, 
akademisyenler, öğretmenler ve 
diğer davetliler katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop 
resepsiyonda yaptığı konuşmada, 
Kuzey Makedonya’da yaşayan 
Türklerin resmî bayramı olan 
21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı 
vesilesiyle ülkede bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Mustafa Şentop, dili, “insanları 
birbirine bağlayan en önemli 

tutkal, kültürel ve duygusal 
aktarımının en önemli aracı” 
olarak nitelendirdi. 

Dilin hiçbir zaman sadece 
bir iletişim aracına 
indirgenemeyeceğini söyleyen 
Şentop, dilin öncelikli olarak 
millet olmanın nişanesi, bir 
toplumu millet yapan en temel 
unsur niteliği taşıdığını aktardı. 

Teknolojinin ve sosyal medyanın 
baş döndürücü bir hızda 

ilerlediğini hatırlatan TBMM 
Başkanı Şentop bunun lisanların 
arılığı noktasında vahim bir tablo 
ortaya çıkardığını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkçenin; 
Arapçadan, Farsçadan, 
Rumcadan, Makedoncadan, 
Avrupa dillerinden aldığı 
kelimeler, deyişler, deyimler 
ve ifadelerle zenginleştiğini, 
tekâmül ettiğini ve bugünkü 
mükemmeliyetine ulaştığını 
belirterek “Müstakilen 
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI 
VUCIC İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 22 Aralık’ta Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 
tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, görüşmede, bugün 
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin 
tarihteki en üst seviyeye 
ulaştığını ve her geçen gün 
daha da geliştiğini ifade etti. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin bu 
seviyeye ulaşmasında, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vucic’in 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile kurduğu özel 
dostluğun büyük rolü olduğunun 
altını çizen Şentop, “15 Temmuz 
hain darbe girişiminden hemen 
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı 
aramanızı hiçbir zaman 
unutmayacağız.” dedi. 

İki ülke ilişkilerinin parlamento 
boyutuna da büyük bir önem 
atfettiklerini belirten Şentop, 
“Ekonomik ilişkilerimiz de sürekli 
daha iyiye gidiyor ve güçleniyor. 
İkili ticaret, yatırım ve turizm 
rakamlarında yukarı yönlü müspet 
gelişmeler var. İkili ticaretimizin 
bu sene 2 milyar dolara 
ulaşarak yeni bir rekor kırmasını 
ümit ediyoruz. Ülkenizdeki 

yatırımlarımıza her 
geçen gün yenileri 
ekleniyor. Türk 
yatırımları 10 senede  
1 milyon dolardan 250 
milyon dolara yükseldi. 
Buradaki yatırımlarımızın 
artmasında iş 
insanlarımıza verdiğiniz 
güçlü desteğin 
büyük rolü var.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 

Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vucic 
de Türkiye ile ilişkileri 
geliştirmeye ve üst 
düzeyde tutmaya 

her zaman destek olacağını 
vurgulayarak “Sevgili dostum 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a selamlarımı 
iletin. Ziyaretiniz bizi memnun 
etti. Çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Görüşmede, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’a, MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay,  
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili  
Enez Kaplan, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Mustafa Esgin, AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Pakize 
Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ 
Milletvekili İlhami Aygün’den 
oluşan parlamento heyeti de 
eşlik etti.

belirtmeliyim ki yaşadıkları 
ülkelerde azınlık durumunda 
bulunan soydaşlarımız Türkçenin 
kullanımı konusunda belli başlı 
zorluklarla karşılaşmıştır ve zaman 
zaman da karşılaşmaktadır. 

Özellikle eski Doğu Bloku 
ülkelerinde yaşayan 
kardeşlerimizin Türkçeyi 
konuşmaları, öğrenmeleri ve 
kullanmaları vaktiyle yasaklanmış, 
türlü baskılarla insanımıza eziyet 
edilmiştir.” diye konuştu. 

Mustafa Şentop, Kuzey 
Makedonya’daki durumun 
kıyas götürmez şekilde daha 
iyi olduğunu, bugün Türklerin 
haklarının Anayasa ile garanti 
altına alındığını söyledi. 

Şentop, buradaki Türklerin Kuzey 
Makedonya toplumunun eşit ve 
kurucu vatandaşları olarak kabul 
gördüğünü aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar 
ve Kuzey Makedonya’nın, 

Türkçenin geliştirildiği,  
Türk dilini zenginleştiren birçok 
ismin doğduğu ve yetiştiği 
topraklar olduğunu  
vurguladı. 

Program kapsamında,  
TİKA’nın destekleriyle  
MATÜSİTEB tarafından 
düzenlenen “Rumeli’den 
Türkistan’a Türkçe” konulu şiir, 
düzyazı ve resim yarışmasında ilk 
üç dereceye girenlere hediyeleri 
takdim edildi.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021 45



TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
SIRBİSTAN ULUSAL MECLİS 
BAŞKANI DACIC İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Balkanlarda barış ve 
istikrarın kalıcı olmasının, sadece 
Balkan ülkeleri bakımdan 
değil, Avrupa ve dünya barışı 
bakımından da çok önemli 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı 
Ivica Dacic ile görüştü.  TBMM 
Başkanı Şentop ve Dacic, 
Sırbistan Ulusal Meclisindeki 
görüşmenin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi. 

İki ülke ilişkilerinin tarihinin en 
iyi dönemini yaşadığını dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
“İki ülke arasındaki ilişkiler, 
bilhassa günümüzde, örnek teşkil 
edebilecek ilişkiler.” dedi. 

Parlamentoların ikili ilişkilere 
nasıl katkı sağlayabileceği 
konusunda irtibat ve görüşme 
halinde olduklarını belirten 
Şentop, iki ülke arasındaki 
ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic’in kişisel yakınlıkları ve 
dostluklarının büyük katkısı 
olduğunu vurguladı. 

Gerek parlamento başkanları 
gerekse komisyonlar olarak 
ziyaretleri daha da sıklaştırmak 
arzusunda olduklarını bildiren 
Şentop, “Bu, iki ülke halklarının 
birbirleriyle olan temasları 
bakımından da önemli. 

Zaten ilişkilerimizi onun üzerine 
inşa ediyoruz.” diye konuştu. 

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica 
Dacic de Türkiye’nin, Balkanlarda 
“istikrar sağlayan” rolünü almasının 
çok önemli olduğunu söyledi. İki 

ülke vatandaşlarının pasaportsuz 
seyahat edebilmelerine yönelik 
inisiyatifin önemine işaret eden 
Dacic, böylesi adımların, ülkeler 
arasındaki ilişkileri daha da ileriye 
götüreceğini belirtti. 

Sırbistan ile Türkiye’nin 
son yıllarda ilişkilerinin 
geliştirilmesinde alınan mesafenin 
önemini de vurgulayan Dacic, 

“Türkiye’nin bu bölgedeki istikrar 
sağlayıcı rolü çok önemli.  
Bu yüzden Türkiye ile kardeş 
ve dost ilişkilerimizi geliştirmek 
istiyoruz. Ortak çıkarlarımızı 
aramak istiyoruz. Bunun da 
bölgede yaşayan Boşnaklar, 
Müslümanlar ile de ortak çıkarlar 
arayışında bir nevi bağlantı 
noktası olmasını istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, basın toplantısının ardından Sırbistan Ulusal Meclisini gezdi ve çalışma 
halinde olan Genel Kurulu selamladı, Meclis Özel Defteri’ni imzaladı.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
SIRBİSTAN BAŞBAKANI BRNABIC 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Sırbistan 
Başbakanı Ana Brnabic ile bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un Sırbistan Başbakanı 

Brnabic ile 
hükümet 
binasındaki 
görüşme, 
görüntü 
alınmasının 
ardından, 
basına kapalı 
gerçekleşti. 
Meclis Başkanı 
Şentop 
görüşmede, 
Türkiye-
Sırbistan 
ilişkilerinin 
mükemmel 
bir seviyede 
ve her alanda 
ilerlediğini 
ifade etti. 
İki ülkenin, 
ekonomide, 

ticarette, turizmde, önüne sürekli 
yeni hedefler koyduğunun altını 
çizen TBMM Başkanı Şentop, 
ilişkilerdeki ivmenin, üst düzey 
ziyaretlere de yansıdığını söyledi. 

Sırbistan Başbakanı Brnabic de 
ikili ilişkilerin en üst düzeyde 
devam ettiğine dikkati çekti. 

Bayraklı Camii’nin restorasyonuna, 
kültürel ilişkilere ve bu bağlamda 

TİKA’nın çalışmalarının önemine 
değinen Brnabic, Türkiye, 
Sırbistan ve Bosna-Hersek 
ilişkilerinin, bölgenin istikrarına 
ve dünya barışına katkısını çok 
önemsediğini kaydetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Sırbistan’daki temasları 
kapsamında Sırbistan Başbakan 
Birinci Yardımcısı ve Kültür 
ve Enformasyon Bakanı Maja 
Gojkovic ile bir araya geldi. 
Görüşmede, Meclis Başkanı 
Şentop’un Sırbistan’a yaptığı 
ziyaret ve iki ülke arasındaki 
ilişkiler değerlendirildi. TBMM 
Başkanı Şentop daha sonra 
Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü 
ziyaret ederek, koordinatörü 
Dinser Şahin’den çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KARADAĞ’A GİTTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya, 
Sırbistan ve Karadağ’ı kapsayan 
resmî çalışma ziyaretinin üçüncü 
bölümü için beraberindeki 
parlamento heyetiyle Karadağ’ın 
başkenti Podgoritsa’ya gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u, 
Podgoritsa Havalimanı’nda, 
Karadağ Parlamento Başkanı 
Aleksa Becic, Türkiye’nin 
Podgoritsa Büyükelçisi Songül 
Ozan, Karadağ İslam Birliği 
Başkanı Rifat Fejziç ve öteki 
ilgililer karşıladı.

TBMM 
Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop, 
Karadağ 
ziyareti 
kapsamında  
Tuzi şehrindeki 
Mehmet Fatih 
Medresesini 
ziyaret etti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KARADAĞ MECLİS BAŞKANI BECIC 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 23 Aralık’ta Karadağ Meclis 
Başkanı Aleksa Becic ile bir araya 
geldi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve beraberindeki heyet, 
başkent Podgoritsa’daki temasları 
kapsamında Karadağ Meclis 
Başkanı Becic tarafından resmî 
törenle karşılandı. İstiklal Marşı ve 
Karadağ Millî Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan tören, Askerî Şeref Kıtası 
Kumandanı tekmili, Karadağ 
bayrağı ve Askerî Onur Birliği’nin 
selamlanması ile Askerî Şeref 
Kıtası’nın önünden geçişle sona 
erdi. 

Karşılama töreninin ardından TBMM 
Başkanı Şentop ve Becic, baş başa 
görüşmeye geçti. TBMM Başkanı 
Şentop, baş başa görüşmede Balkan 
kökenli ve evvelce Türkiye-Karadağ 
Dostluk Grubu Başkanlığı görevini 
de yürütmüş bulunması dolayısıyla 
bu bölge ve Karadağ’ın kendisi için 
özel bir yerinin olduğunu söyledi. 
Bu ziyaretle Karadağ ile dostluk 
bağlarını daha da pekiştirmeyi 
arzu ettiğini dile getiren Şentop, 
Türkiye olarak Balkanlarda barış ve 
istikrarın hâkim olmasını istediklerini 
vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, iki ülke 
parlamentoları arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine oldukça önem 
atfettiklerine işaret ederek, bu 
bağlamda imzalanan iş birliği 
protokolünün iki ülke parlamentoları 
arasındaki ilişkileri daha da ileri 
götüreceğine inandığını kaydetti. 

Görüşmenin ardından Meclis 
Anı Defteri’ni imzalayan TBMM 
Başkanı Şentop ve Becic, TBMM 
ve Karadağ Parlamentosu arasında 
Parlamentolar Arası İş Birliği 
Protokolü’nü imzaladı.
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MASKE,  
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TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KARADAĞ PARLAMENTO 
BAŞKANI BECIC İLE ORTAK 
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Karadağ’ın 
başkenti Podgoritsa’da bir araya 
geldiği Karadağ Parlamento 
Başkanı Aleksa Becic ile görüşme 
sonrası ortak basın toplantısı 
düzenledi. 

Becic’in davetine icabetle 
Karadağ’ı ziyaret ettiğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Sayın Başkanla bugün gerek 
baş başa görüşmemizde, 
gerekse heyetlerimizle birlikte 
yaptığımız görüşmelerde, 
parlamentolar arası iş birliğimizi, 
Türkiye-Karadağ arasındaki ikili 
ilişkileri, bölgesel ve uluslararası 
gelişmeleri etraflı bir şekilde 
değerlendirdik. Karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunduk.” dedi. 

Meclis Başkanı Şentop, ortak bir 
kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü 
beşerî bağlara sahip olan Türkiye 
ile Karadağ arasındaki ilişkilerin 
mükemmel bir düzeyde, tarihinin 
en iyi dönemini yaşamakta 
olduğunun altını çizerek, şöyle 
devam etti: “Bölgesinde barış ve 
istikrara stratejik değerde bir katkı 
sağlayan Karadağ, Balkanların 
ve Avrupa’nın çok önemli bir 
parçasıdır. Karadağ, bir arada 
yaşama kültürü bakımından 
da bölgesinde örnek bir ülke 
konumundadır. Bu takdire 
şayan birlik ve bütünlüğün, 
uyum, huzur ve barış ortamının 
korunması, Boşnak ve Arnavut 
kardeşlerimizin de bu güzel ve 
model ülkenin kurucu unsurları 
olarak bütün Karadağ halkıyla 
birlikte refah ve mutluluk içinde 
yaşaması samimi bir arzumuzdur. 
Dostumuz ve müttefikimiz 
Karadağ’ın bir an önce Avrupa 
Birliği’ne tam üye olması bizim 

temennimiz, arzumuzdur. 
Bu konuda her türlü desteği 
uluslararası zeminlerde de ifade 
ediyoruz.” 

Karadağ Parlamento Başkanı 
Becic de Şentop’u ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyet ve gururu 
ifade ederek, “Toplantımızda, bu 
yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
bir sürü görüşmeyle bizim uzun 
ve zengin ortak tarihimizin en 
güzel sayfalarını yazdığımız ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin tarihteki 
en üst seviyesinde bulunduğu 
noktasında mutabık kaldık.” 
şeklinde konuştu. 

Covid-19 salgını döneminde 
Türkiye’nin Karadağ’a yaptığı 
yardımlardan dolayı Şentop’a 
teşekkür eden Becic, Karadağ 
Sağlık Bakanı Jelena Borovinić 
Bojović’in Türkiye ziyaretinin 
ardından 100 bin doz aşının 
ülkesine bağışlandığını hatırlattı. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KARADAĞ BAŞBAKANI 
KRIVOKAPIC İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Karadağ Başbakanı 
Zdravko Krivokapic ile bir araya 
geldi. TBMM Başkanı Şentop’un 
Krivokapic görüşmesi, Villa 
Gorica Devlet Konukevi’nde 
basına kapalı gerçekleşti. 

Meclis Başkanı Şentop 
görüşmede, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ağustosta Karadağ’a tarihî ve 
çok başarılı geçen bir ziyaret 
gerçekleştirdiğini, dostane, 
kardeşçe ve sorunlardan 
ari ikili ilişkilerin daha da ileri 
taşınmasındaki kararlıklarını teyit 
ettiğini hatırlattı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
parlamentolar arası ilişkilere 
de değinerek, iki ülkenin 

parlamentoları 
arasındaki iş 
birliğinin hız 
kazanmasına önem 
verdiklerini ve iki 
ülke parlamentoları 
arasındaki mevcut 
iş birliğinin, ortak 
tarihin getirdiği 
yakınlık ve beşerî 
bağların da 
katkısıyla sürekli 
gelişmesini 
arzuladıklarını 
söyledi. 

İki parlamento arasında bugün 
imzalanan iş birliği protokolü 
çerçevesinde öncelikle idari 
teşkilatlar arasındaki bilgi ve 
tecrübe paylaşımını hızla 
başlattıklarını dile getiren Şentop, 
parlamentolar arasındaki ilişkileri, 
ihtisas komisyonları ve dostluk 
gruplarını da güçlendirmek 
istediklerini ifade etti. 

Karadağ Parlamentosunda 
Türkiye Dostluk Grubunun tesis 
edilmesiyle artık daha da yakın 
çalışacaklarına inandıklarını 
belirten TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, Karadağ’ın 
kendileri için Balkanlardaki 
istikrar ve huzurun en önemli 
aktörlerinden biri olduğunu 
vurguladı. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 5 Kasım’da 
TBMM Halkla İlişkiler 

Sergi Salonu’nda düzenlenen 
“Azerbaycan’ın Vatan Savaşında 
Zafer Günü Fotoğraf Sergisi”nin 
açılışına katıldı.

TBMM’nin, şimdiye kadar 
Azerbaycan’la iş birliğiyle pek 
çok kez acıları anmak için sergiler 
düzenlediğini belirten TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, ancak, 
bu serginin galibiyeti, büyük zaferi 
ve bir sevinç gününü kutlamak 
amacıyla gerçekleştirildiğini ifade 
etti.

Meclis Başkanı Şentop, 
Azerbaycan’ın 28 yıl işgal altında 
kalan Karabağ topraklarını 
özgürlüğüne kavuşturduğunu 
anımsatarak, zaferin birinci yıl 
dönümünde, şehitlere Allah’tan 
rahmet, gazilere sıhhat ve afiyet 
diledi.

Sergide duygusal yönden 
etki gücü son derece yüksek 
fotoğrafların bulunduğuna 
işaret eden Mustafa Şentop, 
“Fotoğraf, başlangıcından bugüne 
kelimelere dökülemeyen ‘an’ları 
somutlaştırması açısından çok 
önemli. Ben fotoğrafları, anlatım, 

ifade gücü çok yoğun kelimelerle 
kurulan cümleler gibi görüyorum.” 
dedi.

Ermenistan’ın kontrolünde 
olan 46 kilometrelik Batı 
Zengezur koridorunun açılarak 
ülkeler ve kıtalar arası ticaretin 
kolaylaştırılması gerektiğini de 
dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, “Ermenistan’ın da 
bu konuda kendi geleceğini 
düşünerek cesur, yapıcı bir tutum 
sergilemesini bekliyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ile Azerbaycan arasında kardeşlik 
temelinde kurulan ve iki ülkenin 
Cumhurbaşkanları Recep 
Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev 
tarafından 15 Haziran’da imzalanan 
Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin 
her alanda derinleşerek devam 
edeceğini bildirdi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Reşad Memmedov da 44 

günlük mücadele ile Azerbaycan 
ordusunun, 30 seneye yakın süren 
işgale son verdiğini söyledi.

Memmedov, “Bu süreç içerisinde 
84 milyonluk Türkiye Devleti’nin 
vatandaşları ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve 
tüm milletvekillerinin yürekleri 
Azerbaycan’la birlikteydi. 
Azerbaycanlıların yaşadığı bütün 
hisleri Türkler de yaşadı.” dedi.

Savaşın sahada bittiğini, 
masada başladığını ifade 
eden Memmedov, “Bugün 
Zengezur koridorunun açılması 
önümüzdedir. 

Bugün Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin kurulması 
gündemdedir. Bu da iki kardeşin 
paralel adımları neticesinde 
inşallah zaferimizle bitecektir. 
Kafkaslara uzun müddetli sulh 
gelecektir.” diye konuştu.

“AZERBAYCAN 
ZAFER GÜNÜ”  
FOTOĞRAF 
SERGİSİ
TBMM Başkanı  
Prof Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin, Kafkasların, 
“zenginliği paylaşma, 
mutluluğu çoğaltma” 
bölgesine dönüşmesini 
istediğini söyledi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Cumhuriyeti 

Millî Meclisi Başkanı Sahiba 
Gafarova’ya, 8 Kasım 
Azerbaycan’ın Vatan Savaşında 
Zafer Günü dolayısıyla 
gönderdiği tebrik mesajında, 
“Dost ve kardeş Azerbaycan 
halkını Türk milleti ve şahsım 
adına en içten duygularla tebrik 
ederim. Vatan muharebesi 
sonucunda ‘iki devlet tek millet’ 
şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz 
Azerbaycan’ın haklı zaferinin 
coşkusunu paylaşıyoruz.” 
ifadelerine yer verdi. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
dirayetli liderliğinde Azerbaycan’ın 
44 günde tarih yazarak, 30 yıl 
süren işgale noktayı koyduğunu 
kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 
bu haklı mücadele sonucunda 
8 Kasım 2020 tarihinde Şuşa’nın 
kurtarıldığını, Azerbaycan’ın 
sahadaki zaferinin 9 Kasım 2020 
tarihinde imzalanan üçlü bildiriyle 
taçlandığını anımsattı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda 
şehadet mertebesine erişen 
aziz kahramanları rahmet 
ve saygıyla andığını belirten 
Mustafa Şentop, “Dost ve kardeş 
Azerbaycan halkına sıhhat, huzur 
ve refah, zatıâlinize ve şahsınızda 
Azerbaycan Millî Meclisi’nin 
kıymetli üyelerine muvaffakiyetler 
temenni ediyorum.” ifadesini 

kullandı. TBMM Başkanı Şentop, 
Twitter’dan da kutlama mesajı 
yayımladı. Şentop, mesajında, 
“Dost ve kardeş ülke can 
Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer 
Günü’nü kutluyor, Karabağ’a 

Azerbaycan Türkü’nün bayrağını 
asmak, zulme ve işgale son 
vermek için şehadete yükselen 
kahramanlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. İki devlet, tek millet.” 
paylaşımında bulundu.

KARABAĞ 
ZAFERİ’NİN 
BİRİNCİ YIL 
DÖNÜMÜ 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Karabağ  
Zaferi’nin birinci yıl 
dönümünü kutladı.
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“Ülkemizin ve dünyanın dört 
bir yanında geleceğimizin 
teminatı çocuklarımıza ve 

gençlerimize rehberlik eden, fikir 
dünyalarını, anlama ve kavrama 
becerilerini geliştiren, gönüllerini 
ortaya koyarak büyük özveriyle 
çalışan öğretmenlerimizin 
‘Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum. 

Öğretmenler çocukların, onlar 
aracılığıyla milletlerin ve dünyanın 
geleceğini inşa eden büyük bir 
güce sahiptirler. 

Öğretmenliği yalnızca bir meslek 
olarak görmek mümkün değildir. 
Onlar bir yandan çocuklarımızı 
geleceğe hazırlarken, diğer 
yandan onlara millî ve manevi 
değerleri öğretirler. 

Ülkemizin bugün ve gelecekte 
etkili ve güçlü olmasının en 
büyük belirleyicisi, millî ve manevi 
değerlere dayalı bir eğitim 
sistemi ve o sistemin neferleri 
olan öğretmenlere bağlıdır. 

Bizim öğretmenlerimiz hiçbir 
zorluk karşısında yılmadan 
ülkeleri ve milletleri için büyük 
fedakârlıklarla çalışmaktadır. 

Devletimiz kendilerini  
Türkiye’nin ilerlemesine ve 
gelişmesine adamış olan tüm 
öğretmenleri desteklemeye 
devam edecektir. 

Covid-19 küresel salgınından 
en çok etkilenen, sağlık 
çalışanlarımızın yanı sıra, 
sürecin ağır yükünü taşıyan 
öğretmenlerimizdir. 

Salgınla mücadele sürecinde  
ve sonrasında eğitimin 
aksamaması, eksiksiz bir şekilde 
devam etmesi için telafi ve 
tamirat görevlerini yüklenerek, 
her zamankinden daha 
fazla çalışarak zor dönemde 
milletimizin en büyük destekçisi 
olmaktadırlar. 

Günümüzde dijitalleşmenin 
yoğunlaştığı ve daha da 
yoğunlaşacağı göz önünde 
bulundurulursa öğretmenliğin 
çok daha önemli ve büyük 
işlevler kazandığı açıktır. 

Öğretmenler çocuklara 
dünyanın gözünden değil, 
dünyaya çocukların gözünden 
bakabildikleri sürece dünya daha 
güzel bir yer olacaktır. 

Bilgi sürekli çoğalan, yenilenen, 
değişen bir kavramdır. Bu 
sebeple öğretmenlerimizin 
sadece ‘öğreten’ kişi olmasının 
ötesinde ‘öğrenen’ ve sürekli 
kendini geliştiren bir anlayışa 
sahip olmaları ülkemiz için hayati 
bir önem taşımaktadır. 

Her zaman minnetle 
hatırladığımız öğretmenlerimize 
adanan bu günde, öncelikle 
görevleri başında şehit 
edilen Aybüke ve Necmettin 
öğretmenler ve onlar gibi 
şehadete yükselen bütün 
öğretmenlerimizi saygıyla 
anıyorum. 

Başta benim öğretmenlerim 
olmak üzere, bütün 
öğretmenlerimizden ebediyete 
irtihal edenlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Türkiye’nin ilerlemesine ve 
gelişmesine kendini adamış 
öğretmenlerimize şükranlarımı ve 
minnetlerimi sunuyorum. 

Öğretmenler Günü kutlu olsun.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

“ÖGRETMENLER  
GÜNÜ  

KUTLU OLSUN”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 

dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer ve 81 ilden gelen 
öğretmenler ile TBMM Kreşi 
öğretmenlerini kabul etti.

Öğretmenleri, “İstiklal ve istikbal 
mücadelemizin merkezi, millî 
iradenin tecelli ettiği TBMM’ye 
hoş geldiniz” diyerek selamlayan 
TBMM Başkanı Şentop, yurt 
içi ve dışında görev yapan 
öğretmenleri, gelecek nesillerin 
inşası için verdikleri üstün 
mücadele ve fedakârlıklarından 
dolayı tebrik etti. Akıl almaz 
teknolojik bir hızla değişen 
dünyada, öğretmenliğin 
paradigmalarının da değişmeye 
başladığını dile getiren Şentop, 
“Öğrenci herhangi bir konuda 
meraklıysa öğretmeninin 
ona vereceği bilgiden çok 
daha fazlasına kolayca 
ulaşabiliyor; ancak özellikle 
salgın döneminde, yaklaşık 1,5 

yıl yapılan çevrim içi derslerle 
yakinen müşahede ettik ki okullar 
yalnızca bilgi öğrenilen yerler, 
öğretmenler de bilgi aktaran 
insanlar değil. Salgın sayesinde, 
öğretmenliğin bildiğimiz 
mânâdan daha başka işlevlerinin 
öne çıktığı gerçeğini daha iyi 
kavradık. Rehber ve rol model 
olma, işte bu öne çıkan vasıfların 
başında geliyor.” diye konuştu. 
“İlim ve irfan membası” diye ifade 
edilen öğretmenlerin, bu hızlı 
değişimlere ayak uydururken, 
çocukları, kültürel değerlerle 
donanmış, adeta bir mücevher 
gibi işlediğini vurgulayan Şentop, 
“Akıllı telefonlar, dijital oyunlar 
ve bütün görsel sistemlerin 
bombardımanında olan 
çocuklarımız, sizin rehberliğinize 
eskisinden daha çok ihtiyaç 
duyacaklar. Çünkü öğretmen 
yalnızca öğreten değil, edim 
ve eylemleriyle öğrencisiyle 
gönül köprüsü kuran, hal ve tavır 
öğreten, toplum içinde nasıl var 
olacağının şifrelerini gösteren 

kişidir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Değişen dünya şartlarında 
çocukların, öğretmenlerin 
rehberliğine emanet olduğuna 
işaret eden Şentop, “İrfan 
ve hikmet dediğimiz, bilgi 
dağıtmanın çok çok ötesinde 
bir vazifeniz var. Sizlerin bu 
mesuliyetini ve değerini 
özellikle salgın döneminde 
daha çok anlayan bir toplum 
var artık. Mesleğinizi yaparken 
içinizdeki sorumluluk duygusu, 
insan sevgisi ve eğitme tutkusu 
sonsuz olsun. Bu güzel günde, 
sizleri millî iradenin tecelli 
ettiği TBMM’de ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyet ile 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nüzü 
kutluyorum.” ifadesini kullandı. 

Millî Eğitim Bakanı Özer de 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
81 ilden gelen öğretmenlerle 
Meclis’te bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANI ÖZER VE 
81 İLDEN GELEN 
ÖĞRETMENLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla Millî Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden 
gelen öğretmenler ile TBMM Kreşi 
öğretmenlerini kabul etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla Tekirdağ’da 
görev yapan öğretmenlerle 
çevrim içi bir araya geldi

Şentop, görüntülü sohbet 
uygulaması “Zoom” üzerinden 
canlı yayımlanan 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Buluşması’nda 
yaptığı konuşmada, çocukları, 
gençleri faydalı kişiler olarak 
yetiştirmek için gayret eden 
öğretmenlerle çevrim içi de 
olsa birlikte olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Çocukların eğitim ve 
öğretiminde, terbiyesinde, 
onların inşası için öğretmenlerin 
verdiği üstün gayret ve 
mücadelenin, bilinçle, 
yorulmadan ve bıkmadan devam 
etmesi temennisinde bulunan 
Şentop, şöyle devam etti: 

“Başta görevi başında şehit 
edilenler olmak üzere vefat 
eden bütün öğretmenlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Değerli öğretmenlerimiz, 
milletçe geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızı sizlere güvenle 
emanet ediyoruz. İnsanın 
yeryüzündeki macerasıyla 
birlikte başlayan mesleğinizin 
özü insanla uğraşmak, insan 
yetiştirmektir. Öğretmenlik 

sabırlı olmayı, sebat etmeyi, 
gayretli olmayı gerektiriyor. Tabii 
bütün bunları söylerken 18 yıl 
öğretmenlik yapmış, üniversitede 
hocalık yapmış birisi olarak 
konuşuyorum.” 

Şentop, öğretmenliğin kutsal bir 
meslek olduğunu vurgulayarak, 
“Öğrencilerinizi toplumumuzun 
sahip olduğu kültürel değerlerle 
mücehhez kılarken çok büyük 
bir hizmeti ifa ediyorsunuz. Bir 
yandan toplumsal yaşantının 
dinamiklerini ve devamını, o 
esnada da değişen şartlara 
uyum sağlamalarını ve adapte 
olmalarını kontrol ederek talim ve 
terbiyelerini zenginleştiriyorsunuz. 
Bu sebeple mesleğiniz 
toplumumuz tarafından en 
ulvi ve en kutsal meslek olarak 
vasıflandırılmaktadır.” diye konuştu. 

Programda, Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım ve İl Millî Eğitim Müdürü 
Ersan Ulusan da konuşma yaptı. 
Bazı öğretmenler de Şentop’a 
öğrenci ve öğretmenlikle ilgili 
sorular sordu. 

Konuşmaların ardından programa 
katılan Şentop’un imam hatip 
lisesinden edebiyat öğretmeni 
Kamil Güney, Meclis Başkanı’nın 
1983 yılındaki ödev defterini, 
kendisine ulaştırması için Ulusan’a 
teslim etti. 

Güney, Şentop’un yazdığı 
şiirleri yeniden okuduğunu ve 
öğrencisiyle gurur duyduğunu 
ifade etti.  Meclis Başkanı Şentop 
ise öğretmeninin anlattıkları 
ve gösterdiği ödev defterinin 
kendisi için sürpriz olduğunu dile 
getirdi. TBMM Başkanı Şentop, 
çok disiplinli olan öğretmeninden 
öğrencilik yıllarında çok istifade 
ettiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Haliç 
Kongre Merkezinde 

düzenlenen “Engelli Öğretmen 
Ataması ve Engelsiz Vizyon 
2030 Tanıtım Toplantısı”ndaki 
konuşmasında, partinin 
kurucularından milletvekili, 
bakan, genel başkan yardımcısı 

ve kadın kolları başkanı olarak 
uzun yıllar birlikte çalıştığı Güldal 
Akşit’e Allah’tan rahmet, ailesine 
başsağlığı diledi. 

Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı döneminde 
Akşit’in engelliler için pek çok 
önemli hizmetler yaptığını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah’tan, demokrasi ve kalkınma 
mücadelesinde çok emeği 
olan Akşit’i cennetiyle müşerref 
eylemesi temennisinde bulundu. 
Akşit’in yarın defnedileceğini 
ifade eden Erdoğan, AK PARTİ 
camiasına da başsağlığı diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok 
farklı bir dönemden geçildiğini 
belirterek, “Camiamızın 
içerisinde birçok kardeşimizi 

bu arada kaybettik. Mukadder 
olan ömür tabii ki son buluyor 
ve mukadder olan bu ömrün 
son bulmasıyla hepimizin de 
varacağı yer malum, orası. 
Rabb’imden temennimiz odur ki, 
bizleri de cennetiyle cemaliyle 
müşerref kılsın inşallah. Tüm 
ailesine şahsım, eşim, camiamız 
ve milletim adına başsağlığı 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

“2021 YILI ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 
VE ENGELSİZ VİZYON 2030 TANITIMI”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 3 Aralık’ta 
Haliç Kongre Merkezinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla düzenlenen 
‘’2021 Yılı Engelli Öğretmen 
Ataması ve Engelsiz Vizyon 
2030 Tanıtımı’’ programına 
katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 
toplantıya katılanlarla olmaktan 
bahtiyarlık duyduğunu belirterek, 
ülkedeki ve dünyadaki tüm 
engellilere selam ve saygılarını 
iletti. 

Başta toplantıda bulunanlar 
olmak üzere tüm engellilerin 
Dünya Engelliler Günü’nü 
yürekten tebrik ettiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Birleşmiş Milletler öncülüğünde 
bütün dünyada kabul gören 
bu anlamlı günün engelliler için 
hayırlara vesile olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkedeki milyonlarca engelliyi 
temsilen toplantıda olan, azim 
ve kararlılıklarıyla ilham veren 
katılımcıları tebrik ederek, dün 
Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat 
Oyunlarında kazandıkları 15 
madalyayla ülkeyi gururlandıran 
sporcuları Külliyede ağırladıklarını 
anlattı. 

