
102. Yılında 23 Nisan 
Çocuk Şarkısı Söz ve 
Beste Yarışması

Sanatçılar en iyi 
şarkıyı yazabilmek için 
yarışacak.

Yarışmanın sonuçları  
8 Nisan’da açıklanacak.

Türkiye’nin 
Çocuklarından,  
Türkiye Resimleri

Yurtdışında yaşayan 
Türk çocukları Türkiye’yi 
resmediyor. 

Yarışmaya son başvuru 
tarihi 18 Mart.

Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 
düzenlenen  
“23 Nisan Çocuk ve 
Gençlik Buluşmaları 
Satranç Turnuvası” 
 
07-08, 09-12 ve 13-20 
olmak üzere 3 farklı 
yaş kategorisinde 
48’er sporcunun 
mücadelesi devam 
ediyor.

23 Nisan 
“Mahallede 
Maç Var” Futbol 
Turnuvası

81 ilden 188 kız, 1.381 
erkek takımı olmak 
üzere 17.259 sporcuyla 
devam ediyor.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Katar’ın 
başkenti Doha’daki resmî 

temasları kapsamında 19 Ocak’ta 
ilk olarak Emir Temim bin Hamed 
es-Sani ile bir araya geldi.

Emirlik Divanı’ndaki görüşmede 
Katar ve Türkiye arasındaki  
dostluk ve iş birliğinin yanı  
sıra çeşitli alanlardaki ilişkiler 
masaya yatırıldı.

Görüşmede Katar Şûra Meclisi 
Başkanı Hasan bin Abdullah 
el-Ganim ile Türkiye-Katar 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bitlis 
Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye-
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Siirt 
Milletvekili Osman Ören ile 
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi 
Mustafa Göksu da hazır bulundu.

Resmî temaslarda 
bulunmak üzere  
18 Ocak’ta Katar’a 
giden TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ile Katar 
Şûra Meclisi Başkanı 
Hasan bin Abdullah el-
Ganim, iki ülke arasında 
parlamenter iş birliğini 
artırmaya yönelik bir 
mutabakat zaptı imzaladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN, 

KATAR ZİYARETİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TÜRKİYE İLE KATAR, 
PARLAMENTER İŞ BİRLİĞİNİ 
ARTIRMAYA YÖNELİK 
MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 
Katar Şûra Meclisi Başkanı Hasan 
bin Abdullah el-Ganim, iki ülke 
arasında parlamenter iş birliğini 
artırmaya yönelik bir mutabakat 
zaptı imzaladı.

Şentop, Doha’daki resmî temasları 
kapsamında Katarlı mevkidaşı 
Ganim ile bir araya geldi.

Katar resmî ajansı QNA’nın 
haberine göre, Şentop-Ganim 
görüşmesinde, iki ülke arasındaki 
ilişkiler ve parlamentolar arası iş 
birliğini güçlendirme olanakları 
ele alındı.

Katar Şûra Meclisi Başkanı Ganim, 
imzalanan bu mutabakat zaptının 
kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin 
parlamentolar arasında da 
güçlenmesine katkı sunacağını 
belirtti.

Böylece Katar ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin 
yeni ufuklara taşınacağına işaret 
eden Abdullah el-Ganim, “Bu 
mutabakat zaptı aynı zamanda 
uluslararası mahfillerdeki ortak 
duruşların koordinasyonuna 
katkı sunacaktır.” dedi. Ganim, 
söz konusu mutabakat zaptının 
iki ülkenin farklı alanlardaki derin 
ilişkilerinin bir yansıması olduğunu 
vurguladı.

İmzalanan mutabakat zaptının 
uluslararası mahfillerdeki ortak 
konularla ilgili duruş ve çabaların 
koordinasyonunun yanı sıra 
parlamentolar arası iletişim 
kanallarını güçlendirmeyi ve 
parlamenter deneyim alışverişini 
de hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca, bu mutabakat zaptının 
kardeş Türkiye ile Katar halklarının 

çıkarları doğrultusunda  
bölgesel ve uluslararası 
parlamenter birliklerde ortak 
girişimlerle ilgili koordinasyonu 
artırmayı hedeflediğine dikkat 
çekildi.

Görüşmeye Türkiye-Katar 
Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı AK PARTİ Bitlis 
Milletvekili Vahit Kiler,  
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Siirt Milletvekili Osman Ören, 
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi 
Mustafa Göksu ve diğer bazı 
yetkililer de katıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KATAR’DA GAZETECİLERİN 
SORULARINI YANITLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, resmî temaslar 
kapsamında bulunduğu Katar’ın 
başkenti Doha’da gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Katar ilişkilerinin 
kardeşlik hukukuna dayalı 
olduğunu kaydeden Şentop, 
iki ülkenin de zor zamanlarda 
birbirinin yanında olduğunu 
söyledi. 

Mustafa Şentop, ikili ilişkileri 
parlamentolar arasında 
geliştirmek amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini anlattı.

Seçim sonrası oluşan meclisin 
ilk ziyaretçisi olma arzusunda 
olduğunu dile getiren Şentop, 
“Seçimle oluşan parlamentoların 
günümüz dünyasında önemli 
yeri var. Küreselleşen dünyada 
insanların bilgiye, dünyada olan 
bitenlere erişimi kolaylaşmış 
durumda. Bu bakımdan halkların 

yönetime katılması, kanun 
yapımına, denetime katılması çok 
önemli.” diye konuştu.

Bu durumun ülkeleri 
güçlendirdiğini vurgulayan 
Meclis Başkanı Şentop, Katar  
ile Türkiye parlamentoları 
arasında bir protokol 
imzalandığını da söyleyerek, 
“Meclis başkanları, komisyonlar 
ve dostluk grupları arasında 
ilişkiler devam edecek ama 
parlamentolarda önemli 
bürokratik birimler var. 

Bunlar arasında da bilgi ve 
deneyim paylaşımını sağlayacak 
bir protokol imzaladık.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye-Katar ilişkilerinin dünya 
barışına da önemli faydalar 
sağladığını belirten Şentop, 
Türkiye’nin tüm Körfez bölgesinin 
barış içinde yaşamasını arzu 
ettiğini vurguladı.

Körfez’de daha önce yaşanan 
sorunların çözülmüş olmasından 
memnuniyet duyduğunu ifade 

eden Mustafa 
Şentop, “Türkiye 
barışın ve 
istikrarın tesisi 
için her zaman 
destek vermeye 
devam 
edecektir.” dedi.

Katar’da 
düzenlenecek 
Dünya Futbol 
Şampiyonası’na 
da (2022 FIFA 
Dünya Kupası) 
değinen TBMM 
Başkanı Şentop, 
ülkede büyük 
hazırlıklar 
yapıldığını, 
Türkiye’nin 
bu noktada 
da Katar’a her 

desteği vereceğini söyledi.

Katar ile Türkiye meclisleri 
arasında imzalanan protokol 
kapsamında Katar’dan Türkiye’ye 
gelecek bürokratlara bilgiler 
verileceğini söyleyen Şentop, 
iki ülke parlamentosunun 
uluslararası zeminde de birlikte 
hareket ettiğini aktardı.

Türkiye ile Katar’ın, Afganistan’ın 
başkenti Kabil’deki Hamit Karzai 
Uluslararası Havalimanının 
işletilmesinde yapacağı iş 
birliğine yönelik soruya da 
yanıt veren Mustafa Şentop, 
“Bu sadece bir havaalanının 
işletilmesi meselesi değil. 
Afganistan’da büyük bir  
insani dram var. Uluslararası 
ulaşımın açılması, intikallerin 
sağlanması, başta gıda ve 
ilaç olmak üzere yardımların 
ulaştırılacağı bir ortamın  
oluşması lazım.” 
değerlendirmesini yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, bu iş 
birliğinin ticari olmanın ötesinde 
insani olduğuna da vurgu yaptı.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Doğu Akdeniz Boru Hattı 
(EastMed) Projesi’ne ilişkin 
değerlendirmesinde Şentop, 
“Biz başından beri bu projenin 
o haliyle ticari olmadığını, 
ekonomik olmadığını, makul 
olmadığını düşünüyorduk. 
Sadece Türkiye’ye hasım olmak 
noktasından hareketle siyasi 
amaçlarla böyle bir projenin 
gerçekleştirilemeyeceğini biz 
baştan beri söylüyorduk. Daha 
gaz çıkmadı, onun için kimse 
gaza gelmesin. O bakımdan 
gerçekler tabii görüldü.” 
ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası 
olmayan ülkelerin burasıyla 
ilgili konuşmasını, iddialarda 
bulunmasını ve talepler dile 
getirmesini yadırgadığını dile 
getiren Şentop şöyle devam etti:

“Türkiye Doğu Akdeniz’de 
uluslararası hukuktan kaynaklanan 
haklarını sonuna kadar ve her 
türlü vasıtayla, araçla müdafaa 
edecek, onlara sahip çıkabilecek 
bir kudrettedir. 

Biz Doğu Akdeniz’in imkânlarının 
başta Doğu Akdeniz’deki ülkeler 
olmak üzere uluslararası hukuk, 
adalet, hakkaniyet çerçevesinde 
paylaşılmasını, ekonomik 
imkânlarının paylaşılmasını arzu 
ediyoruz. 

Bunun barış içerisinde 
müzakerelerle gerçekleştirilmesini 
arzu ediyoruz.”

Özellikle Covid-19 salgınının 
etkisiyle bütün dünyada ciddi bir 
ekonomik sorun yaşandığını dile 
getiren Mustafa Şentop, “Türkiye 
daha önce tarihe baktığımızda da 
zaman zaman ekonomik sıkıntılar 
yaşamıştır; ama Türkiye çok 
güçlü, çok büyük bir ekonomik 
potansiyele sahip bir ülkedir. 
Dünyadaki en büyük ekonomik 
büyüklüğe sahip 20 ülkeden 

birisi. Bu ekonomik sorunları 
Türkiye daha önce de aşmıştır. 
Daha büyük sorunlar vardır, onları 
da aşmıştır. Bu sorunu da aşacak.” 
şeklinde konuştu.

Göçmenler konusuna da 
değinen TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin dünyada 
en fazla göçmen barındıran 
ülke olduğunu ve bunun Türk 
milletinin insani ve vicdani 
yaklaşımının bir sonucu olduğu 
vurguladı.

Göçmenlere yönelik bazı 
münferit olaylar üzerinden genel 
bir değerlendirme yapılmaması 
gerektiğine ve Türkiye tarihinde 
ırkçılık olmadığına vurgu yapan 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti: 

“Türkiye’de 5 milyondan fazla 
göçmen var, Türkiye’nin nüfusu 
da 85 milyon. 

Bu kadar çok insanın yaşadığı 
ülkede, bazı münferit olaylar 
mutlaka olur, olacaktır ama eğer 
bu şekilde Türkiye’de halkımızın 
onlara karşı yaklaşımında bir 
kasıt olmuş olsaydı, o insanlar 
Türkiye’de bulunmazlar, o 
zaman gider Yunanistan’da veya 
Almanya’da yaşarlardı. 

Yani öyle, basına yansıyan üç beş 
olayla karar vermek çok yanlış 

olur, Türkiye’ye büyük haksızlık 
olur, bizim milletimize büyük 
haksızlık olur.”

Yunanistan polisinin göçmenlerin 
botlarını şişlerle patlatarak onları 
denizlerde boğulmaya terk 
ettiğini dile getiren TBMM  
Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin ise sınırlarına gelen 
göçmenlere sahip çıktığının altını 
çizdi.

Bir İngiliz gazetesinin 2023’teki 
seçimde Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kaybedeceği yönündeki 
makalesine ilişkin soruya  
Mustafa Şentop,  
“İngiliz gazeteciler önce 
İngiltere’deki gelişmelere 
baksınlar, Başbakan (Boris 
Johnson) ne yapacak acaba, 
istifa edecek mi, devam edecek 
mi, düşürecekler mi, ne olacak? 
Onunla ilgilensinler. Kendi 
arzu ettikleri şeyleri yazıyorlar.” 
cevabını verdi.

Türkiye’deki başkanlık 
seçimlerinde 50+1 sisteminin 
değiştirilmesinin gündemde olup 
olmadığına ilişkin soruyu  
ise TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Bunun için bir anayasa  
değişikliği gerekir. Böyle bir şey  
Meclisin gündeminde yok, 
Türkiye’nin gündeminde yok.” 
şeklinde cevapladı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
DOHA’DA KATARLI 
AKADEMİSYENLERE HİTAP ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, resmî 
temaslarda bulunduğu Katar’ın 
başkentindeki Doha Enstitüsünde 
akademisyen ve araştırmacılara 
hitaben bir konuşma yaptı.

Kendisinin aslında bir 
akademisyen olduğunu ve 18 
yıldan fazla Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde hocalık 
yaptığını hatırlatan Şentop, 10 yılı 
aşkın süredir de siyasette aktif 
olduğunu dile getirdi. Hukuk 
tarihi ve özellikle de geçmişteki 
hukuk ile günümüzdeki 
hukuku mukayese alanlarında 
çalışmalar yaptığına dikkati 
çeken Şentop, tarihte bazen 
100 yıllık bir dönemin birkaç 
sayfada anlatıldığını ve tarihin 
bazı olaylarına tanıklık eden bazı 
günlerin ise ciltlerle anlatıldığını 
belirtti.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’nın “İmparatorluğun En 
Uzun Yüzyılı” adında bir kitabı 
olduğunu anlatan Şentop, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
19. asrının yaşanan gelişmeler 
dolayısıyla önceki asırlara göre 
çok daha uzun olduğunu ifade 
etti. Belki geçmişteki 10-15 yıl ve 
gelecekteki 20-50 yıllık dönemin, 
dünyanın yeniden şekilleneceği 
bir dönem olması hasebiyle 
tarihin akışının hızlandığı bir 
süreç olduğunu söyleyen 
Meclis Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bunu birkaç 
başlıkta ifade etmek isterim. 
20. yüzyılda kurulan dünya 
düzeni, iki dünya savaşı sonrası 
ortaya çıkmış bir düzendir. Bu 
dünya düzeni de ikinci dünya 
savaşı galiplerinin kurduğu bir 
dünya düzeni. Kaybedenler 
bu sistemin denklemi dışında 
bırakılmış. Kurulan bu yeni dünya 
bir haksızlığı ortadan kaldırmak 

amacıyla kuruldu. Yani dünya 
savaşlarıyla insanlığa zarar veren 
anlayışları ortadan kaldırma gibi 
güzel niyetlerle kurulsa da bu 
sistem farklı bir haksızlığa yol 
açtı, dünyayı bir başka açıdan 
bakanların hegemonyasına 
verdi bu anlayış. Dolayısıyla bu 
da hedefleri gerçekleştiremedi, 
dünyadaki barışı sağlayamadı.”

Dolayısıyla 20. asırda kurulan 
dünya düzeninin çok uzun 
süreli kalma imkânına sahip 
olamadığına dikkati çeken 
Mustafa Şentop, bu nedenle de 
1990’lı yıllardan itibaren dünyanın 
farklı coğrafyalarında değişimlerin 
olmaya başladığına vurgu yaptı.

Bugünlerde dünyayı çok 
kutuplu nitelendirenler olduğu 
gibi kutupsuz olarak da 
nitelendirenlerin olduğunu 
anlatan Şentop, “Ama 20. yüzyıl 
paradigmalarının sona erdiğini 
görüyoruz. İşte o paradigmaların 
üstüne oturan uluslararası 
kurumlar da paradigmaların 
çökmesiyle beraber etkinliğini 
kaybetmeye başladılar.  
İşte bugün Birleşmiş Milletler’in 
(BM) birçok konuda çatışmalara, 
anlaşmazlıklara müdahale 
edemediğini, ettiklerinde de 
netice alamadığını görüyoruz.” 
diye konuştu.

Çökmekte olan paradigmaların 
yerine mutlaka yenilerinin ve bir 
düzenin kurulacağını ifade eden 
TBMM Başkanı Şentop, dolayısıyla 
dünyanın bugünlerde yaşadığı 
sıkıntıların yeni paradigmaların 
sancıları olduğunu söyledi.
Örneğin Ukrayna-Rusya krizine 
ilişkin yaklaşımlarda 20. asrın 
paradigmalarından BM veya 
NATO yerine başka alternatiflerin 
konuşulduğuna değinen Şentop, 
dünyanın çok dinamik bir 
süreçten geçtiğini ifade etti.

Aslında 20. yüzyılın 
paradigmalarını ve üzerine 
kurulan uluslararası kurumları 
başarısız kılan faktörün devletlerin 
ve halkların bencillikleri olduğuna 
vurgu yapan Mustafa Şentop, 
yeni kurulacak dünyanın ise 
insani değerlerle bağdaşmayan 
hususların arka plana düşeceği 
yönünde insanları zorladığına 
işaret etti. Şentop, önümüzdeki 
50 yılda dünya demografisinde 
çok ciddi değişimlerin olacağını 
ve bunların da insani değerlere 
bağlı bir anlayışla ele alınması 
gerektiğini vurguladı. Şentop, 
örneğin bugünlerde uluslararası 
göç dalgalarını engellemek 
üzere kullanılan kaynakların o 
insanların kendi topraklarında 
yaşayabilecekleri hayat koşulları 
için kullanılabileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 20. yüzyılda bencilliğe dayalı kurulan dünya 
düzeni paradigmalarının çökmeye başladığını ve yerine kurulacak yeni düzenin insani 
değerlerle bağdaşması gerektiğini söyledi.
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Abu Dabi Uluslararası 
Havalimanı’nda BAE 
Federal Ulusal Konsey 

Başkanı Saqr Ghobash ile 
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi 
Tugay Tunçer ve diğer ilgililer 
tarafından karşılanan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Ghobash ile havalimanında bir 
süre sohbet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki parlamento 
heyeti, daha sonra Türkiye’nin 
Abu Dabi Büyükelçisi Tugay 
Tunçer tarafından onurlarına 
verilen akşam yemeğine katıldı.
TBMM Başkanı Şentop burada 
Büyükelçilik  Şeref Defteri’ni 
imzaladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 20 Ocak’ta Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile 
görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Ghobash 
ile Federal Ulusal Konseyi 
binasında bir araya geldi. 
Görüşmeye, parlamento heyeti 
de katıldı.

Görüşmede, iki ülke 
parlamentoları arasındaki 
ilişkilerin daha ileri düzeye 
taşınması konusunda temenniler 
dile getirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Katar’ın başkenti Doha’daki 
temaslarının ardından beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE GİTTİ
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Mustafa Şentop, Türkiye ile 
BAE’nin, geçmişe dayanan bir 
ilişkisinin olduğuna işaret ederek, 
“Bugün yeni ve dinamik bir 
döneme girmiş bulunuyoruz. 
Ekonomik ve ticari olarak da ciddi 
ilişkilerimiz mevcut.” dedi.

Şentop, iki ülke arasında her 
alandaki ilişkilerin ileri düzeye 
taşınması gerektiğini vurguladı.

BAE Federal Ulusal Konsey 
Başkanı Ghobash ise Türkiye ile 
mevcut ilişkilerin çok daha ileri 
düzeye taşınmasını umduğunu 
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ve 
parlamento heyeti, görüşme 
sonrasında Genel Kurul Salonu’nu 
gezdi, Ghobash’ın, onurlarına 
verdiği yemeğe katıldı.

Öte yandan görüşme öncesinde 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Wahat Al 
Karama Şehitliği’ni ve Şeyh 
Zayed Camisi’ni ziyaret ederek, 
ilgililerden bilgi aldı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ABU DABİ’DE GAZETECİLERİN 
SORULARINI YANITLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Siyaset yapanların terörle 
bağlantılı söylemler, ilişkiler 
içerisinde olması asla kabul 
edilebilir bir durum değil.” dedi.

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) temasları sırasında 
gazetecilerin, ziyaretlerine ve 
gündeme ilişkin sorunlarını 
yanıtladı.

Basın mensuplarının Katar ve BAE 
ziyaretlerine ilişkin sorusu üzerine 
Şentop, “Dün Katar’daydık. Katar’a 
gidişimizin çok özel bir sebebi 
daha vardı; birçok sebep var da, 
en önemlilerinden birisi, seçimle 
oluşmuş bir parlamento ilkti ve 
o parlamentonun ilk ziyaretçisi 

olduk. Meclis Başkanı’nın o 
şekilde bir daveti vardı. Önemli 
görüşmeler gerçekleştirdik.” diye 
konuştu.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile BAE arasında uzun 
zamandır ekonomik, ticari 
bakımdan ve özellikle halklar 
arası ilişkiler bakımından bir sıkıntı 
yok. Mesela ticari hacmimize 
baktığımızda geçtiğimiz yıllarda 
da ticaret hacminin mevcut 
durumunu koruduğunu, 
muhafaza ettiğini görüyoruz. 
Şimdi Kasım ayı sonunda Birleşik 
Arap Emirlikleri Veliaht Prensi 
Sayın Muhammed bin Zayed’in 
Türkiye’yi ziyaretiyle beraber, 

çok kalabalık bir heyetle ziyaret 
olmuştu, yepyeni bir süreç 
başladı. Çok hızlı, dinamik gelişen 
bir süreç. Türkiye ile BAE arasında 
birçok anlaşma imzalandı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da Şubat ayı 
ortalarında burayı ziyaret edecek; 
planlanan o. Bu arada tabii, birçok 
bakanımızın, bakanların karşılıklı 
ziyaretleri gerçekleşti. Mevcut 
ilişkileri çok kısa bir zamanda çok 
daha iyi bir noktaya, seviyeye 
taşımak, geliştirmek, genişletmek, 
çeşitlendirmek mümkün.

Her iki tarafta da Türkiye tarafında 
bu irade var, ama bugünkü 
görüşmelerimizden bizzat 
müşahede ettiğim şey: BAE 
yöneticileri, yetkilileri de Türkiye 
ile ilişkileri çok hızlı bir şekilde 
süratle geliştirme konusunda 
çok güçlü bir iradeye sahipler. 

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2022 11



Bu bakımdan bilhassa ticari, 
ekonomik ilişkiler bağlamında, 
ama bunun dışında birçok 
alanda daha birlikte hareket 
etmek ve bölgede barışa katkı 
sunacak iş birliği içerisinde ortak 
çalışmalar yapmak, yürütmek 
mümkün. Bunu görüyoruz. 
Büyük bir arzuyla, istekle 
böyle bir irade ortada var. 
İnşallah Cumhurbaşkanımızın 
ziyaretiyle beraber de çok 
daha önemli adımlar atılacaktır. 
Cumhurbaşkanımızın ziyaretini 
dört gözle beklediklerini ifade 
ediyorlar.”

Bir basın mensubunun, “HDP’li 
Semra Güzel için Karma 
Komisyon bugün toplandı ve 
Hazırlık Komisyonu kuruldu. Buna 
dair görüşünüz nedir? HDP’den 
diğer isimlerin, diğer fezlekeleri 
önümüzdeki günlerde gelebilir 
mi? Bazı dosyalar ayrılabilir mi?” 
sorusu üzerine Şentop, TBMM’de 
1500 civarında dosyanın 
bulunduğunu ve dosyaların 
gelmeye devam ettiğini söyledi.

Bunlar arasında İçtüzük 
çerçevesinde hareket etme 
yetkisinin Karma Komisyona ait 

olduğunu ifade eden Mustafa 
Şentop, “Meclis Başkanlığı gelen 
dosyaları Karma Komisyona 
sevk ediyor. Karma Komisyon 
bunları kendine göre bir gündem 
dahilinde görüşebiliyor, karar 
alabiliyor. Bu süreçle ilgili de 
şunu ifade edeyim: İç tüzüğe 
göre komisyon kurulması bir 
mecburiyet. Dokunulmazlık 
dosyalarının ilgili önce bir hazırlık 
komisyonu çalışması oluyor. 
Onun raporu üzerine Karma 
Komisyon yeniden bir görüşme 
yapıyor. Bu süreç İçtüzükteki 
takvim içerisinde ilerleyecek, 
ilerliyor.” dedi.

Basın mensuplarının, “Terörle 
ilgili dosyaların geçmişte 
ayrılabileceği ifade edilmişti.” 
demesi üzerine TBMM Başkanı 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TBMM’yi ve milletimizi rahatsız 
eden bazı olaylar, suçlar, 
ithamlar söz konusu. Bunlarla 
ilgili olarak mutlaka TBMM’nin 
Karma Komisyonunda harekete 
geçmesi gerekir. Buna dair bizim 
iç tüzüğümüzde, Meclisin çalışma 
usullerinde de buna imkân veren 
bazı ölçüler, kriterler var.

Ben, terörün bir yöntem 
olmadığını, siyasetle, terör arasına 
aşılmaz, net bir mesafe konulması 
gerektiğini söylüyorum. Bu çok 
önemlidir.

Siyaset yapanların terörle 
bağlantılı söylemler, ilişkiler 
içerisinde olması asla kabul 
edilebilir bir durum değil. Bu 
bakımdan böyle bir yol tercih 
edenlerle ilgili de TBMM’nin 
mevzuatında, Anayasamızda ve 
İçtüzükte gerekli hükümler var. 

Şunu söyleyelim: Tabii, 
dokunulmazlık bir kurumdur, 
müessesedir. Şüphesiz yasama 
faaliyetlerinin yürütülmesi 
bakımından önemli, ama 
dokunulmazlığın kaldırılması 
gibi bir müessese de var sonuç 
itibarıyla. 

Dolayısıyla bu konuda gerekli 
değerlendirmeleri yapmak 
TBMM’nin mehabetine, temsil 
etmiş olduğu tarihî kimliğe aykırı 
olan birtakım durumlar, tavırlar 
karşısında da TBMM’nin de tavrını 
belirlemesi lazım. Buna tabii, karar 
verecek olan nihai olarak Karma 
Komisyondur.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri 
Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü

Görüşmede, Türkiye-BAE ilişkileri ve yeni 
dönemden beklentiler ele alındı, ticari ve ekonomik 

ilişkilerin daha ileriye taşınmasına ilişkin 
temenniler dile getirildi.