Her türlü zorluğa rağmen 
paralimpik sporcuların elde 
ettiği başarılar karşısında milletçe 
herkesin farklı duygular yaşadığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

“Elbette tüm spor dallarındaki 
başarılarımızı önemsiyoruz 
ama engelli sporcularımızın 
başarılarına çok daha farklı bir 

nazarla bakıyoruz. Buradan bir 
kez daha kendilerini kutluyor, 
başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum. Bugün 
Dünya Engelliler Günü’nü 
vesile kılarak aynı zamanda 
750 engelli öğretmenimizin de 
atamasını gerçekleştiriyoruz. 
Atamalarını yapacağımız 
engelli öğretmenlerimize yeni 
görev yerlerinde Rabb’imden 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 

Bugünkü ile birlikte 
hükümetlerimiz döneminde 
engelli ataması toplamda 63 bin 
87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002 
yılında iktidara geldiğimizde 
kamuda görev yapan engelli 
memur sayısı neydi biliyor 
musunuz? 5 bin 777. Nereden 
nereye? Kim engellilerin 
yanındaymış, işte bu rakam bunu 
ortaya koyuyor. Kim engellilere 
devletin kapılarını açıyormuş, 
uygulama ortada. Her biri tek 
başına büyük bir başarı hikâyesi 
olan engelli öğretmenlerimizin 
çocuklarımızı en güzel şekilde 
yetiştirme yanında, engelleri 
aşmadaki mücadeleleriyle de 
evlatlarımıza ilham kaynağı 
olacağına inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli 
öğretmenlerin zorluğu kadar 
kutsal olan vazifelerinde ihtiyaç 
duydukları her alanda yanlarında 
olmayı sürdüreceklerini 
belirterek, şöyle konuştu: 

“Nitekim önceki gün Külliyemizde 
yaptığımız 20. Millî Eğitim 
Şûrası açılış programında 
öğretmenlerimizle ilgili 
müjdelerimizi kamuoyuyla 
paylaştık. Hazırlıklarını 
tamamladığımız Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nu inşallah çok 
kısa sürede Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin takdirine sunacağız. 
Böylece öğretmenlerimizi 
ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, 
yenilikçi ve bütüncül bir meslek 
kanununa kavuşturacağız. 
Düzenleme öğretmenlerimizin 
mevcut tüm kazanımlarını 
korurken onlara aynı zamanda 
yeni, sosyal ve özlük hakları da 
getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin 
itibarına ve önemine uygun bir 
şekilde özgün bir bakış açısıyla 
hazırlanan çalışmanın eğitim 
camiamızda şimdiden büyük 
bir hüsnükabul ve sevinçle 
karşılandığını görüyoruz. 
Hâkim, savcısından memuruna, 
polisinden öğretmenine kadar 
tüm kamu görevlilerini tehdit 
etmeyi alışkanlık haline getiren 
faşist muhalefet zihniyetine 
rağmen inşallah Meclisimizin 
de onayıyla bu süreci Cumhur 
İttifakı olarak kısa sürede 
tamamlayacağız. Bugün atama 
heyecanı yaşayan kardeşlerimiz 
başta olmak üzere Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun bir kez daha 
öğretmenlerimize ve eğitim 
camiamıza hayırlı uğurlu olmasını 
diliyoruz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “5 Aralık 
Dünya Kadın Hakları Günü” 

dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı. Şentop, sosyal medya 
hesabından “#5aralık1934”, 

“#seçmeseçilmehakkı” 
hashtagleri ile yayımladığı 
mesajında, “5 Aralık 1934’te 
birçok Avrupa ülkesinden önce, 
kadınlara milletvekili seçme 
ve seçilme hakkının tanınması, 
demokrasi için gurur vesilesidir. 

TBMM’de kadın milletvekili 
sayısının artması, geleceğe 
yürüyüşümüzde bizi güçlü 
kılacaktır. Kutlu olsun.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü” 
dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
25 Kasım’da sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda, 
“İnsan için, şiddete karşı, insanca 
bir dayanışma içindeyiz. Tarihi 

ve dünyayı kadınla erkek birlikte 
inşa edip şekillendirmiştir. Kadına 
yönelik her tür şiddet suçtur, 
kararlılıkla karşısındayız.” ifadesini 
kullandı.

3 ARALIK DÜNYA  
ENGELLİLER GÜNÜ

5 ARALIK DÜNYA  
KADIN HAKLARI 

GÜNÜ

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop,  

“3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü” ile 
ilgili sosyal medya 
hesabından bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop mesajında, 

“Kahramanları masal ve 
filmlerde aramayalım.  
Benim kahramanlarım 
her gün hayat 
mücadelesi veren 
engelli vatandaşlarımız, 
onlara destek olan 
aileleri ve hizmet 
veren kurumlarımızın 
çalışanlarıdır.” 
ifadelerine yer verdi.

25 KASIM KADINA YÖNELİK  
ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI  

MÜCADELE GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 27 Aralık’ta 
Samsun Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen 
“İstiklal Marşı ve Mehmet 
Akif Ersoy Sempozyumu”na 
katıldı. Şentop, burada yaptığı 

konuşmada, Mehmet Akif 
Ersoy’un 27 Aralık 1936’da hayatını 
kaybettiğini hatırlatarak, Asım’ın 
neslinin, büyük şairine vefat ettiği 
gün gibi bugün de sahip çıktığını, 
gelecekte de onun değerini 
bilmeye devam edeceğini 
söyledi. 

2021’in “İstiklal Marşı Yılı” ilan 
edildiğini anımsatan Mustafa 
Şentop, 2021 yılının son 100. yıl 
İstiklal Marşı programını Millî 
Mücadele meşalesinin yakıldığı 
Samsun’da yaptıklarını belirterek, 
“Farklı yönleriyle ve bakış 
açılarıyla ele alacağımız millî 
marşımız ve Mehmet Akif ile ilgili 
yapacağımız katkılar, sunacağımız 
yeni değerlendirme ve bilgiler 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de İstiklal Marşı’nın kabulünden 
sonraki “Bu marş bizim 

inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal 
Marşı’nda davamızı anlatması 
bakımından büyük mânâsı olan 
mısralar vardır. En beğendiğim 
yeri şu mısralardır: ‘Hakkıdır hür 
yaşamış bayrağımın hürriyet/
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin 
istiklal.’” sözlerini hatırlatan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sempozyumdaki konuşmasının 
ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal ile Samsun Valisi Zülkif 
Dağlı ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret 
etti. 

İki gün süren sempozyumun 
açılışına Garnizon Komutanı 
Topçu Albay İbrahim Camcı, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü 
Ömer Urhal, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Kıdemli 
Albay Ömer Ersever, kurum 
müdürleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY 
SEMPOZYUMU
TBMM Başkanı Şentop, 
İstiklal Marşı’nın milletin 
ve vatanın dizelere 
dökülmüş tapusu 
olduğunu belirterek, 

“Tam bağımsız bir 
millet ve devlet olarak 
var olma irademizin 
toplumsal sözleşmesidir. 
Devletin ve Anayasa’nın 
tek ideolojisidir. 
Sözden dokunmuş 
bayrağımızdır.” dedi.
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DEMİR HAFIZ  
MEHMET AKİF ERSOY

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Diyanet TV tarafından 
hazırlanan Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatının anlatıldığı 
“Demir Hafız” belgeselinin, 
TDV Konferans Salonu’nda 
düzenlenen tanıtım gecesine 
katıldı

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı 
konuşmada, Millî Şair Mehmet 
Akif Ersoy’un ahirete irtihalinin 
85’inci yıl dönümünde, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100’üncü 
yılında Diyanet TV’nin hazırladığı 
“Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy” 
belgeselinin, Mehmet Akif’in 
az bilinen bir yönüne dikkati 
çektiğini belirtti. 

Şefkatini Buharalı bir aileye 
mensup olan saliha bir anneden, 
izzetini ve saygınlığını âlim bir 
babadan almış, hayatının her 
noktasıyla yüksek İslam ahlakının 

timsali olarak yetiştirilmiş 
ve son nefesine kadar 
da sahip olduğu ahlaki 
ve imani değerlere sadık 
kalarak yaşamış Akif’in ilk 
şiirlerinden birinin, “Kur’an’a 
Hitab” başlığını taşıdığını 
belirten Şentop, şüphesiz 
bunda da yetiştiği ev 
ve aile ortamının Kur’an 
ile sarmalanmış, Kur’an 

ürpertisiyle donanmış bir 
ev olmasının etkisinin büyük 
olduğunu söyledi. 

Mehmet Akif’in millî ve dini 
hassasiyetlerinin çok güçlü, 
millet-memleket meseleleriyle 
daima çok yakından alakadar 
olduğunu ifade eden Mustafa 
Şentop, “Memleketin istikbali 
ve Müslümanların ahvali Akif’i 
hayatın içine çekmiş ve bir 
aksiyon adamına dönüştürerek 
Peygamber mesleği bir hasletle 
uyarıcılık görevini üstlenmesine 
vesile olmuştur.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop,  
Hz. Peygamber ahlakıyla 
ahlaklanan Akif’in, ilhamını, Hazreti 
Muhammed’den aldığı, “Korkma 
ey Ebu Bekir, Allah bizimledir.” 
inancına yaslanarak yazdığı İstiklal 
Marşı ile milleti bir ve bütün 
yaptığını vurguladı. 

Demirin; sadece sağlam, 
değişmez, sarsılmaz olanı değil, 

aynı zamanda saygın olanı 
da ifade ettiğini dile getiren 
Mustafa Şentop, “Türkçenin 
büyük şairi Akif, hafızlığını iyice 
pekiştirdiğinde, yine Türkçenin 
mantığına uygun olarak bu 
durumu ‘Demir Hafızlık’ olarak 
adlandırmıştır. Kendisine bir kez 
daha rahmet dilerken, örnek bir 
şahsiyet olarak Akif’in yolundan 
giden genç hafızlarımıza da 
‘Demir Hafız’ olmaları için çelik 
gibi irade, ipek gibi bir ahlak, 
ayna gibi bir gönül ve Kur’an ile 
dolu uzun ömürler diliyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 
ve çok sayıda davetlinin katıldığı 
programda, Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin yanı sıra ilahiler ve 
ezgiler okundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Samsun’da düzenlenen “Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti” adlı serginin açılışını gerçekleştirdi. TBMM 
Başkanı Şentop, daha sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver’i ziyaret etti.
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Törene, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek 

İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili 
ve eski TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, AK PARTİ 
Genel Başkanvekilleri Binali 
Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, 
AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu 
Ajansı (AA) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Serdar 

Karagöz, RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin, Demirören Medya 
Yatırımları Tic. AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldırım Demirören, 
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile 
akademi dünyasından çok sayıda 
davetli katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 19 Aralık’ta İlim Yayma 
Vakfınca Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlenen 2021 İlim Yayma 
Ödülleri Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, ödül sahiplerini 
tebrik etti. 

Tarihi ilim ve irfan cehdiyle 
dolu İlim Yayma Cemiyeti’nin 
mücadelesinin 1951 yılında 
başladığını belirten Erdoğan, vakıf 
statüsüyle de yarım asra yaklaşan 
bir geçmişe sahip olduğunu 
söyledi. 

Cemiyetin 178 şubeye, 189 
öğrenci yurduna, 67 eğitim 
merkezine ulaşan 70 yıllık 
tarihinin yeni nesillere örnek 
olacak mücadele örnekleriyle 
bezeli olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek 
amacı insan yetiştirmek olan 

2021 YILI  
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ TÖRENİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Millî, ahlaki, dinî, manevi ve kültürel değerleri 
benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi 
misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım.”
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cemiyetin, milletin, özellikle de 
yeni nesillerin millî ve manevi 
değerlerini güçlendirmek için 
verdiği hizmetlerin saymakla 
bitmeyeceğini ifade etti. 

Güven, gönüllülük, fedakârlık, 
samimiyet, kuşatıcılık, emanet, 
ehliyet ve vefa değerleriyle 
faaliyetlerini yürüten cemiyetin 
hayırlı hizmetlerini artırarak 
sürdüreceğine inandığını 
kaydeden Erdoğan, “İlim Yayma 
Ödülleri’nin akademi dünyasında 
gördüğü ilgi cemiyetimizin ve 
vakfımızın bu alanda da sağlam 
bir temele sahip olduğunu 
gösteriyor. Millî, ahlaki, dinî, 
manevi ve kültürel değerleri 
benimseyen, koruyan, geliştiren, 
vatanını ve milletini seven bir 
neslin yetişmesi misyonuyla 
yürüttüğünüz çalışmalarda 
ömrüm vefa ettikçe yanınızda 
olacağım.” ifadesini kullandı. 

“Kuruluşundan bugüne kadar İlim 
Yayma Cemiyetine, hizmetlerine, 
malıyla mülküyle vaktiyle kalbiyle 
katkısı olan herkesten Allah razı 
olsun.” diyen Erdoğan, cemiyetin 
kurucularından, destekçilerinden 
ve bağışçılarından ahirete irtihal 
edenlere Allah’tan rahmet, 
hayatta olanlara sağlık ve afiyet 
diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk emri 
“oku” olan bir dinin mensupları 
olarak eğitim ve öğretimin 
hayatın merkezine yerleştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Medeniyetimizin ilim irfan 
sahiplerinin her yerde tefekkür 
ettiği, ter döktüğü, ürettiği 
eser verdiği çağlarda en 
parlak dönemlerini yaşadığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, buna karşılık ilme, irfana 
sırtımızı döndüğümüz, tefekkür 
yerine dedikoduya, üretmek 
yerine birbirimizle uğraşmaya 
başladığımız dönemlerde de 

medeniyetimizin irtifa kaybettiğini 
vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Madem yitik, 
kaybedildiği yerde aranır ve 
bulunur, öyleyse bizim de işe 
ilim irfan bayrağını yükselterek 
başlamamız gerekiyor. 

Gönül coğrafyamızın gözü her 
konuda olduğu gibi bu hususta da 
bize dönüktür. İşte bunun için ulu 
bir çınarın dalları gibi köklerimizi 
en derinlerden besleyerek, önce 
bölgemizi, sonra tüm dünyayı 
kuşatacak şekilde her alana dal 
budak salmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Törende, “Büyük Ödül”ün sahibi 
Prof. Dr. Zekai Şen, ödülünü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
elinden aldı. 

Doç. Dr. Hümeyra Özturan’a ise 
“Sosyal Bilimler” ödülü TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
tarafından verilirken, Prof. Dr. 
Mustafa Soylak’a “Mühendislik, 
Doğa ve Sağlık Bilimleri” alanında 
kazandığı ödül, AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım 
tarafından takdim edildi.  
İlim Yayma Cemiyeti Genel 
Başkanı Yusuf Tülün’ün, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hediye takdiminin ardından tören 
sona erdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
99. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
13 Kasım’da sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin 
her döneminde büyük Türkiye destanını 
yazan herkesi, büyük zaferlerin ve hassaten 
İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve 

aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 
Tekirdağımızın Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.” 
ifadesine yer verdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesinin Türkiye’ye hayırlı olmasını 

diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
10 Kasım’da sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Söz konusu, çevre ve 
iklim olduğunda, ülkelerden, sınırlardan 
söz edemeyiz. Paris İklim Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesinin ülkemize ve bütün 
canlılarla ortak yaşam alanımız olan 
dünyamıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” ifadesine yer verdi.

TEKİRDAĞ’IN  
KURTULUŞUNUN  
99. YIL DÖNÜMÜ

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ahıska 
Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını 
yitirenleri andı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 14 Kasım’da 
sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 
“Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin 
vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, 
hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.” 
ifadesini kullandı. 

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN, AHISKA 
TÜRKLERİNİN 
SÜRGÜN EDİLİŞİNİN 
77. YILI MESAJI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 2022 
FIFA Dünya Kupası 

Avrupa elemelerinde 
Cebelitarık’ı 6-0 yenen 
A Millî Futbol Takımı’nı 
kutladı. Mustafa Şentop, 
13 Kasım’da sosyal medya 
hesabından yaptığı 

paylaşımda, “Cebelitarık’ı 
6-0 mağlup ederek,  
Dünya Kupası Eleme 
Grubunda ikinci sıraya 
yükselen ‘Bizim Çocuklar’ı 
gönülden tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyorum.” ifadelerine yer 
verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 9. 
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanan Meryem Betül 

Çavdar ile madalya alan sporcuları kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
12 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Dünya Para Taekwondo 
Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 
gururumuz olan Meryem Betül Çavdar’ı ve 8 
madalya alan sporcularımızı kutluyorum. 

Onların başarı yolundaki motivasyonlarının 
hepimize örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2021 

Dünya Superbike 
Şampiyonu Toprak 
Razgatlıoğlu’nu kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
21 Kasım’da sosyal 
medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, 

“Endonezya’da 
gerçekleştirilen 
Dünya Superbike 
Şampiyonası’nda 
dünya şampiyonu olan 
Millî Motosikletçimiz 
Toprak Razgatlıoğlu’nu 
tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

A MİLLÎ FUTBOL TAKIMI’NA
KUTLAMA

MERYEM BETÜL ÇAVDAR 9. DÜNYA PARA TAEKWONDO 
ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANDI

DÜNYA SUPERBIKE 
ŞAMPİYONU  
TOPRAK RAZGATLIOĞLU 
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 

FIVB Kadınlar 
Dünya Kulüpler 
Şampiyonası’nda 
şampiyon olan 
Vakıfbank Kadın 
Voleybol Takımını 
kutladı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
organizasyonun 
finalinde İtalya 
temsilcisi Imoco 
Volley’i 3-2 mağlup 
ederek şampiyon 
olan Vakıfbank Kadın 
Voleybol Takımı için 
19 Aralık’ta sosyal 
medya hesabından 
yayımladığı 
mesajında, 
“Dördüncü kez 
Voleybol Kadınlar 
Dünya Kulüpler 
Şampiyonu olan 
Vakıfbank Kadın 
Voleybol Takımımızı 
kutlar, başarılarının 
devamını dilerim.” 
ifadesini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 

VAKIFBANK 
KADIN 

VOLEYBOL 
TAKIMINI 
KUTLADI
Vakıfbank 

4. kez Dünya 
Şampiyonu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Balıkesir 
Üniversitesi Mehmet Akif 

Ersoy Merkez Kütüphanesi, 
Kongre ve Kültür Merkezi açılış 
töreni ile Hukuk Fakültesi açılış 
dersinde yaptığı konuşmada, 
Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde uzun yıllar 
akademisyen olarak çalıştığını 
anımsattı. 

Sadece Batı coğrafyasında 
üretilen bilgi ve bilimin tüketicisi 
ve aktarıcısı olan bir üniversite 
istemediklerini vurgulayan 
Şentop, hukuk öğrencilerine 
şöyle seslendi:

“Hukuk, hayatımızın belli bir 
döneminde ihtiyaç duyduğumuz 

bir alan değil. Hukuk esasen 
bizim yaşadığımız hayatın 
görünmeyen yüzüdür. Bunu 
bir madenî paraya benzetecek 
olursak madenî paranın tura kısmı 
yaşadığımız hayatın kendisidir. 
Onun arkası, yazı kısmı ise 
hukuktur. Çoğu zaman hayatın 
bir yüzünü görüyoruz; ancak 
o madenî para ters döndüğü 
zaman diğer yüzünü fark eder 
hale geliyoruz. İşte hukuk da 
böyle zamanlarda karşımıza 
çıkıyor ve aslında hayatın bizatihi 
kendisi olduğunu bize gösteriyor. 

O bakımdan hukukla ilgili 
çalışmaları yaşadığımız hayatın 
dışında, ondan kopuk bir 
teorik alanmış gibi görmek bizi 
yanıltabilir.”

“HASAN BASRİ ÇANTAY 
GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ” 
TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Balıkesir Gazeteciler 
Cemiyetinin 60. kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “Hasan Basri Çantay 
Gazetecilik Ödülleri” töreninde 
yaptığı konuşmada, gazeteciliğin 
hayat ile insan arasında bağ 
kuran bir meslek olmanın yanı 
sıra iletişim teknolojileriyle iç içe 
olması sebebiyle sürekli kendini 
güncellediğini söyledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“HUKUK, YAŞADIĞIMIZ HAYATIN 
GÖRÜNMEYEN YÜZÜDÜR”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5 Kasım’da 
Balıkesir Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk 
hukuk dersini verdi. TBMM Başkanı Şentop, “Bilgiyi 
üreten, bizzat üreticisi olan bir medeniyetin, kültürün 
ve iddianın sahipleriyiz.” dedi. 
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Törene, Balıkesir Valisi Hasan 
Şıldak, AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz 
Subaşı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Özdemir, Balıkesir Cumhuriyet 
Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl 
Emniyet Müdürü Hasan Onar, 
İl Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Tarık Hekimoğlu, AK PARTİ 
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, 
Basın İlan Kurumu Genel Müdür 
Yardımcısı Cavit Erkılınç ile çok 
sayıda gazeteci katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
AÇILIŞINDA KONUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 6 Kasım’da “Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi 
(NKÜ) 2021-2022 Akademik 
Yıl Açılışı” törenine katıldı. 
Üniversite konferans salonunda 
akademik yılın ilk dersini veren 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, yeni akademik yılın 
hayırlı olmasını diledi. Yüz yüze 
eğitimlere devam edilmesinin 
sevindirici olduğunu ifade eden 
Şentop, “Geçen yıl salgın olduğu 
için yüz yüze eğitim olmadığı 
için bu yıl akademik açılışlar 
önemli hale geldi. Hem hocalar 
hem öğrenciler üniversitelerde 
kampüslerde bulunmayı, hocalar 
ders anlatmayı, öğrenciler ders 
dinlemeyi özlediler. Gittiğimiz 
birçok üniversitede bunu 
görüyoruz. Bu tür akademik 
açılışları farklı üniversitelerde 
yapmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK YIL AÇILIŞI

6 Kasım’da Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi (SBÜ) 2021-2022 
Akademik Yıl Açılış Programı’nda 
konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yeni öğretim 
yılının millete, öğretmekten 
heyecan duyan hocalar ve 
öğrencilere hayırlı olmasını diledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Öğrenmeyi ve 
öğretmeyi kendine rehber 
edinmiş, yeminlerine sadık, 
bilinçli, fedakâr ve ‘Önce 
insan’ anlayışıyla yeni ve 
genç sağlıkçılar yetiştirmek 
için fedakârlıkla ilmini aktaran 
çok değerli hocalarıma yeni 
akademik yılda güç ve kuvvet 
diliyorum.” diye konuştu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
önerisiyle 73. Dünya Sağlık 
Asamblesi Genel Kurulunda üye 
ülkelerin tamamının desteğiyle 

2021 yılının “Uluslararası Sağlık 
Çalışanları Yılı” ilan edildiğini 
anımsatan Şentop, sağlık 
çalışanlarının yılını kutladı. 

SBÜ binasında geçmişte 
kendisinin de görev yaptığını ve 
bir dönem bina sorumluluğunu 
üstlendiğini kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, “Bu bina çok 
büyük bir bina ve bu binanın 
bakımını yapmak, bunu sürekli 
güzel, kullanılabilir halde tutmak 
kolay bir iş değil. Bu kıymetli 
binayı, değerini kaybetmeden 
muhafaza etmek icap ediyor. 
Özelliklerine uygun bakmak 
lazım.” ifadelerini kullandı. 

Şentop, binanın kullanıma 
alınmasının 118. yıl dönümü 
olduğuna değinerek, bu 
konudaki kararlılığı için başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve binaya yönelik 
gayretleri dolayısıyla SBÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e 
şükranlarını sundu. 
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
17 Aralık’ta Ankara’da 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
katkılarıyla Muhafazakâr Düşünce 
Dergisi tarafından düzenlenen 
“Şehadetinin 100. Yılında Said 
Halim Paşa Sempozyumu”nda 
yaptığı konuşmada, 100 yıl önce 
yaşanmış olaylarla ilgili önemli 
etkinliklerin düzenlendiğini ve 
düzenleneceğini dile getirdi. 

Bu günleri anmayı, 
değerlendirmeyi önemli kılanın, 
yüzüncü yıl gibi sihirli bir yıl 
dönümüne ulaşılması değil, 
geçen yüz yılda o olayların 
etkisinin yaşanmasının olduğunu 
belirten Şentop, sözlerine 
şöyle devam etti: “Yaşadığımız 
olaylar çerçevesinde de dikkate 
aldığımızda, aslında yüz yıl 
önce yaşananların ve bitmeyen 
mücadelelerin, kapanmayan 
hesapların yeniden önümüzde 
olduğunu görüyoruz. İki 
dünya savaşı, yüz yıl öncesinin 
meselelerine kalıcı bir çözüm 
getiremedi. Savaş sonrası kurulan 
düzen de bunu sağlayamadı. 
Şimdi dünya 21’inci yüzyılın ilk 
çeyreğinde, yeni bir düzen 
arayışıyla karşı karşıya. Bu sadece 

uluslararası politikada, 
uluslararası ilişkilerde 
değil, uluslararası 
hukuk başta olmak 
üzere genel olarak 
hukuk alanında, demokrasi 
alanında, ekonomi alanında 
dünyanın yeniden çok esaslı 
ve sistemik araçlar içerisinde 
olduğunu müşahede ediyoruz. 
Dolayısıyla yüzüncü yıllar 
vesilesiyle biz sadece birtakım 
anmalar yapmıyoruz, bir yüz yılın 
muhasebesini yapıyoruz ve o yüz 
yıl aslında bu günü, bu günden 
sonrasını etkileyecek.” 

Genç yaşlarda Şûra-yı Devlet 
Üyesi olan Said Halim Paşa’nın, 
İttihat ve Terakki hükümetlerinde 
Kâtib-i Umumîlik, Hariciye Nazırlığı, 
Birinci Dünya Savaşı’nda ise 
Sadrazam olarak görev yaptığını 
anlatan Mustafa Şentop, şunları 
kaydetti: “Sadrazamlığı dönemi, 
zor bir dönemdi. Kendisinin, 
Birinci Dünya Savaşı’na girişle ilgili 
yaptığı değerlendirmelere esasen 
katılıyorum. Sultan Abdülhamid 
ile ilgili söylediği sözü nakletmek 
isterim: ‘Bir idare, yalnız bir 
adamın veya bir partinin değil, 
bütün bir neslin eseridir. Sultan 
Hamid, kendi adıyla yâd edilen 

idare-i hamidiyenin tek âmili ve 
kurucusu değildi. Belki bu idarenin 
mühim amirlerindendi. Fakat 
Sultan Hamid dünyaya gelmemiş 
olsaydı çağdaşları başka bir Sultan 
Hamid’in meydana gelmesine 
sebep olacaktı.’ Sadece tek bir 
boyutla bakmıyor meseleye; 
sonuç itibarıyla siyasi olayları da 
bir veya birkaç âmille izah etmeye 
taraftar değil.” 

Said Halim Paşa’nın hem bir 
siyasetçi hem de devlet adamı 
olarak başarılı olduğunu söyleyen 
Şentop, “Said Halim Paşa, fikirleri 
itibarıyla daha ziyade önemlidir, 
çünkü kendisinin, gerek Osmanlı 
Devletiyle ilgili gerek genel olarak 
kültür ve medeniyet üzerine 
yapmış olduğu analizleri, kendi 
çağdaşlarından oldukça farklı.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasının ardından 
Muhafazakâr Düşünce Dergisi 
yöneticileri ve akademisyenlerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“İki dünya savaşı, 100 yıl öncesinin 
meselelerine kalıcı bir çözüm getiremedi. 
Savaş sonrası kurulan düzen de bunu 
sağlayamadı. Şimdi dünya 21’inci yüzyılın 
ilk çeyreğinde, yeni bir düzen arayışıyla 
karşı karşıya.” dedi.

“ŞEHADETİNİN 
100. YILINDA SAİD 
HALİM PAŞA” 
SEMPOZYUMU
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Tatar’a 

yazdığı tebrik mektubunda şu 
ifadelere yer verdi: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
38’inci Kuruluş Yıl Dönümü 
vesilesiyle göndermiş olduğunuz 
nazik davete teşekkür ederim. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
istiklalini temsil eden ay yıldızlı 
bayrağın göklerde dalgalanmaya 
başladığı gün olan 15 Kasım 1983 
tarihi, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 
olduğu kadar, bizlerin de aynı 
coşkuyu ve sevinci yüreğinde 
hissettiği şanlı bir gündür. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
şahsım ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri adına 
aziz şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi rahmet ve minnetle 
yâd ediyor, Zât-ı Âlinizin ve Kıbrıs 
Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet 
Bayramı’nı en içten duygularla 
tebrik ediyorum.” 

Mustafa Şentop, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı’na 
mektubunda ise: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
38’inci Kuruluş Yıl Dönümünü 
şahsım ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri adına en kalbî 
duygularla tebrik ediyorum. 

15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk 
halkının siyasi kaderinin en 
önemli dönüm noktasını teşkil 
etmiş, uzun yıllar süren şanlı bir 
mücadelenin bağımsız bir devlet 
kudretiyle vücut bulduğu gün 
olarak dünyaya ilan edilmiştir. 

Bu düşüncelerle, kendi kaderini 
tayin etme, istiklal ve istikbal 
mücadelesi uğrunda şehit ve 
gazi olan aziz kahramanlarımızı 
rahmet ve minnetle yâd 
ediyor, şahsınızda Kıbrıs Türkü 
kardeşlerimizin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet 
Meclisinin değerli üyelerinin 
Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyorum.” ifadelerini paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 13 Kasım’da sosyal 
medya hesabından yaptığı 

paylaşımda, “Dünyanın en büyük 

orta açıklığa sahip köprüsü 
1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
son tabliye montajı Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 

yapıldı. Bu abidevi eserin 
milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerine 
yer verdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü 
vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 
ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder 
Sennaroğlu’na tebrik mektubu yolladı. TBMM 
Başkanı Şentop ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı 
Tatar’a daveti sebebiyle teşekkür etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün 
hayırlı olmasını diledi.

KKTC’NİN 38’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

1915 
ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ
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10 Aralık tarihinin İnsan 
Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 

kabulünün 73. yıl dönümü 
olduğunu anımsatan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
bu yıl dönümü dolayısıyla 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu ile programlar 
gerçekleştirdiklerini ve bu 
çerçevede yapılan programların 
faydalı olduğunu düşündüğünü 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
10 Aralık 1948’de kabul edildiğini 
hatırlatarak, bunun İkinci Dünya 
Savaşı’ndan hemen sonra 
olduğunu dile getirdi. 

Bu savaşta yaklaşık 100 milyona 
yakın insanın öldüğünü, 
Birinci Dünya Savaşı’nın da 
Avrupa’nın kendi içinde savaştığı, 
ekonomilerini, şehirlerini, evlerini 
tahrip ettiği bir dönem olduğunu 
anlatan Şentop, Birinci Dünya 
Savaşı’nda ölenlerin yüzde 95’inin 
asker, İkinci Dünya Savaşı’nda ise 
ölenlerin yüzde 33’ünün asker, 
yüzde 67’sinin sivil olduğunu 
aktardı. 

İnsan hakkı konusunun, başta 
yaşama hakkı olmak üzere 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
hukukçuların, siyasetçilerin en 
önemli konusu haline geldiğini 
belirten Mustafa Şentop, Batı’nın 

da bundan sonra adımlar attığını 
söyledi. 

Din özgürlüğü konusunda, haç 
takmanın Hristiyanlar açısından 
sevap olabileceğini, ancak dinî 
bir gereklilik olmadığını dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
“Ama başörtüsü öyle değil.” 
dedi. Şentop, “din” kelimesini 
somutlaştırırken herkesin kendi 
kültürünün birikimiyle meseleye 
baktığını, ancak bunu aşmak 
gerektiğini vurguladı. 

İnsan haklarıyla ilgili yaklaşımın 
Avrupa-Batı sınırları dışına 
çıkıldığında, hukuk meselesi 
olmaktan uzaklaşıp siyasi 
meseleye dönüştüğünü anlatan 
Şentop, “Avrupa dışındaki 
ülkelerdeki insan hakları 
dediklerinde, anladıkları şey 
siyaseten sorun teşkil eden 
kişilerin ve grupların hakları gibi 
anlıyorlar. Çoğunluğun hakları 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları 
Günü dolasıyla TBMM’de 
gerçekleştirilen 
“Avrupa’da İslamofobi: 
Problemler, Yaklaşımlar, 
Çözümler” başlıklı 
panelin açılışında 
konuştu.

“AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ: PROBLEMLER, 
YAKLAŞIMLAR, ÇÖZÜMLER” PANELİ
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gibi anlamıyorlar. Nerede bir 
sorunlu husus, kişi, topluluk 
veya konu varsa onun üzerine, 
büyüterek yaklaşıyorlar.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Mustafa Şentop, 1991’den, 
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından 
itibaren, Afganistan’daki 
gelişmeler, Taliban’ın 
güçlenmesi ve 11 Eylül 2001’den 
sonra dünyanın gündemine 
“İslamofobi”nin girdiğini söyledi. 

Bu ifadenin onların bakışı 
olduğunu, kullanmamak 
gerektiğini anlatan TBMM 
Başkanı Şentop, İslam düşmanlığı 
meselesinin küresel egemenlik 
idealiyle ortaya çıktığını bildirdi. 

Şentop, küresel terörle 
mücadelenin küresel egemenliği 
meşrulaştıracağını ve 
İslamofobinin bunun en önemli 
malzemesi olduğunu belirterek, 
“Küresel egemenlik için lazım 
olan şey küresel terördü.” dedi. 

2003’te İstanbul’da, 2004’te 
Madrid’de, 2005’te Londra’da 
terör olaylarının gerçekleştiğini 

ve Avrupa’da “Müslüman 
kıyafetindeki” tiplerin karikatürize 
edilerek anlatılmaya başlandığını 
ifade eden TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, özel olarak icat 
edilmiş, var edilmiş bir Müslüman 
terörist modelinin var olduğunu 
dile getirdi. Şentop, şunları 
söyledi: 

“Uluslararası terörizmin, başta 
El-Kaide ve DEAŞ olmak üzere 
esasen Batı ülkeleri, onların 
istihbarat örgütleri tarafından var 
edilmiş ve desteklenen yapılar 
olduğu kanaatindeyim. 

Adamın biri geliyor Asya’nın 
bilmem neresinden, Avrupa’ya 
geçiyor, Amerika’ya gidiyor, 
Suriye-Irak’a geliyor. Sıradan bir 
vatandaşın ve çok sayıda insanın 
bu kadar kolay dolaşımının 
olabilmesi mümkün değil. Bu bir 
müsamaha ister. Bedava değil 
bu işler, parayla oluyor. Paranın 
sirkülasyonu var, silah var. 

Dolayısıyla böyle bir uluslararası 
terör örgütünün var olabilmesi, 
yürüyebilmesi, faaliyet 
gösterebilmesi için uluslararası 

müsamaha olması lazım, 
göz yumma olması lazım. 
Bunu da yapabilecek olan, 
Batılı ülkelerin istihbarat 
örgütleridir. Bunlar çıkıyor 
mı, çıktı? Mesela Lafarge 
ile ilgili, DAEŞ’e yardımına, 
bunun da hükümetin bilgisi 
dahilinde olduğuna dair 
bir soruşturma yürütülüyor. 
Hukuki boyuta çevrildi 
mesele. Bu birtakım 
itiraflarla tesadüfi olarak 
çıkmış bir şey. 