BAE Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, BAE’ye yapacağı ziyareti dört 
gözle beklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye 
ve BAE arasında uzun bir tarihî bağın 
bulunduğunu ifade ederek, yakın ilişki 
ve iş birliği için her iki tarafın da istekli 

olduğunu, BAE yetkililerinin de güçlü bir irade 
içinde olduğunu söyledi.

Şentop daha sonra Dubai’deki Expo 2020’de 
Türkiye, BAE ve Azerbaycan stantlarını ziyaret etmek 
amacıyla Dubai’ye hareket etti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP “EXPO 
2020 DUBAİ”DE TÜRKİYE SERGİ 
ALANINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Expo 2020 Dubai’de 
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
sergi alanlarını gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
beraberindeki heyetle BAE 
ziyaretinin ikinci durağı Dubai’de 
temaslarda bulundu.

Expo 2020 Dubai fuar alanında 
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 
sergi alanlarını gezen Şentop ve 
parlamento heyeti, sergilenen 
ürünler hakkında bilgi aldı.

Türkiye sergi alanında yer 
alan Bayraktar Akıncı TİHA 
ve yerli otomobil TOGG 
maketlerini inceleyen Şentop ve 
beraberindekiler, Türkiye’ye ait 
yöresel lezzetleri tattı.

Şentop’a, Türkiye standını ziyareti 
sırasında Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli de bir süre eşlik 
etti.

Mustafa Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Abu Dabi 
ve Dubai’deki temaslarını 
tamamlamasının ardından, 
Türkiye’ye döndü.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
BAE’YE YAPILAN SALDIRIYI 
KINADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne (BAE) yapılan 
ve can kayıplarının yaşandığı 
saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
başkenti Abu Dabi’ye yönelik 
insansız hava araçlarıyla 
gerçekleştirildiği anlaşılan 
saldırıları şiddetle kınıyorum. 

Hayatını kaybedenlere Cenab-ı 
Hak’tan rahmet, kardeş Birleşik 
Arap Emirlikleri halkına ve 
yönetimine başsağlığı diliyorum.” 
ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
6 Ocak’ta yasama, 

yürütme ve yargı organlarının 
temsilcileriyle öğle yemeğinde 
bir araya geldi. 

Yemeğe TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop da katıldı.
Çankaya Köşkü’ndeki yemek, 
basına kapalı gerçekleştirildi.  
Yemeğe, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı 
Mehmet Akarca, 
Danıştay Başkanı  
Zeki Yiğit,  
Sayıştay Başkanı  
Metin Yener,  
Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, 
Cumhurbaşkanlığı  
İdari İşler Başkanı  
Metin Kıratlı, 
Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı 

Celal Mümtaz Akıncı, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu Başkanı Yunus 
Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel 
Kalem Müdürü Hasan Doğan 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Dünya 
Bilek Güreşi Şampiyonu Meclis stajyeri Esma 
Nur Çakmak’ı kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
makamında 5 Ocak’ta gerçekleşen kabulde, millî 
sporcu Çakmak’ın antrenörü Hüseyin Tuncel de 

hazır bulundu. Ankara Şerife Bacı Mesleki ve  
Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi,  
17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, Aralık ayında 
Romanya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi 
Şampiyonası’nda, Türkiye’den ilk kez hem sol 
bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olan ilk 
sporcu olmuştu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI 
TEMSİLCİLERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP,  
DÜNYA BİLEK GÜREŞİ  
ŞAMPİYONU 
ESMA NUR ÇAKMAK’I  
KABUL ETTİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ukrayna 
Meclis Başkanı Ruslan 

Stefançuk ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Şentop,  
Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya 
arasında en üst düzeyde de 
olmak üzere iletişim kurulması 
için yardımcı olmaya hazır 
olduğunu, bir an evvel ateşkes 
ilan edilmesi ve diplomatik 
kanalların yeniden işler hale 
gelmesi için gayret gösterdiğini 
kaydetti.

Stefançuk ile görüşen Şentop, 
“Savaşın kazananı olmaz.” diyerek, 
Rus tarafına, haksız ve hukuksuz 
operasyonu derhal durdurma 
çağrısında bulundu. 

Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi 
birliği, egemenliği ve toprak 
bütünlüğünü desteklediğini 
vurgulayarak, mevcut krizin, 
uluslararası hukuk ve Minsk 
Mutabakatları çerçevesinde, 
diplomasi ve diyalog yoluyla 
acilen çözüme kavuşturulması 
dileğini yineleyen Şentop, 

“Türkiye ilk günden bu 
yana, Cumhurbaşkanımızın 
inisiyatifleriyle gerginliğin 
azaltılması için samimi çaba sarf 
etmektedir. Ukrayna ile Rusya 
arasında en üst düzeyde de 
olmak üzere iletişim kurulması 
için yardımcı olmaya hazırız. Bu 
anlayışla bir an evvel ateşkes ilan 
edilmesi ve diplomatik kanalların 
yeniden işler hale gelmesi için 
gayret gösteriyoruz.” dedi. 

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan 
Stefançuk, aramasından dolayı 
Şentop’a teşekkür etti.  Dostluğun 
zor zamanda belli olduğunu 
belirten Stefançuk, Türkiye’nin 
başka ülkeler gibi sadece 
konuşmakla kalmadığını, krizin 
çözümü için aktif bir tutum 
takındığını, bunun için ayrıca 
müteşekkir olduklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 26 Şubat’ta Ukrayna 
Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, 
egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini 
vurgulayan Şentop, “Bir an evvel ateşkes ilan edilmesi 
ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için 
gayret gösteriyoruz.” dedi.

“SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ”

Rusya - Ukrayna Savaşı
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
25 Şubat’ta Tekirdağ’da 

basın mensuplarının Ukrayna 
ve Montrö ile ilgili sorularına 
yanıt verdi. “Ombudsman 
Tekirdağlılarla Buluşuyor” 
toplantısının ardından 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Meclis Başkanı Şentop, tarih 
boyunca dünyada büyük savaşlar 
yaşandığını, ancak savaşların 
çözüm olmadığını anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, 
sorunun fazla kan ve gözyaşı 
dökülmeden müzakere yoluyla 
çözülmesi için Türkiye’nin 
ara bulucu, uzlaştırıcı olarak 
yardımcı olmaya devam 
edeceğini söyledi

“Biz gerek bölgemizde, gerekse 
dünyanın neresinde olursa  
olsun devletlerin arasındaki 
ihtilafların diyalog, müzakere 
yoluyla, barış yoluyla çözülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.” diyen 
Şentop, çatışmaların, savaşların, 
işgallerin sorunları çözmediğini, 
sorunların uluslararası hukuka göre 
çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Ukrayna-Rusya arasında 
anlaşmalar olduğunu, sorunların 
bu çerçevede müzakere 
ederek, diyalogla çözülmesi 
gerektiğinin altını çizen Şentop, 
“Bu sadece Ukrayna, Rusya 
arasında değil, başta bölgemiz 
olmak üzere, bütün Avrupa’yı, 
dünyayı etkileyebilecek bir 
soruna dönüşme riski taşıyor. 
Gerek Rusya, gerek Ukrayna 
yetkililerinin barışçı yollarla 
sorunların çözülmesi için diyalog 
ve müzakere zemini oluşturmaları 
noktasında çağrıda bulunuyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye olarak ara 
bulucu, uzlaştırıcı ve barış 
yoluyla sorunu çözmek için 
yardımcı olunacağını söylediğini 
aktaran Şentop, şöyle devam 
etti: “İnşallah fazla kan, gözyaşı 
dökülmeden sorun, müzakere 
ve diyalogla çözülür. Pazartesi 
günü Gürcistan’daydım. 
Gürcistan’da Meclis Başkanı’yla 
Cumhurbaşkanı’yla Başbakan’la 
görüştük. Bütün bölgede  
ciddi bir tedirginlik olduğunu 
biliyoruz. Bütün taraflar sadece  

iki ülke değil, konuya müdahil 
olan, görüş belirten herkes 
barış ve müzakere yolunu, 
diyalog yolunu önermelidir diye 
düşünüyorum. Gerekli irtibatta 
olduğumuz, görüştüğümüz 
herkese de bu mesajı ifade 
ediyoruz.” Ukrayna Büyükelçisi’nin 
“Boğazlar’ın kapatılması” yönünde 
bir talebi olduğunu hatırlatan ve 
bu konuda Montrö Antlaşması’nın 
çok net olduğunu belirten 
Mustafa Şentop, sözlerini, Türkiye, 
Montrö Antlaşması hükümlerini 
net bir şekilde kararlılıkla takip 
etmektedir. Bugüne kadar da 
böyle oldu, bundan sonra da 
bu anlaşma hükümlerine Türkiye 
harfiyen riayet edecek.” diye 
tamamladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop Rusya Federasyonu 
tarafından Ukrayna’ya 
başlatılan askerî harekât ile 
ilgili 24 Şubat’ta bir basın 
açıklaması yaptı.

Şentop açıklamasında,  
“Rusya Federasyonu tarafından 
Ukrayna’ya başlatılan askeri 
harekâtı kabul edilemez 
buluyoruz. Bu saldırı, başta 
bölgemizin istikrarı olmak üzere 
dünyada barış ve güvenliği 
sarsabilecek tehlikeli bir adımdır. 

Dostluk ve iyi komşuluk 
ilişkilerimiz bulunan Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna’nın 
bu meseleyi uluslararası 
hukuk ve Minsk Mutabakatları 
çerçevesinde, diplomasi ve 
diyalog yoluyla acilen çözüme 
kavuşturması en samimi 
dileğimizdir.

Savaşın kazananı olmayacağını 
bir kere daha hatırlatırken, 
Ukrayna’nın siyasi birliği, 
egemenliği ve toprak 
bütünlüğünü desteklediğimizin 
altını çiziyoruz.” ifadelerini  
kullandı.

MONTRÖ ANTLAŞMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat’ta 
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların 
sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi 
imzaladı. Bu imzanın ardından başlayan gergin süreçte 
iki ülke arasındaki kriz, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya 
saldırması ile savaşa dönüştü.
Türkiye, iki ülke arasındaki diyaloğun devam etmesi ve 
barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüyor.  
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN: 
“Rusya’nın Ukrayna 
topraklarına yönelik 
saldırısı kabul edilemez.”
• “Türkiye her zaman duruşunu 

koruyan bir ülke ve her zaman 
mazlumun, mağdurun yanında 
olan bir ülke. Çağrımız hem 
Rusya’ya hem Ukrayna’ya, bir an 
önce ateşler kesilsin ve gerek 
Rusya, gerek Ukrayna burada 
dünya barışına güzel bir katkıda 
bulunsun.”

• “Montrö Sözleşmesi’nin 
Boğazlar’daki gemi trafiği 
konusunda ülkemize verdiği 
yetkiyi, krizin tırmanmasının 
önüne geçecek şekilde 
kullanma kararındayız. 
Hep söylediğimiz gibi biz 
Ukrayna’nın egemenliğine, 
siyasi birliğine ve toprak 
bütünlüğüne saygı 
gösterilmesinden yanayız. 
Rusya’nın Ukrayna topraklarına 
yönelik saldırısını kabul 
edilemez görüyor, Ukrayna 
yönetiminin ve halkının verdiği 
mücadeleyi takdir ediyoruz.”

• “Temennimiz, Karadeniz’den 
komşumuz, Rusya ve 
Ukrayna’nın bir an önce 
müzakere masasına 
dönmeleridir.”

• “(Rusya ve Ukrayna) İkisinden 
de vazgeçmemiz mümkün 
değil. Bizim derdimiz, öyle 
bir adım atalım ki hiçbirinden 
vazgeçmeden bu işi çözelim.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, 2 Mart’ta 
TBMM Genel Kurulunda 
kapalı oturumda, Rusya-
Ukrayna savaşı ve 
bölgedeki gelişmelere ilişkin 
milletvekillerini bilgilendirdi.

“Türkiye ilkesel tutum 
sergiliyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ukrayna ile Rusya arasındaki 
savaşa yönelik Türkiye’nin 
pozisyonunu, şu ifadelerle anlattı:

“Türkiye taraf tutmak zorunda 
değil. Türkiye ilkesel tutum 
sergiliyor. Görüş ayrılığımıza 
rağmen her iki ülkeyle hem  
Rusya ile hem Ukrayna ile 
ilişkilerimizi ve iş birliğimizi 
geliştiren bir ülkeyiz biz. 

Savaş olduğu zaman biz taraf 
tutmak zorunda değiliz; tam 
tersi savaşın sona erdirilmesi 
konusunda her iki tarafla da eşit 
bir diyalog kurabilen bir ülkeyiz. 
O nedenle taraf tutma lüksümüz 
yok. Bir şey yanlışsa o yanlışı da 
söylemek zorundayız. 

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, 
uluslararası hukukun ihlalidir. 
Başka krizlerde de ilkesel 
tutumumuzu söyledik. Türkiye’nin 
takındığı tavırda herhangi bir 
çelişki yok.”

Türkiye’nin 25 Şubat’ta Avrupa 
Konseyinde Rusya’ya karşı 
çekimser oy kullanmasına da 
değinen Çavuşoğlu, “Çünkü 
o kararda Rusya’nın temsil 
hakkı sona erdiriliyor. Rusya’nın 
buradan atılması demek, Rus 
vatandaşlarının İnsan Hakları 
Mahkemesine gidememesi 
demektir. 

Sonuçta biz bu diyaloğun 
kopmasını istemediğimiz için 
diğer tüm platformlarda ilkeli 

bir şekilde bir tutum sergilerken 
Rusya’yı destekleyen bir oy da 
kullanmadık. İlkeli bir şekilde 
çekimser oy kullandık.” dedi.

Ukrayna’dan 8 bin 50 Türk 
vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 
bugüne kadar 8 bin 50 Türk 
vatandaşının tahliyesinin 
gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
bugün Kiev, Harkiv, Odessa, 
Zaporijya ve Lviv’den Azerbaycan 
vatandaşlarının da dahil olduğu  
2 bin 604 kişinin daha yola 
çıktığını ve böylece tahliye edilen 
Türk vatandaşlarının sayısının  
8 bin 50 olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın 
güvenli tahliyesi için 
planlamalarımız devam ediyor.” 
ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir 
televizyon yayınında da savaş 
başladıktan sonra deniz ve 
hava sahalarının kapalı olması 
nedeniyle 25 Şubat’ta kara yoluyla 
Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının 
tahliyesine başlandığını, dün yola 
çıkanlarla birlikte 5 bin 850 Türk 
vatandaşının tahliye edildiğini,  
2 bin 200 vatandaşın ise 
konvoylarla ya da kendi 
imkânlarıyla ülkeden ayrıldığını 
belirtti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası  
düzenlenen basın toplantısında  
açıklamalarda bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki parlamento 
heyetini, Tiflis Havalimanı’nda 
Gürcistan Parlamentosu Başkan 
Yardımcısı Giorgi Volski ile 
Gürcistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka 
Odişaria karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Gürcistan Parlamentosu 
Başkanı Şalva Papuaşvili ile 
görüştü

Gürcistan’a gerçekleştirdiği 
resmî ziyaret kapsamında 
Parlamentoyu ziyaret eden 
Şentop, mevkidaşı Şalva 
Papuaşvili ile görüştü. Şentop ve 
Papuaşvili, daha sonra heyetler 

arası görüşmeye başkanlık etti. 
Görüşmeye Türkiye-Gürcistan 

Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
GÜRCİSTAN’DA

Şentop, Tiflis ziyaretinde Gürcistan’ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele edenler anısına yaptırılan ‘Kahramanlar Meydanı’nı ziyaret ederek anıta 
çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, resmî 
temaslarda bulunmak 
üzere 21 Şubat’ta 
Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’e gitti.
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Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Çolakoğlu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP 
İstanbul Milletvekili Yunus Emre 
ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs katıldı.

Gürcistan Parlamentosunu 
ziyaret etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Şentop, 
“Komşumuz ve dostumuz 
Gürcistan’a, Gürcistan halkına 
başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
milletvekillerinin ve Türk halkının 
selamlarını getirdim.” ifadelerini 
kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı 
Şalva Papuaşvili ile gerek baş 
başa gerekse heyetler arası 
görüşmelerde parlamentolar 
arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel 
ve uluslararası gelişmelere ilişkin 
görüş alışverişinde bulunduklarını 
söyleyen Şentop, “Ne mutlu 
bizlere ki iki yakın dost, müttefik 
ülke olan Türkiye ile Gürcistan 
arasında bugün hiçbir sorun 
bulunmamaktadır. 

Gürcistan, Türkiye’nin yakın 
komşusu, dostu ve stratejik 
ortağıdır.” diye konuştu.

Ortak bir kültürü ve tarihi 
paylaşan, güçlü, beşerî bağlara 
sahip olan Türkiye ile Gürcistan 
arasındaki ilişkilerin, özellikle 
parlamenter diplomasi alanında 
ve ticari anlamda üst düzeyde 
devam ettiğini belirten Şentop, 
yıllık 1,6 milyar dolar civarında 
seyreden ikili ticaret hacminin, 
2021’de 2,1 milyar dolara ulaştığını 
anımsattı.

Türkiye’deki iş dünyasının 
Gürcistan’daki yatırımlarını 
artırmaya yönelik faaliyetlerini 
de desteklediklerini ifade eden 
Şentop, “Gürcistan’ın stratejik 
ortağımız olmasının yanı 
sıra bölgede barış ve istikrar 

konusundaki ortak çıkarlarımızın, 
ilişkilerimizin bu noktaya 
ulaşmasında güçlü etkisi vardır. 

Türkiye, Gürcistan’ın 
Avrupa-Atlantik yönelimini 
desteklemekte, NATO üyeliği 
konusunda da güçlü bir destek 
vermektedir. 

Ayrıca Gürcistan’ın egemenliğine 
ve toprak bütünlüğüne 
verdiğimiz güçlü desteği de 
sürdürüyoruz. Bu konudaki 
tutumumuzu her platformda 
vurguluyoruz.” dedi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı 
Papuaşvili, bölgesel güvenliğin 
güçlendirilmesine desteği için 
Türkiye’ye teşekkür ederek, “Zor 
günlerde birbirimizin yanında 
durmamız çok önemli.” ifadesini 
kullandı.

İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin yeniden tesisinin 
30’uncu yılı olduğunu hatırlatan 
Papuaşvili, bu süre içinde 
Gürcistan ile Türkiye arasındaki 
ekonomik, kültürel, askerî ve 
diğer alanlardaki ilişkilerin 
fevkalade güzel şekilde 
geliştirildiğini kaydetti.

Papuaşvili, ikili ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi 
için çalışmaları sürdüreceklerini 
bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Salome Zurabişvili ile görüştü

Gürcistan’a resmî ziyarette 
bulunan Şentop’un, Gürcistan 
Parlamentosu sonrasındaki durağı 
Cumhurbaşkanlığı oldu. Şentop, 
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 
ile bir araya geldi. Görüşme 
basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Gürcistan Başbakanı İrakli 
Garibaşvili ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, daha 
sonra Gürcistan Başbakanı İrakli 
Garibaşvili ile görüştü, Türkiye’nin 
Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret etti. 
Burada gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Şentop, Gürcistan 
ziyaretini değerlendirdi.
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Şentop, ülkeye Meclis Başkanı 
düzeyindeki son resmî 
ziyaretin, eski TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek tarafından 2014’te 
gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Şentop, iki komşu ülke olan 
Türkiye ve Gürcistan arasındaki 
bölgesel işbirliklerinin yüksek 
düzeyde olduğuna işaret ederek, 
“Gürcistan’ın en büyük ticari 
ortağı Türkiye. Salgın dönemine 
rağmen ticaret hacmimizde ciddi 
bir artış var. Ticaret hacmimiz 1,6 
milyar dolardan 2,1 milyar dolara 
yükselmiş.” diye konuştu.

İki ülke arasında stratejik bölgesel 
projeler de bulunduğuna 
dikkati çeken Şentop, şunları 
kaydetti: “Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı, Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı, 
TANAP gibi çok stratejik projeler 
var. Dolayısıyla Gürcistan’ın, 
komşuluğun ötesinde Türkiye 
ile dost, müttefik, stratejik 
ortaklık düzeyinde bir ülke 
olmasını dikkate aldığımızda, 
parlamentolar arası ilişkilerin 
de güçlendirilmesi gerekir diye 
düşünüyoruz. Bu ziyaretimizi bu 
maksatla gerçekleştirdik. Türkiye 
ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, 
iki ülke arasındaki ilişki olarak 
da çok kıymetli ama bölgesel 
anlamda da bölge barışına, 
istikrarına zemin hazırlayacak, onu 
güçlendirecek iki ülke ilişkisi söz 
konusu.”Rusya-Ukrayna arasında 
yaşanan gelişmelere de değinen 
Şentop, “Tabii haklı olarak 
Rusya ile Ukrayna arasındaki 
bu gerilim, gerginlik sadece iki 
ülke arasındaki bir gerginlikten 
ibaret değil, hepimizin takip ettiği 
gibi aslında bütün dünya olaya 
müdahil. Konuyla ilgili açıklama 
yapmayan bir dışişleri bakanı, 
bir devlet başkanı, bir başbakan 
kalmadı. Çünkü bu durum 
hakikaten hem bölge hem de 
daha geniş anlamda Avrupa için, 
belki daha geniş ölçekte bütün 
dünya için ciddi risk potansiyelleri 

barındırıyor. Bu bakımdan biz, 
Türkiye olarak iki ülke arasındaki 
anlaşmazlıkların, ihtilafların barışçıl 
yollarla, müzakere ve diyalog 
yoluyla çözülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, bu konuda bir davette 
bulunduğunu anımsatan Şentop, 
şöyle devam etti: “Gerek Ukrayna 
ile gerekse Rusya ile Türkiye’nin 
çok iyi bir diyalog zemini var. 
Bundan da istifade ederek iki 
ülke arasında arabuluculuk olur, 
kolaylaştırıcılık olur, adı ne olursa 
olsun ihtilafların, uluslararası 
hukuka ve anlaşmalara göre, 
müzakere ve diyalog yoluyla 
çözülmesi yönünde Türkiye’nin 
büyük bir gayreti var. Bu konudaki 
görüşlerini de Cumhurbaşkanımız 
ortaya koydu. Ukrayna tarafından 
bu konuda olumlu ve net 
açıklamalar geldi. İnşallah 
Rusya tarafından da net, olumlu 
açıklamalar gelir. Çünkü bu, hiçbir 
ülkenin, Rusya ve Ukrayna’nın da 
bölge ülkelerinin de faydasına 
bir durum olmayacak. Bu şekilde 
bir çatışmayı başlatmak çok 
kolaydır. Büyük savaşların, dünya 
savaşlarının da basit bazı olayların 
ateşlemesi sonucu geliştiğini, 
ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak 
kolaydır da bunun etkilerini, 
zararlarını durdurabilmek, tahmin 
edebilmek, öngörebilmek 
mümkün değildir. İkincisi tabii, 
askerler, silahlı kuvvetler, savaş 
makineleri kendi aralarında 
çatışacak ama bu işin büyük 
zararını halklar görüyor. Sonuç 
itibarıyla devletler savaşıyor ama 
halklar bunun zararını görüyor, 
yaşıyor. Bu bakımdan burada 
herkesin dikkatle hareket etmesi, 
tansiyonu yükseltecek, olayları 
tahrik edecek açıklamalar yapmak 
yerine olayların, nasıl daha barışçıl 
yollarla, diyalogla, müzakere 
ile çözülebileceğine dair fikir 
üretmesi, bu konuda öncülük 
yapması doğru olur.”

TBMM Başkanı Şentop, 
“büyükusta” unvanı verilen 
ilk kadın satranç ustası 
Gaprindaşvili ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’teki resmî temasları sırasında, 
Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliğinde, 
Dünya Satranç Federasyonu 
(FIDE) tarafından 1978’de 
“büyükusta” unvanı verilen ilk 
kadın satranç ustası 80 yaşındaki 
Gürcü Nona Gaprindaşvili ile bir 
araya geldi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı 
Şalva Papuaşvili, TBMM Başkanı 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti onuruna 
Funicular Restaurant’ta akşam 
yemeği verdi.

Şentop ve beraberindeki 
Parlamento heyeti daha 
sonra yurda dönmek için Tiflis 
Havalimanı’na gitti. TBMM Başkanı 
Şentop’u, Gürcistan Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı Giorgi Volski ile 
Gürcistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka 
Odişaria uğurladı.

Şentop ile TBMM Türkiye-
Gürcistan Dostluk Grubu 
Başkanvekili ve AK PARTİ 
Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Çolakoğlu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP 
İstanbul Milletvekili Yunus Emre 
ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili 
Hüseyin Örs de Ankara’ya döndü.
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TBMM ile Gürcistan 
Parlamentosu arasında 
işbirliği protokolü,  

21 Şubat’ta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ile Gürcistan 
Parlamentosu Başkanı Şalva 
Papuaşvili tarafından imzalandı.

Beş yıl süreyle geçerli olacak 
protokol uyarınca parlamentolar, 
siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel 

ve kültürel alanlarda çok yönlü 
iş birliğinin geliştirilmesinde katkı 
sağlayacak.  İki parlamento, 
mevzuat hazırlama, onaylama ve 
parlamento faaliyetlerine ilişkin 
tecrübe kazanmak amacıyla 
ihtisas komisyonları,  
parlamenter dostluk grupları  
ve idari teşkilatlar arasında 
düzenli temasların 
güçlendirilmesini ve karşılıklı 
ziyaretleri teşvik edecek. 

İki parlamento, müşterek 
menfaate ilişkin uluslararası 
konularda istişareler yapacak, 
uluslararası parlamenter 
organizasyonlar kapsamında 
birbirlerini destekleyecek ve 
bu alanda diyalog ve iş birliğini 
geliştirecek. 