İslamofobiyi oluşturabilmek 
için Batı’da, Müslümanların 
yaptığı bir terör tablosu 
ortaya koymak lazımdı. 
Bu, kendiliğinden ortaya 
çıkmıyor böyle bir şey, 
İslam buna zaten müsaade 

etmiyor. Normal Müslümanların 
böyle bir şey yapması mümkün 
değil. Onun için bunlar 
Müslüman terörist modeli icat 
ettiler ve bunu destekleyecek 
şekilde parasal, askerî anlamda, 
dolaşımını kolaylaştıracak şekilde 
çalışmalar içine girildi. Dolasıyla 
uluslararası terörün aslında hamisi, 
İslamofobiyi icat eden Batılılar.” 

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu da 11 Eylül 
saldırılarından sonra İslam’la terör 
arasında kurgusal ve dayatmacı 
ilişki kurulduğunu, kurulan 
bu ilişki nedeniyle Avrupa ve 
ABD’de yaşayan Müslümanların 
vatandaşlık kimliği edinmelerinin 
zorlaştığını söyledi. 

İslami tercih ve değerlerini 
kamusal alana taşıyan 
Müslümanların bir tehdit olarak 
görüldüğünü vurgulayan 
Çavuşoğlu, bunun sonucunda da 
devlet, siyaset, medya, yargı ve 
toplum ayaklarında Müslümanlara 
dönük olarak ayırımcı politikaların 
yaygınlık kazanmaya başladığını 
belirtti.
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“Aziz Milletim, 

Geçip giden zamanla birlikte 
hayatlarımız da akıp gidiyor. 

Her yeni başlangıçta ve her yeni 
bir yıla girişte, en kıymetli şeyin 
zaman olduğunu ve telafisinin 
de mümkün olmadığını daha iyi 
idrak ediyoruz. 

Hem zamanı hem hayatı daha 
anlamlı kılmak, hayırlı işlere vesile 
olmak ve ‘Bâki kalan bu kubbede 
hoş bir sedâ’ için, yeni umutlarla 
karşılamaya hazırlandığımız 
2022 yılının hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Yeni yılın 
memleketimizde ve yeryüzünde 
barışa, dostluğa ve dayanışmaya 

vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum. 

2020 yılının Mart ayından  
itibaren devam eden Covid-19 
salgınıyla mücadelede büyük 
bir imtihan verdik, vermeye 
de devam ediyoruz. Virüsle 
mücadelede bir ve bütün 
olarak ortak hareket etmenin, 
başka insanların selameti için 
kenetlenmenin gerekliliğini 
kavradık. Covid-19’un getirdiği 
insani ve ekonomik bütün 
zorluklara rağmen salgından ârî, 
güzel günlerden umudumuzu 
hiç kesmedik. 

Biliyoruz ki yaşadığımız bu zorlu 
günlerde birlikte hareket edersek 

bütün acıları hafifletebilir, bütün 
zorlukları kolaylaştırabiliriz.  
Bu duygu ve düşüncelerle  
yeni yılınızı tebrik ediyor; 
geçtiğimiz yıllardan çıkardığımız 
derslerle ülkemizde, bölgemizde 
ve bütün dünyada barışın, 
huzurun ve güvenin hâkim 
olmasını temenni ediyorum. 

‘Bulanmadan, donmadan akmak 
ne hoş. 

Dün, dünle beraber gitti 
cancağızım, 

Ne kadar söz varsa düne ait. 

Şimdi yeni şeyler söylemek 
lazım.’ “

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop:  

“Yeni yılınızı tebrik ediyor; 
geçtiğimiz yıllardan 
çıkardığımız derslerle 
ülkemizde, bölgemizde 
ve bütün dünyada barışın, 
huzurun ve güvenin hâkim 
olmasını temenni ediyorum.”

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP’UN  
YENİ YIL 
MESAJI
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, DARÜLACEZE 
BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 31 Aralık’ta 
cuma namazını Darülaceze 

Camisi’nde kıldı. Daha sonra 
Darülaceze sakinlerini ziyaret eden 
TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, kıymetli 
Darülaceze’de bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, 
büyüklere hizmet etmenin ve 
ilgi alaka göstermenin bir vazife 
olduğunu belirtti. 

Yaklaşık 34 yıl önce Darülaceze’ye 
bir ziyarete geldiğini aktaran 
TBMM Başkanı Şentop, o tarihte 
gördüğü manzaranın çok 
memnuniyet verici olmadığına 
işaret ederek, “O yıllardan 
sonra bu yapının, buranın ve 
anlayışın yeniden ihya edilmesi, 
Cumhurbaşkanımızın büyükşehir 
belediye başkanı olduğu 
dönemde başladı. Sadece 
binaları yapmak yetmiyor. 
Fizik mekânları iyileştirmek, 
geliştirmek, çoğaltmak yetmiyor. 
O zaman başladı, o zamandan 
beri de devam ediyor. 20 senedir 
hükümetler zamanında, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 
buralara, bu anlayışla, yıllardır 
bu muameleyi gerçekleştiriyor. 
Bu anlamda 2. kurucusu 
olarak Cumhurbaşkanımıza da 
teşekkürlerimizi, şükranlarımızı 

arz ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. İki yılı aşkın süredir 
salgın dolayısıyla zor bir dönem 
geçirildiğini ifade eden TBMM 
Başkanı  Şentop, başta sağlıkla 
ilgili sorunlar olmakla beraber, 
ekonomik anlamda birçok 
bakımdan insanlığın birçok 
sorunla karşı karşıya olduğunu 
dile getirdi. Böyle zamanlarda 
karakterin göründüğünü ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
aşı ve tedavi konusunda Batı 
Avrupa’da, Amerika’da yaşlıların 
vefat ettiğinin, terk edildiğinin 
görüldüğünü aktardı.  Salgın 
sürecinde ziyaret ettiği 
bazı ülkelerde, o ülkelerin 
yöneticilerinin ‘’Gerçek yüzlerini 
öğrendik. Böyle bir zamanda 
kimse dönüp bize bakmıyor 
Türkiye dışında.’’ dediğini 
söyleyen TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
Hastalıklar, virüsler de küresel 
ama aşı ve tedavinin de küresel 
olması lazım. Onun için başından 
beri Cumhurbaşkanımız BM 
Genel Kurulunda da bunu 
söyledi; ‘Aşı ile ilgili ben merkezli 

düşünceyi bırakalım, aşının 
bütün dünyada yaygınlaşmasını, 
serbest dolaşımını mümkün 
hale getirelim.’ Biz kendi aşımızı 
yaptığımızda bunu yapacağız 
dedik. İnşallah Turkovac’la 
ilgili olarak bütün dünya ile 
paylaşacak şekilde, elimizdeki 
imkânlar dahilinde sunacağız.” 

TBMM Başkanı Şentop, 
zaman zaman Darülaceze’ye 
ziyaretlerde bulunduğunu da 
anlatarak, “Büyüklerimiz bizim 
geleceğimizdir. Bu bakımdan 
onlara gereken saygıyı, ilgiyi ve 
hürmeti göstermemiz bizim, 
milletimizin karakteridir. Biz her 
zaman siyasetçiler olarak burada 
yapılanların, sizlerin yanındayız.” 
dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Cuma namazı sonrası 
Darülaceze sakinlerini 
ziyaret etti: “Büyüklerimiz 
bizim geleceğimizdir. 
Bu bakımdan onlara 
gereken saygıyı, ilgiyi 
ve hürmeti göstermemiz 
bizim, milletimizin 
karakteridir.”
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Türkiye ile Libya arasında beş 
asrı aşan köklü ve müstesna 
ilişkilerin mevcut olduğunu 

belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Sağlam dostluk 
ve kardeşlik bağlarımız, kuvvetini 
müşterek tarihimizden almaktadır. 
İkili ilişkilerimizin yanında 
parlamenterlerimiz arasındaki 
ilişkileri geliştirmek için de 
gayretlerimiz devam etmektedir. 
Türkiye-Libya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubunun kurulması 
bu gayretlerimizin en somut 
göstergesidir.” diye konuştu.

“Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da ihtiyaç 
duyulan her alanda Libya’nın 
ve Libyalı kardeşlerimizin 
yanında olmaya devam 
edecektir. Bu tutumumuzu millî 
ve uluslararası platformlarda 
her daim dile getirdiğimizi bu 
bağlamda ifade etmek isterim.” 
ifadesini kullanan Şentop, dost 
ve kardeş Libya’ya yönelik, 
altyapıdan eğitime, savunma 
ve güvenlikten kalkınmaya her 
sahada iş birliğinin devam ettiğini 
vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Ülkelerimiz arasındaki müstesna 
ilişkilerin daha da derinleştirilmesi 
için birlikte yürüttüğümüz söz 
konusu çalışmaların öneminin 
büyük olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye, batı, doğu, güney fark 
etmeksizin Libya’nın bütün 
bölgelerini ve kesimlerini 
muhabbetle kucaklamaktadır. 
Libya’da seçimler yaklaşırken, 
ülkelerimiz arasındaki yakın 
temas ve iş birliğinin aynı ivmeyle 
devam ettirilmesi daha da önem 
kazanmıştır.

Seçimlerin sırf yapılmış olmak için 
yapılmaması; Libya’nın barış ve 
istikrarına, birlik ve bütünlüğüne 
katkı sağlaması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu çerçevede, 
seçimlere ilişkin hukuki zeminin 
ve kararların, mümkün olan en 
kapsayıcı şekilde ele alınması 
önemli bir husustur. Türkiye 
olarak gerçekleştirdiğimiz bütün 
temaslarda bu konuyu dile 
getiriyoruz.

Seçim sonuçlarının herkes 
tarafından kabul edilebilir olması 
için seçimlerin serbest, muteber 
ve adil bir şekilde icra edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Libya’nın 
batısının, seçimlere rekabet 
içinde değil, safları sıklaştırıp birlik 

içinde girmesi, Libya’nın geleceği 
için kritik önem taşımaktadır. 
Seçimlerde mümkün mertebe 
kapsayıcı ve güçlü bir adayın 
etrafında kenetlenmesinin, 
doğu tarafına verilecek en güçlü 
mesaj olacağı açıktır. Ülkelerimiz 
arasındaki kardeşlik ilişkilerini 
hedef alan aktörlere karşı birlik 
içinde hareket etmeye devam 
etmemizde fayda bulunmaktadır. 
Türkiye olarak Libya’da kalıcı 
barış, refah ve huzur için Libyalı 
kardeşlerimizin ve meşru 
temsilcilerinin yanında durmaya 
devam edeceğiz. Seçim sürecinin 
selameti bakımından zatıâlinize 
ve Yüksek Devlet Konseyi’ne 
önemli görevler düşüyor. 
Yaşanacak sürecin, Libya halkı 
için hayırlı olmasını ve en huzurlu 
şekilde tamamlanmasını temenni 
ediyorum.”

Libya Yüksek Devlet Konseyi 
Başkanı Meşri ise Şentop’a 
kendilerini Meclis’te ağırladığı 
için teşekkür ederek, “İkinci 
vatanımız olarak gördüğümüz 
Türkiye’de, kendimizi gurbette 
gibi hissetmiyoruz. Türkiye ile 
güçlü ilişkilerimiz mevcut. 

Her zorlukta Türkiye her zaman 
yanımızda oldu. Türkiye’nin 
desteği bizim için çok kıymetli. Bu 
yüzden çok mutluyuz.” sözlerini 
sarf etti.

LİBYA 
YÜKSEK 
DEVLET 
KONSEYİ 
BAŞKANI
TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
10 Kasım’da Mecliste, 
Libya Yüksek Devlet 
Konseyi Başkanı Halid El-
Meşri ve beraberindeki 
heyetle görüştü.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Özbekistan 
Âlî Meclisi Yasama Odası 

Birinci Başkan Yardımcısı ve 
Özbekistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Akmal Saidov ve beraberindeki 
heyet ile 18 Kasım’da Divan 
Salonu’nda bir araya geldi. 
Karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin 
gelişmesi açısından önemli 
olduğunu söyleyen Meclis 
Başkanı Şentop, “Kardeşlik 
hukukuna dayanan stratejik 
ortaklığımızın parlamentolar arası 
ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle 
de desteklenmesi gerektiğine 
inanıyorum.” diye konuştu. 

“Özbekistan’ın ve Özbek 
kardeşlerimizin milletimizin 
gönlünde özel bir yeri vardır.” 
ifadesini kullanan Mustafa Şentop, 
milletvekillerinin de daha sık 
görüşmelerle ziyaretlerle buna 
uygun ortamın sağlanması için 
gayret göstermesi gerektiğini 
vurguladı. Geçen hafta Türk 
Konseyinin adının “Türk Devletleri 
Teşkilatı” olarak değiştirildiğini 
hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, 
şöyle konuştu: “Bu, tabii yalnızca 
bir isim değişikliğinden ibaret 

değil. Biz de Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde TÜRKPA 
toplantısını yapmıştık. O 
toplantıda bu konu gündeme 
gelmişti. Orada ‘Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesinin 
ismini de değiştirelim, Türk 
Devletleri Parlamentolar Arası 
Birlik şeklinde bir isim koyalım.’ 
diye konuşulmuştu. Bazı meclis 
başkanlarının böyle bir önerisi 
oldu. Ben o zaman kendilerine 
‘Bu işi yaparız, kolay bir iş de, 
önce devlet başkanlarının bir 
araya geldiği toplantıda bu isim 
değişikliği yapılsın, daha sonra 
biz buna uyarız.’ demiştim. Bunun 
için bunu erteledik. İnşallah en 
kısa zamanda TÜRKPA’nın ismini 
de değiştireceğiz, daha güçlü bir 
birlikteliğe dönüştüreceğiz.” 

Şentop, Türkistan coğrafyasının en 
önde gelen ülkesi Özbekistan’ın, 
Türk ve İslam medeniyetinin en 
güzel eserlerine sahip olmanın 
ötesinde, siyasi, ekonomik, sosyal 
açıdan da her geçen gün gelişen 
ve güçlenen bir ülke konumunda 
bulunduğunu dile getirdi. PAB’ın 
Başkan Yardımcılığına seçilmesi 

dolayısıyla Saidov’u tebrik eden 
Şentop, “Bu göreviniz boyunca 
ülkelerimizin ve halklarımızın ortak 
menfaatlerine yönelik kararlı duruş 
sergileyeceğinizden, ülkenizi ve 
Türk devletlerini en iyi şekilde 
temsil edeceğinizden şüphe 
duymuyorum.” dedi. 

Özbekistan Âlî Meclisi Yasama 
Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve 
Özbekistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Saidov da görüşme için Meclis 
Başkanı Şentop’a teşekkürlerini 
iletti. Saidov, “TÜRKPA’nın adının 
değiştirilmesinin tam sırası. 
Özbekistan da TÜRKPA’ya üye 
olarak girerse bu da mantıklı olur. 
TÜRKPA, Özbekistan Âlî Meclisi 
olmadan tasavvur edilemez. 
Bu alanda gerek TÜRKPA gerek 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) gerekse Türk 
Devletleri Teşkilatı’nda beraber 
hareket edeceğiz.” diye konuştu. 

Kabule TBMM Türkiye-Özbekistan 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Osman 
Mesten de katıldı.

ÖZBEKİSTAN 
ÂLÎ MECLİSİ 
HEYETİ
TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

“Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter 
Asamblesinin (TÜRKPA) 
ismini inşallah 
en kısa zamanda 
değiştireceğiz, daha 
güçlü bir birlikteliğe 
dönüştüreceğiz.” dedi.
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“Parlamenterler Arası Kudüs 
Platformu 4. Konferansı” 
TBMM himayelerinde, 

Ümmetin Temsilcileri Vakfı 
(ÜTEV) tarafından “Kudüs Kırmızı 
Çizgimizdir” başlığıyla 30 
Kasım’da Ankara’da düzenlendi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eski Güney Afrika 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Nelson Mandela’nın, “Bağımsız 
ve özgür bir Filistin olmadan 
bağımsız ve özgür bir Afrika 
olamaz.” sözünü anımsatarak 
“Türkiye Cumhuriyeti, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
Kudüs davasını, Filistin meselesini 
en iyi anlayan ve anlatan, bunu 
büyük bir kararlılık, tavır ve 
duruşla ortaya koyan bir ülke.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin, “başta ABD 
olmak üzere bazı ülkelerin 
büyükelçiliklerini Kudüs’e 
taşımalarına” çok yoğun, etkili 
ve ağır bir tepki gösterdiğini 

vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, şöyle devam etti: 

“Türkiye her zaman Kudüs’ün 
tarihî, dinî, siyasi ve hukuki 
statüsünün değiştirilmesine 
karşı olacaktır, karşı duracaktır. 
Filistin davasında bizim tezimiz 
bellidir. Biz özgür ve bağımsız 
Filistin’i, 1967 sınırları içerisinde 
işgal altındaki topraklardan 
kurtarılmış vaziyette ve başkenti 
Doğu Kudüs olan egemen ve 
özgür Filistin devletini her zaman 
destekliyoruz. Bundan yanayız 
ve sonuna kadar da desteğimizi 
yüksek sesle ifade edeceğiz.” 

Siyonizmin nihai hedefinin Kudüs 
olmadığını ifade eden TBMM 
Başkanı Şentop, “Nil’den Fırat’a 
kadar o büyük İsrail projesinin 

PARLAMENTERLER ARASI  
KUDÜS PLATFORMU 4. KONFERANSI

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kudüs 
meselesinin bir şarkı, 
bir türkü sözü,  
bir slogan olmadığını, 
bunu pratiğe dökecek, 
reel hayata aktaracak, 
kalıcı, etkili, tutarlı 
adımların atılması 
gerektiğini söyledi.
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sadece bir adımı, basamağıdır.” 
ifadesini kullandı. 

Dünya barışının Orta Doğu’daki 
barışa, Orta Doğu’daki barışın ise 
Kudüs meselesine dayandığını 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti: 

“Kudüs meselesiyle ilgili 
yapacağımız bütün çalışmalarda 
dünyadaki değişim konusunu 
unutmadan, bu geniş perspektifi 
dikkate alarak hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Onun için 
Cumhurbaşkanımız, ‘Kudüs 
kırmızı çizgimizdir.’ derken aynı 
zamanda ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ 
diyor. Niye? Çünkü bu düzen 
değişmedikçe bizim o kırmızı 
çizgimizi kâmil mânâda muhafaza 
edebilmemiz, koruyabilmemiz 
mümkün değildir. 

Dünyada 2 milyara yaklaşan bir 
Müslüman nüfusu var ama birlikte 
hareket edemiyorlar. 

Bunu birçok noktada görüyoruz. 
Kudüs meselesi bir şarkı, bir 
türkü sözü, bir slogan değildir. 
Bunu pratiğe dökecek, reel 
hayata aktaracak, kalıcı, etkili, 

tutarlı adımlar atmak lazım. Ama 
atamıyoruz. Kudüs meselesinde 
mesafe almanın yolu önce bir 
araya gelmek ve ittihat içerisinde 
hareket etmektir.” 

Kudüs davasının, sadece İslam 
ülkeleri ve Müslümanların değil, 
insan haklarına inanan vicdan 
sahibi bütün insanların ve 
dünyanın bir meselesi olduğunu 
söyleyen TBMM Başkanı Şentop, 
9-10 Aralık’ta İstanbul’daki İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar 
Arası Birlik Toplantısı’nın ana 
gündem maddelerinden birinin 
Filistin meselesi olduğunun 
altını çizerek konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Meclis başkanlarını bu toplantıya 
bekliyoruz mutlaka. Buradan 
kalıcı, somut ve etkili adımlarla 
ilgili kararlar almak, çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Sadece 
bazı uluslararası toplantıların kısa 
bir süre öncesinde bu konuyu 
hatırlayıp, gündeme getirmeye 
kalktığımız zaman başarısız 
oluyoruz, sonuç alamıyoruz. 
Ortaya bir fikir, bir ittihat ve bu 
fikirle ilgili yol haritası, strateji 
koymak mecburiyetimiz var. 

Ancak bunu yaptığımız 
takdirde muvaffak 
olabiliriz. Dünyada 2 
milyar nüfusa sahip 
Müslümanların en 
temel meselesi; 
bundan hiçbir şüphe 
duymuyorum. Bütün 
Müslümanların 
kalbinde Kudüs davası 
az veya çok vardır ve 
herkes samimiyetle bu 
davanın takibindedir. 
Ama bunu kuvveden 
fiile çıkartabilecek 
bir adımı atmakta 
zorlanıyoruz. Onun 
için samimiyetle 
bir araya gelmek 
mecburiyetindeyiz.” 

KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Önder Sennaroğlu 
da Kıbrıslı Türklerin, belki de 
Filistin halkını en iyi anlayan halk 
olduğunu, şiddetin, savaşın, ata 
topraklarından sökülüp atılmanın, 
kendi yurdunda sürgünü 
yaşamanın ne demek olduğunu 
bildiklerini belirterek “İşte tam 
da bu sebepten bugün burada 
Filistin halkının yanındayız.” diye 
konuştu. 

Cibuti Meclis Başkanı 
Muhammed Ali Houmed, İslam 
dünyasının kırmızı çizgisi olan 
Kudüs’e yönelik ihlallerin İsrail 
tarafından gerçekleştirildiğini 
belirterek Filistin halkının bu 
ülkenin uyguladığı işgal ve şiddet 
eylemlerine maruz kaldığını 
anımsattı. 

Yemen Meclis Başkanı  
Sultan el-Burkani de Filistin  
ve Kudüs’ün, İslam dünyasının 
ortak derdi olduğunun  
altını çizerek Filistin denildiği 
zaman akıllara İsrail’in dozerlerle 
Filistin’de gerçekleştirdiği  
yıkım faaliyetlerinin, hayatını 
kaybeden Filistinlilerin geldiğine 
işaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 28 
Aralık’ta Beştepe Millet 

Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen “TÜBA ve TÜBİTAK 
Bilim Ödülleri Töreni”ninde 
katılımcılara hitap etti. 

Buradaki konuşmasına kendisini 
dinleyenleri selamlayarak 
başlayan Erdoğan, Türkiye’nin 
en saygın bilim ödülleri töreni 
olan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim 
Ödülleri Töreni dolayısıyla bilim 
insanlarını ve misafirleri milletin 
evinde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Eskilerin, “Bir mekânın şerefi, 
orada bulunanlardan gelir.” 
dediğini hatırlatan Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
kıymetinin de bugüne kadar 
milletin tüm kesimlerinden misafir 
ettiği güzel insanlardan geldiğini 
söyledi. 

Bu mekâna değer verenin, 
şehit yakınlarından, gaziler 
ve sporculara, muhtarlardan 
öğretmenlere, engellilerden ilim 
ve kültür insanlarına kadar 84 

milyonun hep birlikte sahip çıktığı 
birlik, beraberlik ve kardeşlik 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
bu mekânda bugün ilme ömrünü 
adamış bilim insanlarını, çığır 

TÜBA VE TÜBİTAK  
BİLİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen 2021 Yılı TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri 
Töreni’ne iştirak etti.
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açıcı işlere imza atacak genç 
araştırmacıları ağırlamanın 
kendilerini bir başka sevindirip 
gururlandırdığını ifade etti. 

Her yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim 
Ödülleri’nin sahipleri ile burada 
buluşarak artık, bir geleneği 
iyice yerleştirdiklerini belirten 
Erdoğan, araştırmaları ile dünyaya 
yön veren, hayatı kolaylaştıran, 
Türkiye’nin müreffeh yarınları 
için gecesini gündüzüne katan 
tüm bilim insanlarına şükranlarını 
sundu. 

Erdoğan, bu yıl 66 bilim insanının, 
yaptığı çığır açıcı çalışmalarla 
TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri’ne 
layık görüldüğünü aktararak 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün 3, 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nün ise  
14 bilim insanına takdim 
edileceğini kaydetti. 

Aynı şekilde 3 bilim insanına 
TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülü, 37 üstün başarılı genç 
araştırmacıya da TÜBA GEBİP 
Ödülü vereceklerini dile getiren 
Erdoğan, Bilimsel Telif Eser 
Ödülleri kapsamında ise  
9 Türkçe bilimsel telif eserin  
TÜBA TESEP Ödülleri’ni alacağını 
aktardı. 

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni 
alan bilim insanlarının her birinin 
kendi disiplinlerinde seçkin 
çalışmalar gerçekleştiren, bilime 
uluslararası düzeyde katkıda 
bulunmuş isimler olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, “Ödül 
alan bilim insanlarımızın yaklaşık 
3’te 1’ine tekabül eden 21’inin 
kadın olması bizim için ayrı 
bir gurur vesilesidir. İnşallah 
bu ödüller Türkiye’de bilimsel 
faaliyet yürüten herkes için 
birer teşvik unsuru olacak, 
bilimin yaygınlaşması ve 
benimsenmesinde önemli bir 
görev icra edecektir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri 
Töreni’nin bilim camiasına hayırlı 
olmasını dileyerek ödül alan bilim 
insanlarını tebrik etti. 

İnsanlığa faydalı çalışmaların, 
ulaşılan medeniyet seviyesinin 
sembolü ve tüm insanlığın ortak 
değeri olduğuna inandıklarını 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Ancak hak tesliminin de ihmal 
edilmemesi gerekiyor. Batı 
medeniyeti her ne kadar referans 
vermekten imtina etse de 
bugün bilimde varılan seviyenin 

temelleri Doğu medeniyeti 
tarafından atılmıştır. Buradaki 
Doğu ve Batı kavramlarını, 
yaşadığımız coğrafyayı 
merkez alarak kullanıyoruz. 
Mezopotamya, Mısır, Yunan 
ve Roma uygarlıklarından 
sonra kaybolmaya yüz 
tutmuş bilimi İslam 
medeniyeti âdeta yeniden 
ayağa kaldırmıştır. 

Şöyle tarihe kısa bir yolculuk 
yaptığımızda Batı’nın karanlık 
çağlarını yaşadığı dönemde, 
Doğu’nun altın çağını 
yaşadığını görüyoruz. O 
dönemin dünya çapındaki 
bilim insanları hep bizim 

gönül coğrafyamızdan çıkmıştır. 

Ömer Hayyamlar, Farabiler, İbn-i 
Sinalar, Biruniler bizim medeniyet 
bayrağımız altında tarih yazmıştır. 
El Cezerî, Ali Kuşçu, Hezarfen 
Ahmet Çelebi hizmetlerini ve 
icatlarını bu topraklarda ortaya 
koymuştur.” “Elbette sadece 
geçmişteki başarılarımızla iftihar 
ederek bir yere varamayız 
ama geçmişten bugüne köprü 
kurmadan da geleceğimizi 
göremeyiz.” diyen Erdoğan,  
“Batı, ilimde, fende, teknolojide 
ileri noktalara ulaşırken, bizim 
geride kalmamızda nice 
adaletsizlikler, nice zulümler 
yanında kendi hatalarımızın, 
eksikliklerimizin de payı var. 
Dolayısıyla hayıflanmak  
çözüm değildir.” ifadelerini 
kullandı. 

Yapılması gerekenin, üzerine 
düşenleri yerine getirmek, 
çalışmak, üretmek, yeniliklerin 
öncüsü olmak olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi yiğit düştüğü 
yerden kalkar. Yitik, kaybedildiği 
yerde aranır. Bu toprakların 
ruhuna, birikimine, bereketine 
güveniyoruz.” diye konuştu.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021 83



MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 202184



MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021 85



Arnavutluk ile halkının, Türk 
milletinin kalbinde ayrı 
yeri olduğunu vurgulayan 

TBMM Başkanı Şentop, ikili 
ilişkilerin stratejik ortaklık 
seviyesine yükseltilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Mustafa Şentop, Türkiye’nin, 
3,5 milyar dolarlık yatırımla 
Arnavutluk’taki en büyük yabancı 
yatırımcı olduğuna işaret ederek, 
“Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 
600’ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 
bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 
Hedefimiz, ticaret hacmimizi 
1 milyar dolar seviyesine 
çıkarmaktır.” diye konuştu. 

Arnavutluk’un, AB’ye üyelik 
sürecini desteklediklerini 
kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 
Arnavutluk ile AB arasında 
hükümetler arası konferans 
düzenlenmediği için hayal kırıklığı 
yaşadıklarını söyledi. 

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tabii biz AB’nin çifte standartlı 
yaklaşımlarına alışkınız yıllardır. 

AB’nin karar alma konusunda 
gecikmesi ve bu süreçlerdeki 
vizyonsuzluğu Balkanlar’da 
özellikle birçok konuyu da 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bosna-Hersek ve Kosova ile 
ilgili sorunlar başta olmak 
üzere, pek çok konu, AB’nin 
vizyonsuz yaklaşımları sebebiyle 
sorumluluk taşıması gerektiğini 
düşündüğümüz konular. 

AB üyeliği hedefiyle 
gerçekleştirmekte olduğunuz 
yargı ve seçim reformlarını da 
yakından takip ediyoruz.” 

Covid-19 salgınının tüm dünyayı 
etkilediğine işaret eden TBMM 
Başkanı Şentop, salgın sürecinin, 
uluslararası ilişkilerin insani 
boyutunun ne kadar önemli 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
28 Aralık’ta Arnavutluk 
Meclis Başkanı Lindita 
Nikolla ile önce 
baş başa görüştü, 
ardından heyetler arası 
görüşmeye geçildi.

ARNAVUTLUK 
MECLİS 
BAŞKANI
LINDITA 
NIKOLLA
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olduğunu gösterdiğini dile 
getirdi. Virüsün yeni varyantlarının 
çıktığını anımsatan TBMM 
Başkanı Şentop, “Birkaç gün 
içinde Güney Afrika’daki bir 
mutantı Hollanda’da, İngiltere’de 
görebiliyoruz. Birkaç gün sonra 
Avustralya’da görebiliyoruz. 
Batı Avrupalılar genelde 
küreselleşmeyi paranın hızlı ve 
serbest dolaşımı, insanın, özellikle 
emeğin hızlı ve serbest dolaşımı, 
malların serbest dolaşımı olarak 
görüyorlardı ama hastalıklar ve 
virüsler de serbest dolaşıyor, 
küresel... Hastalık küresel olduğu 
gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel 
olmalı.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 156 ülkeye 
sağlık malzemesi yardımı 
yapıldığını hatırlattı. 

Türkiye’nin TURKOVAC’a kullanım 
onayı aldığına dikkati çeken 
Şentop, “Ben kendim de üçüncü 
dozu TURKOVAC oldum. İnşallah 
bunu en kısa zamanda dost ve 
kardeş ülkeler başta olmak üzere, 
elimizdeki imkânlar dahilinde 
bütün halklarla paylaşmayı arzu 
ediyoruz.” ifadesini kullandı. 

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla 
ise Türkiye’nin, Arnavutluk’un çok 
kıymetli dostu olduğunu anlattı. 

Nikolla, 2019’da Arnavutluk’ta 
meydana gelen deprem sonrası 
yaptığı yardımlar için Türkiye’ye 
teşekkür etti. Türkiye’nin sadece 
iyi günlerde değil, kötü günlerde 
de Arnavutluk’un yanında 
olduğuna işaret eden Nikolla, 
“Biz şu anda görüşmedeyken 
Arnavutluk’ta gerçekten çok 
güzel bir olay gerçekleşmektedir. 
524 aile, ocak ayında yeni 

evlerine girmiş olacak. Bu, 
Sayın Cumhurbaşkanınız ve 
Türk hükümeti sayesindedir.” 
sözlerini sarf etti. Türkiye’nin 
Arnavutluk’ta inşa ettiği bölge 
hastanesine ilişkin ise Nikolla, 
“Bir sene 3 ay gibi bir zamanda 
bölgesel bir hastanenin inşası 
hayal gibi geliyordu. Ama oldu 
ve bizim için çok kıymetli. Bu 
hep sizin yardımlarınız sayesinde 
gerçekleşti. Arnavutluk’a 
verdiğiniz destekten dolayı 
teşekkür ve minnettarlığımı ifade 
etmek istiyorum.” dedi. 

Nikolla, Türk şirketlerini 
Arnavutluk’a yatırım yapmaya 
çağırdı. 

Daha sonra Nikolla, TBMM 
Başkanı Şentop ile 15 Temmuz’da 
FETÖ hain darbe girişiminde 
Meclisin bombalanan alanını ve 
Genel Kurul Salonu’nu ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
ARNAVUTLUK MECLİS BAŞKANI  
NIKOLLA’YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita 
Nikolla’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleşen kabule TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da 
iştirak etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
yaklaşık 1 saat süren kabul, basına kapalı 
gerçekleştirildi.
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DÜ Kongre Merkezinde 
düzenlenen tören öncesi 
TBMM Başkanı Şentop, 

Vali Münir Karaloğlu, DÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK 
PARTİ Diyarbakır milletvekilleri 
Mehdi Eker ve Oya Eronat 
ile Diyarbakır’ın eski ve yeni 
fotoğraflarından oluşan sergiyi 
gezdi. 

Akademik yılda “Türkiye’de 
Toplum, Siyaset ve Anayasalar” 
konulu ilk dersi veren TBMM 

Başkanı Şentop, yeni akademik 
yılın hem Dicle Üniversitesi hem 
de ülkedeki tüm üniversiteler için 
hayırlı olmasını diledi. 

TBMM Başkanı Şentop, zor bir 
dönemden sonra yüz yüze 
eğitimin başladığı yeni  
akademik yılın ayrı bir heyecanı 
ve kıymeti olduğunu belirterek 
üniversiteleri ziyaretinde 
akademisyenlerin ifade ettiğine 
göre, bir yılın epey bir özlem 
doğurduğunu öğrendiklerini, 
öğrencilerin eğitimlere çok 
yoğun bir şekilde katılım 
gösterdiğini ifade etti. 