İki ülke parlamentoları arasında 
işbirliği protokolü, daha önce  
13 Ocak 1994’te imzalanmıştı.

TBMM İLE GÜRCİSTAN PARLAMENTOSU 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Cumhurbaşkanı’nın 
üçüncü kez değil, ikinci kez 

adaylığı söz konusu. 

Bu konu hukuki bir konu, hukuki 
bir tartışma yapmak lazım. Bunu 
gündeme getiren arkadaşlar, 
milletvekilleri, boylarını aşan 
sularda yüzüyorlar.” dedi. TBMM 
Başkanı Şentop, 10 Şubat’ta 
Mecliste basın mensuplarının 
sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın adaylığı tartışmalarına 
ilişkin sorusu üzerine Şentop, 
“Cumhurbaşkanı’nın üçüncü 
kez değil, ikinci kez adaylığı 
söz konusu. Bu konu hukuki 
bir konu, hukuki bir tartışma 
yapmak lazım. Bunu gündeme 
getiren arkadaşlar, milletvekilleri, 
boylarını aşan sularda yüzüyorlar. 

Bu, hukukçuların yapacağı bir 
tartışma.” ifadesini kullandı.

Bu konunun 2016 yılının 
sonlarında verilen anayasa 
değişikliği teklifiyle TBMM’nin 
gündemine geldiğini, o 
dönemde TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı olduğunu 
hatırlatan Şentop, sürecin bütün 
detaylarını bildiğini, teklifin 
Anayasa’nın 101. maddesiyle ilgili 
bir değişiklik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 
Anayasa’nın 101. maddesinin 2018 
yılının nisan ayında yürürlüğe 
giren yeni bir madde olduğunu 
dile getiren Şentop, şöyle devam 
etti:

“Hukukta yapılan yorumda önemli 
olan sözlük anlamı değil, terim 
anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı 

kelimesinin içeriği değişmiştir. 
Yeni sistemde cumhurbaşkanının 
tanımı değişmiştir. İşte bu yeni 
sistemde, yeni tanımı olan, yeni 
içerik kazanan cumhurbaşkanlığı 
için iki defa seçim hakkı tanınıyor. 
Yapılan değişiklikle eski 101. 
madde kaldırılmış, yeni 101. 
madde yürürlüğe girmiştir. 
Madde, 2018’deki seçim takvimi 
başlayınca yürürlüğe girmiştir. Bu 
çok açık bir husustur. Bu konuda 
bilgi eksikliği var.”

Mustafa Şentop, anayasa 
değişikliğiyle iki defa seçilme 
hakkının yeni sistem içerisinde 
getirildiğinin anlaşıldığını belirtti. 
Bunun hukukçularla yapılacak 
bir tartışma olduğunu söyleyen 
Şentop, “Her konuda genel 
kültürüyle konuşan kişilerin bu 
konuda tartışması mümkün değil. 
Komisyon ve sonraki aşamada 
bu teklifi getiren ve destekleyen 
milletvekillerinin, siyasetçilerin 
o gün de bugün de hiçbir 
tereddüdü yoktu. Hukuken 
bir tartışma yoktur derken 
kastettiğim bu.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı’nın üçüncü kez değil, ikinci kez adaylığı 
söz konusu. Bu konu hukuki bir konu, hukuki bir tartışma 
yapmak lazım. Bunu gündeme getiren arkadaşlar, 
milletvekilleri, boylarını aşan sularda yüzüyorlar.”

“YENİ SİSTEMDE  
CUMHURBAŞKANININ TANIMI DEĞİŞMİŞTİR”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 29 Ocak’ta CNN 
Türk Televizyonu’nda Hakan 

Çelik’in gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı. 

Erken seçim ihtimali olup 
olmadığı sorulan Şentop, “Hayır. 
Tabii bu erken seçim tartışmaları 
önceki dönem Türkiye’deki 
hükümet sisteminin, yani anayasa 
değişikliği öncesi mevcut 
hükümet sisteminin alışkanlıkları.” 
dedi.

Şentop, AİHM’nin Türkiye’ye karşı 
değerlendirmelerinde “ölçüyü 
kaçırdığını”, bir derneğin adında 
“Türk” ifadesi olduğu için AİHM’ye 
giden davada kararı yerine 

getirmeyen Yunanistan için bir 
süreç işletilmediğini belirterek 
“Eğer bir mahkeme sadece 
Türkiye’ye karşı özel bir yöntem, 
usul uyguluyorsa o zaman 
mahkemenin kendisi ve kararları 
tartışılmaya başlar. Mahkemenin 
bu agresif tutumunu bir kenara 
bırakması lazım. Diğer ülkelerle 
ilgili olarak uyguladığı usuller, 
yöntemler, kurallar neyse 
Türkiye için de aynı kurallarla 
tek bir standartta hareket etme 
mecburiyeti vardır.” dedi. 

Hükümet sistemi değişikliğinin 
anayasal anlamda siyasette de bir 
paradigma değişikliği içerdiğini 
anlatan Şentop, bu süreçte 
siyasi aktörlerin ise aynı kaldığını 
vurguladı. 

Muhalefet partilerinin seçimi 
kazanmaları halinde parlamenter 
sisteme dönmeyi vadettiklerinin 
hatırlatıldığı Şentop, “Şu anda 
Türkiye’de bir başkanlık sistemi 
var hükümet sistemi olarak. 
Türkiye 2023 seçimlerine 
gittiğinde de bu sistem olacak. 
Seçime bununla girilecek. 
Seçim sonrası ortaya çıkacak 
parlamento ve seçilecek 
Cumhurbaşkanı bu sisteme göre 
ülkeyi yönetecek. Bunda bir 
tereddüt yok.” ifadelerini kullandı. 

Sistemi değiştirmek için “Biz bu 
sistemi beğenmiyoruz, sistemi 
değiştireceğiz.” demenin yeterli 
olmayacağını da vurgulayan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
şunları kaydetti: 

“Bu, partilerin genel başkanlarının, 
milletvekillerinin falan bir araya 
gelerek yapacağı bir iş de 
değil. Bu iş nasıl olur? Bu iş 
bir anayasa değişikliği ile olur. 
Dolayısıyla Türkiye’nin yeni bir 
hükümet sistemine geçmesi 
için Anayasa’nın değiştirilmesi 
lazım. Parlamentoda çok nitelikli 
aranan bir çoğunluk var. Anayasa 
değişikliği gerektiren bir husus 
bu, sistem değişikliği. Yani bir 
tarafta tabii, hayaller, bir tarafta da 
gerçekler var. Şunu tespit edelim. 
‘Biz bir araya geldik. Hükümet 
sistemini değiştireceğiz.’ diye 
bir açıklama olduğu takdirde 
2023’ten sonra seçimde hükümet 
sistemi değişmiş olarak, seçim 
sonrası Türkiye şekillenmeyecek. 
Şu anki mevcut sistem 2023 
seçimlerinden sonra da 
uygulanacak sistemdir. Bu bir 
anayasa değişikliği gerektiren bir 
husus. Anayasa’yı değiştirecek bir 
çoğunluğu sağlamakla mümkün. 
Dolayısıyla önümüzde bir 
gerçeklik olmadığını ifade etmek 
lazım.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin (AİHM) 
Türkiye’ye yönelik 
kararlarına ilişkin, “AİHM 
bir tespitte bulunur. Ama 
önüne gelmeyen bir 
konuda, ‘Bundan sonra 
da derhal böyle böyle 
yapılmalı’ diye bir talimatı 
veremez. Bu agresif tutumu 
bırakması lazım.” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, CANLI YAYINDA 
GÜNDEME İLİŞKİN SORULARI CEVAPLADI

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2022 25



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla Mecliste görev yapan 
basın mensuplarını ziyaret etti. 
TBMM Başkanı Şentop, basın 
koridorunda yer alan ofisleri 
gezerek çalışan gazetecilere 
karanfil verdi.

Daha sonra Parlamento 
Muhabirleri Derneğini ziyaret 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
gazetecilerin manevi yükü 
bakımından da maddi bakımdan 
da zor bir iş yaptıklarını, 
gazeteciliğin, gecesi gündüzü 
olmayan bir meslek olduğunu 
söyledi. 

Yapılan haberlerin, 
değerlendirmelerin 
doğruluğunun önemli olduğunun 
altını çizen Şentop, “Bu bakımdan 
da bir hayli hassasiyet ve 
sorumluluk gerektiriyor. 

Buradaki arkadaşlarımızla birçok 
konu ile ilgili beraber olduk. 
Ben sizlerin nasıl bir özveri ile 
çalıştığınızı biliyorum. Yılda bir 
gün de olsa böyle günlerin 
kıymetli olduğunu düşünüyorum.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, basın 
mensuplarının, gündeme ilişkin 
sorularını da yanıtladı. 

Şentop, Adıyaman’da 2017’de 
terör örgütü PKK’ya yönelik hava 
destekli operasyonda etkisiz hale 
getirilen teröristin cep telefonu 

incelemesinde HDP Diyarbakır 
Milletvekili Semra Güzel ile 
çekildiği fotoğrafların kamuoyuna 
yansımasına ilişkin, Türkiye’nin, 
teröre karşı yıllarca çok ağır 
bedeller ödeyerek bir mücadele 
yürüttüğünü, TBMM çatısı altında 
görev yapan kişilerin terörle 
aralarına kesin ve kati bir sınır 
koymaları gerektiğini vurguladı. 

TBMM Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonda 
TBMM tarihinin sayıca en fazla 
dosyasının bulunduğunu, bunun 

başlı başına üzüntü sebebi 
olduğunu dile getiren TBMM 
Başkanı Şentop, şunları kaydetti: 

“Dosyalar arasında vahim iddialar 
içeren dosyalar da var. Şahsi 
kanaatim; anayasal düzene 
karşı suçlar bakımından, ağır 
suçlar içeren dosyalarla ilgili 
dokunulmazlığın kaldırılması ve 
yargılamanın önünün açılması 
gerektiği kanaatindeyim. Basında 
çıkan fotoğraflar bağlamında 
benim gördüğüm, 2019 yılı Mart 
ayında bir dosya kapsamında 
hazırlanmış bir belge bu. 

10 OCAK  
ÇALIŞAN  
GAZETECİLER  
GÜNÜ
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Arkadaşlara hızlıca bir tarama 
yaptırmıştım. Bu belgenin içinde 
bulunduğu bir dosya var mı 
bunu inceliyorlar. Bu konuyla 
ilgili, muhtemelen yürütülen 
bir soruşturma kapsamındaki 
bir belge olmalı. Meclise ya 
gelmiştir, ya gelecektir. Şu ana 
kadar yapılan taramada bu 
belgenin bulunduğu bir dosya 
yok ama örgüt üyeliğiyle ilgili adı 
geçen arkadaşımız konusunda 
bir suçlama var. Türkiye, teröre 
karşı yıllardır çok ağır bedeller 
ödeyerek bir mücadele 
yürütüyor. TBMM çatısı altında 
görev yapan kişilerin terörle 
aralarına kesin ve kati bir sınır 
koymaları gerekir. Bu yapılmadığı 
takdirde hukukun, Anayasa’nın, iç 
tüzüğün gereği yapılmalıdır.” 

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir 
televizyon programındaki 
konuşmalarına ilişkin de 
değerlendirmelerde bulunan 
Mustafa Şentop, TBMM Başkanının 
siyasi faaliyetlerinin birtakım 
sınırlamalarının olduğunu hatırlattı. 

TBMM Başkanı ve 
başkanvekillerinin, mensubu 
olduğu siyasi partinin ya da parti 
grubunun, Meclis içinde ya da 
Meclis dışındaki toplantılarına, 
faaliyetlerine katılamayacağının 
altını çizen Şentop, Anayasa’nın, 
Meclis başkanvekillerinden farklı 
olarak Meclis Başkanına, oy 
kullanmaması yönünde de bir 
sınırlama getirdiğini ifade etti. 

Herkesin, tarafsızlık teriminin 
kendisine göre içini 
doldurduğunu, sözlüklerdeki 
tanım ile Anayasa’nın tanımının 
da aynı olmadığını vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, kendisinin, 
Anayasa çerçevesindeki tanım 
ile görevini yürüttüğünü, bu 
sebeple siyasi parti genel 
başkanlarıyla, hatta farklı siyasi 
partiden milletvekilleriyle günlük 

siyasi tartışmalar içerisine girmek 
istemediğini aktardı. 