Türkiye’de üniversitelerin 
gelişimiyle ilgili çok yakın bir  
takip içerisinde olduğunu dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’de 131’i devlet, 78’i 
vakıf olmak üzere toplam 209 
üniversite bulunduğunu, 8 milyon 
400 bin öğrenci olduğunu 
aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, bunun 
Türkiye nüfusunun yüzde 10’u 
olduğuna işaret ederek dünyada 
birçok ülkenin nüfusundan 
daha fazla sayıda Türkiye’de 
üniversite öğrencisi olduğunu, 
ilk ve ortaöğretim ile toplamı 
30 milyona yaklaşan bir öğrenci 
nüfusunun bulunduğunu bildirdi. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP
DİYARBAKIR’DA

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
11-12 Kasım tarihlerinde 
Diyarbakır’da çeşitli 
temaslarda bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, 
“Dicle Üniversitesi (DÜ) 
2021-2022 Akademik 
Yıl Açılışı” töreninde 
konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
DİYARBAKIR ANNELERİNİ 
ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, dağa 
kaçırılan çocukları için HDP İl 
Başkanlığı binası önünde evlat 
nöbetini sürdüren Diyarbakır 
annelerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Diyarbakır 
annelerini ziyaretinde, annelerin 
eyleminin dünyanın en etkili 
eylemi olduğunu belirterek 
“Hatta burada gerçekleşen  
eylem için diyebiliriz ki dünyanın 
en sivil, en doğal, en güçlü 
eylemidir. 

Daha önce de teröre, teröristlere 
karşı farklı ülkelerde eylemler 
olmuştur; fakat buradaki eylem 
hem kararlığı hem de doğallığı 
itibarıyla hepsinden farklı ve 
hepsinden güçlü bir eylem. 
Onları destekliyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, dağa 
kaçırılan çocukları için HDP İl 
Başkanlığı binası önünde evlat 
nöbetini sürdüren Diyarbakır 
annelerini ziyaret etti. 

Eylemlerini sürdüren aileler, 
terör örgütü PKK ile HDP’ye 
olan tepkilerini dile getirerek 
Şentop’a çocuklarının nasıl dağa 
kaçırıldığını tek tek anlattı. 

Ailelere karanfil veren TBMM 
Başkanı Şentop, buradaki 
konuşmasında, ailelerin evlatlarına 
kavuşmak için 800 gündür eylemi 
sürdürdüğünü aktararak bu süre 
içinde kararlı, dik duruşlarıyla 
evlatlarına kavuşan annelerin, 
ailelerin olduğunu ifade etti. 

Ziyarette, Diyarbakır Valisi Münir 
Karaloğlu, AK PARTİ Diyarbakır 
milletvekilleri Mehdi Eker, 
Ebubekir Bal ve Oya Eronat da 
yer aldı.
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP, DİYARBAKIR’DA 
GENÇLERLE BULUŞTU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Diyarbakır temasları 
kapsamında Sezai Karakoç 
Kültür ve Kongre Merkezi 
Konferans Salonu’nda “Nesilden 
Nesile Tecrübe Konuşuyor” adlı 
programda gençlerle bir araya 
geldi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle uzun bir aranın 
ardından yeniden başlayan 
yüz yüze eğitime öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiğini belirten 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Geçen yıl özellikle biraz kapalı 
kalmak, okuldan, üniversiteden, 
derslerden, hocalardan, 
kitaplardan biraz uzak kalmak 
hepimizi bir hasret içerisine, 
özlem içerisine sokmuş. 

Bu bakımdan öğrencilerin yüz 
yüze ilgisi, alakası çok yüksek. 
Her yerde, daha önceki yıllarda 
görülmeyecek derecede 
dersleri takip eden fazla sayıda 
öğrenci bulunuyor. Tabii, yüz 
yüze öğretim konusunda Sayın 
Cumhurbaşkanımız kararlılığımızı 
ifade etti. YÖK’ün de bir kararı var 
zaten, üniversitelerimizin kararı 
var.” dedi. 

“Türkiye uzun yıllar, belki 50 
yıldan fazla bir zamandır hep 
kısır çekişmeler içerisinde kaldı. 
Basit, siyasi, ideolojik tartışmalarla 
vakit kaybetti.” ifadelerini kullanan 
Şentop, bunun Türkiye’ye büyük 
maliyetleri olduğunu dile getirdi. 

Türkiye’nin genç nüfusunun 
önemine dikkati çeken TBMM 
Başkanı Şentop, “Allah’a şükürler 
olsun, Türkiye o zamanın 
Türkiyesi değil. O zaman onlarca 
yıl cepheden cepheye koşan, 
savaşlardan gelen, ekonomik 
olarak büyük bir yıkım içerisinde 
olan bir devletimiz vardı. Toprak 
kaybetmiş, nüfus kaybetmiş, 
ekonomik imkânlarını kaybetmiş 
bir devletimiz vardı. 1928’de 
nüfusumuz 13 milyondu, bugüne 
geldiğimizde aynı sınırlar 
içerisindeyiz ama nüfusumuz 85 
milyon. Çok büyük bir kıymet 

ifade eder. Günümüz dünyasında 
bunun değeri her zaman vardı 
ama şimdi daha da artmış hale 
geliyor. Bilhassa genç nüfus çok 
önemli.” dedi. 

Konuşmasının ardından gençlerin 
sorularını cevaplayan TBMM 
Başkanı Şentop, karakalem 
resmini hediye eden gençlerle 
fotoğraf çektirdi. 

Programda Diyarbakır Valisi Münir 
Karaloğlu, AK PARTİ Diyarbakır 
milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir 
Bal ve Oya Eronat da yer aldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞEHİT 
ALİ GAFFAR OKKAN AKADEMİ 
LİSESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Yenişehir 
ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan Şehit Ali 
Gaffar Okkan Akademi Lisesinin 
açılış törenine katıldı

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende, halk oyunları 
gösterisi sunuldu, Türkçe ve 
Kürtçe şarkılar seslendirildi. 
Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi 
Lisesinin Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesinin gençlere 
kazandırdığı çok değerli bir eğitim 
hizmeti olduğuna dikkati çeken 
TBMM Başkanı Şentop, 11 derslikli 
bu lisenin lise son sınıf öğrencileri 
ile üniversite sınavlarına hazırlanan 
mezunlara ücretsiz eğitim hizmeti 
sunacağını bildirdi. 

Şehit Okkan’ın hizmetlerine 
de değinmek istediğini dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Gittiği her şehirde kendinden 
söz ettiren Gaffar Okkan, kısa 
bir zaman Diyarbakırlıların 
‘Baba’ diye hitap ettiği bir 
adam olmuştur. Diyarbakır’da ilk 
defa bir Emniyet Müdürü halk 
tarafından bu kadar sevilmiştir. 
Diyarbakır için sevgiyle çok şey 
yaptı ve zihinlerde bu yönleriyle 
yer edinen farklı bir polisti. 
Görev yaptığı dönemde polisle 
Diyarbakır halkını kucaklaştırmayı 
başaran Gaffar Okkan halkla 
neredeyse kol kola, iç içe 
görev yaptı. Diyarbakır için pek 
çok ilki hayata geçirdi. Göreve 
başladığında iki küçük otomobil 
aldı ve onları mavi beyaza boyatıp 
ikişer kadın polis görevlendirdi. 
Biri kaybolan çocukları toplayıp 
ailelerine teslim ediyor, diğeri 
de yürümekte zorlanan yaşlılara 

yardım ediyordu. Bugün onu 
unutmayan Diyarbakır’da milleti ve 
devleti birleştiren, şehadete vasıl 
olan Emniyet Müdürümüz Gaffar 
Okkan’ı, aynı gün onunla Hakk’a 
yürüyen 5 polis memurunu ve 
onların manevi şahsında bütün 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
Mekânları cennet olsun.” 

Konuşmanın ardından 
TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindekiler lisenin açılışını 
yaptı. Ders zilini çalan TBMM 
Başkanı Şentop, daha sonra liseyi 
gezerek bilgi aldı, öğrencilerle 
sohbet etti. 

Açılışa, AK PARTİ Diyarbakır 
Milletvekilleri Mehdi Eker, 
Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK 
PARTİ MKYK Üyesi Alaattin Parlak, 
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Gökhan Çiloğlu, Dicle Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karakoç, Yenişehir Kaymakamı 
Murat Beşikçi ve vatandaşlar 
katıldı.
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Covid-19 nedeniyle  
zor bir dönemden 
geçilerek yeni akademik 

döneme gelindiğini aktaran 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, üniversite-sanayi iş 
birliğinin toplumsal fayda 
açısından çok önemli olduğuna 
işaret etti. 

Üniversitelerin Türkiye’nin, 
siyasetin ve dünyanın 
meselelerine katkı sunması 
gerektiğini anlatan TBMM 
Başkanı Şentop, kendisinin de 
üniversite içerisinden geldiğini, 
hukuk fakültesinde mikro 
çalışma alanlarında çok başarılı 
akademisyenlerin bulunduğunu 
bildirdi. 

Yeni anayasa tartışmalarına 
herkesin sıfırdan başladığını ifade 
eden Mustafa Şentop, şöyle 
konuştu: 

“Halbuki öyle değil; Türkiye, 
yeni anayasa ile ilgili, 1982’de 
Anayasa’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten bu yana tartışıyor. 2011 
yılında Türkiye’de seçimlerin 

temel gündem maddesi yeni 
anayasaydı. Seçim sonrasında 
Mecliste yeni anayasa hazırlamak 
üzere bir komisyon, uzlaşma 
komisyonu kuruldu. Bütün siyasi 
partilerin katılımıyla bu komisyon 
2 yıldan fazla bir zaman çalıştı. 
Ve Türkiye’de ilk defa bütün 
siyasi partiler, bir bütün anayasa 
metni olan anayasa ile ilgili 
görüşlerini sundular ve ortaya 
koydular. Şimdi sıfırdan anayasa 
çalışması yapmaya çalışıyorlar. 
Yazık, günahtır, bu, Türkiye’ye 
haksızlıktır. Alınmış mesafeler, 
birikimler, şüphesiz farklı şeyler 
söylenebilir bunun üzerine.” 

Anayasalara çok fazla ve 
aşırı bir anlam yüklendiğini 
dile getiren Meclis Başkanı 

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
12 Kasım’da Mardin 
Artuklu Üniversitesi 
Atatürk Kültür 
Merkezinde düzenlenen 

“Türkiye’de Toplum, 
Siyaset ve Anayasalar” 
konulu konferansa katıldı.

“TÜRKİYE’DE TOPLUM, SİYASET VE 
ANAYASALAR” KONFERANSI
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Şentop, “Sanki yeni bir anayasa 
yaparsak Türkiye’nin akla 
gelebilecek bütün sorunlarını, 
belki de vatandaşlarımızın 
sağlık sorunları da dahil olmak 
üzere hepsini çözeriz gibi bir 
yaklaşım içerisindeyiz. Bugün 
de öyle. İşte bu hükümet 
sistemini değiştireceğiz, her şey 
çözülecek; keşke öyle olsa. Keşke 
o kadar kolay olsa meselemiz. 
Hep beraber ne diyorsanız onu 
yapalım çözülsün; ama öyle 
bir dünya yok ki. Sorunların 
çözümü bu kadar kolay değil.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, 
“Anayasalar bu kadar sihirli 
metinler, ülkenin birçok sorununu 
birden çözebilecek sihirli metinler 
değil. Anayasayı yerli yerine, 
olması gereken yere oturtmamız 
lazım. Bu tartışmalarda birinci 
problemimiz bu.” dedi. 

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ise Türkiye siyasetinin 
kazanımlarının tahkimi açısından 
ilmî ve bilimsel çalışmaların 
ayrıcalıklı bir konuma sahip 
olduğunu dile getirdi. Toplumun 
geleceğinin inşası bağlamında 
üniversitelere de önemli görevler 
düştüğünü bildiren Özcoşar, 
“Üniversite olarak bizler de 
bu sorumluluğun bilinciyle 
geleceğin inşasındaki rolümüzün 
farkındalığı ile misyon ve 
vizyonumuzu yenileyip çağın ve 
bilimsel gelişmelerin koşullarına 
göre belirlemekteyiz.” ifadelerini 
kullandı. 

Konferansa, AK PARTİ Mardin 
milletvekilleri Şeyhmus Dinçel 
ve Cengiz Demirkaya, Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey, 
AK PARTİ İl Başkanı Faruk Kılıç, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür 
Vekili Cihangir Sağlam ve 
davetliler katıldı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, MARDİN’DE 
TEMASLARDA 
BULUNDU

TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
Mardin Valiliği ile 
esnafı ziyaret etti, 
tarihî yerleri gezdi

TBMM Başkanı 
Şentop, kentteki 
temasları 
kapsamında,  
Vali Mahmut 
Demirtaş, AK PARTİ 
Mardin milletvekilleri 
Şeyhmus Dinçel ve 
Cengiz Demirkaya, 
Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey, 
Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar, AK PARTİ 
İl Başkanı Faruk Kılıç 
ile merkez Artuklu 
ilçesindeki tarihî 
çarşılarda ve Birinci 
Cadde’de esnafı 
ziyaret etti. 

Dara Antik Kenti’ni 
gezerek, buradaki 
çalışmalarla ilgili 
bilgi alan Mustafa 
Şentop, Deyrulzafaran 
Manastırı’nda Başrahip 
Gabriel Akkurt ile 
görüştü. 

Tarihî Kasımiye 
Medresesi’ni gezen 
Meclis Başkanı  
Mustafa Şentop, 
Mardin Valiliğini 
de ziyaret etti. Vali 
Demirtaş, TBMM 
Başkanı Şentop’a, 
kentte yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
AGİTPA bünyesindeki birlik 

ve dayanışmanın zaruretine ve 
faydasına inandığını dile getirerek 
“Özellikle güvenliğin siyasi, 
askerî, ekonomik, çevre ve insani 
boyutlarında AGİTPA’nın rolünün 
bilincindeyiz. Bu anlayışla ittifak 
içinde her alanda kurulan yakın 
bağların başkanlığınız döneminde 
de geliştirilmesi için gayret sarf 
etmeye devam edeceğimizi ifade 
etmek isterim.” dedi.

Cederfelt’in AGİTPA Türk Grubu 
üyeleriyle iyi bir diyalog tesis 

ettiğini ve 
iş birliği 
kanallarını 
karşılıklı 
olarak açık 
tuttuğunu 
söyleyen 
Mustafa 
Şentop, 
AGİTPA 
tarafından 
hazırlanan 
raporları 
ve kabul 
edilen karar 
tasarılarını 
yakından 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 9 Kasım’da AGİTPA Başkanı 
Margareta Cederfelt ile önce baş başa, sonrasında da heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede Şentop, AGİTPA Başkanlığına seçilmesi 
dolayısıyla Cederfelt’i tebrik ederek başarılar diledi.

AGİTPA BAŞKANI CEDERFELT 
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takip ettiklerini, söz konusu 
çalışmalara katkı sağladıklarını 
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, bazı 
karar tasarılarının taraflı ve 
istişare edilmemiş bir şekilde 
sunulduğuna işaret ederek şöyle 
konuştu: “Asamblenin karar ve 
raporlarında tarafların görüş 
ve önerilerinin tarafsız ve adil 
bir şekilde karşılık bulmasının, 
söz konusu metinlerin itibarını 
da artıracağını düşünüyoruz. 
Düzenlenen toplantılarda 
da zaman zaman bazı ülke 
milletvekillerinin, iç politik hesaplar 
yaparak ülkeler arasındaki 
ikili meselelerle Asamblenin 
gündemini rehin aldıklarına 
şahit oluyoruz. Bu durum 
Asamblenin yapıcı bir diyalog 
ortamı sunmasına ve sorunlara 
çözüm üretilmesine engel oluyor. 
AGİTPA tarafından kabul edilen 
bazı raporlarda ve toplantılarda 
yapılan konuşmalarda bazı 
İslami kavramların siyasi saiklerle 
terörle bağdaştırıldığına 
şahit oluyoruz. AGİTPA’nın bu 
konularda sorumluluk sahibi 
bir dil kullanılması bağlamında 
hassasiyet göstermesi 
gerektiğini düşünüyorum. Aksi 
takdirde, yükselmekte olan ve 
toplumlarımızı ve toplumlar 
arası ilişkileri tehdit eden İslam 
düşmanlığı desteklenmiş 
olacaktır.”

Demokrasilerin ve toplumların 
düşmanı olan terör odaklarına 
prim vermeme konusunda 
uluslararası camianın daha 
titiz davranması gerektiğini 
vurgulayan Şentop, “Ülkemize 
yönelik saldırılarında binlerce 
masum vatandaşımızı canice 
katleden PKK ve şu an içinde 
bulunduğumuz Meclisimizi 
dahi bombalayarak darbe 
yapmaya kalkışan FETÖ gibi terör 
örgütlerinin AGİTPA çatısı altında 
bazı parlamenterler tarafından 

destek bulması vatandaşlarımızı 
üzmektedir.” dedi.

Şentop, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasındaki İkinci 
Karabağ Savaşı sonrasında 
varılan ateşkesin, bölgesel 
işbirliğine yönelik yeni fırsatları 
da beraberinde getirdiğini 
ifade ederek “Cumhurbaşkanı 
Aliyev ve Başbakan Paşinyan’ın 
karşılıklı diyalog mesajlarını 
değerli buluyoruz. Azerbaycanlı 
ve Ermeni parlamenterler 
arasında görüşmelerin 
başlaması da kayda değer bir 
adımdır.” değerlendirmesinde 
bulundu. Bölge genelinde bir 
normalleşmenin başlatılmasının 
karşılıklı olarak talep edildiğini 
anımsatan Şentop, şunları 
kaydetti: 

“Türkiye-Ermenistan 
ilişkileri de tabiatıyla bu 
normalleşme sürecine dahildir. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Ermenistan 
samimi adımlar attığı takdirde 
ilişkilerimizi tedbirli ve tedrici bir 
şekilde normalleştirebileceğimizi 
ifade etmesi kıymetlidir. Bu 
çerçevede, Türkiye-Ermenistan 
ve Azerbaycan-Ermenistan 
arasındaki normalleşme 
süreçlerinin birbirlerini 
destekleyecek şekilde ilerlemesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Minsk 
Grubu Eş Başkanları ve AGİT 
Dönem Başkanı Özel Temsilcisi, 
sahadaki yeni gerçekleri dikkate 

alarak ve geçmişte neden 
sonuç alınamadığını iyi tahlil 
ederek hareket edebildikleri 
takdirde, Azerbaycan-Ermenistan 
arasındaki normalleşme sürecine 
olumlu katkı sağlayabilirler.” 
Cederfelt’in, bu görevi öncesinde 
AGİTPA Geçici Göç Komitesi 
Başkan Vekili görevini ifa ettiğini 
hatırlatan Şentop, bölgede 
Afganistan ve Suriye kaynaklı göç 
risklerinin halen devam ettiğine 
dikkati çekti.

AB ile yapılan 18 Mart Mutabakatı 
çerçevesinde Türkiye’nin 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini 
belirten Şentop, “AB halen 
yükümlülüklerini yerine getirmedi. 
Hiçbir ülke böyle büyük bir göç 
yükünü ve baskısını sonsuza 
kadar devam ettiremez.” dedi.

AGİTPA Başkanı Cederfelt 
ise Türkiye’de bulunmaktan 
memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye’nin AGİTPA’nın önemli 
bir üyesi olduğunu belirten 
Cederfelt, tüm katkılar için 
teşekkür etti.Taraflar arasında 
yakın işbirliğinin mevcut 
olduğunu belirten Cederfelt, 
“Bizim en fazla değer atfettiğimiz 
çalışma alanı AGİTPA çatısı 
altındaki terörizmle mücadele ve 
göç geçici komitelerine  
sağladığı katkıdır. Çünkü 
Türkiye’nin yadsınamaz bir 
tecrübesi bulunuyor.” ifadelerini 
kullandı.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)
Anayasa - -

Adalet 1 13 saat

Millî Savunma 1 45 dk.

İçişleri - -

Dışişleri 1 5 saat

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor -  -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 1 4 saat

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 1 10 saat

Dilekçe 3 (24+16) 4 saat 57 dk.

Plan ve Bütçe 17 208 saat 25 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 7 (44+35) 24 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum 1 1 saat 10 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 5 5 saat 50 dk.

Güvenlik ve İstihbarat 3 7 saat

Dijital Mecralar 2 4 saat 50 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) 4 (2+24) 3 saat

Karma (Dilekçe ve İHİK) 2 (1+14) 1 saat 5 dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 49 293 saat 32 dk.

TBMM Genel Kurulu 12 75 saat 39 dk.
4 Alt Komisyon
5 Yerinde İnceleme
6 Başkanlık Divanı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 76

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 28

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

6

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

1175 
(935+240)

Kanunlaşan 3

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 2

Komisyonlarda Bulunan 3714

Genel Kurulda Bulunan 63

¹ 01/11/2021- 30/11/2021 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3002 136

İHİK 358 355

KEFEK 2 1
2 63 adet dilekçe 8 grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 45

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1413

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/11/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1017 11 152 6 -
Cevaplanan /
Görüşülen 875 8 - - -

KASIM AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Müsilaj Komisyonu 2 6 saat 30 dk.

Kadına Yönelik Şiddet 
Komisyonu 1 2 saat 13 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 3 8 saat 43 dk.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor -  -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 2 11 saat

Dilekçe 25 1 saat

Plan ve Bütçe 1 13 saat 16 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 3 (14+2) 7 saat

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 34 3 saat 20 dk.

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 1 3 saat

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 40 dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 13 39 saat 16 dk.

TBMM Genel Kurulu 17 180 saat 20 dk.

4 Alt Komisyon
5 Başkanlık Divanı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 71

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 33

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

-

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

1208 
(968+240)

Kanunlaşan 6

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 12

Komisyonlarda Bulunan 3774

Genel Kurulda Bulunan 72

¹ 01/12/2021- 31/12/2021 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2972 709

İHİK 277 85

KEFEK - 1
2 59 adet dilekçe 8 grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 55

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1468

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/12/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1266 12 153 - -
Cevaplanan /
Görüşülen 1241 10 - - -

ARALIK AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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Hazreti 
Mevlana’nın 
748. Vuslat 
Yıl Dönümü



Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Hazreti 
Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nca “Mevlevi 
Ayin-i Şerifi” icra edildi.

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, ilahî aşka 
adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata 
dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü 
ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumî, vefatının 
748. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

“Gel” çağrısıyla hemen hemen tüm dünyada 
tanınan, Batı dünyasında “Anadolulu” anlamına 
gelen “Rumî” olarak anılan Mevlana, insanlığa 
yüzyıllardır yol gösteriyor.

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım.” sözleri ile 
anlatan Mevlana, 17 Aralık 1273’te bir pazar günü 
gurup vaktinde “Sevgilisi”ne kavuştu.

Onun için ölüm, aşka ve sevgiliye kavuşmaktı. 
Bu yüzden, öldüğü gün asırlardır “düğün gecesi” 
anlamına gelen “Şeb-i Arûs” adıyla anılıyor.





Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla misafirlerini 
ağırlamaya başladı.

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı’na 45 kilometre mesafede yer alan, yılın 6 ayı karın eksilmediği  
2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Kar kalitesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki önemli kayak tesislerinden biri olarak, kayakseverlere 
gece kayağı yapma imkânı da sunan merkezde sezonun ilk gününde, jandarma ve sporcular 
Hesarek Dağı’nın zirvesinden ellerindeki Türk Bayraklarıyla kar motorlarıyla ve kayarak indi. 
Jandarma dağ komandoları da Türk Bayrağı açarak gösteride yer aldı.

Programda, jandarma tarafından kısa bir arama kurtarma tatbikatı da yapıldı.

HESAREK KAYAK MERKEZİNDE 
KAYAK SEZONU AÇILDI





Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara 
Üniversitesinin iş birliğinde yürütülecek 
ve çivi yazılı tabletlerin 3 boyutlu 
taranarak yapay zekâ ile okunmasını 
kapsayan projenin tanıtımı, Başkent’te 
yapıldı. 

“Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak 
Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin 
Yapay Zekâ Tarafından Okunması 
Projesi”nin tanıtım ve imza töreni, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 
düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, projenin tanıtım ve imza 
törenine katıldı.

Bu büyük çalışmayla, kültür ve tarihle 
teknoloji ve bilim iç içe geçmiş 
ve insanlığın hizmetine sunulmuş 
olacak. Anadolu’da bulunan zengin 
kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, 
korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması noktasında önem taşıyan 
bu proje ile ülkemizin en önemli 
kültürel varlığı olan çivi yazıları daha 
güçlü ve hızlı bir şekilde insanlığın 
hizmetine sunulmuş olacak.

YAPAY ZEKÂ İLE BİNLERCE YILLIK 
TARİHİ BULUŞTURAN PROJE, 
BAŞKENT’TE TANITILDI



TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
görüşmede, Libya'nın 

farklı bölgelerini temsil eden 
üyelerden oluşan heyeti misafir 
etmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Türkiye ve Libya arasında uzun, 
köklü bir tarihe dayanan güçlü 
dostluk ve kardeşlik bağlarının 
bulunduğunu ifade eden Şentop, 
"Batı, doğu, güney fark etmeksizin 
Libya'nın tüm bölgelerini ve 
kesimlerini Türkiye olarak 
muhabbetle kucaklıyoruz. Libyalı 
kardeşlerimizin birlik ve bütünlük 
içinde yaşamaları, ülkede istikrar, 
barış ve refahın tesisi temel 
arzumuzdur.” dedi. 

Libya'nın siyasi birliği ve toprak 
bütünlüğünün devamı için 
tüm Libyalıların ve uluslararası 
toplumun hassasiyetle hareket 
etmesi gerektiğini vurgulayan 
Meclis Başkanı Şentop, "Libyalı 
kardeşlerimizin diyalog ve 
ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı 
bir siyasi çözüme ulaşmaları 
yönündeki gayretlerini her 
zaman destekledik. Libyalı 
kardeşlerimizin zor günlerinde 
de iyi günlerinde de yanlarında 
olduk, olmaya da devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Mustafa Şentop, Türkiye'nin, 
Libya'da çatışmaların sona 
ermesi, ateşkesin sağlanması ve 
siyasi sürecin önünün açılması 
için somut katkı sağladığını 
kaydetti. 

Libya Temsilciler Meclisi Başkan 
Vekili Fevzi El-Nuveyri de Libya 
Meclisi ve Libya halkı adına 
selamlarını ileterek başladığı 
konuşmasında, ülkelerindeki 
siyasi bazı sorunların giderilmesi 
konusunda dost olan ülkelerin 
desteğinin öneminin altını 
çizerek, Libya ile derin ilişkileri 
bulunan Türkiye'ye büyük rol 
düştüğünü söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop'un 
kabulünde, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Akif Çağatay 
Kılıç, Türkiye-Libya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet 
Yıldız ve Dostluk Grubu üyesi 
milletvekilleri yer aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYA 
TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ 
FEVZİ EL-NUVEYRİ’Yİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve 
beraberindeki heyeti 15 Aralık’ta kabul etti.
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Türkiye-Libya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Ahmet Yıldız, 15 Aralık’ta 
Libya Temsilciler Meclisi 
Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri 
ve beraberindeki heyet ile 
görüştü.

Mecliste gerçekleşen 
görüşmede konuşan Yıldız, 
heyetin, Libya’da yoğun  
seçim gündemi olmasına 
rağmen davetlerini kabul 
etmesinden dolayı teşekkürlerini 
illetti. 

Heyetten edinecekleri bilgiler 
doğrultusunda görev aldıkları 
ilgili uluslararası komisyonlarda 
Libya’ya yardımcı olmaya, 
ilişkileri geliştirmeye ve gerekirse 
Libya’yı savunmaya gayret 
göstereceklerini belirten Yıldız, 
şunları kaydetti: 

“Libya konusunda Dostluk 
Grubuna üye tüm partilerin 
milletvekillerinin beklentisi, 
Libya’nın başarısı, normalleşmesi 
ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesi 
yönündedir. Yakın zamanda 
alıkonulan bazı vatandaşlarımız 
serbest kaldılar ve Türkiye’ye 

geri döndüler. Bu bizi ve 
halkımızı bir bütün olarak mutlu 
etti. Bu tür tatsız olaylar inşallah 
tekrarlanmaz. 

Öte yandan Türk Hava 
Yollarından (THY) uzman bir 
teknik ekip incelemelerde 
bulundu ve hazırladıkları raporu 
Libya makamlarına verdi. Bu 
raporda uçuşların başlaması için 
gerekli teknik ve güvenlik koşulları 
bulunuyor. Heyetiniz, Türkiye 
ziyareti sonrasında bu koşulların 
gerçekleşmesi yönünde yardımcı 
olursa seviniriz.” 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 saat süren kabul, basına kapalı 
gerçekleştirildi. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.
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Yıldız, Libya’da siyasi anlaşmadan 
sonra yapılması gereken 
seçimlerin geciktiğini ve belirsiz 
bir ortamın olduğunu ifade etti. 

Libya Temsilciler Meclisi Başkan 
Vekili Fevzi El-Nuveyri, Libya halkı 
adına Türkiye’de bulunmaktan 
memnun olduklarını söyledi. 

Türkiye-Libya ilişkilerinin 
sağlam temellere dayandığını, 
amaçlarının bu ilişkileri güçlü 
bir şekilde muhafaza etmek 
olduğunu dile getiren Nuveyri, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Parlamentomuzun, başkanlık 
düzeyinde Türkiye’ye yaptığı ilk 
resmî ziyarettir. Sabah Anıtkabir’i 
ziyaret etme şansı yakaladık. 
Bizler bu ziyarete büyük önem 
atfetmekteyiz. Heyetimiz, 
Libya’da son seçimle oluşmuş 
bir yapıdır. Parlamentomuz aynı 
zamanda Libya halkını temsil 
eden en meşru kurumdur. 
Tüm coğrafi bölgeleri de 
temsil etmektedir. Türkiye’deki 
parlamento içerisinde temsil 
yetkisi olan partilerin konulara 
bakış açıları farklı olabilir, değişik 
görüşlere sahip olabilirler, 
bunlar tamamen zıt görüşler de 
olabilir, ama Libya konusunda 
tüm partilerin hemfikir olduğunu 
gördük.”

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 
15 Aralık’ta Libya Temsilciler 
Meclisi Başkan Vekili Fevzi 
El-Nuveyri ve beraberindeki 
heyet ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 
Mecliste gerçekleşen 
görüşmede, heyeti, Türkiye'de, 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
"500 yılı aşan ortak mazimiz 
ve müşterek kültürümüz, 
toplumlarımız arasında güçlü bir 
köprü işlevi görmektedir." dedi. 

Bu temelden güç ve ilham 
alarak, iki ülke ilişkilerini Libya'nın 
ihtiyaçları çerçevesinde her 
alanda ilerletmeyi arzu ettiklerini 
belirten Kılıç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Ülkelerimiz arasındaki müstesna 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
ve her alanda derinleştirilmesi 
için birlikte çalışmalıyız. Libya'yı 
bir bütün olarak görüyoruz. 
Tüm bölümlerini ve kesimlerini 
muhabbetle kucaklıyoruz. 
Diyalog yoluyla da varsa görüş 
ayrılıklarımızı giderebileceğimize 
inanıyoruz ve bu anlamda bu 
ilişkileri geliştirme konusunda 
parlamenterler arası ilişkilerin 

çok önemli katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Çünkü milletin 
seçilmiş vekilleri olarak bizlerin 
üstüne düşen, iki ülkenin halkları 
arasındaki karşılıklı anlayışı ve 
ilişkiyi daha da derinleştirmek 
ve geliştirmektir. Libya'daki 
ulusal uzlaşının sağlanmasına 
yönelik adımları destekliyoruz 
ve bu noktada her türlü desteği 
vermeye de hazırız." 

Libya Temsilciler Meclisi 
Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri 
de parlamento heyeti olarak 
Mecliste olduklarını vurgulayarak, 
ziyaretlerinin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin ne kadar derin ve iyi 
olduğuna işaret ettiğini söyledi. 

Nuveyri, "Libya ile Türkiye iki dost 
ülkedir ve tarihî ilişkilere sahiptir. 

TBMM’DEN HABERLER



Bildiğiniz gibi ülkemiz şu anda 
bazı siyasi gelişmelere gebe, 
ancak dost Türkiye'nin bütün 
ilişkilerine önem vermekteyiz. 
Biliyoruz Libya halkının 
yanındadır ve ülkemizin istikrarını 
desteklemektedir." diye konuştu. 

Öte yandan görüşmede TBMM 
Dışişleri Komisyonunun bazı 
üyeleri de hazır bulundu.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız, Libya Enerji ve 
Doğal Kaynaklar Komitesi 
Başkanı İsa Muhammed El Aribi 
ve beraberindeki Temsilciler 
Meclisi heyeti ile 16 Aralık’ta bir 
araya geldi.

Altunyaldız, görüşmede, Türkiye 
Libya parlamentoları ve kurumları 
arasındaki ilişkilerin kapsamlı iş 
birlikleriyle güçlenerek devam 
edeceğine inandığını söyledi. İki 
ülke arasındaki ilişkilerin köklü 
bir geçmişe sahip olduğunu 
belirten Altunyaldız, 1951’de 
bağımsızlığını kazanan Libya 
Devleti’ni ilk tanıyan devletlerden 
birinin de Türkiye olduğunu 
anımsattı. 

Libya’nın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
de hızlıca tesis edildiğini, 

Libya’daki ilk Türk Büyükelçisi 
Celal Karasapan’ın 4 Eylül 1953’te 
göreve başladığını aktaran 
Altunyaldız, şunları kaydetti: 

“Batısı, doğusu, güneyi, 
kuzeyi fark etmeden 
Libya’nın tüm bölgelerini 
muhabbetle kucakladık 
ve kucaklamaya devam 
edeceğiz. Dostluğumuzun 
ve kardeşliğimizin yüzyıllar 
öncesine dayandığı Libyalı 
kardeşlerimizin haklarını 
muhafaza etmek, ihtiyaç 
duydukları her an onların 
yanında olmak önceliklerimiz 
arasında. Hiç şüphe yok ki 
devletler arasında zaman 
zaman görüş farklılıkları olabilir. 
Bizlere düşen, söz konusu görüş 
farklılıklarını kapsayıcı bir diyalog 
ortamını tesis ederek gidermek. 
Uzun dönemler boyunca 
tesis ettiğimiz sıcak yaklaşımın 
önümüzdeki dönemde de ticari 
ve ekonomik ilişkilerimize olumlu 
yansıyacağına şüphem yok.” 

Altunyaldız, Libya Devleti ve 
Libya halkı ne zaman ihtiyaç 
duyarsa dost ve kardeş ülke 
Türkiye’yi yanında bulacağını 
belirtti. 

Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Komitesi Başkanı İsa Muhammed 
El Aribi ise Türkiye gibi büyük 
bir Müslüman ülkenin desteğine 

her zaman ihtiyaç duyduklarını 
söyledi. Türkiye’nin zor şartlarda 
Libya’nın yanında olmasından 
duydukları memnuniyeti dile 
getiren Aribi, “Türkiye’nin 
devrim sürecindeki desteğini 
unutmamız mümkün değildir. 
Özellikle de Bingazi’den başlayan 
bu devrim hareketi içerisinde 
Türkiye yanımızda yer almıştı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da Bingazi’yi ziyaret 
ederek devrimcilere olan 
desteğini göstermiştir.” dedi. 

Aribi, Türkiye’nin petrol, doğal 
gaz ve elektrik enerjileri 
alanında bölgelerinde faaliyet 
göstermesini arzuladıklarını 
belirtti.
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Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Şamil 
Ayrım başkanlığındaki TBMM 
heyeti, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl 
dönümünde Azerbaycan'da 
temaslarda bulundu.

Heyette, Ayrım'ın yanı 
sıra AK PARTİ Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, 

AK PARTİ Kars Milletvekili  
Yunus Kılıç, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca, AK 
PARTİ Bartın Milletvekili Yılmaz 
Tunç, CHP Bilecik Milletvekili 
Yaşar Tüzün ve İYİ Parti Isparta 
Milletvekili Aylin Cesur  
yer aldı. 

TBMM heyeti, 9 Kasım'da 
başlayan ziyaretlerde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ve Millî Meclis Başkanı Sahibe 
Gafarova tarafından kabul edildi. 
Tarım Bakanı İnam Kerimov'la bir 
araya gelen heyet, Millî Meclis'te 
Azerbaycanlı milletvekilleriyle 
çeşitli toplantılar yaptı. 

Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Ayrım, basın 

mensuplarına yaptığı açıklamada, 
kardeş ülke Azerbaycan'da 
verimli görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Ayrım, Aliyev'in kendilerine 
Karabağ'ın imarı konusunda bilgi 
verdiğini, yol haritasını anlattığını 
belirtti. 

Türkiye ve Azerbaycan'ın 
bölgenin barış ve huzuru için 
önerdiği 6'lı iş birliği formatını 
da konuştuklarını bildiren Ayrım, 
"Aliyev, 'Barışın yolu Zengezur 
koridorundan geçer.' demişti, 
bir demecinde. Zengezur 
koridoru bölgedeki devletlerin 
ekonomisine, komşuluk ve 
kültürel ilişkilerine yol açacaktır. 
Tarihî İpek Yolu'nun bir güzergâhı 
olacaktır. Aliyev'i son derece 
kararlı ve moralli, ne yaptığını 
bilen, yol haritasını belirlemiş bir 
lider olarak gördük." ifadelerini 
kullandı. 

Ayrım, Millî Meclis Başkanı 
Gafarova ile Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi hususunda 
parlamentolar arası ilişkilerin 
hangi rolü alacağını müzakere 
ettiklerini kaydetti. 

Tarım Bakanı Kerimov'la 
Karabağ bölgesindeki tarımsal 
faaliyetleri konuştuklarını bildiren 
Ayrım, Türkiye'nin bu konuda 
da Azerbaycan'a desteğini 
sürdüreceğini bildirdi. 

Ayrım, buradaki Türk iş 
adamlarının sorunlarını 
Azerbaycanlı mevkidaşlarına 
ilettiklerini, 1990'lı yıllarda 
Türkiye'ye gelen ve kimliksiz 
yaşayan Azerbaycanlıların 
problemlerinin çözümü için 
yapılması gerekenleri müzakere 
ettiklerini bildirdi. 

Karabağ'daki imar ve ihya 
çalışmalarına da değinen Ayrım, 
"Özel sektörün buraya gelmesi 
için birtakım teşvik kolaylıkları 
için çalışmaların olduğu 
söylendi. Türkiye'den ilgi duyan 
firmalar oluyor. Onlar müracaat 
ettiklerinde gerekli imkânlar 
sunuluyor. Bu süreçte Türk ve 
Azerbaycan firmalarının birlikte ve 
dayanışma içerisinde Karabağ'ın 
imarını gerçekleştirmesini arzu 
ediyorum. Aras Nehri boyunda 
serbest ticaret bölgesi kuruluyor. 
Bunu çok önemsiyoruz. Türk 
firmalarını, ufak üreticilerimizi 
buraya yönlendireceğiz." diye 
konuştu.

TBMM HEYETİ AZERBAYCAN’DA 
TEMASLARDA BULUNDU
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AKDENİZ-PA 2021 Ödül Töreni, 
18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 
İtalya'nın başkenti Roma'da 
gerçekleştirildi. 

İtalyan Parlamentosunun üst 
kanadı Senato'da düzenlenen 
törene İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun yanı sıra Antalya 
Milletvekili Atay Uslu, Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey, 
İstanbul Milletvekili Alev Dedegil 
ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi 
Ömer Gücük katıldı. Söz konusu 
organizasyonda, AKDENİZ-PA 
Başkanlık Divanı üyeleri, davetli 
delegeler ve ortak örgütler de 
yer aldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, 
"Yaklaşık 2 milyon 780 bin kadın, 
şu ana kadar KADES uygulamasını 
telefonuna indirdi. Yaklaşık şu 
ana kadar da 248 bin ihbar geldi. 
Bunun 248 binine de gidildi, 138 
bini, hakikaten kadına yönelik ve 
aile içi şiddete yönelik, şiddete 
ait ihbardı ve buna müdahale 
edildi. Türkiye'de 5 resmî dilde 
bu uygulama devam ediyor." 
diye konuştu.

AKDENİZ-PA Türk Grubu Başkanı 
Atay Uslu ve Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey, söz konusu 
ziyaret kapsamında, AKDENİZ-
PA'nın çeşitli ülkeler ve uluslararası 
örgütlerle yaptığı Mutabakat 

Anlaşması İmza Töreni ile 20 
Kasım 2021'de San Marino'da 
düzenlenen AKDENİZ-PA 
Uluslararası Araştırma Merkezinin 
Açılış Töreni’ne de katıldı. 

3-4 Haziran 2021 tarihlerinde 
düzenlenen Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi (AKDENİZ-PA) 15. 
Genel Kurul Toplantısı'nda, 
İçişleri Bakanlığınca kadınların 
risk ve tehdit anlarında ihbarda 
bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini 
olay yerine yönlendirmeleri 
amacıyla 2018'de kullanıma 
sunulan KADES "yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgınında 
ulusal yardım hatları ve akıllı 
telefon uygulamalarıyla aile içi 
şiddetle mücadele" kapsamında 
ödüle layık görüldü.

AKDENİZ-PA Türk Grubu 
Başkanı Antalya Milletvekili 
Atay Uslu St. Petersburg’da 
Düzenlenen Bağımsız Devletler 
Topluluğu Parlamentolar Arası 
Asamblesine Hitap Etti

Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubu Başkanı 
ve Antalya Milletvekili Atay 
Uslu başkanlığında, Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey, 
Hatay Milletvekili Sabahat 
Özgürsoy Çelik ve Bitlis 
Milletvekili Mahmut Celadet 
Gaydalı’dan oluşan AKDENİZ-PA 

Türk Grubu heyeti, 25-26 Kasım 
2021 tarihlerinde AKDENİZ-PA’yı 
temsilen Rusya’nın St. Petersburg 
kentinde, Tavrichesky Sarayında 
(Tavrida Sarayı) düzenlenen 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
Parlamentolar Arası Asamblesi 
(BDT PAA) 53. Genel Kurul 
Toplantısına katıldı. 

AKDENİZ-PA Türk Grubu Başkanı 
Atay Uslu, BDT PAA tarafından 
25 Kasım 2021 tarihinde Genel 
Kurul toplantısı kapsamında 
düzenlenen “Evrensel Sağlık 
Kapsayıcılığı ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri” konulu 
uluslararası konferansın açılış 
panelinde AKDENİZ-PA’yı temsilen 
bir konuşma yaptı. 

Sağlık konusunun önemine 
değinen Atay Uslu, “Sağlık 
herkesin hakkıdır; hiç kimseyi 
geride bırakamayız. Ne yazık 
ki, dünya çapında yüz binlerce 
insan çeşitli nedenlerle sağlık 
hizmetlerine erişememektedir. 
Kimseyi geride bırakmamalı, 
ihtiyacı olanları korumak için 
kapsayıcı bir yaklaşım izlemeliyiz. 
Kaldı ki pandemi sürecinde 
savunmasız devletlerin sadece 
düşük gelirli devletler olmadığını 
gördük. Yüksek gelirli devletlerde 
de hizmet sunumunda aksamalar 
yaşandı.” dedi. 

AKDENİZ-PA TÜRK GRUBU ROMA’DA DÜZENLENEN 
AKDENİZ-PA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
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LİTVANYA HEYETİNİN TBMM TEMASLARI
Litvanya Meclisi Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Jigimantas 
Paviliyonis ve beraberindeki 
heyet 1 Aralık’ta Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde temaslarda 
bulundu.

Heyet ilk olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı 
ziyaret etti. 

Litvanya heyetini TBMM'de 
görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Kılıç, 
iki ülke arasında köklü ilişkilerin 

olduğunu ifade etti. Geçen 
yıl Covid-19 salgını nedeniyle 
yüz yüze görüşmelerin 
gerçekleştirilemediğini belirten 
Kılıç, kısıtlamaların esnetilmesiyle 
yüz yüze görüşmelerin yeniden 
sıklaşacağını ifade etti. 

Heyet daha sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın'ı da ziyaret etti. 
Litvanya'yı önemli bir müttefik 
olarak niteleyen Aydın, iki ülke 
arasındaki savunma sanayii 
ilişkilerinin geliştirilmeye açık 
olduğunu söyledi. Litvanya'dan 

terörle mücadele konusunda 
Türkiye'ye destek olmasını talep 
eden Aydın, terör örgütlerinin 
bütün dünya için ortak bir 
güvenlik tehdidi oluşturduğunu 
ifade etti. 

Türkiye'nin her zaman Litvanya'ya 
destek verdiğini ifade eden 
Litvanya Parlamentosu Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Jigimantas 
Paviliyonis de Türkiye'ye 
teşekkürlerini dile getirdi. 

Meclisin 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde bombalanan 
bölümünü de ziyaret eden 
Litvanya Parlamento heyeti, 
bombalanan alana karanfil bıraktı.
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Enerji, 
Maden Kaynakları, Araştırma 
ve Teknoloji, Çevre İşleri 
Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Bambang Suharyadi ile  
30 Kasım’da Mecliste bir araya 
geldi.

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

Başkanı Altunyaldız, görüşmede 
yaptığı konuşmada, konuk heyeti 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Türkiye ile Endonezya arasındaki 
ilişkilerin son dönemde 

gerçekleştirilen ziyaretlerle ivme 
kazandığını belirten Altunyaldız, 
"Endonezya'yı sadece dost 
bir ülke olarak görmüyoruz. 
Kardeş olarak gördüğümüz 
Endonezya ile aynı zamanda üst 
düzeyde devam eden stratejik 
ortaklığımızın da bölgesel ve 
küresel gelişmeye, istikrara 
ve barışa katkı sağladığını 
değerlendiriyorum." dedi. 

Altunyaldız, Endonezya'nın G20 
ülkeleri ve güneydoğu Asya 
ekonomileri arasında en hızlı 
büyüyen ülkeler arasında yer 
aldığına dikkati çekerek, "Son 
20 yılda yıllık, ortalama yüzde 5 
büyüme oranına sahip Türkiye 
ve Endonezya’nın, sahip olduğu 
potansiyel ile birlikte küresel 
ekonomiye daha fazla entegre 
olması ve iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi başlıca 
önceliklerimizden." ifadesini 
kullandı. 

İki ülke arasında 2020 yılında 1,4 
milyar dolara ulaşan dış ticaret 
hacmi rakamlarının, bu yılın 9 aylık 
döneminde bu rakamın üzerine 
çıkıldığını vurgulayan Altunyaldız, 
"İki ekonomi arasındaki 
potansiyeli göz önünde 
bulundurduğumuzda 2023 
yılına kadar bu ticaret hacmini 10 
milyar dolar seviyesine çıkarmayı 
istiyoruz." diye konuştu. 

Suharyadi de iki ülke arasındaki 
sıcak ilişkilerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Türkiye ile Endonezya arasında 
ticaret rakamlarının artırılması 
gerektiğini kaydetti. Suharyadi, 
Türkiye'nin imzaladığı Paris İklim 
Anlaşması sonrasında atacağı 
adımları merak ettiklerini söyledi. 

Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı 
Ahmed Sukarno'nun adının, 
Ankara'da bir caddeye 
verildiğini anımsatan Suharyadi, 
Endonezya'da da Atatürk 
Caddesi'nin olduğunu bildirdi.

ENDONEZYA PARLAMENTO 
HEYETİ TBMM’DE
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Türkiye - Endonezya 
ilişkilerin köklü bir geçmişe 
sahip olduğunu ifade 

eden Dostluk Grubu Başkanı, 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Adnan Günnar, ilişkilerin daha iyi 
noktalara taşınması için çalışmalar 
yürütüldüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin Endonezya'ya 
savunma sanayii alanında ciddi 
katkılarda bulunduğunu belirten 

Günnar, bu katkıların devam 
edeceğinin altını çizdi. 

Endonezya'nın dünyanın 4'üncü 
büyük nüfusuna sahip ülkesi 
olmasının yanı sıra en çok 
nüfusa sahip Müslüman ülkesi 
durumunda oluğunu da belirten 
Dostluk Grubu Başkanı Günnar, 
iki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilerin daha iyi noktalara 
taşınması gerektiğini söyledi. 

Türkiye'yi kardeş ülke 
olarak gördüklerini belirten 
Endonezya Ankara Büyükelçisi 
Lalu Muhammed İkbal, 
Türkiye-Endonezya ilişkilerinin 
geliştirilmesi için gayret 
gösterildiğini ifade etti. 

Görüşmeye Türkiye'nin 
Endonezya Büyükelçisi olarak 
atanan Prof. Dr. Aşkın Asan da 
katıldı. 

ENDONEZYA 
BÜYÜKELÇİSİ İKBAL, 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek,  
7 Aralık’ta Endonezya 
Temsilciler Meclisi 5. Komite 
Başkan Yardımcısı Andi 
Iwan Darmawan Aras ve 
beraberindeki heyet ile bir 
araya geldi.

TBMM'deki görüşmede 
konuşan Akyürek, Covid-19 
salgınının küresel ölçekte 

ticareti, irtibatları ve turizmi ciddi 

mânâda etkilediğini, böyle bir 
süreçte Endonezya heyetini 
TBMM'de ağırlamaktan memnun 
olduklarını belirtti. 

Türkiye olarak Endonezya'nın 
yıllar içerisindeki gelişimini, 
büyümesini, güçlenmesini dost 
ve kardeş olarak büyük bir 
memnuniyetle takip ettiklerini 
vurgulayan Akyürek, "Güneydoğu 
Asya Ülkeler Birliği'nin en güçlü, 
lider ülkesi Endonezya'nın Türkiye 
ile kurduğu ve bundan sonra da 
geliştireceği ilişkilere çok önem 

veriyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yakında Endonezya'ya 
gerçekleştireceği ziyaret 
vesilesiyle Yüksek Düzeyli  
Stratejik Konsey Toplantısı’nı  
çok önemli görüyoruz. 
Endonezya ile daha kapsamlı 
ilişkilerin kurulmasını ve 
güçlendirilmesini her zaman arzu 
ettik. Şu andaki bağlarımız çok 
kuvvetli olmakla birlikte birçok 
alanda daha güçlü iş birlikleri 
kurabiliriz." dedi. 

Akyürek, Türkiye olarak gerek 
makina imalat sanayiinde,  
gerek savunma sanayiinde 
çok güçlü bir konuma sahip 
olduklarını söyledi. 

Endonezya ile bu alanlarda da iş 
birliğini güçlendirmek istediklerini 
vurgulayan Akyürek, Türk iş 
adamlarının uluslararası fuarlarda 
stant açmasını ülke olarak 
desteklediklerini, Endonezya'nın 
da bu alanlarda güçlü adımlar 
atmasını dilediklerini sözlerine 
ekledi.

Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu üyeleri, Endonezya’nın Ankara 
Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal’i 1 Aralık’ta 
TBMM’de konuk etti.

ENDONEZYA TEMSİLCİLER MECLİSİ 
HEYETİ TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde 
kurulan Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu, 
Hırvatistan Parlamentosu 
Avrupa İşleri Komisyonu 
Başkanı Domagoj Hajdukovic 
ve beraberindeki parlamento 
heyeti ile Mecliste bir araya 
geldi.

TBMM Göç ve Uyum 
Alt Komisyonu Başkanı 
Uslu, görüşmede yaptığı 

konuşmada, konuk heyeti 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Türkiye'nin, dünyada en çok 
sığınmacı barındıran ülke 
olduğuna işaret eden Uslu, bu 
durumun Türkiye'nin kapasitesini 
zorladığını dile getirdi. 

Atay Uslu, Suriye'nin İdlib 
bölgesinde yaklaşık 2 milyon 
Suriyeli'nin zor koşullarda 
yaşadığını, devam eden iç 
çatışmalar nedeniyle de ülkelerini 
terk edebileceklerini belirtti. 

Suriye'de iç çatışmanın 
durdurulması konusunda 
Birleşmiş Milletlerin, Avrupa 
Birliğinin, herkesin bir şeyler 
yapması gerektiğine dikkati 
çeken Uslu, "Bu kadar insan, 
yeniden bir sığınmacı akını 
olarak hem Türkiye'ye hem 
de Avrupa'ya doğru hareket 
edebilir." uyarısında bulundu. 

Uslu, Türkiye'nin, örnek bir 
göç politikası sergilediğini, 
insani ve hukuki olarak üzerine 
düşeni yapmaya devam ettiğini 
vurgulayarak, "Göç ve sığınma 
konuları yalnızca sınır ülkelerinin 
üzerine bırakılacak bir konu değil. 
Bütün dünyanın ve insanlığın 
sorunu." görüşünü paylaştı. 

Kaynak ülkelerdeki sorunlar 
çözülmediği sürece göç 
hareketliliğinin devam edeceğini 
belirten Uslu, göçmenlerin 
ulaştığı ülkelerdeki külfetin de 
paylaşılması gerektiğini kaydetti. 

Göç ve Uyum Alt Komisyonu 
Başkanı Uslu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Göçmenler düzensiz de olsa 
insan. Düzensiz göçmenler 

her şeye rağmen mecburi 
bir yolculuğa çıkıyorlar. Kendi 
ülkelerinde ya ekonomik 
sorunlarla ya açlıkla ya da çatışma 
ile karşı karşıyalar. Düzensiz 
göçmenlere insani muamele 
yapılmaması insanlığımıza 
yakışmıyor. Bu konuda insani 
tedbirler alalım, ama yaptığımız 
işlemlerin tamamının insani 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu konuda dünya olarak insani 
ve hukuki adımlar atmalıyız, 
çünkü hepimiz bir gün göçmen 
olabiliriz." 

Hırvatistan Parlamentosu 
Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı 
Hajdukovic ise dünyada en fazla 
mülteci kabul eden ülke olarak 
Türkiye'nin gösterdiği çabayı 
takdirle karşıladıklarını ifade etti. 

Türkiye'nin göç konusunda 
yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları 
öğrenmek istediklerini 
aktaran Hajdukovic, "İçişleri 
bakanlıklarımız arasında tecrübe 
paylaşımı ve sınırların güvensiz 
göçe karşı korunması konusunda 
iyi bir iş birliği var." diye konuştu.

HIRVATİSTAN PARLAMENTOSU HEYETİ 
TBMM’DE
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Komisyonda konuşan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, 

müsilaj sorunuyla mücadele 
konusunda "Kötüye gidişatı 
durdurduk. Artık, balıklarımız geri 
dönmeye başladı. Deniz dibinde 
biyolojik çeşitlilik yavaş da olsa 
artıyor, oksijen seviyesini artırma 
noktasında çalışmalarımız devam 
etmektedir." dedi.

Bakan Kurum, Müsilaj Sorununu 
Araştırma Komisyonuna müsilajla 
mücadele çalışmaları hakkında 
bilgi verirken sorunun çözümü 
için gayret eden TBMM'ye, 
milletvekillerine ve ilgili kurumlara 
teşekkür etti. 

Kurum, müsilajın oluşmasını 
sağlayan unsurları, "İklim 
değişikliği nedeniyle Marmara 
Denizi'nde artan sıcaklık, denizde 
oluşan durgunluk nedeniyle 

Marmara Denizi'nin bir göl 
gibi davranmaya başlaması ve 
insan eliyle oluşan kirlilik." olarak 
sıraladı. Murat Kurum, "Yüzeyi 
kapatan deniz salyası nedeniyle 
deniz canlıları yeterli güneş ve 
oksijeni alamıyor. Bu da balıklar 
tarafından tüketilmesi gereken 
ve deniz salyasının oluşmasına 
neden olan fitoplanktonların 
hızla çoğalmasına neden oluyor. 
Sonuç olarak da karşımıza bu 
görüntü çıkıyor." diye konuştu. 

Dünyanın çeşitli noktalarında 
müsilaj sorununun yaşandığına 
dikkati çeken Kurum, "Hemen 
ifade etmek isterim ki çevre 
laboratuvarlarımızda, ODTÜ, 
TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla 
yürüttüğümüz ileri analiz ve 
test çalışmalarımız sonucunda; 
müsilajın tehlikeli atık 
olmadığının veya toksik özellik 
göstermediğinin tespitini yapmış 
olduk." ifadesini kullandı. 

Devam eden çalışmalarla 
Marmara Denizi'nin her gün 
bir önceki günden daha temiz 
olduğunu vurgulayan Kurum, 
"Kötüye gidişatı durdurduk. 
Artık, balıklarımız geri dönmeye 
başladı. Deniz dibinde biyolojik 
çeşitlilik yavaş da olsa artıyor, 
oksijen seviyesini artırma 
noktasında çalışmalarımız 
devam etmektedir. Evet, bugün 
sevindirici, iyi bir sürece girmiş 
durumdayız. Fakat, Marmara'nın 
sırtındaki kirlilik yükünü tamamen 

yok etmeden kesin çözüme 
ulaşamayız." sözlerini sarf etti. 

Kurum, milletvekillerinden arıtma 
tesislerinin sayısı ve kalitesinin 
iyileştirilmesi için yasal mevzuat 
değişikliği konusunda destek 
istedi. 

Bakanlığının, müsilaj sorunu 
öncesinde Marmara Denizi'ni 
izlediğini anımsatan Kurum, 
"2014 yılından itibaren Marmara 
Denizi'nde 91, tüm denizlerimizde 
ise 364 noktadan oluşan izleme 
ağımız ile denizlerimizdeki 
su kalitesini TÜBİTAK-MAM ve 
ODTÜ ile iş birliği içerisinde 
düzenli olarak izliyoruz. 
Sonuçlarını belediyeler, 
üniversiteler ve ilgili tüm kurum, 
kuruluşlarla paylaşıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Kurum, 11 bin 
metreküp müsilajı kısa sürede 
bertaraf ettiklerini kaydetti. 

Marmara Denizi'nde kirliliğe 
neden olabilecek muhtemel 
kaynakların tamamını 
denetlediklerini anlatan Kurum, 
"Bugün itibarıyla toplam 13 bin 
civarında kara kökenli kirletici, 
75 bin deniz aracı olmak üzere 
toplam 88 bin 551 denetim 
gerçekleştirdik. Bu çerçevede 
toplam 131 milyon 600 bin lira 
idari para cezası uyguladık. 140 
işletmenin faaliyetini durdurma 
kararı aldık." bilgisini paylaştı. 

MÜSİLAJ 
SORUNUNU 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma 
Komisyonu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Demir 
başkanlığında 4 Kasım’da toplandı. 
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde faaliyet 
gösteren Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu, 10 Kasım’da  
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında 
toplandı.

Komisyon Başkanı Uslu, 
düzensiz göçün, herkesin 
üzerinde durduğu ve 

kamu düzenini bozan bir 
konu olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye'nin bu konuda teknik, 
insani ve askerî olarak her türlü 
önlemi almaya çalıştığını söyledi. 

Göçmenlerin, ülkelerindeki zor 
durum nedeniyle ülkelerini terk 
ettiğini, ülkelerinde istikrarsızlık ve 
ekonomik sıkıntıların olduğunu 
anlatan Uslu, dünyanın kaynak 
ülkelerdeki sorunu görmesi 
gerektiğini kaydetti. Uslu, "Kaynak 
ülkelerde ciddi sorunlar var, bu 
sorunlar çözülmedikçe bundan 
sonraki tedbirlerin hepsi aslında 
tali tedbirlerdir." diye konuştu. 

Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi 
Başkanı Ramazan Keskin ise 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 
dünyadaki göçmenlerin 258 
milyonu aştığını bildirdi. 

Göçmenlerin 124,8 milyonunun 
kadınlardan, 36,1 milyonunun 
da çocuklardan oluştuğunu 
aktaran Keskin, göçün, küresel 
anlamda ele alınması gerektiğine 
işaret etti. Keskin, dünya 
genelinde bazı göç rotalarının 
sıkça kullanıldığına, Türkiye'nin 
göçmenler tarafından transit ya 
da hedef ülke olarak seçildiğine 
dikkati çekti. 

Türkiye'nin coğrafi ve stratejik 
konumu nedeniyle tarih 
içerisinde önemli göç ve iltica 
akımlarıyla karşı karşıya kaldığını 
anımsatan Keskin, "Ülkemizin 
artan ekonomik gücü, ülkemize 
yönelik göç hareketleri için ekstra 
bir çekim unsuru haline gelmiştir. 
Ülkemiz geçiş ülkesi konumu 
olması yanında artık bir hedef 
ülke konumundadır." ifadesini 
kullandı. 

Türkiye'deki yabancılara ilişkin 
istatistiki verileri paylaşan Keskin, 
"3,7 milyon geçici koruma 
kapsamında Suriyeli, 1 milyon 
200 bin ikamet sahibi, 300 binin 
üzerinde uluslararası başvuru ve 
statü olmak üzere Türkiye'de 5 
milyonu aşkın düzenli göçmen 
bulunmaktadır." bilgisini verdi. 
Ramazan Keskin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Türkiye'de yakalanan düzensiz 
göçmen sayısı 2015 yılına 
kadar 50 bin civarındayken 
2015'ten sonra bu sayı ciddi artış 
göstermiştir. 2018'de yakalanan 
düzensiz göçmen sayısı bir 
önceki yıla oranla yüzde 52 
artış yaşamış, 2019 yılında ise pik 
yapmış, 454 bin 662 rakamına 
ulaşmış, bir önceki yıla göre 
yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 
2020 yılında pandemi nedeniyle 
kısmi bir düşüş olsa da 122 
bin 302 düzensiz göçmen 
yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz 
göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 
128 bin 958'e ulaşmıştır." 

Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye 
daha çok Afganistan, Pakistan, 
Suriye'den geldiğini aktaran 
Keskin, bu sorunun, kaynak 
ülkede önlemlerin alınmasıyla 
çözülebileceğini dile getirdi. 

Keskin, 2017'den itibaren 
yakalanan göçmen kaçakçılarının 
45 bin 774, tutuklananların ise 12 
bin 344 olduğunu söyledi. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Sinan Yıldız da göç konusunun 
dünyanın gündemindeki önemli 
konulardan biri olduğunun altını 
çizdi. 

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU
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TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 
16 Kasım’da AK PARTİ Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek 
başkanlığında toplandı. 
Komisyonda, Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
(TGA) 2020 Yılı Sayıştay 
Raporu'nun Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan, 
"2021'in ilk 9 ayındaki 

rakamlara göre, bugüne kadar 
bizden hep önde olan İspanya 
ve İtalya'dan daha fazla yabancı 
ağırlamış durumdayız." dedi. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Alpaslan, Türkiye'nin 2019'da 
turizm sektöründe parlak bir yıl 
geçirdiğini, turizm gelirleri ve 
turist sayısı konusunda tarihinin 
en iyi rakamlarını yakaladığını 
söyledi. 

Covid-19 salgınının, büyük 
beklentiyle girilen 2020'de 
turizme olumsuz etkileri 
olduğunu dile getiren Alpaslan, 
dünya genelinde turizm 
sektöründe yüzde 80 oranında 
daralma yaşandığını belirtti. 
Alpaslan, turizmde, TGA'nın 
esnek yapısı, hızlı karar alabilme 

ve bunu hızla uygulayabilme 
kabiliyetiyle önemli başarılara 
imza attıklarını bildirdi. 

Covid-19 salgınına ilişkin 
normalleşme sürecinde, turistlerin 
sağlıklı tatil yapabilmelerini 
sağlayacak Güvenli Turizm 
Sertifika Programı'nı başlattıklarını 
hatırlatan Alpaslan, söz konusu 
programın dünyaya örnek 
olduğunu ifade etti. 

Turizm sektörünün, TGA'nın 
çalışmaları sayesinde Covid-19 
sürecini başarılı şekilde 
geçirdiğini anlatan Alpaslan şöyle 
konuştu: 

"Gerek 2020'de gerekse 2021'in 
ilk üç çeyreklik döneminde 
elde edilen rakamlar, dünyadan, 
özellikle Akdeniz ülkelerinden 
çok daha hızlı büyüme 
sağladığımızı gösteriyor. 
2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara 
baktığımızda, bugüne kadar 
bizden hep önde olan İspanya 
ve İtalya'dan daha fazla yabancı 
ağırlamış durumdayız. Yani ilk 
kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in 
ilk 9 ayında geride bıraktık. Bu, 
tesadüf değil. Bunda TGA ile 
yaptığımız çalışmalar en başat 
rolü oynuyor. TGA olmasaydı 
turizm sektörümüz çok daha 
büyük sıkıntılar yaşardı." 

Türkiye'deki bütün turizm 
deneyimlerini kapsayan bir 
dijital platform olan GoTürkiye 
portalının hayata geçirildiğini 
hatırlatan Alpaslan, GoTürkiye'nin, 
dünyanın en başarılı, en 
fazla ziyaret edilen dijital 
platformlarından olduğunu 
belirtti. 

Alpaslan, 81 ilde il turizm 
tanıtım ve geliştirme kurulları 
oluşturulacağına değinerek, 
"Valilerin başkanlığında, 
sektör temsilcileri, tüm kamu 
kurumlarının temsilcileri ve İl 
Müdürlüğümüz çerçevesinde 
il tanıtma kurulları oluşturduk. 
Bunlardan 54'ü faaliyete geçti. 
Kalanları da Mart 2022'ye kadar 
faaliyete geçireceğiz." dedi. 

TGA Genel Müdürü Yalçın 
Lokmanhekim de Ajansın 2020'de 
yürüttüğü faaliyetler konusunda 
sunum yaptı. 

Temel stratejisi Türkiye markasını 
ve turizmini yurt dışına tanıtmak 
olan TGA'nın, turizmin gerek 
turist sayısı gerekse gelir 
olarak ilerlemesini, büyümesini 
sağlamak için kurulduğunu 
anımsatan Lokmanhekim, 
2020'de global Türkiye 
tanıtımında 82 ülkede faaliyet 
yürüttüklerini bildirdi.

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonda, belirlenen 
adaylar arasından Kamu 
Denetçiliği görevine yeniden 
Sadettin Kalkan seçildi.

TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme 
Karma Komisyonu, AK 

PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Tamer başkanlığında toplandı. 
Komisyonun 24 Kasım’daki 
toplantısında komisyon 
üyesi CHP, İYİ Parti ve HDP 
milletvekilleri, Kamu Denetçisi 
Seçimi İçin Alt Komisyon 
oluşturulması amacıyla yapılacak 
oylamaya “demokratik” olmadığı 
gerekçesiyle katılmayacaklarını, 
alt komisyona üye 
vermeyeceklerini ifade etti.

İsmail Tamer, Karma Komisyon 
tarafından 17 Ocak 2018’de 

kamu denetçisi olarak seçilen 
Sadettin Kalkan’ın görev süresinin 
dolduğunu belirterek, tekrar 
seçim yapılma ihtiyacının 
doğduğunu dile getirdi. 

Konuşmasının ardından 
Tamer, alt komisyonun 
kurulmasını oylamaya sundu. 
Oy birliği ile Kamu Denetçisi 
Adaylarının Belirlenmesine 
İlişkin Alt Komisyon oluşturuldu. 
Siyasi partilerin üyelikten 
vazgeçebileceğini vurgulayan 
Tamer, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin 
Alt Komisyona üye vermemesinin 
iç tüzük açısından sorun 
olmadığını kaydetti. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu ile Dilekçe 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Alt Komisyonu, görev 
süresinin dolması nedeniyle 
boşalan bir kamu denetçiliği 
için 3 adayı belirlemek üzere 30 

Kasım’da toplandı. Toplantıda 
önce alt komisyon başkanlığı 
seçimi yapıldı. Alt komisyonun 
başkanlığına AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer seçildi. 

Komisyonda 4 yıllık görev süresi 
dolan Sadettin Kalkan’ın yerine 
kamu denetçiliği kadrosu için 
yapılan 31 kişinin başvurusu 
ele alındı. Yapılan gizli oylama 
sonucunda Sadettin Kalkan, 
Didem Yeter Güler ve Reşit 
Uzel, kamu denetçisi adayları 
olarak belirlendi. Alt Komisyon, 
belirlediği 3 adayı üst komisyona 
bildirdi. 

TBMM Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyelerinden  
Kurulu Karma Komisyonda, 
belirlenen adaylar arasından 
Kamu Denetçiliği görevine 
yeniden Sadettin Kalkan  
seçildi.

DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KARMA KOMİSYONU
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TBMM Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt 
Komisyonu, Kırıkkale,  
Keskin ve Afyonkarahisar  
Ceza İnfaz Kurumlarının 
inceleme raporlarını  
ele aldı.

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde 
kurulan Hükümlü ve 

Tutuklu Haklarını İnceleme Alt 
Komisyonu, 23 Kasım’da AK 
PARTİ Afyonkarahisar Milletvekili 

İbrahim Yurdunuseven 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, Komisyonun 
çalışmaları kapsamında Kırıkkale, 
Keskin ve Afyonkarahisar Ceza 
İnfaz Kurumlarına düzenlenen 
ziyaretler sonucunda hazırlanan 
inceleme raporlarına ilişkin 
komisyon üyesi milletvekilleri, 
görüş ve önerilerini dile getirdi. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus 

Alkaç da yürütülen çalışmalara 
yönelik bilgilendirmede bulundu. 

Toplantı sonunda söz konusu 
3 kuruma yönelik hazırlanan 
raporlar, oy birliğiyle kabul edildi. 