Kılıçdaroğlu’nun, geçen haftaki 
grup toplantısında, komisyondan 
geçmiş, TBMM’nin gündemine 
girmiş bir kanun ile ilgili, “TBMM 
Başkanı’na çağrıda bulunuyorum, 
bunu geri çeksin.” dediğini 
anımsatan Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

“TBMM Başkanı’nın, yasama 
süreci ile ilgili iç tüzüğe göre 
yetkileri belli. Gelen teklifi Meclis 
Başkanı komisyona havale 
eder, komisyonda görüşülür, 
komisyondan geçtikten sonra 
sıra sayısı alınır ve TBMM Genel 
Kurulunun gündemine yazılır. 
Bunun ne zaman görüşüleceği 
de milletvekillerinin takdirindedir. 
Meclis Başkanı’nın bu süreçlerde 
böyle bir yetkisi yok. Meclis 
Başkanı’nın, Anayasa’nın ve iç 
tüzüğün vermediği bir yetkiyi bir 
siyasetçi istiyor diye kullanması 
nasıl beklenebilir? Bu kadar 
süre Mecliste görev yapan bir 
kişinin bu detayları bilmemesi ve 
Genel Kurulun iradesine Meclis 
Başkanı’nın müdahale etmesini 
talep etmesinin, en başta 
TBMM’ye ve demokratik sisteme 
karşı bir hakaret olduğunu 
düşünüyorum. 

Televizyon programına telefonla 
katıldığım akşam da tamamen bir 
siyasi çalışma olarak planlanmış 
bir faaliyette destek için Meclis 
Başkanı’nın niye devreye 
girmediğini söylüyor. Bakanlığa 
sordum, farklı partilerden birçok 
milletvekili daha önce randevu 
almış, gitmiş, görüşmeler 
yapmış Bakanlıkta. Kaldı ki ‘bir 
denetim’ söz konusuysa Anayasa 
ve İçtüzükte denetimle ilgili 
milletvekillerine tanınan denetim 
araçları belli. Bunların dışında 
milletvekillerinin, kişisel bir plan 
olarak ya da bir siyasi partinin 
kampanya olarak düşünmüş 
olduğu bir faaliyette istedikleri 
sonucu alamadığı zaman ‘Meclis 
Başkanı niye bize sahip çıkmadı?’ 
diye bir açıklama yapması 
yanlıştır.  
Bu tür tavırlar, tutumlar, iki 
sebepten kaynaklanıyor 
olabilir: Birincisi bilgisizlikten 
kaynaklanıyor olabilir. İkincisi 
ise TBMM kasten bir siyasi parti 
kampanyasının malzemesi 
yapılmak isteniyor olabilir. 
Bunun hangisidir, bunu sizlerin 
takdirine bırakıyorum. TBMM 
Başkanı olarak, TBMM’nin ve 
TBMM Başkanlığının, birtakım 
siyasi faaliyetlerin, kampanyaların 
malzemesi olarak kullanılmasına 
müsaade etmeyeceğim.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Beyoğlu 
Belediyesinin Pera Palace 

Hotel’de düzenlediği “Beyoğlu 
Buluşmaları”na konuk oldu.

Pera Palas Otel’in, Millî 
Mücadele döneminde önemli 
bir yeri olduğunu belirten 
Mustafa Şentop, Atatürk’ün 
önemli görüşmelerini burada 
yaptığını, Agatha Christie ve 
Ernest Hemingway gibi önemli 
edebiyatçıların da otelde 
konakladığını söyledi.

Şentop, dünyanın değişimlere 
gebe bir dönemde olduğuna 
dikkati çekerek, çözümü 
ertelenen birçok sorun 
bulunduğunu, Doğu Avrupa 
başta olmak üzere Balkanlar, 
Kıbrıs, Suriye, Irak, Ermenistan, 
Kırım ve Ukrayna’daki sorunların 

2. Dünya Savaşı’nın sebebi 
olduğunu, ama savaşa rağmen 
çözülemediğini anlattı. Bunların 
yeniden görüşülmesi gerektiğini 
vurgulayan Şentop, “Bu kadar 
tecrübeden sonra insanlığın, 
siyasetçilerin bunlardan ders 
çıkarmasını beklemeliyiz ama şu 
anki gelişmeleri gördüğümüzde 
çok iyi ders çıkarılmadığını 
üzülerek görüyoruz. Aslında 
salgın süreci, insanların birbirine 
ne kadar bağımlı olduğunu 
gösterdi. Salgınla hasatlıkların 
da küresel olduğunu gördük, 
o zaman tedavinin de küresel 
olması lazım ama aşılanma oranı 
hâlâ yeterli değil.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin dünyadaki değişim 
ve dönüşüm kavşağını iyi 
anladığını ve kavradığını aktararak 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın 

Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 
5’ten büyüktür.’ dediğinde 
hayalî bir şey gibi algılandı 
ama şimdi BM’nin yeniden 
yapılandırılmasından bahsediliyor. 
Bunu Ukrayna’daki gelişmelerde 
de görüyoruz. Ukrayna’ya askerî 
malzeme gönderme noktasında 
bazı NATO ülkelerinin hava sahası 
kullanılmıyor. Öyle bir dönemden 
geçiyoruz ki artık eskisi gibi 
bir düşünce konforumuz yok. 
Gün içerisinde bile bazen 
yeni politikalar belirlemek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu, dünyanın nereye gittiğini 
görmekle başarılabilecek bir 
iş. Yeni bir dünya kurulmak 
üzereyken geçmişten dersler 
çıkarmak, acıları unutmamak 
mecburiyetindeyiz. Daha iyi bir 
dünyaya doğru gidiyoruz ama 
onun da biraz sıkıntıları olacak.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“BEYOĞLU BULUŞMALARI”NA  
KONUK OLDU

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Ukrayna 
ve Rusya arasındaki sorunlar, 
barışçı yollarla müzakerelerle 
çözülür. Yoksa bölgemiz için 
de iki ülke için de bunun 
hayırlı sonuçları olmaz.” dedi.
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Mustafa Şentop, bütün sorunların 
diyalog yoluyla ele alınması 
gerektiğini dile getirerek “Ukrayna 
ve Rusya arasındaki sorunlar, 
barışçı yollarla müzakerelerle 
çözülür. Yoksa bölgemiz için de iki 
ülke için de bunun hayırlı sonuçları 
olmaz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal 
medyanın vazgeçilmez bir 
alan olduğuna işaret ederek 
teknolojinin her zaman 
hukukun önünde gittiğini, bu 
alanda bir hukukî düzenleme 
mecburiyetinden söz edildiğini, 
ancak buna ceza, sınırlama, 
ifade ve düşünce özgürlüğünün 
kısıtlanması olarak bakmanın 
yanlış olduğunu söyledi. Bu 
konunun çok uluslu şirketler 
ayağının da olduğunu 
belirten Şentop, “Biraz daha 
derinlemesine baktığımızda, 
düşünce özgürlüğü tehdidi 
aslında bu çok uluslu şirketler 
tarafından oluşturuluyor. Siyasi 
hak ve özgürlüklere tehdit olarak 
hep devleti görürüz. Oysa 
çok uluslu şirketlerin, bütün 
ülkelerin düşünce ve kanaatlerini 
etkilemek bakımından çok 
olumsuz etkileri olduğunu 
da görüyoruz. Bu çok uluslu 
şirketlerin ulusal hukukları 
aşabildiğine de tanık oluyoruz. 
Sadece Türkiye için değil başka 
ülkelerde de bu konularda 
rahatsızlıklar var. Biliyorsunuz, 
Başkan Trump’ın bile hesabını 
kapattılar. Bunu sadece bir ifade 
özgürlüğü olarak değil, çok 

uluslu şirketlerin 
ticari faaliyetleri 
bağlamında da 
değerlendirmek 
lazım.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, hukuki 
düzenlemeye 
ihtiyaç olduğuna 
işaret ederek 
“Sosyal medya 
mecralarında da 

günlük hayatta olduğu gibi hukuk 
kurallarının geçerli olması lazım. 
Bir hukuki düzen getirmek çok 
önemli. Çok uluslu şirketlerin de 
insanları manipüle etmek gibi 
bir hakları yoktur. İnsanların da 
kendilerini koruyacak haklarının 
olması lazım.” dedi.

Şentop, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi ve TBMM’nin 
rolüne de değinerek bugünlerde 
“İyileştirilmiş parlamenter 
sisteme döneceğiz.” gibi 
birtakım fikirler ileri sürüldüğünü, 
başkanlık sisteminin bir gecede 
Cumhurbaşkanı’nın ya da 
AK PARTİ’nin aklına gelip de 
yapılmadığını söyledi. Türkiye’nin 
bu sistemi tartışmasının bir sebebi 
olduğuna dikkati çeken Şentop, 
parlamenter sistemin Türkiye’de 
kayıt dışı siyaset yapan bürokratik 
unsurların siyasete müdahale 
etmesini ve girmesini sağlayan bir 
sistem olduğunu anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin, vesayetçi sistemi 
tasfiye etmeyi, dışarıdan 
müdahaleyle hükümet kurmayı 
engellemeyi ve hükümetleri 
milletin seçmesini sağladığını 
vurgulayarak şöyle devam 
etti: “İşte, getirdiğimiz bu yeni 
sistemin çok temel özelliği budur. 
Parlamentoyu ayrı, hükümeti ayrı 
seçiyoruz. Siyasete dışarıdan 
müdahale ederek hükümet 
kurma-düşürme imkânı yok bu 

sistemde. Türkiye, bu noktaya 
bu süreçleri yaşayarak geldi. Bu 
sistem istikrarı kurumsallaştırıyor. 
Türkiye’de halkın seçimi hükümeti 
belirliyor. Bu sistem değişikliği 
ile siyasi istikrar kurumsallaştı ve 
kalıcı hale geldi. Yeni sistem algısı 
2023 seçimlerinden sonra daha 
iyi oturacaktır. “

Mustafa Şentop, ülkedeki 
vesayetçi yapıları ehliyet 
kursunda kullanılan arabalardaki 
sağ taraftaki kontrole benzeterek 
bu araçlardaki asıl kontrolün sağ 
tarafta oturanda olduğunu dile 
getirdi. Şentop, vesayetçinin 
sağda oturan kişi olduğunu 
anlatarak “Tayyip Erdoğan 
gelince ne yaptı? ‘Millet beni 
seçti, arabayı ben kullanacağım.’ 
dedi. Önce yandaki adamla 
kavga etti. İş ilerledi, yandaki 
adamı aşağı attı. Yandaki o 
mekanizma durduğu sürece 
sağ taraf çok cazip. İşte bu 
FETÖ’cüler sağ tarafa oturmak 
istiyorlardı. Onların amacı sol 
tarafa oturmak değildi. Onun için 
bizim yapmamız gereken sağ 
taraftaki mekanizmayı sökmek. 
İşte bu yeni hükümet sistemi o 
sağdaki mekanizmayı sökmektir.” 
diye konuştu. TBMM Başkanı 
Şentop, halkın içine gidildiğinde 
bir kutuplaşma olmadığını 
aktararak şunları kaydetti: “Bazen, 
gazeteciler, ‘Bir kutuplaşma var 
mı?’ diyorlar. Ben de ‘Kutuplaşma 
aslında siyasetçiler arasında 
var.’ diyorum. Halkın içinde 
bir kutuplaşma yok. İnsanlar 
birbirine saygı içinde yaşıyor, 
eskiden de böyleydi. Ancak biraz 
yukarıya çıktığınızda bir yapay 
kutuplaşma oluşturuluyor. Türkiye 
büyük ölçüde bunları aştı. Siyasi 
görüşlerimiz farklı olabilir ama 
aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz 
Türkiye’nin daha müreffeh bir 
ülke olması için çalışıyoruz. Siyasi 
tartışmaları, birbirimizi itip kakmak, 
birbirimize hakaret etmek için bir 
zemin olarak görmemeliyiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 29 Ocak 
Batı Trakya Türklerinin Millî Direniş ve Toplumsal 
Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya 

hesabından bir mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“Batı Trakya’daki Türk varlığı kimsenin inkâr 
edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya 
Türklerinin Millî Direniş ve Toplumsal Dayanışma 
Günü’nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması 
yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi 
olacağımızın altını çiziyoruz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Ocak’ta 
Irak Temsilciler Meclisi 
Başkanlığına yeniden 
seçilen Muhammed 
Halbusi’yi tebrik etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Halbusi ile telefonda 
yaptığı görüşmede, Irak 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
tekrar seçilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Halbusi’yi, TBMM adına kutlayan 
Meclis Başkanı Şentop, Irak’ın 
kalıcı güvenlik ve istikrara 
kavuşturulmasında Irak Temsilciler 
Meclisine büyük görevler 
düştüğünü belirtti. 

İki ülke arasındaki 
stratejik ortaklığın daha 
da güçlendirilmesinde 
parlamentolar arasındaki yakın 

iş birliği ve 
istişarenin kritik 
rolü olacağına 
işaret eden 
Şentop, Irak’ta 
seçimler 
sonrasında 
başlayan yeni 
dönemde 
parlamentolar 
arası temasların 
hem Türkiye 
hem de Irak için 
somut kazanımlar 
getirmesi ile Türkmenlerin Irak 
siyasetinde adil temsiline yönelik 
desteğin devam etmesine ilişkin 
temennilerini dile getirdi. 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı 
Muhammed Halbusi de iyi 
dilekleri ve desteğinden dolayı 
Mustafa Şentop’a teşekkür 
etti. Beraber çalışarak iki ülke 
arasındaki ilişkileri çok daha ileri 
seviyeye getirebileceklerini dile 

getiren Halbusi, Türkmenler 
dahil olmak üzere Irak’ın tüm 
bileşenlerini temsil edeceğini 
vurguladı. Halbusi, iki ülkenin 
parlamento başkanları olarak 
birlikte daha iyi bir gelecek için 
çalışabileceklerini ifade etti. 