Öte yandan, Komisyon Başkanı 
İbrahim Yurdunuseven, 
Komisyonun önerisi üzerine 
Adalet Bakanlığınca "çıplak 
arama" tanımının literatürden 
çıkarılarak bu tanımın, "detaylı 
arama" olarak değiştirildiğini 
anımsattı.

Basına kapalı olarak  
17 Kasım’da toplanan 
Komisyonda, 

başkanlık için seçim yapıldı. 
AK PARTİ Grup Başkanı 
seçilen AK PARTİ Sivas 
Milletvekili İsmet Yılmaz'dan 
boşalan Millî Savunma 
Komisyonu başkanlığına, 
AK PARTİ Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın 
seçildi. 

İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitiren 
Aydın, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi-İstanbul 
Üniversitesi ortak 
programında Liderlik ve 
Küresel Girişimcilik Ana 
Bilim Dalında yüksek 
lisansını tamamladı. 
Radyoloji teknisyeni olarak 
çalışan Aydın, serbest 

avukatlık yaptı. Fazilet 
Partisinde Teşkilattan 
Sorumlu Adıyaman 
İl Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulunan Aydın, 
AK PARTİ Adıyaman İl 
Teşkilatı kurucuları arasında 
yer aldı ve Adıyaman İl 
Başkanlığı yaptı. 

23, 24, 25 ve 26. dönemde 
Adıyaman Milletvekili 
seçilen Aydın, AK PARTİ 
Genel Merkez Seçim 
İşleri Başkan Yardımcılığı, 
AK PARTİ TBMM Grup 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Adalet Komisyonu Üyeliği 
görevlerinde bulundu. 
Aydın, 24 ve 25. dönemde 
AK PARTİ Grup Başkanvekili, 
26. dönemde de TBMM 
Başkanvekili olarak görev 
yaptı.

HÜKÜMLÜ 
VE TUTUKLU 
HAKLARINI 
İNCELEME ALT 
KOMİSYONU

MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONU  
BAŞKANLIĞINA  
AK PARTİLİ 
AHMET AYDIN SEÇİLDİ

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021118

TBMM’DEN HABERLER



TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu bünyesinde 
kurulan "Kadınların iş 
ve aile yaşamlarının 
uyumlaştırılmasında karşılaşılan 
sorunların tespiti ve çözüm 
önerilerinin belirlenmesi" 
konulu Alt Komisyon toplandı.

Komisyon, AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur 
başkanlığında 21 Aralık’ta 

bir araya geldi. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Temsilcileri 
Ayşe Emel Akalın ve Ebru 
Özberk Anlı ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) 
Temsilcisi Aslı Çoban, Komisyon 
üyelerine sunum yaptı. 

Ebru Özberk Anlı, kadınların 
insana yakışır işlerde çalışması 
hakkında ILO sözleşmelerine 
işaret ederek, Türkiye'nin "Eşit 
Ücret Sözleşmesi" ile "Ayrımcılık 
(İstihdamda ve Mesleklerde) 
Sözleşmesi"ni imzaladığını, 
ancak "Aile Sorumlulukları olan 
İşçiler Sözleşmesi", "Anneliğin 
Korunması Sözleşmesi", "Ev İşçileri 
Sözleşmesi", "Çalışma Yaşamında 
Şiddet ve Tacizin Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi"nin 
henüz Türkiye tarafından 
imzalanmadığını söyledi. 

Bu sözleşmelerin Türkiye 
tarafından onaylanması ve 
yürürlüğe konulmasının çalışma 

hayatında eşitliğin sağlanması 
anlamında büyük katkı 
sağlayacağını ifade eden Anlı, 
"İş yaşam dengesi açısından 
'Aile Sorumlulukları olan İşçiler 
Sözleşmesi' öncelikli ve kritik bir 
sözleşme." dedi. 

Türkiye'nin onayladığı 
sözleşmeler açısından durum ne 
diye bakıldığında ILO Uzmanlar 
Komitesine ücret açığı ve 
ayrımcılık konusunda başvurular 
olduğunu dile getiren Anlı, 
buna ilişkin raporların Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
paylaşıldığını açıkladı. 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 
çalışma hayatında karşılaşılan 
ayrımcılık konusunda yeni bir 
mekanizma olarak devreye 
girmesinin takdirle karşılandığını 
anlatan Anlı, şöyle konuştu: 

"Fakat ücret açığı var. Ücret 
açığının giderilmesi için bir yasal 
düzenlememiz var ama ücret 
açığı konusunda o alana spesifik 
düzenlemelere de ihtiyacımız 
var. 'Cinsiyetinden dolayı farklı 
muamele yapılmaz' bir ilke olarak 
yerinde ve önemli bir ilke ama 
bunun nasıl daha somutlanacağı 
konusunda düzenlemelere 
ihtiyacımız var. Örneğin birçok 
ülkede özel sektöre, büyük 
işletmelerde yıllık ya da 2 
yıllık ücret açığını ilan etme 

zorunluluğu getiriliyor. 2 yılda bir, 
şirketler ücret açığını açıklıyorlar. 
Çalışma Bakanlığı, bu konuda 
hangi tedbirleri alacağını soruyor 
ve bir sonraki rapor döneminde 
'Hangilerini aldınız? Ücret açığını 
ne kadar azalttınız?' şeklinde 
izleme yapıyor. Bu yasal olarak 
düzenleniyor. Özel sektörün 
bundan kaçma şansı yok." 

Türkiye'de özel sektörde ücret 
açığının, kamu sektöründen 
çok daha yüksek olduğunu 
vurgulayan Anlı, "Bunun en 
önemli sebebi; kadınlar arasında 
kayıtsız çalışmanın çok fazla 
olması. Bu alanda yapılacak 
çalışmalar, kayıtsızlığın da 
önlenmesi anlamında katkı 
sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Temsilcisi 
Aslı Çoban, UNDP'nin kadının 
güçlenmesi çalışmalarına 
yaklaşımını anlatarak, “Göçmen 
Ev İşçileri Araştırması”, “Kilis Aktif 
Yaşam Merkezi”, “Belediyeler 
İçin Yaşlılara Yönelik Evde 
Bakım Hizmet Standartları”, 
"Belediyelerce Yaşlı Bakım Hizmet 
Sunumunun Geliştirilmesi: Bakım 
İhtiyaç Analizi Araştırması", "Özel 
Sektör, İyi Örnekler Taraması", 
"Ebeveyn İzni ve Uzun Dönemli 
Bakım Sigortası Fizibilite 
Çalışmaları” gibi proje temelli 
çalışmaları olduğunu söyledi. 

KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU
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TBMM Sanayi, Ticaret,  
Enerji, Tabii Kaynaklar,  
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
üyeleri, 30 Kasım’da Bilkent 
Üniversitesi Teknokent ile  
Ulusal Nanoteknoloji  
Araştırma Merkezine (UNAM) 
inceleme ziyaretinde  
bulundu.

AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız 
başkanlığındaki Komisyon 

üyeleri, ilk olarak Bilkent 
Üniversitesi Teknokent'i  
ziyaret etti. Bilkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar 
eşliğinde Teknokent'i gezen 
Komisyon üyeleri, yürütülen 

projeler hakkında ilgililerden  
bilgi aldı. 

Ardından UNAM'a geçen 
Komisyon üyeleri, Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir 
tarafından UNAM çalışmaları 
hakkında bilgilendirildi. 

Komisyonda, S.S. İhtiyaç Haritası Yardımlaşma 
Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı 
Kooperatifi, Engelliler ile Engelli Çocuk 

Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve 

İşletme Kooperatifi, S.S. İnogar Sosyal Yardımlaşma 
İnovasyon ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ile S.S. 
Ankara Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi 
temsilcileri sunum yaptı.

SANAYİ 
KOMİSYONU 
ÜYELERİNİN 
BİLKENT 
TEKNOKENT’İ 
ZİYARETİ

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın 
Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu, AK PARTİ Bolu 
Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında 24 Kasım’da toplandı.

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ALT KOMİSYONU 
TOPLANDI
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TBMM Dışişleri Komisyonu, 
uluslararası anlaşmaların 
onaylanmasına ilişkin 10 kanun 
teklifini kabul etti.

AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç başkanlığında 30 

Kasım’da toplanan komisyonda, 
gündemdeki kanun teklifleri 
görüşüldü. 

Komisyonda uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasına dair 
10 kanun teklifi kabul edildi. 

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle: 

• Türkiye ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Arasında 
Kültürel İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

• Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Arasında Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesinin 
KKTC'de Eğitim-Araştırma 
Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile Özbekistan 
Arasında Göçmen İşçilerin 
ve Aile Fertlerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunmasına İlişkin Kanun 
Teklifi, 

• Türkiye ile Moldova 
Arasında Sürücü Belgelerinin 
Karşılıklı Olarak Tanınması 
ve Değiştirilmesine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile Ukrayna 
Bakanlar Kurulu Arasında 
Ulusal Sürücü Belgelerinin 
Karşılıklı Tanınması ve 
Değişimine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

• A400M Uçağının İş Birliği 
İçinde Geliştirilmesi, Üretimi 
Evresi ve Başlangıç Desteğine 
İlişkin A400M Program Üst 
Kurulu Kararına Dair 1, 2 ve 3 
Sayılı Değişiklik Metinlerinin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

• A400M Uçağı'nın İş Birliği 
İçinde Geliştirilmesi, Üretimi 
Evresi ve Başlangıç Desteğine 
İlişkin A400M Program Üst 
Kurulu Kararına Dair 4 Sayılı 
Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile Katar Arasında 
Katar Askeri Hava Aracı 
ve Destek Personelinin 
Türkiye Cumhuriyeti 
Topraklarında Geçici 
Konuşlanması Konusunda 
Teknik Düzenlemenin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

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

• Türkiye ile Birleşmiş Milletler 
Arasında İstanbul'da OCHA 
Ofisi Kurulmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
başkanlığında 2 Aralık’ta 
toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı 
temsilcileri, "Ege Denizi'nden 
Yunanistan'a geçişlerinde 

sığınmacılara karşı Yunanistan 
ve Avrupa Birliği Sınır Güvenliği 
Birimi'ne (Frontex) bağlı güvenlik 
güçleri tarafından yapılan insan 
hakları ihlalleri" konusunda sunum 
yaptı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Daire Başkanı 
Albay Tayfun Sargın, Yunanistan 
unsurlarının, sınırlarına ulaşan 
düzensiz göçmenlerin yüzde 
83'ünü insanlık dışı muameleler 
uygulayarak "geri ittiğini" ifade 
etti. 

Bu süreçte insan haklarına aykırı 
pek çok eylemde bulunulduğunu 
söyleyen Sargın, bunların; para, 
ziynet eşyası, telefon, cüzdan, 
pasaport gibi değerli eşyaların 
gasbedilmesi, dövme, yakma, 

kelepçeleme, bir yere kapatma 
ile kelepçeli ve kelepçesiz olarak 
denize atma eylemleri olduğunu 
belirtti. 

İçişleri Bakan Yardımcısı 
İsmail Çataklı ise Yunanistan'ın 
sığınmacılara yönelik tavrı 
karşısında uluslararası farkındalık 
oluşturmak için yoğun çaba 
sarf ettiklerini, bunun önemli 
ölçüde sonuç verdiğini 
aktardı. Yunanistan'ın düzensiz 
göçmenlere karşı geçen yıl 
başlattığı "geri itme" yönteminin 
nedenlerini anlatan Çataklı, şöyle 
devam etti: 

"Biz bu kapsamda 30 bin 801 kişiyi 
Avrupa'ya yerleştirdik. Normalde 
2 bin 319 kişiyi yerleştirmemiz 
gerekiyordu ama biz sistemi 
hızlı çalıştırdık, Yunanistan'ın 
gönderdiğinin neredeyse 15 
katını Avrupa'ya yerleştirmiş 
durumdayız. 18 Mart Mutabakatı 
kapsamında üzerimize düşen 
bütün yükümlülükleri yerine 
getirdik." 

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, 
Türkiye'nin, 3,6 milyonu Suriyeli 
olmak üzere yaklaşık 4 milyon 

kayıtlı sığınmacıya ev sahipliği 
yaptığını ve onlara insani yardım 
sağladığını hatırlattı.  Çavuşoğlu, 
Türkiye'nin, sığınmacı krizinde en 
fazla sorumluluk üstlenen ülke 
olduğunu, ekonomik, toplumsal 
ve siyasi ölçekte ciddi bir yükü 
karşılamak durumunda kaldığını 
belirtti. 

AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay 
Uslu da göçmen ve yabancı 
düşmanlığının, Türkiye'de zaman 
zaman siyasi rant, oy devşirme 
amacıyla kullanıldığını dile 
getirdi. "Göçmen düşmanlığı 
dili medeniyetimize yakışmıyor." 
diyen Uslu, bunun hiçbir zaman 
iç siyaset malzemesi yapılmaması 
gerektiğini vurguladı. 

Toplantıya, Sahil Güvenlik 
Komutanı Tümamiral Ahmet 
Kendir, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Düzensiz Göç ve İnsan Ticareti 
ile Mücadele Şube Müdürü 
Binbaşı Mevlüt Ercan ile Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü 
Düzensiz Göçle Mücadele ve 
Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili 
Ramazan Seçilmiş de katıldı.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonu, AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman 
başkanlığında 2 Aralık’ta 
toplanarak, sosyal ağ 
sağlayıcılarından Google ve 
Youtube temsilcilerini dinledi.

Komisyon Başkanı 
Hüseyin Yayman, bir yıl 
içerisinde 13. toplantıyı 

yaptıklarını, bu süreçte bir dijital 
diplomasinin başladığını ifade 
ederek, "Ulusaşırı şirketlerin, 
dijital ağların temsilcilerinin, 
TBMM'ye gelmesini ve ülkemizde 
bulunmasını şeffaf, açık iletişim 
kurmasını değerli buluyoruz." 
diye konuştu. 

Kişisel verilerin korunmasının 
önemine dikkati çeken Yayman, 
"Son günlerde Facebook 
üzerindeki ve Türkiye'de 
Yemeksepeti özelinde yaşanan 
tartışmalar bu konudaki ısrarımızın 
ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha ortaya koydu." 
görüşünü paylaştı. 

İnsanların metaya dönüşmesine 
karşı olduklarının altını çizen 
Yayman, vatandaşların mağdur 
edilmesini istemediklerini söyledi. 

Yayman, sosyal ağların temsilcilik 
açmasına da çok önem 
verdiklerini vurgulayarak, "Bazı 
dijital ağların temsilcilik açmaktan 
imtina etmesini ve personel 
bulundurma meselesinde 
farklı davranmasını doğru 
bulmuyoruz. Geçen haftalarda 
bir milletvekilimizin bir hesabı ile 
ilgili sorun çıktı. Herkesin seferber 
olmasına rağmen maalesef 
48 saate yakın bir sürede geri 
alabildik. Normal vatandaşımızı 
göz önüne aldığımızda ne kadar 
mağdur olacağını gördük." 
ifadesini kullandı. 

Yayman, Türkiye'de 60 milyon 
sosyal ağ kullanıcısı olduğunu 
belirterek, Google ve Youtube'un 
yüzde 94,5 ile en çok kullanılan 
sosyal ağların başında geldiğini 
kaydetti. 

Siber zorbalık, siber faşizm ve 
nefret dilinin küresel problem 
haline geldiğini söyleyen 
Yayman, "Vatandaşlarımızı 
koruyan hukuksal mekanizmalar 
mevcut. Ama vatandaşlarımızı 
küresel dijital ağlara karşı 
korumak TBMM, iktidar ve 
muhalefetle beraber hepimizin 
görevidir." sözlerini sarf etti. 

Google Reklamcılık ve Pazarlama 
Limited Şirketi'nin Hükümet 
İlişkileri ve Kamu Politikaları 
Müdürü Erkan Kaptan, Dijital 
Mecralar Komisyonunun 
kurulmasından büyük 
memnuniyet duyduklarını 
belirterek, Komisyon üyelerini 
İstanbul'daki ofislerinde ağırlamak 
istediklerini dile getirdi. 

Google Reklamcılık ve 
Pazarlama Limited Şirketi'nin 
Hükümet İlişkileri ve Kamu 
Politikaları yöneticisi Zeynep 
Güven ise Türkiye için özel 
tasarladıkları Oyun ve Uygulama 
Akademisinde, 76 ilden 200 fazla 
üniversiteden iki bin bursiyerle  
7 aylık eğitim sürecine 
başlandığını bildirdi. Google'ın 
amiral gemisi olduğunu aktaran 
Güven, arama motorunun 
ekonomiye katkısının da 
olduğunu belirtti. 

Google LLC ve Google Bilgi 
Teknolojileri Limited Şirketi 
avukatlarından Gönenç 
Gürkaynak, Google'ın Türkiye'de 
ilk temsilcilik açan firmalardan 
olduğu ve şirketin ülkede 100'ü 
aşkın çalışanının bulunduğu 
bilgisini verdi. 

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
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TBMM Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunda 
(HSK) boşalan bir üyeliğe TBMM 
kontenjanından yapılacak seçim 
için üç aday belirledi.

Karma Komisyon,  
17 Kasım’da AK PARTİ 
Yozgat Milletvekili Bekir 

Bozdağ başkanlığında toplandı. 

Alt komisyon üyelerine, 
çalışmaları için teşekkür eden 
Bozdağ, daha sonra alt komisyon 
başkanı olarak TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanı Emine 
Zeybek'e söz verdi. Zeybek, 
alt komisyon olarak çalışmaları 
tamamladıklarını, bir aday 
adayının şartları taşımadığını 
tespit ettiklerini belirterek 
raporun karma komisyona tebliğ 
edildiğini aktardı. 

Bekir Bozdağ, daha önceki aday 
belirleme işleminin Cumhur ve 
Millet ittifaklarının uzlaşmasıyla 
gerçekleştiğini ifade ederek bu 
seçimin de önceki uzlaşmanın 
devamı mahiyetinde bir seçim 
olduğunu söyledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel 
Emre, mutabakat noktasında 
aynı konumda olduklarını 
belirterek, istifa eden üye ile 
seçilecek üye bakımından 
mutabakat noktasında bir 
fark bulunmadığına dair bilgi 
verilmesini istedi. 

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, 
daha önceki mutabakata aynen 
uyduklarını ve bir an önce seçime 
geçilmesi gerektiğini ifade ederek 
ayrı bir düşüncelerinin olmadığını 
kaydetti. 

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan 
Erel de bir uzlaşma sağlanmasının 
kendilerinin de arzusu olduğunu 

dile getirerek bu uzlaşmanın 
diğer komisyonlarda da 
sağlanmasını ümit ettiklerini 
kaydetti. 

Bozdağ, partiler adına yapılan 
konuşmaların, seçimin önceki 
uzlaşma ve mutabakat 
çerçevesinde yapılan bir seçim 
olduğunu gösterdiğini söyledi. 

Daha sonra basına kapalı devam 
eden komisyonda, 24 aday 
adayı arasından, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Havvanur Yurtsever, 
Maliye Bakanlığı Muhakemat 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Timur Borahan ve Avukat Mustafa 
Halit Çelik'in aday olarak seçildiği 
öğrenildi. 

24 Kasım’da TBMM Genel 
Kurulunda yapılan gizli oylama 
ile HSK’nın yeni üyesi olarak 
Havvanur Yurtsever seçildi.

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA  
KOMİSYON TOPLANDI
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesindeki Çocuk 
Hakları Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 
toplandı.

Meclis Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu toplantısı  
22 Aralık’ta yapıldı. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Burhan İşliyen, Komisyonda 
yaptığı sunumda, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile 2018'de iş 
birliği protokolü imzaladıklarını 
söyledi. Protokol çerçevesindeki 
konulardan birinin de "koruyucu 

aile" olduğunu aktaran İşliyen, 
"koruyucu aile" konusunda 
toplumsal farkındalık oluşması 
için çalışmalar yürüttüklerini ifade 
etti. 

Protokol kapsamında eylem 
planları da hazırladıklarını belirten 
İşliyen, şunları kaydetti: 

"İslam'da kimsesiz bir çocuğa 
sahip çıkmak, bir yetimin başını 
okşamak, evini ve gönlünü 
yetimlere açmak, onların 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmak ibadet 
bilinciyle yerine getirilmesi 
gereken bir ahlaki sorumluluk 
olarak kabul edilmiştir. Bir çocuğa 

koruyucu aile olmak, sadece 
bedeninin değil, ruhunun 
ihtiyaçlarını da gidermek, onu 
önce kendisine, sonra topluma 
kazandırmak, kendisi ve 
çevresiyle barışık, verimli, mutlu 
bir insan yetiştirmek kutsal bir 
görev addedilmelidir." 

Hazreti Muhammed'in de bir 
yetim olduğunu anımsatan 
İşliyen, "Annesini kaybettikten 
sonra dedesi Abdülmuttalib'in 
yanında yetişmişti. Dedesinin 
vefatı üzerine ise amcası Ebu 
Talib'in himayesine girmişti. 
Peygamber Efendimiz, akrabası 
da olsa bir koruyucu ailenin 
yanında kalmıştı." bilgisini verdi.

TBMM Başkanvekili Celal 
Adan, Genel Kurulda, 
yükseköğretim kurumlarının 

hukuk dallarında görev yapan 
öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından aday gösterilen 3 
adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik 
için seçim yapılacağını duyurdu. 

Adan, TBMM Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonunca belirlenen 
aday listesini okuttu. 

HSK üyeliği seçiminin gizli 
yapılan birinci tur oylamasına 348 
milletvekili katıldı. 

Seçimlerde Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Havvanur Yurtsever 
323 oy, Maliye Bakanlığı 
Muhakemat Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Timur Borahan 7 
oy, Avukat Mustafa Halit Çelik 5 
oy aldı. 

2 oyun boş kullanıldığı seçimde, 
11 oy da geçersiz sayıldı. 

Birinci tur oylamada, Anayasa'da 
öngörülen üye tam sayısının 3'te 
2 çoğunluğunun (400) üzerinde 
oya ulaşılamaması üzerine ikinci 
tura geçildi. 

Bu turda Anayasa'da öngörülen 
üye tam sayısının 5'te 3 
çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur 
oylamada da aranan çoğunluğa 
ulaşılamadığı için en fazla oy 
alan iki aday arasında ad çekme 
suretiyle üye seçimine gidildi. 

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın 
çektiği kurada, Havvanur 
Yurtsever, HSK'nin yeni üyesi 
olarak seçildi. 

TBMM GENEL KURULUNDA,  
HSK ÜYELİĞİNE HAVVANUR  
YURTSEVER SEÇİLDİ

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU
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TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Kadın İstihdamının Arttırılması, 
Kadın Girişimciliğinin, 
Kooperatifçiliğinin 
Güçlendirilmesi ve 
Desteklenmesi Kapsamında 
Mevcut Sorunların Tespiti ve 
Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi 
Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Çiğdem 
Erdoğan Atabek başkanlığında 
18 Kasım’da toplandı.

Toplantıda sunum yapan 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Genel Müdürü Oğuz 

Kağan Güldoğan, 2002 yılından 
2021 Ekim sonuna kadar İŞKUR 
tarafından yaklaşık 10 milyon  
700 bin kişinin işe yerleştirildiğini; 
bunun yüzde 31,2'sini kadınların 
oluşturduğunu söyledi. 

İŞKUR tarafından 2020 yılında 
toplam 868 bin 744 kişinin işe 
yerleştirildiğini, bunun  
yüzde 33,3'ünü kadınların 
oluşturduğu bilgisini veren 

Güldoğan, "2021 yılı Ocak-Ekim 
döneminde İŞKUR tarafından 
toplam 1 milyon 86 bin kişi işe 
yerleştirilmiş olup, bunun yüzde 
35'i kadındır." diye konuştu. 

Aktif iş gücü programları 
kapsamında işbaşı eğitim 
programı ve mesleki eğitim 
kurslarından kadınların yoğun 
bir şekilde faydalandığını 
belirten Güldoğan, işbaşı eğitim 
programlarının 2009 yılından 
bu yana uygulandığını ve özel 
sektörü hedeflediğini kaydetti. 
Bu programın en az 2 sigortalı 
çalışanı bulunan ve kamu kurumu 
teşkilatında yer almayan tüm 
iş yerlerinde uygulanabildiğini 
aktaran Güldoğan, işverenlerin 
yüzde 50 istihdam taahhüdü 
vererek çalışan sayılarının 
yüzde 30'una kadar iş yeri 
eğitim programına katılımcı 
alabildiklerini kaydetti. 

2009 yılından 2021 Ekim sonuna 
kadar 2 milyon 228 bin kişinin 
işbaşı eğitim programlarından 
yararlandırıldığını, bunun yüzde 

48,9'unun kadın olduğunu 
bildiren Güldoğan, "2020 
yılında 336 bin kişi işbaşı eğitim 
programlarından yararlandırıldı, 
bunun yüzde 47'si kadındır. 
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
318 bin kişi işbaşı eğitim 
programlarından yararlandırıldı, 
bunun yüzde 50,4'ü kadın." dedi. 

Güldoğan, 2002 yılından 2021 
Ekim sonuna kadar İŞKUR 
tarafından toplam 1,8 milyon 
kişinin mesleki eğitim kurslarından 
faydalandırıldığını, bunun yüzde 
57,7'sinin kadın olduğunu; 2020 
yılında toplam 87 bin kişinin 
faydalandırıldığını, bunun yüzde 
69'unun kadın olduğunu; 2021 yılı 
Ocak-Ekim döneminde toplam 
86 bin kişinin faydalandırıldığını 
ve bunun da yüzde 72'sinin kadın 
olduğunu bildirdi. 

Güldoğan, aktif iş gücü 
programlarından 2002 yılından 
2021 Ekim sonuna kadar 
toplam 4,5 milyon kişinin 
faydalandırıldığını, bunun yüzde 
52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

KEFEK KADIN İSTİHDAMI ALT KOMİSYONU
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM, 2021 yılında da 
Covid-19 salgını şartları altında 
çalışmalarını yürüttü;  
106 birleşimde yaklaşık 800 saat 
çalıştı

Meclis, 24 kanun 
teklifini yasalaştırdı, 61 
uluslararası anlaşma ile 

5 asker gönderme tezkeresini 
kabul etti.

TBMM Genel Kurulu, son bir yılda 
Covid-19 salgını şartlarında yoğun 
mesai harcayarak, 106 birleşimde 
yaklaşık 800 saat çalıştı.

Meclis, 2021'de toplumun ihtiyaç 
duyduğu yasal düzenlemeleri 
hayata geçirmek için zorlu 
koşullarda mesai yürüttü.

Genel Kurulda 1 Ocak'tan itibaren 
24 kanun teklifi yasalaştırıldı,  

61 uluslararası anlaşma ile Aden 
Körfezi, Mali ve Orta Afrika, Irak 
ve Suriye, Lübnan ve Azerbaycan 
olmak üzere 5 yurt dışına asker 
gönderme tezkeresi kabul edildi.

Mecliste bu süreçte toplam 106 
birleşim, 429 oturumda 785,5 saat 
görüşme gerçekleştirildi.

Meclis, 2021'de en uzun 
mesaisini 17-18 Temmuz'da, Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi üzerinde 
gerçekleştirdi. Milletvekilleri, 
bu kapsamda aralıksız 24,5 saat 
mesai yaptı.

Kanunlaşan düzenlemeler 
arasında kamuoyunun yakından 

takip ettiği, hayvanların korunması 
konusunda önemli tedbirler 
içeren, bu kapsamda hayvanlara 
yönelik bazı eylemleri suç olarak 
düzenleyen 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 ve 
2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak 
kabul edilmesini sağlayan kanun 
da yer alıyor.

Meclisin 2021'deki son işi ise 
ücret ve maaşların asgari ücret 
tutarından gelir ve damga 
vergisi alınmamasını da içeren 
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak 
oldu.

MECLİSİN SALGIN ŞARTLARINDA ZORLU 
YASAMA MESAİSİ
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İhracatı Geliştirme AŞ'ye, 
ihracatçı birliklerince gerekli 
sermaye katkısı sağlanacak.

• Türkiye İhracat Kredi Bankası 
AŞ, kamu bankalarına tanınan 
istisna ve muafiyetlere sahip 
olacak.

• Serbest bölge kurucu ve 
işletici şirketlerine yönelik, 
kurumlar ve gelir vergisi 
istisnası getirilecek.

• Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, 4 Kasım’da TBMM 
Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı.

• Kanun ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Türkiye 
İhracat Kredi Bankası Anonim 
Şirketinin öz kaynaklarıyla 
kurulan İhracatı Geliştirme 
Anonim Şirketine, ihracatçı 
birliklerince gerekli sermaye 
katkısı sağlanacak. İhracatı 
Geliştirme AŞ'ye aktarılmak 
üzere, FOB ihraç bedelinin 
on binde üçüne kadar 
(hizmet sektörlerinde brüt 
asgari ücretin on katına 
kadar) kesinti yapılacak.

Gelir ve kurumlar vergisi 
muafiyeti

• Serbest bölge kurucu ve 
işletici şirketlerin, serbest 

bölgelerin kurulması 
ve işletilmesiyle ilgili 
faaliyetlerden elde ettikleri 
kazançlar, 30 yılı geçmemek 
üzere gelir veya kurumlar 
vergisinden istisna tutulacak. 
Bu istisna, münhasıran alım 
satım veya depo işletmeciliği 
faaliyet ruhsatı sahibi 
kullanıcılarından elde edilen 
kazançları kapsamayacak.

• Türkiye İhracat Kredi Bankası 
AŞ, diğer kamu bankalarına 
halihazırda tanınan istisna ve 
muafiyetlere sahip olacak.

• Düzenlemeyle, Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu'nda da değişiklik 
yapılacak.

• Meslek kuruluşu üyelerine; 
yalnızca kayıtlı olduğu 
meslek kuruluşuyla sınırlı 
kalmak kaydıyla Ticaret 
Bakanlığı e-Esnaf ve sanatkâr 
veri tabanı üzerinden, 
üyelerin adı soyadı, sicil 
numarası ile sabit iş yeri 
olanların iş yeri adresi 
bilgilerini içeren listeye erişim 
yetkisi verilecek.

Kaçak eşya naklinde kullanılan 
taşıtlar

• Kanunla Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu'nun kaçak 
eşya naklinde kullanılan 
taşıtlar için el koyma ve 
alıkoyma tedbirlerinin nasıl 
uygulanacağına ilişkin 

hükümler düzenleniyor. 
Türkiye'de sicile kayıtlı 
olmaması ya da soruşturma 
ve kovuşturma devam 
ederken kaçakçılık 
suçunun işlenmesinde 
tekrar kullanılması halinde 
el konulan taşıt, el koyma 
kararı veren mercilerce 
alıkonulacak.

• Düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce kaçak 
zannıyla el konulan eşya 
hakkında da bu hüküm 
uyarınca işlem yapılacak.

• Çek Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle üzerindeki  
yazılı keşide tarihinden 
önce çeklerin ödenmek için 
muhatap bankaya ibrazının 
geçersiz olmasına ilişkin 
düzenlemenin uygulama 
süresi, 31 Aralık 2023 tarihine 
kadar uzatılacak.

• Türk Ticaret Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle şirketlerin 
tasfiye sürecinde alacaklılara 
üçüncü kez yapılan çağrı 
tarihinden itibaren kalan 
varlığın dağıtılmamasına dair 
öngörülen 6 aylık süre 3 aya 
indirilecek.

• Cumhurbaşkanı 
Kararnamesiyle Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının isminin 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı olarak 
değiştirilmesine paralel 
olarak Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu'nda da 
değişiklik yapılacak.

İHRACATÇILARA YÖNELİK TEŞVİKE 
İLİŞKİN TEKLİF TBMM GENEL KURULUNDA 
YASALAŞTI



Türk askerinin Azerbaycan'daki 
görev süresinin 1 yıl 
uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,  
10 Kasım’da TBMM  
Genel Kurulunda kabul  
edildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla gönderilen 

tezkerede, Azerbaycan'ın işgal 
altındaki topraklarını kurtarma 
mücadelesinde elde ettiği 
başarılı ve sahada oluşan yeni 
durum sonucunda, Azerbaycan, 
Ermenistan ve Rusya tarafından 
9 Kasım 2020'de imzalanan "Üçlü 
Bildiri"de, bölgedeki istikrarın 
korunması amacıyla öngörülen 
faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Tezkerede, uluslararası hukuk 
ve meşru egemenlik hakları 
temelinde, toprak bütünlüğü 
dahil tüm haklarını savunabilmesi 
için sürecin başından itibaren 
Azerbaycan'a güçlü destek veren 
Türkiye'nin, bölgede barış ve 
istikrarın korunup güçlendirilmesi 

ve bunu kolaylaştıracak biçimde 
iktisadi altyapının inşa ve 
ihyası için önemli girişimlerde 
bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte 
oluşturduğu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) personelinin 
görev yaptığı Ortak Merkez'in, 
faaliyetlerine başarıyla 
devam ettiğine dikkat çekilen 
tezkerede, Türkiye'nin, Ortak 
Merkez vasıtasıyla da bölgenin 
güvenliğine ve taraflar arasında 
güven inşasına katkı sağladığı 
vurgulandı.

TSK personelinin Ortak 
Merkez'deki görevlerine devam 
etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki 
etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal 
çıkarlarının bir gereği olduğuna 
dikkat çekilen tezkerede, şunlar 
kaydedildi:

"Bu mülahazalarla 16 Ağustos 
2010'da imzalanan 'Türkiye 
Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması' hükümlerinden 

kaynaklanan taahhütlerimizi 
yerine getirmek, ateşkesin 
gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, 
bölgede barış ve istikrarın 
sağlanması amacıyla Türkiye'nin 
yüksek menfaatlerini etkili şekilde 
korumak ve kollamak üzere, 
hudut, şümul, miktar ve zamanı 
Cumhurbaşkanınca takdir ve 
tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, Ortak Merkez'in 
görevlerinin ifası yönünde 
hareket etmek üzere yabancı 
ülkelere gönderilmesi, bu 
kuvvetlerin Cumhurbaşkanı’nın 
belirleyeceği esaslara göre 
kullanılması ile risk ve tehditlerin 
giderilmesi için her türlü tedbirin 
alınması ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin 
Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek esaslara göre 
yapılması için, 17 Kasım 2020 
tarihli ve 1272 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kararı ile 
verilen iznin süresinin 17 Kasım 
2021'den itibaren bir yıl uzatılması 
hususunda gereğini Anayasa'nın 
92. maddesi uyarınca bilgilerinize 
sunarım."

AZERBAYCAN TEZKERESİ’NİN SÜRESİ  
BİR YIL UZATILDI
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• Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında 
açık artırmayla yapılacak.

• Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin 
yerine getirilmemesi halinde, çocuğun 
menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet 
kendisinde olmayan anne veya babanın talebi 
üzerine velayet değiştirilebilecek.

• Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki 
kurulmasına dair ilam ya da tedbir 
kararlarının yerine getirilmesine ilişkin 
işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 
Müdürlüğünce belirlenen teslim mekânlarında 
gerçekleştirilecek.

• Kanuna göre, haczolunan malın satışı, Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik 
satış portalında açık artırmayla yapılacak. Açık 
artırmada teklif süresi 7 gün olacak.

• Elektronik satış portalının işleyişini, güvenliğini 
tehlikeye sokan, satış portalına erişimi 
engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte 
eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 
satış portalına girişi, Adalet Bakanlığınca 3 ay 
süreyle engellenecek. Talebi halinde borçluya, 
haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki 
verilecek.

• Haczedilen malların elektronik ortamda satışına 
ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet 
Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, buna 
ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda 
ülke genelinde uygulamaya geçilecek.

• Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki 
kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından 
verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun 
üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca 
kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 
Müdürlüklerince yerine getirilecek.

• İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk 
teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine 

dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla 
kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında 
uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi 
emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler 
yürürlükten kaldırılacak.

• Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki 
kurulmasına dair ilam ya da tedbir 
kararlarının yerine getirilmesine ilişkin 
işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 
Müdürlüğünce belirlenen teslim mekânlarında 
gerçekleştirilecek.

• Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir 
kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim 
emrine aykırı hareket edenler ile emrin 
gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, 
bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç 
teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile 
cezalandırılacak.

• Çocuğun uzman veya öğretmen tarafından 
yükümlüden ya da hak sahibinden teslim 
alındığı veya diğerine teslim edildiği 
sırada kayda alınan ses veya görüntülerin 
internet ortamında yayımlanması nedeniyle 
kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri süren 
ilgililer, içeriğin çıkarılmasını veya erişimin 
engellenmesini isteyebilecek.

• Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin 
yerine getirilmemesi halinde, çocuğun 
menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet 
kendisinde olmayan anne veya babanın talebi 
üzerine velayet değiştirilebilecek.

• Salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında 
bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda 
bulunup da açık ceza infaz kurumlarına 
ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 
cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin 
bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye 
kadar uzatılabilecek.

5. YARGI PAKETİ’Nİ İÇEREN 
KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi, 25 Kasım’da TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Kanuna göre: 

• Yenilenebilir enerji 
üretiminin teşvik edilmesi 
için muafiyet sınırı olarak 
öngörülen, meskenlerin 
çatı ve cephesine kurulan 
güneş enerjisi santrallerinin 
kurulu gücünün 10 kilovat 
olması şartı, 25 kilovata kadar 
çıkarılacak.

• Tüm ücret ve maaşların asgari 
ücret tutarı kısmından gelir ve 
damga vergisi alınmayacak. 
Buna göre, hizmet erbabı, 
ödemenin yapıldığı ayda 
geçerli olan asgari ücretin 
aylık brüt tutarından işçi 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) ve işsizlik sigortası 
primleri düşüldükten sonra 
kalan tutarına isabet eden 
ücretlerin istisnayı aşan ücret 
gelirinin vergilendirilmesinde, 
verginin hesaplanacağı gelir 
dilim tutarı ve oranları istisna 
kapsamındaki tutarlar da 
dikkate alınarak belirlenecek.

• Ödenecek vergi tutarı 
bu suretle bulunan vergi 
tutarının içinde, istisna tutara 
isabet eden kısım düşülmek 
suretiyle hesaplanacak. İstisna 
nedeniyle alınmayacak olan 
vergi, ilgili ayda aylık asgari 
ücret üzerinden hesaplanması 
gereken vergiyi aşamayacak. 
Birden fazla işverenden 
ücret alanlar için bu istisna 
sadece en yüksek olan ücrete 
uygulanacak.

• Ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesinde asgari 
ücretin aylık brüt tutarının 
yüzde 85'i gelir vergisinden 
istisna edildiği için uygulama 
alanı kalmayan "Asgari 
Geçim İndirimi" düzenlemesi 
yürürlükten kalkacak.

• Hizmet erbabına ödenen 
ücretlerin aylık brüt asgari 
ücrete isabet eden kısmı 
üzerinden damga vergisi 
alınmayacak.

• Milli Savunma Bakanlığı 
ve Savunma Sanayii 
Başkanlığınca yürütülen 
savunma sanayisi projelerine 
ilişkin bu kuruma ilgili projeler 
kapsamında yapılan teslim ve 
hizmetler, katma değer vergisi 
istisnası kapsamına alınacak.

• BOTAŞ’ın nakit yönetiminin 
sağlıklı şekilde yürütülebilmesi 
için şirketin Ticaret Bakanlığına 
bağlı tahsil dairelerine, 
yapılandırılmış borçları 
dahil ödenmeyen her türlü 
vergi, fon ve paylar ile idari 
para cezaları, bunlara bağlı 
gecikme zammı ve gecikme 
faizlerinden oluşan borçları, 
Hazineden görevlendirme 
bedeli alacaklarına karşılık 
mahsup edilerek terkin 
edilecek.

• 2021 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu'nda yer alan 
genel bütçe gelir tahmini 
üzerinde gerçekleşen 
gelir kadar, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri 

ile özel bütçeli idarelerin 
bütçelerine ödenek eklemeye 
Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 
İlgili kanunları gereğince 
genel bütçe gelirleri karşılığı 
yapılan ödenek eklemeleri bu 
tutardan düşülecek.

• Türkiye’de yerleşik sigorta 
şirketlerince düzenlenen 
kefalet senetleri de 
güvenli elektronik imza ile 
düzenlenebilecek.

• Büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler, kendisinden izin 
veya ruhsat almak ya da hat 
kiralamak suretiyle çalışan ve 
toplu taşıma hizmeti yürüten 
gerçek ve tüzel kişilere, 
nüfus, hattın uzunluğu ve 
hattı kullanan sayısı kriterlerini 
esas alarak tespit edeceği 
hatlardaki toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz 
veya indirimli yararlananlara 
ilişkin gelir desteği ödemesi 
yapabilecek.

• Kamu üniversite hastanelerinin 
finansal sürdürülebilirliğinin 
desteklenmesi için kamu 
üniversite sağlık hizmeti 
sunucularının, 2021'de 
verdikleri sağlık hizmet 
bedelinin, götürü bedel 
sözleşme tutarından düşük 
olması durumunda aradaki 
fark terkin edilecek. Terkin 
edilen bu tutar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bütçesine bu amaçla 
tahsis edilecek ödenekten 
karşılanacak.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN, 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TBMM Genel Kurulunda 22 Aralık’ta kabul edilen, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve 
damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, 25 Aralık’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet 
Meclisi futbol takımları, 15 
Kasım KKTC'nin 38. kuruluş yıl 
dönümü dolasıyla 13 Kasım’da 
Lefkoşa'da dostluk maçı yaptı.

Lefkoşa Atatürk 
Stadyumu'ndaki 
mücadelenin açılış 

seremonisine, KKTC 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz 
Sucuoğlu, Türkiye ve KKTC'den 
milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve 
diğer yetkililer katıldı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, maç 
öncesi yaptığı konuşmada, 
Türkiye'den gelen misafirlere 
"Hoş geldiniz." dedi. 

Tatar, "KKTC'nin kuruluşunun 38. 
yıl dönümünde, böyle güzel 
bir karşılaşmayı izlemek için 
buradayız. Dostluk, kardeşlik 
kazansın. Bizim zaten kardeş 
olduğumuzu bütün dünya 
görüyor. Bütün dünya, Türkiye'nin 
her zaman KKTC'nin yanında 
olduğunu biliyor. Böyle bir 
dostluk karşılaşmasıyla da esas 
itibarıyla KKTC'ye uygulanmakta 
olan ambargoların ne kadar 
anlamsız, çağ dışı ve insanlığa 
aykırı bir hareket olduğu mesajını 
buradan hep birlikte veriyoruz." 
diye konuştu. 

Meclis Başkanı Sennaroğlu, 
TBMM'den gelen milletvekili 
heyetini selamlayarak, 15 Kasım 
Cumhuriyet Bayramı kapsamında 
iki ülkenin meclisleri arasındaki 
müsabakanın geleneksel hale 
gelmesi gerektiğini söyledi. 

Dostluk karşılaşmasını KKTC 
Cumhuriyet Meclisi 4-2 kazandı.

TBMM VE KKTC CUMHURİYET 
MECLİSİ FUTBOL TAKIMLARI 
DOSTLUK MAÇI YAPTI

Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi arasında imzalanan iş birliği 
protokolü ile TBMM yerleşkesinde satranç 
merkezi kurulacak.

TBMM’de 23 Aralık’ta düzenlenen imza 
törenine TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter 

Yardımcısı Naim Çoban, TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanı Dr. Necati Sungur, TBMM 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 
Muaz Ayhan Işık ile Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Gülkız Tulay katıldı. 

İmzalanan protokol ile 2022 yılında Türkiye’nin 
en iyi sporcularının katılımıyla TBMM Kupası 
organizasyonunun başlatılması hedefleniyor. 

Çocuk ve Gençlik Buluşmaları adı altında, TBMM 
yerleşkesinde, Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde 
7-20 yaş arasındaki sporcular arasında yarışmalar 
yapılması planlanıyor. 

Proje ile milletvekilleri ve TBMM personelinin 
satranç eğitimi alabileceği ve turnuva yapabileceği 
satranç eğitim alanı oluşturulacak. Açık alanda da 
bahçe satranç takımı kurulacak. 

TBMM’DE SATRANÇ MERKEZİ KURULACAK
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Protokol, 18 Kasım’da 
TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu 

ile Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar arasında 
imzalandı. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, imza töreninde 
yaptığı konuşmada, TBMM'nin 
Ankara Üniversitesi ile daha 
önce de birçok kez iş birliği 
içinde bulunduğunu belirterek, 
Ankara Üniversitesinin Rektörlük 
bünyesinde kurmuş olduğu 
Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü 
ile de Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sürekli katkı sunduğunu 
ifade etti. 

Kumbuzoğlu, imzalanan yeni 
protokol ile milletvekillerinin 

yanı sıra TBMM personeli ve 
yakınlarının da eğitim amaçlı 
açılacak kurslardan istifade 
edebileceğini belirtti. 

TBMM'de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar ise konuşmasında 
Ankara Üniversitesi olarak 
ellerindeki tüm imkânlarla millete 
hizmet etmeyi kendilerine görev 
addettiklerini ifade etti. 

Ankara Üniversitesi ile Meclisin 
sürekli iletişim halinde 
bulunduğunu ifade eden Ünüvar, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop'a teşekkürlerini iletti. 

İmzalanan protokol ile Ankara 
Üniversitesi ile TBMM arasında 

kurulan ilişkilerin daha iyi noktaya 
ulaşacağını ifade eden Ünüvar, 
imzalanan protokolün hayırlara 
vesile olması dileğinde bulundu. 

Protokol, talepte bulunan 
milletvekillerine, TBMM 
personeline ve bu kişilerin 
eş ve çocuklarına, Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak faaliyet 
gösteren TÖMER'de (Ankara 
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
%40 indirimli olarak çeşitli dillerde 
eğitim verilmesini kapsıyor. 

Ayrıca protokol kapsamında, 
TBMM tarafından uygun 
görülmesi halinde, üniversite 
tarafından TBMM'nin ihtiyacına 
yönelik sınav ve kurs hizmetleri 
de düzenlenecek.

TBMM'ye gelen 46 kişilik 
heyet, TBMM Genel  
Sekreteri Mehmet Ali 

Kumbuzoğlu tarafından ağırlandı. 
Rehber eşliğinde Meclisi gezen 
heyet, Genel Kurul Salonu'nu da  
ziyaret etti. 

Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Çerkezköy Temsilcisi Hasan 
Hüseyin Yarlıgan, "TBMM 
Başkanımız Sayın Mustafa 
Şentop'un misafiri olarak 
Meclisteydik. Gazi Meclisimizde 
olmak bizim için büyük bir onur. 

Başta Sayın Meclis Başkanımıza 
ve bizleri ağırlayan TBMM Genel 
Sekreteri Sayın Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ile AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekilimiz Sayın Çiğdem 
Koncagül'e teşekkür ediyoruz." 
dedi.

ÇERKEZKÖYLÜ GAZİLERDEN 
TBMM’YE ZİYARET

TBMM İLE ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara 
Üniversitesi arasında başta eğitim ve ortak 
anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 
iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy heyeti, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un daveti üzerine 
11 Kasım’da Meclisi ziyaret etti.
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SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ FESHİ

(17 Kasım 1930)

Cumhuriyet döneminde ikinci çok parti denemesi, 
1930’lu yılların başında gerçekleşti. Mustafa Kemal 
Paşa, TBMM’de muhalefet görevini üzerine alacak, 
ama kendisine sadık kalacak bir partinin kurulmasını 
istiyordu. Bu çerçevede Mustafa Kemal Paşa, Paris’te 
Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Fethi (Okyar) 
Bey’e, 1930’un yaz aylarında bir parti kurmasını teklif etti. 
Partinin adını, programını ve üyelerini bizzat kendisi 
belirledi. Amacı, hem tek parti yönetiminin toplumda 
yol açtığı huzursuzluğu gidermek, hem de hükûmetin 

uyguladığı devletçilik politikasına karşı olan serbest ekonomi taraftarlarını denetim altında tutmaktı. 

Ali Fethi Bey, 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı (SCF) resmen kurdu. Partinin kuruluşu 
toplumun büyük bölümü tarafından coşkuyla karşılandı. SCF, ilk aylarında Mecliste hükûmete yönelik 
eleştirilerini korkusuzca yaptı; ancak kısa sürede partiler arasında gerginlik arttı. SCF’nin kapanmasına yol 
açan son olay, TBMM’de Ali Fethi Bey’in belediye seçimlerinde yapılan yolsuzluklara ilişkin önergesinin 
tartışılmasında ortaya çıktı. Bu tartışmalarda Ali Fethi Bey, bazı mebuslar tarafından, rejim düşmanlığıyla 
suçlandı. Başlangıçta, partiler arası çekişmelerde tarafsız olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Paşa, 
Cumhuriyet Halk Fırkalılar (CHF) tarafından, kurucusu olduğu partiyi desteklemeye ikna edildi. Böylece, 
Mustafa Kemal Paşa’ya karşı gelmek durumunda bırakılan SCF Genel Başkanı Ali Fethi Bey, kuruluşundan 
üç ay sonra, 17 Kasım 1930 tarihinde partiyi feshetme kararı aldı. Parti, iki ay sonra da Bakanlar Kurulu 
kararıyla kapatıldı (21 Ocak 1931). 

CUMHURBAŞKANI GAZİ MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’ÜN VEFATI (10 Kasım 1938) 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sağlığı 1937 yılında ciddi şekilde bozuldu ve 
1938 yılı içinde de rahatsızlığı hızla ilerlemeye 
başladı. İlerleyen hastalığı onu, Cumhuriyet’in 
15. yılını kutlama törenlerine katılmaktan 
alıkoymuştu. 17 Ekim 1938’de girdiği ilk 
komadan iki gün sonra çıktı, ancak 8 Kasım’da 
başlayan ikinci komayı atlatamadı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mareşal 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 
Perşembe günü sabah 09.05’te Dolmabahçe 
Sarayı’nda hayata veda etti. 

Gazi hayattayken, “Beni milletim nereye isterse gömsün.” demişti ve hükûmet, naaşını Ankara’ya getirmeyi 
uygun gördü. Ona yaraşır bir anıt mezar inşa edilinceye kadar tabutunun Etnografya Müzesine konulmasına 
karar verildi. İslamî geleneklere uygun olarak yıkanan naaşı, Mustafa Hayrullah Diker ve Süreyya Hidayet 
Sezer tarafından tahnit edildikten sonra kurşunlu bir tabuta konuldu. Daha sonra bir Türk Bayrağı’na sarılarak 
halkın ziyareti için hazırlanan katafalka yerleştirildi. Cenaze namazı, 19 Kasım’da Dolmabahçe’de Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Şerafeddin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Aynı gün top arabasıyla Sarayburnu’na taşınan 
tabutu önce Zafer torpidosuna, arkasından Yavuz zırhlısına aktarılarak Diliskelesi’nde trene yüklendi. 20 Kasım 
sabahı Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalkta ziyarete açıldı. 21 Kasım 1938’de muhtelif 
devlet temsilcilerinin ve askerî birliklerin katıldığı görkemli bir törenle Ankara Etnografya Müzesindeki geçici 
kabre konuldu. Anıtkabir’in inşası tamamlanınca da 10 Kasım 1953’te buraya nakledildi. 

TARİHTE BU AY 
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II. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAHİRE GÖRÜŞMELERİ   
(Kasım-Aralık 1943)

30-31 Ocak 1943’te gerçekleştirilen Adana Konferansı Türkiye 
için önemli bir görüşmeydi. Churchill ve İnönü, Adana/
Yenice İstasyonu’nda Cumhurbaşkanlığına ait özel vagonda 
bir araya geldiler. Türk heyetinde Cumhurbaşkanı İnönü’nün 
yanısıra Başbakan Şükrü Saracoğlu, Dışişleri Bakanı Numan 
Menemencioğlu, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve bazı 
danışmanlar vardı. Birbirine taban tabana zıt fikirlerin çatışması 
olan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. 

Kahire’de İngiliz Dışişleri Bakanı Eden ile Türk Dışişleri Bakanı 
Menemencioğlu’nun buluşması da (17 Kasım 1943) Adana’daki görüşmeden sonra gerçekleşen ve 
Müttefik kuvvetlerin Türkiye’yi savaşa sokmanın bir yolunu bulma çabalarından biriydi. İngiliz Büyükelçi 
Hugessen ile Menemencioğlu, Kahire’ye uçuş koşullarının kötü olması sebebiyle trenle gittiler. Zorlu 
seyahat sonrasında görüşmeler her iki taraf için de çetin geçti. Türk tarafı bu görüşmede Müttefiklere 
önceki görüşmede kararlaştırılan acil savunma ihtiyaçları sağlanmadan harbe dahil olmanın Türkiye’nin 
güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti. 

Adana ve Kahire’den sonra Cumhurbaşkanı İnönü, Roosevelt ve Churchill ile II. Kahire Görüşmelerinde 
(3-6 Aralık 1943) tekrar bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye üzerindeki baskının en yüksek hissedildiği 
toplantıydı. İngilizlerin Türkiye’nin savaşa dahil olacağı kesin bir tarih isteklerine İnönü, verileceği söylenen 
malzemelerin tamamlanmadığını öne sürerek direndi ve görüşmeyi bir yükümlülük altına girmeden bitirdi. 
Ancak, 1944 yılından itibaren İngiliz baskısı giderek arttı. Hem baskıların artması hem de Müttefiklerin 
galip geleceğinin artık belirginleşmesiyle Türkiye tercihini yaptı ve 2 Ağustos 1944’te önce Almanya ile 
diplomatik ilişkilerini kesti, ardından da 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek, yeni 
dünya düzeninde hangi tarafta yer alacağını gösterdi. 

DEMOKRATİK PARTİNİN KURULMASI  
(18 Aralık 1970) 

1970 yılının ortalarında Adalet Partisi (AP) içindeki bazı muhalif 
milletvekillerinin, partiden ayrılıp yeni bir parti kuracakları ileri 
sürülüyordu. Muhalifler, 18 Aralık 1970’te, Yüksel Menderes’in 
önerisiyle adını “Demokratik Parti” koydukları partinin dilekçesini 
İçişleri Bakanlığına verdi. Demokratik Partinin kurucuları arasında 
Sadettin Bilgiç, TBMM Başkanlığından istifa eden Ferruh Bozbeyli, 
Adnan Menderes’in oğulları Yüksel ve Mutlu Menderes, Celal 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy gibi isimler vardı. Partinin amblemi, 
“başparmağı açık sağ el” işaretiydi. DP’nin kurucuları, partinin 

kuruluşundan hemen sonra Ferruh Bozbeyli’yi genel başkan seçtiler. Sadettin Bilgiç ve Yüksel Menderes de 
genel başkan vekilliklerine getirildi. 

Demokratik Parti, kuruluşundan sonra girdiği, 14 Ekim 1973’teki genel seçimlerde %11,9 oy alarak 45 milletvekili 
kazandı; aynı tarihte yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinde ise %10,4 oy almasına 
rağmen senatör çıkaramadı. Mart 1975’te Demirel’in başbakan olduğu I. Milliyetçi Cephe (MC) Hükûmeti’nde 
yer alıp almama tartışmaları sırasında Demokratik Partide bölünmeler yaşandı; bazı milletvekilleri AP’ye geçti. 
Bu kayıplardan sonra DP eski gücünü kaybetti, parti tabanı AP’ye ve diğer sağ partilere kaydı. DP, 5 Haziran 
1977 milletvekili genel seçimlerinde ancak 1 milletvekili çıkarabildi ve Genel Başkan Bozbeyli milletvekili 
seçilemedi. Bunun üzerine Bozbeyli, 18 Aralık 1978’de genel başkanlıktan istifa etti ve aktif siyasetten çekildi. 
Partinin genel başkanlığına, Konya Milletvekili Faruk Sükan geçti. Sükan, Ocak 1978’de Bülent Ecevit’in 
başbakan olduğu koalisyon hükûmetinde, başbakan yardımcısı olarak görev aldı. İlerleyen tarihlerde iyice 
güç kaybeden parti, 4 Mayıs 1980’de yapılan dördüncü büyük kongresinde aldığı kararla kendini feshetti ve 
mal varlığı Türk Kızılayına devredildi. DP, yaklaşık 10 yıl, Türkiye tarihinin buhranlı bir döneminde siyasî hayatta 
yer aldı. Daha çok AP’nin gölgesinde kaldı ve onunla girdiği mücadelede başarısız olup siyasî sahneden 
çekildi. 
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Sarıkamış Harekâtı 
(22 Aralık 1914/ 6 Ocak 1915)

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Kuvvetlerinin ilk harekâtı Ruslara 
karşı oldu. Rus ordusu savaş 
ilanının hemen ertesinde Doğu 
Cephesi’nden Türk topraklarına 

girdi. Ruslar karşısında Osmanlı 
hudut birlikleri bölgeyi 
terk ederken, Rus General 
Bergmann bunu bir  fırsat olarak 
değerlendirerek ilerleyişine 
devam etti. Buna karşı III. Ordu 
Komutanı Hasan İzzet Paşa 6 
Kasım 1914’te Rus birliklerine 
Erzurum Köprüköy’de karşı 

taarruza başladı. Ruslar, ağır 
bir mağlubiyet aldılar; ancak 
Türk ordusu altın fırsatı kaçırdı. 
Hasan İzzet Paşa, birliklerini kitle 
olarak saldırıya kaldırmak yerine 
parçalar halinde sevk etti ve 
daha savunmacı bir taktik izlediği 
için Rus ordusu imha olmaktan 
kurtuldu. 

I. DÜNYA 
SAVAŞI’NDA 
DOĞU ANADOLU 
CEPHESİ
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Köprüköy Muharebesi’ndeki 
başarı üst komuta kademesini 
cesaretlendirirken askerin de 
motivasyonunu artırdı. Rusların 
hazırlıksız olması ile 17 Kasım 
1914’te birlikler yine parçalar 
halinde taarruza kalktı. İki gün 
süren Azap Muharebesi’nin her 
iki tarafa da maliyeti ağır oldu. 
Çatışmaların doruğa çıktığı anda 
ağır zayiattan paniğe kapılan III. 
Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, 
taarruzu durdurarak geri çekilme 
emri verdi. Geri çekilmenin 
karmaşıklığı neticesinde ortaya 
çıkan zayiat muharebeden fazla 
oldu. Aynı zamanda bu geri 

çekilmeyle hem elde edilen 
topraklar Ruslara geçti, hem de 
hududa yakın bölgelerdeki erzak 
ve cephane kaybedildi. 

Ordu içerisindeki birçok 
üst rütbeli subay genel bir 
taarruz fikrinde ısrarcıydılar. 
Bu düşüncede, Rus ordusunu 
imha fırsatları öne çıkarken 
III. Ordu’nun kapasitesi 
görmezden gelindi. Ayrıca hızlı 
bir zafer kazanarak Kafkas fatihi 
olmak isteyen Enver Paşa, III. 
Ordu’nun ihtiyatlı komutanlarını, 
hırslı, cesur ve kendisine 
itaat edeceklerle değiştirdi. 

Hemen akabinde Enver Paşa, 
durumu değerlendirmek üzere 
Genelkurmay İkinci Başkanı 
Kurmay Albay Hafız Hakkı’yı 
8 Aralık 1914’te Erzurum’a 
gönderdi. Hafız Hakkı, yaptığı 
değerlendirmeler sonucunda 
Başkomutanlık’a gönderdiği bilgi 
notunda “dağlar üzerindeki yolları 
keşfettim. Bir kısmını kendim 
de gördüm. Bu mevsimde bu 
yollardan harekâtın mümkün 
olduğuna kani oldum. Buradaki 
kolordu ve ordu komutanları 
kâfi derecede azim ve cesaret 
sahibi olmadıklarından böyle bir 
taarruza samimi olarak taraftar 
görünmüyorlar. Bu harekâtın 
icrası, rütbem tashih olunarak 
bana tevdi olunursa, ben bu işi 
deruhte ederim” diyerek taarruz 
harekâtının mümkün olduğunu 
bildirmekteydi. Akabinde, 
Başkomutan Vekili ve Harbiye 
Nazırı Enver Paşa ile Genelkurmay 
İkinci Başkanı Bronsart Paşa 
Erzurum’a gelerek karargâhta 
uzun müzakereler yürütüldü. 
Sonuçta, taarruzun mevsim 
şartları dikkate alındığında 21 
Aralık’tan itibaren başlatılması 
uygun görüldü.



İlk başlarda planı onaylayan III. 
Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa 
son dakikada sinirlerinin bozuk 
olması gerekçesiyle hizmetten 
affını isteyince Enver Paşa III. 
Ordu komutanlığını da üzerine 
aldı. Rus ve Osmanlı ordusu sayı 
ve silah-mühimmat açısından 
birbirine denk olsa da uzun 
yıllardır Kars’ı bir ordu merkezi 
haline getiren Rusya kısa sürede 
iaşe ve ikmal hizmetlerine imkân 
veren yolların varlığı sebebiyle 
avantaja sahipti. 22 Aralık günü 
Türk ordusu taarruza geçti. 

Sarıkamış Mağlubiyeti 

Sarıkamış’ı ele geçirmeye çalışan 
Türk ordusu iklim şartlarının 
getirdiği olumsuzluklar, iaşe ve 
ikmal hizmetlerinin yetersizliği ve 
birlikler arasındaki haberleşmenin 
noksanlığı sebebiyle hesaplanan 
süreden daha uzun bir 
vakitte Sarıkamış’a gelebildi. 
Bu gecikmeler Sarıkamış’ta 
bulunan Rus birliklerinin takviye 
alabilmesine imkân tanıdı. Zaman 
zaman ortaya çıkan fırtına ve 
yoğun sis, birliklerin dağılmasına 
sebep olarak düzenli harekâta 
imkân vermiyordu. Kışlık giyim 
ve teçhizatı olmayan askerler 
bir yandan soğukla mücadele 

ederken diğer taraftan da 
karla kaplı yollarda yürümeye 
çalışıyordu. 

Altyapısal sorunlar bu savaşta 
da Türk ordusu için kronik bir 
problem olmaya devam etti. 
Ayrıca, kolordular arasında iyi bir 
haberleşme hattının kurulamamış 
olması da eş güdümlülüğü 
önlüyor ve zayiatları artırıyordu. 
Örneğin Oltu’da Rus mevzilerinin 
önünde 92 ve 94. Alaylar, hata 
sonucu birbirleriyle çatışmaya 
girerek ağır kayıplar verdiler. 
Bütün bunlara rağmen Osmanlı 
harekâtının başarı şansı hâlâ 
sürüyordu. Enver Paşa daha 
ilerideki hedefine ilerleyen 
X. Kolorduya geri dönme 
emri verdi. Hafız Hakkı Bey 
ise kolordusunu kısa yoldan 
getirmek için askeri Allahuekber 
Dağı’na sürme gafletinde 
bulundu. Kolordu, yol olmayan 
bu dağı aşmaya çalışırken 
mevcudunun üçte ikisini 
kaybetti. Rusların mevcudu 
takviyelerle artarken Rus topçusu 
Osmanlı piyadesine ağır zayiat 
verdiriyordu. Soğuk, açlık, hastalık 
ve çatışmalarda kaybedilenlerle 
birlikte IX. Kolordunun muharebe 
gücü binin, X. Kolordunun ise iki 
binin altına düştü. 

Ocak ayının ilk günlerinde acı 
reçete gün yüzüne çıktı. Üst 
rütbeli subaylar Enver Paşa’yı 
harekâtın sona erdirilmesi 
için iknaya çalıştılar ancak 
Başkomutan Vekili Enver Paşa 
geri çekilmeyi inatla reddetti. Bu 
sırada taarruza kalkan Rus ordusu 
Sarıkamış önündeki Osmanlı 
birliklerini gafil avladı. Pek çok 
kayıp verilirken askerlerin önemli 
bir kısmı da Ruslara esir düştü. III. 
Ordu’nun 22 Aralık 1914 tarihinde 
muharip olan 118 bin kişilik 
kuvvetinden geriye kalan sadece 
42 bin kişiydi. Geri çekilme emri 
ancak 2 Ocak’ta verildi. 

Yenilginin Sebepleri 

Taarruz harekâtının başarısızlığının 
sebeplerinden biri Enver ve 
Hafız Hakkı Paşaların deneyimsiz 
ve fazla cesurluğundan 
kaynaklanmıştı. Askerlerin 
gerekli ekipmanlardan yoksun 
olarak ve dinlendirilmeden 
yollara düşürülmesi tahammül 
sınırının üstünde bir görevdi 
ve birlikler çoğu zaman hedef 
bölgeye ulaşamadan hastalık ve 
donma gibi sebeplerle hayatını 
kaybediyordu. 

Yine Başkomutan Vekili Enver 
Paşa’nın kolordu komutanı 
gibi hareket ederek Sarıkamış 
harekâtına katılması diğer 
birliklerle eş zamanlı harekâtın 
önüne geçmişti. Atılganlığı, bir 
taarruz harekâtında olmazsa 
olmaz olan menzil ve muhabere 
hattının kurulması lüzumunu 
gözden kaçırmasına yol açtı.  

Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa

III. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa
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Yine X. Kolordu Komutanı Hafız 
Hakkı Paşa’nın harekât planı  
dışına çıkarak Rus birliklerini 
takip etmesi ve kuşatma hattını 
genişleterek birlikleri Allahuekber 
Dağları’nı aşmak zorunda 
bırakması büyük bir hataydı. Son 
olarak, harekâtın başarısızlığını 
doğuran bir diğer sebep de 
salgın hastalıklar idi. Sarıkamış 
Harekâtı’na katılan askerlerin “Bizi 
Ruslar değil, bitler yendi.” sözleri 
bu durumu veciz bir şekilde ifade 
etmektedir. 

Stratejik planın kâğıt üzerinde 
bir başarı şansı olsa da teçhizat 
ve mühimmat durumu, yolların 
harekâta elverişliliği, ikmal 
sistemi, ağır ateş desteği ve 
iaşenin ne suretle sağlanacağı 
hesaplanmamıştı. Ayrıca, lojistik 
desteğin iyi işlemesi, zaman 
planlamasının gerçeklerle 
uyuşması ve birlikler arasındaki 
haberleşmenin istenilen seviyede 
gerçekleşmesinin üzerinde 
durulan hazırlıklardan olması 
gerekiyordu ancak bunlar da 
hesaba dahil değildi. Yapılan 
bütün hatalara rağmen subay 
ve askerlerin gayret ve cesareti 
ile bazı birliklerin yüksek eğitimi 
sayesinde Rus ordusuna karşı 
zaferin eşiğine kadar gelinmesi 
de Türk ordusunun cesareti 

ve zorluklara karşı yüksek 
tahammülüne bir örnek olarak 
zikredilmelidir.

Netice 

Almanların Batı Cephesi’ndeki 
yükünü hafifletmek için bir oldu 
bitti ile savaşa girmek zorunda 
kalan Osmanlı Devleti’nde 
subay kalitesi, askerin moral 
motivasyonu ve silah-teçhizat 
noktasında düşmanlarına nispetle 
bir zafiyet yoktu. Seferberlik 
teşkilatlanması da eski dönemlere 
nazaran iyi bir seviyede 
gerçekleşti. Ancak bilhassa 
Doğu Cephesi’nde hudut 
vilayetlerini birbirine bağlayan 
yolların ve demiryolu ağının 
olmaması iaşe ve ikmal 
hizmetlerinin iyi işlemesini önledi. 
Hedef bölgeye intikal etmek 
için uzun yürüyüşler yapmak 
zorunda kalması askerlerin 
muharebe öncesi güçlerinin 
büyük bölümünü kaybetmelerine 
sebep oldu. 

Sarıkamış harekâtı planı başarı 
şansı olan bir operasyon olsa 
da hızla karar verilmiş ve arka 
planda ihtiyaç duyulan unsurlar 
ihmal edilmişti. İklim koşulları, 
birlik sayısı, ikmal ve iaşe 
takviyesi, ve muhabere hattı iyice 
düşünülmeden girilen bu harpte 
yeterli altyapısal hazırlıkların 
olmadığını göstermektedir. 
Muharip kadro açısından da Rus 
ordusu Türk silahlı kuvvetlerine 
karşı sayısal olarak üstündü. 
Bunların üstüne kolordu 
komutanlarının taktik hataları 
da eklendiğinde harekatın 
başarısızlığı kendiliğinden  
ortaya çıkmaktadır. Alınan 
mağlubiyet ile neticelenen bu 
cephedeki savaşın sonuçları da 
ağır oldu. Doğu Cephesi’nde 
zayıf olan savunma hattı bu 
yenilgi ile daha da zayıfladı. 
Ermeni terörü bu zayıflıktan 
kuvvet alarak alevlendi ve hatta 

bazı bölgelerde isyanlar çıktı. 
Firarilerin sivil halkın can ve mal 
emniyetini azaltan uygulamaları 
da ilave jandarma birliklerinin 
bu meselelerle uğraşmasına 
sebep oldu. Ayrıca bu savaşta 
en az Osmanlı tarafı kadar Rus 
ordusunun da yıprandığını ifade 
etmek gerekir. 