Halbusi, Irak’a desteğinden 
dolayı TBMM’deki milletvekilleri 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, IRAK MECLİS 
BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN 
HALBUSİ’Yİ KUTLADI

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN MİLLÎ DİRENİŞ VE 
TOPLUMSAL DAYANIŞMA GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 30 
Ocak’ta TBMM Başkanlığı 

himayesinde ve Bağcılar 
Belediyesi desteğiyle İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100. 
yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u 
anma etkinlikleri kapsamında 
hazırlanan “Böyle Yazıldı…Bir Daha 
Yazılmayacak.” belgesel filminin 
gala gösterimine katıldı. Gösterim 
öncesi davetlilere hitap eden 
Şentop, belgeselin yapımında 
emek veren herkese teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Mehmet Akif’in hayatının hiçbir 
döneminde söyledikleri ve 
yaptıkları arasında tenakuz 
görülemeyeceğini  ifade ederek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Onun hayat hikâyesini ve 
olaylara yaklaşımını dinleyen, 
bilen herkes, ona hayran olmaya, 
onu örnek almaya şüphesiz 
devam edecektir. 

Özellikle gençlere bunların 
hepsini anlatmak ve öğretmek 
hepimizin vazifesidir. ‘Sözüm 
odun gibi olsun, hakikat olsun 
tek.’ diyen Akif, dosdoğru bir 
insandır. Millî vicdanın sözcüsü 
bir münevver, bir vatanperver; 
söyledikleri ve yaptıklarıyla 
izzetli, vakar sahibi, serden 
ve mâsivâdan geçen halis bir 
mümin olarak bizleri kendine 
hayran bırakandır. Mehmet Akif, 
bir faninin öz hayatının kendi 
eserleriyle değerler yarışına 
çıktığı yegâne şahıstır.” 

TBMM Başkanı Şentop, Mehmet 
Akif Ersoy’un Millî Mücadele 
sürecince cami kürsülerinden 
milleti irşat etmeye çalıştığına 
vurgu yaparak, Millî Mücadele 
ruhunu harekete geçirdiğini 
söyledi. Ersoy’un İstiklal Marşı’nı 
bu inanç ve anlayışla yazdığını 
dile getiren Şentop, “Kur’an’ın 
emir, telkin ve tavsiyelerini şiir 
diliyle ifade etmiştir. Akif’ten 
bahsetmek, bu milletin 
kaderinden bahsetmektir.” dedi. 

Konuşmasının ardından Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Şentop’a, Mehmet Akif 
Ersoy’un İstanbul Üniversitesinde 
ders verdiği dönemde 
öğrencilere hazırladığı soruların 
bir kopyasını hediye etti. 

İlkokul 3. sınıf öğrencisi 
Miraç Eymen Kaya’nın da 
İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını 
okuduğu etkinlikte, belgeselin 
hazırlanmasında görev alanlara 
plaket takdim edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  
“AKİF’TEN BAHSETMEK, BU MİLLETİN 
KADERİNDEN BAHSETMEKTİR”
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Bir asır 
evvelki varlık ve yokluk 
savaşımızda millî birlik 
ve beraberliğimizin 
yeniden tesisine hizmet 
eden Akif, bir asır sonra 
fikirleri, eserleri, şiirleri, 
kişiliğiyle yine birliğimize 
ve dirliğimizin tesisine 
katkı sunmaya devam 
etmektedir.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 8 Ocak’ta 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 

Merkezinde düzenlenen Türkiye 
Gençlik STK’leri Platformu (TGSP) 
3’üncü Olağan Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada, gençleri bir 
topluluk gibi anlamak yerine, 
her birini teker teker anlama, 
değerlendirme mecburiyeti 
olduğunu söyledi. 

TGSP’nin, gençlerin fikirlerini, 
düşüncelerini, planlarını, 

hedeflerini ortaya koyabileceği 
bir platform olduğunu ifade 
eden Mustafa Şentop, yetişkinler 
tarafından gençlerle ilgili yapılan 
değerlendirmelerde özellikle 
çoğu zaman olumsuz, eleştirel 
yaklaşımların ön plana çıktığını, 
ancak bunların doğruluk payı 
olmadığını kaydetti. 

Bunu, yapılan bütün çalışmaların 
da gösterdiğini vurgulayan 
Şentop, “Gençlerimizin toplumun 
genel yapısından bir farkı yok. 
Yani ileri yaştakiler neyse mesela 
milli, manevi değerlerimize ne 
kadar bağlıysa, gençlerimiz de 
o kadar bağlı. Bu anlamda biz, 
gençlerimizin, bizi var eden, 
kimliğimizi oluşturan değerlere 
bağlılık, sadakat bakımından 
- bunlardan bir tanesi de dinî 
değerlere bağlılık, dindarlıktır 
- bu ölçü bakımından da ileri 
yaştakilerden farklı olmadığını, 
onlarla aynı oranlarda bir tablo 
ortaya koyduğunu görüyoruz. 
Gençlerimizden ümitliyiz. 15 
Temmuz’da yaşanan süreç bu 
işin sadece kitap sayfalarında, 
anket çalışmalarında kalmadığını 
ve gençlerin gerçekten 
de millet, vatan, bayrak ve 
devlet söz konusu olduğunda 

canları pahasına sokaklara 
inebileceklerini gördük. 
Gençlerimiz bunu gösterdi.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, “Tarihin 
hızlandığı dönemler kültürlerin, 
coğrafyaların, medeniyetlerin, 
devletlerin yeniden şekillendiği, 
dünyanın yeni bir düzene gittiği, 
yeni bir düzenin kurulduğu 
dönemler. Mesela 19. yüzyıl 
sonları, 20. yüzyıl başları böyle. 
Fakat çok kısa bir zaman sonra 
biz yeniden tarihin akışının 
hızlandığı bir dönemdeyiz. Niye? 
Çünkü  
eski bir dünya yıkıldı, yıkılıyor, 
yıkılması devam ediyor. Yerine 
yeni bir dünyanın, düzenin 
kurulacağı bir dönemin 
başlarındayız. En uzun günleri, 
haftaları, ayları, yılları yaşıyoruz. 
Tabii bunları bizim belki tam 
olarak kavrayabilmemiz her 
zaman mümkün olmuyor. 
Olayların içindeyiz.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’de gençlerin bu anlayışlar, 
bu hedefler içinde olduğunu 
aktararak, Türkiye’nin en büyük 
sermayesinin gençler olduğunu 
sözlerine ekledi. 

TÜRKİYE GENÇLİK STK’LERİ PLATFORMU 
(TGSP) 3’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURULU
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye 
Gençlik STK’leri Platformu 
(TGSP) 3’üncü Olağan 
Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada, hukuk, insan 
hakları, ekonomi gibi 
alanlardan bakıldığında 
Batı medeniyetinin, Batı 
coğrafyasının dışında 
kalan insanlar için bir 
hayranlık tablosu olmaktan 
çıktığını belirterek, “Bunun 
en temel meselesi de 
eşitlik, adalet konusunda 
farklılıklardır.” dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 13 Ocak’ta 

“Kesişme: İyi ki Varsın Eren” 
filmini izledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Trabzon’da 
teröristlerin saldırısı 

sonucu şehit olan Eren Bülbül 
ile Jandarma Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını 
konu alan “Kesişme: İyi ki Varsın 
Eren” isimli sinema filmini bir grup 
milletvekiliyle birlikte seyretti. 
Filmin ardından duygularını 
paylaşan Şentop, şunları söyledi:

“Filmin esas aldığı gerçek hikâye 
çok önemli. Ağırlığı, duygu 
yoğunluğu olan bir hikâye o. 

Şüphesiz zaman zaman şehit 
haberleri alıyoruz, üzüntü 
duyuyoruz; fakat her bir 
şehidimizin şehadetinin arka 
planında çok önemli bir hayat 
var, yaşanmışlık var.

 Onun arka planı, onun derinliği 
bu filmde yansıtılıyor. O 
bakımdan izlememiş olanlara 
mutlaka izlemelerini öneririm. 
Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. 

Ölüm var sonunda, şehitlik var, 
ama onun arka planını görebilme, 
bir insan hayatı içerisinde bunu 
somutlaştırma bakımından çok 
önemli. Burada başta Eren Bülbül 
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ferhat Gedik şehitlerimiz olmak 
üzere bütün şehitlerimize 
Cenabıhak’tan rahmet diliyoruz.”

Türkiye’nin bağımsızlığı, istiklali ve 
istikbalinin şehitlerin sayesinde 
temin edildiğini belirten Şentop, 
iki şehadetin hikâyesini anlatan 
filmde emeği geçenlere teşekkür 
etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN” FİLMİNİ İZLEDİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
4 Şubat’ta Dolmabahçe 

Sanat Galerisi’ndeki TBMM 
Sanat Koleksiyonu Füreya Koral 
Sergisi’nin açılışında yaptığı 
konuşmada, bir asrı geride 
bırakan TBMM’nin, kurtarıcı, 
kurucu ve gazi sıfatlarının 
yanında sanatseverliğinin de 
bulunduğunu söyledi. 

TBMM’nin 1950’li yıllarda uhdesine 
aldığı sanatçıları, yerli ve millî 
sanatlar üzerine tefriş işleri için 
yetiştirdiğini anlatan Mustafa 
Şentop, akabinde Anadolu’nun 
her şehrine gönderilen 
sanatçıların o bölgeye ait sanat 
unsurlarını öğrenerek yeni 
eserler üretmelerinin sağlandığını 
kaydetti. 

Meclis Başkanı Şentop, “Meclisin 
erken dönemde sanatımızı 
korumaya yönelik bu yaklaşımları, 
Türk seramik sanatının inkişafına 
ve bugünkü olgunluğuna büyük 
katkı sunmuştur. Kadim Anadolu 
sanatlarının kaybolmadan 
korunması ve yeni sanatçıların 
yetişmesini teşvik etmesi, 
geleneği yerinde öğrenen 
sanatçılara kol kanat germesi 
bakımından TBMM’mizin 
sanata sahip çıkması, bizler 

için çok kıymetli bir tabloyu 
göstermektedir.” ifadelerini 
kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, Füreya 
Koral’ın da TBMM tarafından 
1950’li yıllarda Konya’ya 
gönderilen sanatçılardan 
olduğunu vurgulayarak, geçen 
sene TBMM Şeref Salonu’nda, 
Koral’ın Meclis için özel 
olarak oluşturduğu “Seramik 
Pano Koleksiyonu” sergisinin 
düzenlendiğini anlattı. 

Mustafa Şentop, 1960-1969 
yıllarında TBMM’nin kullanıma 
sunulan “Seramik Sehpalar 
Koleksiyonu”ndaki 16 eserin 
Füreya Koral’a ait olduğunu ve 
sergide yer aldığını belirterek, 
Koral’ın, seramik sehpalarında, 
Anadolu motifleri ile geleneksel 
el sanatı unsurlarını modern bir 

FÜREYA KORAL SERGİSİ
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
“Meclisin erken 
dönemde sanatımızı 
korumaya yönelik 
yaklaşımları, Türk 
seramik sanatının 
inkişafına ve bugünkü 
olgunluğuna büyük katkı 
sunmuştur.” dedi.
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bakışla kendi duygu dünyasıyla 
yeni bir formla yansıttığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop, Koral’ın 
eserlerinin tamamının yurt içinde 
ve yurt dışında sergilendiğini 
ifade ederek, ancak sanatçıya 
ait üzerinde “Allah” yazılı seramik 
eserin ise ilk defa sergilendiğini 
kaydetti. 

Şentop, sanatçı bir aileden aldığı 
genetik mirası, mensubu olduğu 
Osmanlı kökleriyle ve Batı sanat 
atölyelerindeki çalışmalarıyla 
meczeden Cumhuriyet kadını 
Koral’ın annesinin de iyi bir hattat 
olduğunu anlattı. 

Küçük yaşından itibaren 
camilerdeki çinilerden etkilenen, 
onların renklerinde hayal kuran 
Koral’ın, Kütahya ve İznik çinilerini 
sanatının odak noktası yaptığını 
belirten Mustafa Şentop, şunları 
kaydetti: “Duvar çinilerinin 
bizim geleneksel sanatımız için 
önemini kavrayan Füreya Koral, 
çininin çağdaşlaştırılmasına kafa 
yormuş ve bunu başarmış ilk 
sanatçımızdır. Koral, seramiği 
sadece süs eşyası olarak 
görmeyen, yüksek sanat olarak 
tanımlanmasına da karşı çıkan 

bir sanatçıdır. 
Geleneksel 
sanatların 
formlarını 
eserlerinde 
kullanırken 
seramik 
sanatının 
duayenlerini de 
yetiştirmiş, adını 
sanat tarihimize 
yazdırmıştır. 
Bugün 
tartışmasız 
olarak çağdaş 
seramik 
sanatımızın 
en önemli 
ustasıdır. Millî 
değerimiz, 
seramik 
sanatının 
duayeni Füreya 
Koral gibi bir 
sanatçıya sahip olmaktan gurur 
duyuyoruz.” 