Alınan mağlubiyete rağmen 
çıkarılacak derslerin de olduğu 
muhakkaktır. Türk milletinin 
olağanüstü zorluklara karşı 
gelebilme azmi bu savaşta da 
kendini göstermiş ve destansı bir 
fedakârlık örneği sergilenmişti. 
Rus ordusu bir yana, kötü hava 
koşulları ve salgın hastalıklar ile 
boğuşan Türk askeri I. Dünya 
Savaşı’nın üstüne, bir de şanlı 
Kurtuluş Savaşı’nı vererek bütün 
dünyaya bağımsız yaşama 
azminden vazgeçmeyeceğini 
göstermişti. 

Genelkurmay İkinci Başkanı  
Bronsart von Schellendorf

X. Kolordu Komutanı Yarbay Hafız Hakkı Paşa

139MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021

MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK



140 MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 22 Aralık’ta sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, "Sarıkamış Harekâtı’nın 107'nci yıl dönümünde, Allahuekber 
Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için Peygamber’in aguşuna koşan 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin 
ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır." ifadelerini kullandı. 
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BİR KANUN MADDESİNİN TAHLİLİ:
TSK İÇ HİZMET KANUNU’NUN 

35. MADDESİ
                  Doç. Dr. Şeref İBA

Askerî müdahalelerde 
başarılı olunması 
halinde “Coup d’etat” 

yani hükümet darbesini 
meşrulaştırma ya da kendi “ihtilal 
hukuku”nu oluşturma gayretleri, 
genellikle benzer şekillerde 
kendini göstermiş ve bir kanun 
maddesine atıfta bulunulmuştur. 
Ülkemizde gerçekleştirilen askerî 
darbe girişimlerine meşruiyet 
kazandırma arayışlarına hukuki 
temel oluşturma gayretlerinin 
dayanağı olarak görülen “Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu’nun 35. maddesi, 13.7.2013 
tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Yasama tarihimizde, söz konusu 
maddenin geçirmiş olduğu 
yaklaşık bir asırlık serüven şöyle 
özetlenebilir: 

10.5.1935 tarihli ve 2771 sayılı 
Ordu Dahilî Hizmet Kanunu’nun1, 
A) Esaslar 1-Tarifler bölümünde 
ilk maddede, askerlik için, 
“Türk vatanını, istiklâl ve 
Cumhuriyeti korumak için 
harb sanatını öğrenmek ve 
yapmak, mükellefiyetidir.” 

1 Esbab-ı Mucibe’de (genel gerekçe), “ordunun mütenevvi dahili hizmetleri hakkında yarım asırdan fazla bir zamandan beri tatbik edilmekte olan dahiliye 
kanunnamesinin ihtiyaçları tatmin edemiyecek bir hale gelmesi” sebebiyle kanun layihasının hazırlandığı ifade edilmiştir. Milli Müdafaa Encümen Mazbatası 
için bkz. 

(S. Sayısı: 168), TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 5, Cilt: 4, İçtima: F, 10.VI.1935, İnikad.36.

2 TBMM Kavanin Mecmuası, Ankara, TBMM Matbaası, Devre: 5, İçtima: Fevkalade, Cilt: 15, s. 546-547.

3 TBMM Zabıt Ceridesi, (S. Sayısı: 168), Devre: 5, Cilt: 4, İçtima: F, 10.VI.1935, İnikad.36.

4 35. Maddenin gerekçesinde, “Silâhlı Kuvvetlerin bu esas vazifesini tebarüz ettirmek bakımından müstakil bir madde halinde tedvini uygun görülmüştür.” 
açıklamasına yer verilmiştir. Bkz. (S. Sayısı: 172) TC Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt: 4, 21.12.1960, B.58.

5 T.C Milli Birlik Komitesi Kanunlar Dergisi, Yıl:1961, Cilt:43, 

6 TBMM İçtüzüğünün 80. Maddesi şöyledir: “Bir kanun teklifinin esas komisyonca reddi istenir ve rapor da benimsenirse, kanun teklifi reddedilmiş olur. 
Rapor benimsenmezse komisyona geri verilir.”

tanımı yapılmıştır. Aynı Kanun’un, 
C) Umumi Vazifeler başlıklı 
bölümünün ilk maddesi olan 
34. Madde hükmü şöyledir: 
“Ordunun vazifesi; Türk 
yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye 
kanunile tayin edilmiş olan 
Türk Cumhuriyeti’ni kollamak 
ve korumaktır. Ordu,  askerlik 
sanatını öğrenmek ve öğretmek 
ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası 
için lazım gelen tesisler ve 
teşkiller kurulur ve tedbirler 
alınır”.2   Hükümetin teklif ettiği 
metinde, “Ordunun vazifesi, Türk 
vatan ve Cumhuriyeti’ni kollamak 
ve korumak” şeklinde olan 
madde hükmü, Komisyonda (Millî 
Müdafaa Encümeni) değiştirildiği 
haliyle kanunlaşmıştır.3

 27 Mayıs askerî darbesi sonrası 
ara rejim döneminde, 4.1.1961 
tarihli ve 211 sayılı “Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” 
çıkarılmıştır.  Söz konusu Kanun’un 
1. maddesinde, “Türk vatanını, 
istiklâl ve Cumhuriyeti’ni korumak 
için harb sanatını öğrenmek 
ve yapmak mükellefiyetidir.” 

şeklinde askerlik tanımını yapan 
fıkra hükmü aynen muhafaza 
edilmiştir. Ayrıca,  
C) Umumi Vazifeler bölümünde 
müstakil4 bir madde halinde 35. 
maddede, “Silâhlı Kuvvetlerin 
vazifesi; Türk yurdunu ve 
Anayasa ile tâyin edilmiş olan 
Türkiye  Cumhuriyeti’ni kollamak 
ve korumaktır.” hükmü yeni 
düzenlemeye aynen taşınmış 
ve teselsül nedeniyle sadece 
madde numarası değişmiştir.5

18. yasama döneminde, 35. 
madde hükmünün değiştirilmesi 
istemini içeren bir kanun teklifi 
sunulmuş, esas komisyonda 
ve Genel Kurulda görüşülmüş, 
ancak sonuç alınamamıştır. İçel 
Milletvekili İstemihan Talay’ın 
verdiği kanun teklifi hakkında Millî 
Savunma Komisyonu tarafından 
düzenlenen ret raporu, TBMM 
Genel Kurulunda 09.11.1988 tarihli 
23. Birleşimde okunduktan sonra 
görüşülerek benimsenmiştir.6 
Teklifte, 35. Madde hükmündeki,  
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak 
ve korumaktır.” ifadesinin, “Silahlı 
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Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu 
ve Anayasa ile tayin edilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
parlamenter demokratik 
sistemin işlerliği çerçevesinde 
ve Anayasa ile bağlı olarak 
kollamak ve korumaktır.” şeklinde 
değiştirilmesi istenmişti.7  Millî 
Savunma Komisyonu’nca 
düzenlenen ret raporunda, 
“…Silahlı Kuvvetlerin bütün 
görevlerini elbette Anayasa 
anlayışı ve parlamenter 
demokratik sistemin işlerliği 
içinde ifa edeceğine işaret ettiği 
görülmektedir. Bu hükümler 
ile millet adına egemenliği 
kullanmak durumunda bulunan 
tüm kişi ve kuruluşların görev 
ve yetkileri bakımından oldukça 
kapsamlı bir sınırlama getirilmiş 
olup, Silahlı Kuvvetlerin 
kollama ve koruma görevi 
de bu sınırlama kapsamında 
bulunmaktadır. Gerek 
değiştirilmek istenen 35’inci 
maddenin lafzında ve ruhunda 
gerekse Anayasa’da mevcut olan 
bir esasın tekrarı mahiyetinde 
görülen, dolayısıyla hukuken 
yeni ve farklı bir düzenleme 
getirmeyen mezkûr teklifin 
tümü üzerinde yapılan uzun 
müzakerelerden sonra kifayet 
kabul edilmiş ve maddelere 
geçilmesi oylandığında, 
yukarıda açıklanan gerekçeler 
ışığında, teklifin maddelerine 
geçilmesi kabul edilmediğinden 
teklif Komisyonumuzca 
reddolunmuştur.” 8  Böylece, 
söz konusu Kanun maddesinde 
yer alan hükmün değiştirilmesi 
yönündeki girişim, öncelikle 
Millî Savunma Komisyonu 
engeline takılmış, ardından 
Komisyonun ret raporunun 

7 TBMM Tutanak Dergisi, Yasama Dönemi: 18, Yasama Yılı: 2, Cilt: 17, B. 23, s. 23-40.

8 Ret Raporu için bkz. S. Sayısı: 98 (https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c017/tbmm18017023.pdf)  (erişim tarihi: 22.12.2021)

9 31.7.2013 tarihli ve 6946 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metni için bkz. TBMM Kanunlar Dergisi, 
Yıl: 2013, Cilt: 97.

10 Millî Savunma Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 479), Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 3.

TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilmesiyle sonuçsuz kalmıştı. 
Bahsi geçen olaydan yaklaşık 25 
yıl sonra, sözleşmeli erbaş ve er 
hakkındaki kanun içinde çerçeve 
maddelerle gerçekleştirilen 
değişiklikle 35. maddeyle 
beraber 2. madde hükmünde 
geçen askerlik tanımı da isabetli 
şekilde güncellenmiştir.  

13.7.2013 tarihli ve 6496 sayılı 
“Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile 
TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2. 
maddesinin birinci fıkrasında 
geçen askerlik tanımı, isabetli 
şekilde, “askerlik, harp sanatını 
öğrenmek ve yapmak 
mükellefiyetidir.” şeklinde 
değiştirilmiştir. Ayrıca, çerçeve 
18. maddeyle de, 211 sayılı 
Kanun’un 35. maddesi, “Silahlı 
Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından 
gelecek tehdit ve tehlikelere 
karşı Türk vatanını savunmak, 
caydırıcılık sağlayacak şekilde 
askerî gücün muhafazasını ve 
güçlendirilmesini sağlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararıyla yurt dışında verilen 
görevleri yapmak ve uluslararası 
barışın sağlanmasına yardımcı 
olmaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.9 
Madde gerekçesinde, “Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
siyasi faaliyette bulunamayacağı” 
hususuna açıklık getirildiği ifade 
edilmiştir. 10 Öte yandan, Millî 
Savunma Komisyonunda tasarıyla 
konu bütünlüğü yönünden 
birleştirilen bir kanun teklifinin 
genel gerekçesinde yer alan 
değerlendirmelerde, ülkemizde, 
35. maddenin çok partili hayata 
geçildikten sonra askerî darbeler 
yüzünden demokrasinin sıklıkla 

kesintiye uğramasının yasal 
dayanağı olarak algılandığı 
vurgulanmıştır. 

Darbeler, hukuki bir etkinlik 
değildir. Asli kurucu iktidar, hukuk 
dışı bir şekilde var olur ve hukuka 
bağlı olmaksızın kendi hukuk 
düzenini, popüler söylemle “ihtilal 
hukuku” nu tesis etme gayreti 
içine girer. Bu doğrultuda, 35. 
madde hükmünün darbelere kılıf 
uydurmak üzere yasal dayanak 
yapılmaya çalışıldığı, darbe 
dönemlerine ait belgelerde 
açıkça görülmektedir.  Bu 
durum, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 
Eylül darbelerinin yayımladığı ilk 
metinlerde açıkça görülmektedir.

27 Mayıs müdahalesinin 
dayanağı olarak, Ordu Dâhili 
Hizmet Kanunu’nun 34. maddesi 
gösterilmiştir. 1924 Tarih ve 
491 Sayılı Teşkilat-ı Esasiye 
Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Geçici 
Kanun’un 12.6.1960 tarihli ve 1 
Nolu Kanun’un “Genel Hükümler” 
başlıklı bölümünde aynen şu 
hüküm yer almaktadır: “Ordu 
Dâhili Hizmet Kanununun 
34’üncü maddesi ile Türk 
yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu ile tayin edilmiş olan 
Türk Cumhuriyeti’ni kollamak 
ve korumak vazifesi kendisine 
verilmiş olan Türk Ordusu, 
vatandaşı birbirine düşürmek 
suretiyle Türk vatanını ve millî 
varlığı tehlikeye koymuş olan 
eski iktidara karşı bu mukaddes 
kanuni vazifesini yerine getirmek 
ve Hukuk Devletini yeniden 
kurmak için, Türk Milleti adına 
harekete geçerek, Milleti temsil 
vasfını kaybetmiş olan Meclisi 
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dağıtıp iktidarı geçici olarak 
Millî Birlik Komitesine emanet 
etmiştir.” 

Türk siyasi hayatında “12 Mart 
Muhtırası” ya da “yarım darbe” 
olarak bilinen 12 Mart 1971 askerî 
müdahalesi de, benzer şekilde 
Ordu İç Hizmet Kanunu’nun 
34’üncü maddesini dayanak 
göstermişti.  211 Sayılı Kanunun 
görüşmelerinin yer aldığı, 
Millî Birlik Komitesi Genel 
Kurul Toplantı Tutanağında, 
27 Mayıs Müdahalesinin yasal 
dayanağının Ordu Dâhili Hizmet 
Kanunu’nun 34. maddesi 
olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. 11 Benzer ifadeler, 
12 Mart Muhtırası’na “(...) Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Kanunların 
kendisine vermiş olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak 
ve kollamak görevini yerine 
getirerek idareyi doğrudan 
doğruya üzerine almaya 
kararlıdır.” şeklinde yansımıştı.

1980 yılında görev süresi 
dolan Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün yerine Meclis, yeni 
cumhurbaşkanını seçememişti. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İhsan Sabri Çağlayangil beş ay 
boyunca Cumhurbaşkanlığına 
vekâlet ederek bu alanda 
rekor kırmıştı. Cumhurbaşkanı 
seçimindeki siyasi tıkanıklık ve 
artan terör olayları ordunun 
“Bayrak Harekâtı” olarak bilinen 
darbe planına elverişli zemin 
hazırlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 
12 Eylül 1980 tarihinde 04.01.1961 
tarihli ve 211 Sayılı İç Hizmet 
Kanunu’nun 35. maddesindeki 
aynı hükme dayanarak, adeta bir 
hukuki “meşrulaştırma aracı” gibi, 
emir-komuta zinciri içinde, “Türk 
toplumuna yaraşır bir anayasa 
yapıncaya kadar muvakkat bir 
zaman” yönetime el koyduğunu, 
yayımladığı  

11 T. C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cit: 4, 25.12.1960, B. 61.

1 No’lu  “Millî Güvenlik Konseyi 
Bildirisi” ile duyurmuştu. Askerî 
darbeleri izah etmek üzere 
yayımlanan, darbe yönetimince 
çıkarılan “Bildiri” ve kararlardan 
Anayasa’ya aykırı olanlar “anayasa 
değişikliği”, yasalara aykırı 
olanlar ise “yasa değişikliği” 
sayılacak ve buna göre işlem 
görecekti.   Dolayısıyla, hukuk 
mantığıyla asla bağdaşmayan 
yaklaşım esas alınarak, “Bildirilerin, 
“Anayasa ve kanunlara üstünlüğü” 
vurgulanıyordu. Askerî darbe 
heveslilerine akıl tutulması 
yaşatan ve kendilerine ait 
adeta gizli bir “anayasa” gibi 
gördükleri, 35. madde, darbe 
teşebbüslerinin de sözde yasal 
zeminini oluşturmaktaydı.

12 Eylül darbesinde de Silahlı 
Kuvvetler’in kollama ve koruma 
görevine, yani aynı maddeye 
referans verilmiştir.  Millî 
Güvenlik Konseyinin 1 Numaralı 
Bildirisinde, «İşte bu ortam içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet 
Kanunu’nun verdiği Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kollama ve 
koruma görevini yüce Türk Milleti 
adına emir ve komuta zinciri 
içinde ve emirle yerine getirme 
kararını almış ve ülke yönetimine 
bütünüyle el koymuştur.” 
ifadeleri yer almıştı.  Özetle, 
askerî darbe dönemlerinin ortak 
paydası olarak geleneksel formül 
şeklindeki bildiriler yoluyla:

•    Mevcut Anayasayı askıya 
alma ve geçici anayasal düzen 
oluşturma,

•    Kurucu meclis oluşturma,

•    Yeni anayasa yapma iş ve 
işlemleri

27 Mayıs ve 12 Eylül cuntacılarının 
tekrarladıkları bir uygulama 
olmuştu. Böylece, yeniden sivil 
idareye geçildiğinde, “vesayetçi” 

siyasi hayatı ve yapıları devam 
ettirmenin çıkış garantisi de 
ayrıca sağlanmış oluyordu. İç 
Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi 
hükmü ise darbe teşebbüslerinin 
“sığınağı” olarak değişmeden 
muhafaza ediliyordu. Bir 
kanun maddesi, neredeyse 
tek başına, ordu içerisindeki 
darbe heveslilerine cesaret 
veren hukuki meşruiyet algısının 
kaynağı olarak görünmekteydi. 
Oysa, Anayasa’nın 6. maddesi 
“Egemenlik kayıtsız şartsız 
Milletindir.” hükmü ile “Hiçbir 
kimse veya organ, kaynağını 
Anayasa’dan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz.” hükümleri 
doğrultusunda, darbelerin 
hukuken meşru sayılması 
mümkün değildi.  Dolayısıyla, 
Anayasa’nın hiçbir hükmü esasen, 
askerî darbelere hukuki dayanak 
oluşturmamaktaydı.  Kaldı ki, 
mülga 35. maddenin, olağan 
bir kanun maddesi olarak, 
Anayasa’ya rağmen ve tek 
başına meşruiyet sağlayıcı rolü 
üstlenmesinin garabeti de izahtan 
vareste bir noktaydı.

Sonuç olarak, Anayasa’nın tesis 
ettiği demokratik anayasal 
düzene, normatif basamakta 
alt düzeyde yer alan bir kanun 
maddesine dayanılarak ara veya 
son verilmesi, kuşkusuz hukuk 
dışıdır. Bununla birlikte, Türk siyasi 
hayatında, 35. madde aracılığıyla 
demokrasi dışı müdahalelerin 
meşru gösterilmeye kalkışılması, 
darbecilerin ilk tasarruflarına 
yansıyan yanlış emsal niteliğinde 
bir usul haline gelmişti. Bu 
bakımdan, 13.7.2013 tarihli ve 
6496 sayılı Kanunla, TSK İç Hizmet 
Kanunu’nun 2. maddesinin birinci 
fıkrasında geçen askerlik tanımı 
ile 35. madde hükmündeki 
bahsi geçen hükümlerin 
kaldırılmış olması, demokrasi 
istikametinde atılmış tarihî bir 
adım niteliğindedir.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 102. YIL DÖNÜMÜNÜ 
KUTLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce, bugün Ankara'ya gelişi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına 
giden yolda tarihî bir dönüm noktasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millî mücadele 
kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şâd olsun." ifadelerini kullandı.





Türk edebiyatının önemli 
isimleri arasında yer alan 
mütefekkir, şair ve yazar Sezai 
Karakoç 16 Kasım’da İstanbul’da 
hayatını kaybetti. Karakoç için 
Şehzadebaşı Camisi'nde cenaze 
töreni düzenlendi.

Tören öncesinde Karakoç'un 
cenazesinin yanında eski 
Diyanet İşleri Başkanı 

Mehmet Görmez, Kur'an-ı Kerim 
okuyarak, dua etti. Usta şairin 
cenazesi, Fatih'teki evinden 
tekbirlerle camiye getirildi. 

Karakoç'un yengesi Ayten 
Karakoç ile yeğenleri Mehmet 
Kasım Karakoç ile Aziz Karakoç 
Şehzadebaşı Camisi'nde 
taziyeleri kabul etti. 

Aralarında gençlerin de 
bulunduğu çok sayıda kişi, 
cami bahçesinde Kuran-ı Kerim 
okuyarak, Karakoç için dua etti. 

İkindi namazını müteakip kılınan 
cenaze namazında TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, AK PARTİ Genel 
Başkanvekilleri Binali Yıldırım 
ile Numan Kurtulmuş, AK PARTİ 
Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal 
ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, AK PARTİ İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 

MHP İstanbul İl Başkanı Birol 
Gür, İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz, eski 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 
eski bakanlardan Prof. Dr. Sami 
Güçlü, AK PARTİ Genel Başkan 
Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, 
Kahramanmaraş Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, İslam 
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü 
Mahmud Erol Kılıç'ın yanı sıra 
kültür ve sanat dünyasından çok 
sayıda kişi saf tuttu. 

Cenaze namazının ardından eski 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, Karakoç'un tabutu 
başında tezkiye konuşması yaptı. 
Karakoç, daha sonra dualarla 
Şehzadebaşı Camisi haziresine 
defnedildi.

ŞAİR, YAZAR VE FİKİR ADAMI  
SEZAİ KARAKOÇ SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
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AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili İmran Kılıç, tedavi 
gördüğü hastanede 18 Kasım’da 
vefat etti. 64 yaşında hayatını 
kaybeden Kılıç için 19 Kasım’da 
TBMM’de cenaze töreni 
düzenlendi. 

TBMM Şeref Kapısı 
merdivenleri önündeki 
törene, Kılıç'ın ailesi ve 

yakınlarının yanı sıra TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili 
Nimetullah Erdoğmuş, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, AK PARTİ Genel 
Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş 
ve Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup 
Başkanı İsmet Yılmaz, AK PARTİ 
Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, 

Mustafa Elitaş, Mahir Ünal ve 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih 
Şahin, CHP Grup Başkanvekilleri 
Özgür Özel ve Engin Özkoç, 
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan 
Akçay ve Muhammed Levent 
Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanı 
İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup 
Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 
TBMM İdare Amirleri Alpay 
Özalan ve Erkan Haberal, bazı 
eski bakanlar, milletvekilleri ile 
Meclis bürokratları ve personeli 
katıldı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
törende yaptığı konuşmada, 
"Bir arkadaşımızı, dostumuzu 
kaybetmenin ıstırabı, üzüntüsü 
içindeyiz. Sözleri ve üslubu 
ile nezaket içerisinde bir 
arkadaşımızdı. Allah rahmet 
eylesin. Ölüm hepimiz için 
hayatın bir gerçeği. Cenabıhak 

ölümü de hayatı da yaratmıştır. 
Kederli ailesine baş sağlığı ve 
sabırlar diliyorum." ifadelerini 
kullandı. 

Tören programının sunulmasının 
ardından başlayan cenaze 
töreninde, Kılıç'ın biyografisi 
okundu. Saygı duruşunda 
bulunuldu, Kılıç için dua edildi, 
Kılıç'ın yakınları taziyeleri kabul 
etti. 

TBMM'deki törenin ardından 
memleketi Kahramanmaraş'a 
getirilen Kılıç için Abdülhamid 
Han Camisi'nde ikindi namazı 
sonrası tören düzenlendi. İl 
Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı 
cenaze namazının ardından 
Kılıç'ın cenazesi, Onikişubat 
ilçesi Cüceli Mahallesi'ndeki aile 
mezarlığında toprağa verildi. 

AK PARTİ 
KAHRAMANMARAŞ 
MİLLETVEKİLİ İMRAN KILIÇ 
İÇİN TBMM'DE CENAZE 
TÖRENİ DÜZENLENDİ
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Eski Turizm ve Devlet Bakanı 
Güldal Akşit, Ankara’da tedavi 
gördüğü hastanede 3 Aralık’ta 
61 yaşında hayatını kaybetti. 
Akşit için TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı 
merdivenleri önündeki 
törene, Akşit'in ailesi ve 

yakınlarının yanı sıra TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, AK PARTİ 
Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, AK PARTİ TBMM Grup 
Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis 
başkanları ve eski bakanlar ile 
eski ve yeni milletvekilleri katıldı. 

Törende Akşit'in biyografisi 
okundu. Saygı duruşunun 
ardından Akşit için dua edildi. 
Törenin sonrasında Akşit'in 
yakınları taziyeleri kabul etti. 

Akşit'in cenazesi, Kocatepe 
Camisi'nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güldal Akşit

Malatya'da 1960 yılında doğan 
Güldal Akşit, Hacettepe 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek 
Okulu ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest 
avukat olarak çalışma hayatına 
başlayan Akşit, 14 Ağustos 
2001'de kurulan AK PARTİ’nin 
kurucu üyeleri arasında yer aldı. 

22. ve 23. dönem İstanbul 
Milletvekili olan Akşit, 58. 
Hükümette Turizm Bakanı, 59. 
Hükümette ise önce Turizm 
Bakanı, sonra Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanı olarak 
görev yaptı. 

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 
Haziran 2011 tarihine kadar kurucu 
başkan olarak TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı 
görevini yürüttü. 

AK PARTİ Genel Merkez Siyasi ve 
Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı 
görevini 2006'dan itibaren 
yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 
2011-14 Ekim 2014 tarihleri arasında 
AK PARTİ Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığı görevinde 
bulundu.

ESKİ TURİZM VE DEVLET BAKANI GÜLDAL 
AKŞİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 
sahibi, bilim insanı Prof. Dr. 
Şaban Teoman Duralı'nın Fatih 
Camisi'nde kılınan cenaze 
namazına katıldı.

Kasım ayında kanser tedavisi 
nedeniyle 2 kez ameliyat 
geçiren ve 7 Aralık’ta 

İstanbul'daki evinde yaşamını 
yitiren Prof. Dr. Duralı için Fatih 
Camisi'nde ikindi vaktinde 
cenaze namazı kılındı. 

Cenaze namazına Duralı'nın kızı 
Elif Duralı Çağlayan, oğlu Deniz 
Duralı, ailesi, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Serdar 
Çam, Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu, İbn 
Haldun Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, 
Vali Yardımcısı Mehmet Fatih 
Çiçekli, AK PARTİ İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz, belediye 
başkanları, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü Gülfettin 

Çelik, İbn Haldun Üniversitesi 
Rektörü Atilla Arkan, sanatçı 
Ömer Karaoğlu, karikatür sanatçısı 
Hasan Aycın, yazar Selahaddin Eş 
Çakırgil, Duralı'nın öğrencileri ve 
akademisyenler katıldı. 

Eski Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez'in kıldırdığı 
cenaze namazının ardından 
Duralı'nın Türk Bayrağı'na sarılı 
tabutuna TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer ve AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş 
omuz verdi. 

Duralı'nın naaşı Aşiyan 
Mezarlığı'ndaki aile kabristanına 
defnedildi. 

TBMM Başkanı Şentop, cenaze 
namazının ardından yaptığı 
konuşmasına, başsağlığı 
dileyerek başladı. TBMM Başkanı 
Şentop, "Burada ifade etmek 
lazım ki çok müstesna bir âlimi, 
fikir dünyamızın zirve ismini ve 
büyük bir hocamızı dâr-ül bekaya 
uğurluyoruz. Cenabıhak rahmet 
eylesin, mekânı cennet olsun." 
ifadelerini kullandı. Mustafa 
Şentop, Teoman Duralı'nın 
talebeleri, sevenleri, takipçilerinin 
onun bıraktığı mirası büyük 
bir itinayla ve dikkatle takip 
edeceklerini de sözlerine ekledi. 

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 
1947'de Zonguldak’ın Kozluk 
ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 
1973'te mezun olan Duralı, 
1978'de NATO bursuyla Paris'te 
biyoteknoloji seminerlerine 
katıldı ve biyoloji felsefesi üzerine 
yazdığı çeşitli tezlerle 1988'de 
profesör oldu. 

Türkçe ve İngilizce makaleleri, 
Felsefe Arşivi, Yazı, Bilim Dergisi, 
Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe 
Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-
Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish 
Daily News, Hayat Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, 
Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, 
Zaman, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
NQP Türkiye, Gerçek Hayat, 
İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, 
Altınoluk, Umran, Kutadgubilig 
dergi, gazete ve yıllıklarında 
yayımlandı. 

Prof. Dr. Teoman Duralı’nın, 
Çağdaş Küresel Medeniyet adlı 
çalışması 2000 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü’ne 
değer görüldü.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
PROF. DR. 
ŞABAN TEOMAN 
DURALI’NIN 
CENAZE 
TÖRENİNE 
KATILDI
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya 
göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 
vefat eden Türkiye Ermenileri Patrikliği 

Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın 
kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri 
Patriği Sahak Maşalyan ile 15 Kasım’da 
telefonla görüştü. 

TBMM Başkanı Şentop, Aren Anuşyan ve 
Maşalyan'a taziyelerini iletti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN, TÜRKİYE 
ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ 
GENEL SEKRETERİ ANUŞYAN 
İÇİN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İstanbul Ataşehir’de 
uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını 
kaybeden mimar Başak 
Cengiz’in ailesine 15 Kasım’da 
taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop acılı 
aileye, olayı duyduğu 

andan itibaren büyük bir üzüntü 
yaşadığını belirterek, "Kadına 
yönelik şiddet vakaları canımızı 
yakmaktadır. Suçluların hak 

ettikleri en ağır cezayı almaları 
için üzerimize ne düşerse 
yapmaktayız ve yapmaya  
devam edeceğiz.

Başak kızımızın hukuk sürecini 
yakından takip ediyorum. 
Evladımızı hunharca öldüren  
bu kişinin gerekli cezayı 
alacağından eminim.” dedi. 

Acılı anne Beyhan Cengiz 
de Meclis Başkanı Şentop'a, 
desteğinden dolayı teşekkür 

ederek, "Devlet acılı günümüzde 
yanımızda. Bizi yalnız 
bırakmadınız." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop aileye 
taziyelerini ileterek, Başak Cengiz 
için dua ettikten sonra evin 
önündeki taziye çadırına da 
uğradı. 

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop'a, 
Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik 
etti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’TAN 
BAŞAK CENGİZ’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
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Vefat eden eski İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş,  
23 Kasım’da Ankara’da tedavi 
gördüğü hastanede 87 yaşında 
hayatını kaybetti. Güneş için 
24 Kasım’da TBMM'de cenaze 
töreni düzenlendi.

Törene, Güneş'in ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra 10. 
Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, eski TBMM 

Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat 
Parti Genel Başkanı Gültekin 
Uysal ve milletvekilleri ile Meclis 
çalışanları katıldı. 

Güneş'in cenazesi Sakarya'nın 
Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez 
Camisi'nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karapürçek 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1934 yılında Karapürçek'te doğan 
Güneş, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Cumhuriyet Senatosu 
Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 
22. dönem Sakarya Milletvekili 
olarak Meclise girdi. Güneş, 42. 
Hükümet döneminde İçişleri 
Bakanlığı görevinde bulundu. 

Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI GÜNEŞ İÇİN TBMM'DE 
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Vefat eden eski Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hayrettin Uysal için  
26 Kasım’da TBMM'de cenaze 
töreni düzenlendi.

Törene, Uysal'ın ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP 
Grup Başkanvekilleri Engin 
Özkoç ve Özgür Özel, İYİ Parti 

Grup Başkanvekili Erhan Usta, 
milletvekilleri ile Meclis çalışanları 
katıldı. 

Uysal'ın cenazesi, Ahmet Efendi 
Camisi'nde ikindi vakti kılınan 
cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümünden mezun olan Uysal, 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Dairesi Raportörlüğü, 
Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî 
Federasyonu Genel Başkanlığı 
yaptı. 13, 14, 15 ve 16. dönem 
Sakarya Milletvekili olarak 
Meclise giren Uysal, 40. Hükümet 
döneminde Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı görevinde bulundu. 

Uysal, evli ve 1 çocuk babasıydı.

ESKİ SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI 
UYSAL SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
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Tedavi gördüğü Ankara Şehir 
Hastanesinde vefat eden  
17. dönem Mardin Milletvekili 
Kenan Nuri Nehrozoğlu  
için 29 Kasım’da TBMM’de 
cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Nehrozoğlu'nun ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra 10. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer, AK PARTİ Grup Başkanı 
İsmet Yılmaz, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür 
Özel ve Engin Altay, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, milletvekilleri,  
Meclis bürokratları ile Meclis 
personeli katıldı. 

Törende, Nehrozoğlu'nun 
biyografisi okundu. Saygı 
duruşunun ardından Nehrozoğlu 
için dua edildi. Törenin  
sonrasında Nehrozoğlu'nun 
yakınları, taziyeleri kabul etti. 

Nehrozoğlu'nun cenazesi, 
Kocatepe Camisi'nde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Mardin'de toprağa verildi.

Midyat'ta 1934'te doğan 
Nehrozoğlu, 17. dönemde 
TBMM'de Mardin Milletvekili 
olarak görev aldı. Nehrozoğlu,  
evli ve üç çocuk babasıydı.

ESKİ MARDİN MİLLETVEKİLİ NEHROZOĞLU İÇİN 
TBMM’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Törene, Vardal'ın ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra 
CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç,  
TBMM İdare Amiri Mehmet 
Göker ve TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Vardal, Bilkent Doğramacızade 
Ali Paşa Camisi'nde ikindi 

namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Ankara 
Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

1935 yılında doğan Vardal,  
Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi. Karlıova 
ve Bismil Sorgu Hâkimi, 

Şarkikaraağaç Hukuk Hâkimi, 
Zonguldak Asliye  
Hukuk Hâkimi ve 1. İş Mahkemesi 
Hâkimi olarak görev yapan 
Vardal, TBMM Danışma  
Meclisi Zonguldak üyeliği,  
17. dönem Zonguldak 
milletvekilliği yaptı. Vardal, evli ve 
2 çocuk babasıydı.

ESKİ 
ZONGULDAK 
MİLLETVEKİLİ 
İSA VARDAL 
VEFAT ETTİ
17. dönem Zonguldak Milletvekili 
İsa Vardal için 15 Kasım’da 
TBMM'de tören düzenlendi. 
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18. Dönem İstanbul Milletvekili

Nuri GÖKALP
(1947 - 02.11.2021)

20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili

Göksal KÜÇÜKALİ
(1948 - 09.11.2021)

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi

Osman SALİHOĞLU
(1924 - 20.12.2021)

16, 17. Dönem Muğla Milletvekili

Ahmet ALTINTAŞ
(1922 - 2021)

15, 16, 18. Dönem Manisa Milletvekili

Hasan ZENGİN
(1933 - 14.11.2021)

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2021156

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ





M
E

C
L
İS

 H
aber

 D
er

g
isi

K
A

SIM
 - A

R
A

LIK
 2021

HABER DERGİSİ
MECLİS

KASIM - ARALIK 2021 
SAYI: 257

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Resmî Yayın Organı

2022 YILI BÜTÇESİ TBMM GENEL KURULUNDA 
KABUL EDİLDİ