Serginin küratörü Leyla Alpagut, 
serginin ilkini önceki yıl şubat 
ayında Meclis Şeref Holü’nde 
açtıklarını belirterek, “Burada, 
o sergiden farklı olarak Füreya 
Koral’ın kızı Sara Koral Aykar’ın 
koleksiyonundaki eserleri de 

sergiliyoruz.” dedi.  Alpagut, 
“Meclis koleksiyonunda yer alan 
Cevdet Altuğ, İsmail Hakkı Oygar, 
Nasip İyem, Ferruh Başar gibi 
isimlerin eserlerini sanatseverlerle 
paylaşmaya devam edeceğiz. 
Çok nadir olarak bir parlamento 
binasındaki bu güzel koleksiyonu 
sanatseverlerle paylaşmak 
istiyoruz.” dedi.

Füreya Koral kimdir? 

Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş 
seramiğin öncüsü Füreya Koral, 1947’de Lozan’da 
seramik çalışmalarına başladı. 

Fransız seramikçi Georges Serre’nin desteğiyle 
Paris’te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını 
sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 
1951’de Paris’te açtı. 

Aynı yıl yurda dönerek Maya Galerisi’nde yapıtlarını 
sergiledi. Yurt içi ve yurt dışında sergilere katılan 
Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu. 

Sanatın, sanatçının hayatına karıştığı gibi halkın 
hayatına da karışması gerektiğine dikkati çeken 
Füreya Koral, eserlerinde soyuttan somuta uzanan 

ve Anadolu kültürüne 
ağırlık veren bir 
anlatımı tercih etti. 

Çalışmalarında 
seramik pano ve üç 
boyutlu eserlerin 
yanı sıra vazo, tabak 
gibi günlük yaşamda 
kullanılabilen ürünlere 
de imza atan usta 
sanatçının hayatı, 
yazar Ayşe Kulin’in 
“Füreya” isimli kitabına 
konu oldu. 

Koral, 26 Ağustos 1997’de, İstanbul’da,  
87 yaşındayken hayatını kaybetti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 6 Ocak’ta 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, şunları 
kaydetti: 

“Dost ve kardeş ülke 
Kazakistan’da yaşanan olayları 
üzüntüyle ve yakından takip 
ediyoruz. Kazakistan devletinin 
ve kardeş Kazakistan halkının 
aklıselimle bu zor günleri 
aşacağına, süratle huzur ve 

istikrara kavuşacağına inanıyoruz. 
Türkiye daima Kazakistan’ın 
yanındadır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 7 Ocak’ta 
Kazakistan Meclis Başkanı 
Nurlan Nigmatulin ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Nigmatulin’e 
Kazakistan’da yaşanan olaylardan 
dolayı geçmiş olsun dileğinde 
bulunarak “Kazakistan bizim 
dostumuz, kardeşimiz. Biz orada 
olup bitenleri kendi ülkemizde 
olup bitenler gibi yakından takip 
ediyoruz.” dedi. 

Meclis Başkanı Şentop, 
Kazakistan’da huzur ve güvenliğin 
sağlanmasının Türkiye açısından 

çok kıymetli, istikrarının bölge 
için çok önemli olduğunu 
vurguladı. Şentop, Kazakistan 
devletinin ve Kazakistan halkının, 
bu zor günleri aşacağına, huzur 
ve istikrarı sağlayarak daha da 
güçleneceğine olan inancını dile 
getirdi. 

Kazakistan Meclis Başkanı 
Nigmatulin ise Şentop’a yaşanan 
sürece ilişkin bilgi vererek başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, Türkiye’nin 
verdiği destek için teşekkür etti. 
Nigmatulin, “Değerli dostum size 
çok teşekkür ederim. Şahsınızda 
TBMM’deki tüm dostlarımıza 
da desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 
Gerçekten böyle zor günde 
bizim yanımızda bulundunuz.” 
diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, “TÜRKİYE DAİMA 
KAZAKİSTAN’IN YANINDADIR”
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kazakistan’da yaşanan 
olayları üzüntüyle takip 
ettiğini belirterek, “Türkiye 
daima Kazakistan’ın 
yanındadır.” ifadesini 
kullandı.
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 6 Ocak’ta 
TBMM Parlamenterler 

Spor Kulübü Futbol Takımının 
antrenmanına katıldı.

Milletvekillerinden oluşan takımın 
MTA Sosyal Tesisleri’ndeki 
antrenmanında Meclis Başkanı 
Şentop da forma giydi. 

Meclis Futbol Takımı, ısınma 
hareketlerinin ardından iki takım 
olarak karşılıklı maç yaptı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
yer aldığı takım sahadan 7-3 galip 
ayrılırken, 3 gole TBMM Başkanı 
Şentop imza attı. 

Yaklaşık 20 yıldır dünya 
parlamentolarıyla spor 

müsabakalarına katılan TBMM 
Parlamenterler Spor Kulübü 
Futbol Takımı, haftanın iki 
günü MTA Sosyal Tesisleri’nde 
antrenmanlarını sürdürüyor. 

Salgın koşulları elverdiği ölçüde 
turnuvalara katılım sağlayan 
takım, son olarak iki ay önce 
Romanya’da yapılan turnuvaya 
katılmıştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) erken 
genel seçim dolayısıyla Başbakan 
ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) 
Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu 
telefonla arayarak tebrik etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, seçim sonuçları 
için KKTC Başbakanı Faiz 
Sucuoğlu’nu tebrik ederken, 
sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti için hayırlı olmasını 
diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) 
erken genel seçim dolayısıyla  
26 Ocak’ta Başbakan ve Ulusal 
Birlik Partisi (UBP) Genel 
Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu 
telefonla aradı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
TBMM PARLAMENTERLER SPOR KULÜBÜ 
FUTBOL TAKIMININ ANTRENMANINA KATILDI

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN,  
KKTC 
BAŞBAKANI 
SUCUOĞLU’NA 
TEBRİK 
TELEFONU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İlim 
Yayma Vakfı, İlim Yayma 

Cemiyeti ve Vefa İlim Yayma 
Mezunları Derneği (VEFADER) 
iş birliğinde İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez 
Kampüsü’nde düzenlenen İlim 
Yayma Ailesi 16. Geleneksel  
1 Ocak Buluşması’nda konuştu. 
Her 1 Ocak’ta bir araya 
geldiklerini ve değerlendirmeler 
yaptıklarını anlatan TBMM Başkanı 
Şentop, 11 Ekim 1951’de kurulan 
İlim Yayma Cemiyeti’nin 70. yılını 
doldurduğunu hatırlattı. 

Türkiye’nin uzun yıllar milletin 
değerleri ile devletin değerlerinin 
birbirinden ayrıştığı dönemler 
yaşadığını belirten Meclis Başkanı 
Şentop, “Mesela Malazgirt, 
Anadolu’nun, bu coğrafyanın 
kapılarını açan savaş. Alparslan’ın 
öncülüğündeki ordunun 
hedefini, Sultan Alparslan’ın 

rütbesinden görüyoruz. Bir 
ganimet, toprak davası değil 
dava. Buradaki mesele millet 
değerleri ile devletin değerlerini 
bütünleştirmek meselesi. İkincisi 
de İstiklal Harbi’mizdir, Millî 
Mücadele’dir. Millî Mücadele 
de milletin değerlerini müdafaa 
etmek için yapılmış ve milletin 
değerleri ile devletin değerleri 
bütünleştiği zaman neler 
yapabileceğimizi göstermişiz.” 
dedi. 

Buna en yakın örneğin 15 
Temmuz olduğunu vurgulayan 
Şentop, 15 Temmuz’da ilk defa 
halkın devlete ve anayasal 
düzene sahip çıkmak için 
harekete geçtiğini hatırlattı. 

TBMM Başkanı Şentop, 1980’lerde 
imam hatip liselerinde okumanın 
toplumsal bakış açısıyla “itibarlı” 
olmadığını anlattı. İmam hatip 
liselerine gidenlere “küçümseyen 

ve acıyan” gözlerle bakıldığına 
değinen Mustafa Şentop, o 
zamanlar ilim yayma yolunda 
kalmak ve vefalı olabilmenin de 
zor olduğunu söyledi. İlim Yayma 
Cemiyetinin lisans yurtlarında 
kalan ve mezun olan öğrenci 
sayısının 10 binin üzerinde 
olduğunu kaydeden Şentop, 
lisansüstü yurtlarında da binin 
üzerinde öğrenci olduğuna 
dikkati çekti. 

Bu sayıyla bütün dünyayı 
yönetecek insan bulunabileceğini 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Elhamdülillah bu noktaya kadar 
geldik, bundan sonra daha büyük 
sayılarla gidiyoruz; çünkü sadece 
İstanbul’da değil, artık bundan 
sonra Türkiye’nin birçok ilinde, 
üniversite olan her yerde mutlaka 
İlim Yayma’mızın yurtları var. 
Bizi bu noktaya getiren Cenab-ı 
Hak’tır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihini 
uzun bulup, vakti olmayıp da okuyamayanlar, imam hatip liselerinin tarihini 
okurlarsa aslında bir siyasi tarih özeti de görmüş olurlar, okumuş olurlar.” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“15 TEMMUZ’DA HALK  
ANAYASAL DÜZENE  
SAHİP ÇIKTI”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, İLKE Vakfınca 
29 Ocak’ta Bağlarbaşı 

Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen “Geleceğin 
Türkiyesinde Kültür Politikaları 
Raporu” sunum programında 
yaptığı konuşmada, Vakfın 
2018’de başlattığı “Geleceğin 
Türkiyesi” projesi kapsamında 
eğitim, yükseköğretim, sosyal 
politikalar, dış politika ve ekonomi 
alanlarında raporlar yayımladığını 
anımsattı. 

Bu sefer de çok daha merak 
uyandıran, çok az veriye dayalı, 
sağlam araziyi bütünüyle ortaya 
koyan detaylı bilgilere sahip 
olunmayan kültür politikaları 
alanında çalışma yapıldığını 
ifade eden Mustafa Şentop, 
burada “kültür politikaları” kadar 
“geleceğin Türkiyesi” vurgusunun 
da önemli olduğunu belirtti. 

Bu alanda 2018’de rapor 
hazırlamaya başlayanların gelecek 
Türkiye tasavvuruyla şimdikinin 
aynı olmadığı kanaatini dile 
getiren Meclis Başkanı Şentop, 

zaman ilerledikçe, yeni veriler, 
bilgiler, gelişmeler ortaya çıktıkça 
geleceğe dair tasavvurları da 
güncellemek, değiştirmek, 
geliştirmek mecburiyetinde 
kalındığını aktardı. 

Gelecek tasavvurunun önemini 
vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Geleceğin Türkiyesini düşünmek 
başlı başına çok kıymetli bir 
çalışma. Çünkü gelecekle 
ilgili bir tasavvurumuz olursa, 
bugünün politikalarını ancak bir 
stratejik planlamayla, düşünceyle 
gelecekteki tasavvura, yani 
hedefe ulaşmak için belirlemek 
durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. 
Geleceğe dair bir Türkiye 
tasavvuru yoksa elimizde, 
o zaman belirleyeceğimiz 
politikaların da tamamen boşluğa 
atılmış bir ok, hedef gözetmeden 
sıkılmış mermi gibi isabet 
kaydetme ihtimali çok düşük 
olacaktır.” 

Şentop, geleceğin Türkiyesi 
tasavvuru üzerinden bir çalışma 

yapmanın çok kıymetli olduğunu 
ama tek başına yetmediğini, bu 
alanda akademi dünyasının ve sivil 
toplum kuruluşlarının da gayret 
göstermesi, geleceğe yönelik 
tasavvurlar içerisinde hareket 
etmesi gerektiğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’de siyasi ve eğitim 
öğretim hayatındaki değişimlere 
işaret ederek, başörtüsüyle 
üniversitelerde okuyabilmenin 
yolunun 10 sene önce açıldığını, 
böyle bir dönemden gelindiğini, 
iyi okullarda okuyabilen, millî, 
yerli ve dinî hassasiyetlere 
sahip insanların yeni yeni ortaya 
çıkmaya başladığını anlattı. 

İsmet Özel’in, “Türkiye’de yetişmiş 
insan Türkiye’nin değildir. 
Türkiye’nin insanıysa yetişmiş 
değildir.” dediğini aktaran Mustafa 
Şentop, Türkiye’de toplumsal ve 
kültürel hayatın böyle bir paradoks 
içerisinde uzun zamandır 
devam ettiğini söyledi. TBMM 
Başkanı Şentop, kültür politikaları 
raporunun hazırlanmasında emeği 
geçenleri tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 

“Geleceğe dair bir 
Türkiye tasavvuru 
yoksa elimizde, o 
zaman belirleyeceğimiz 
politikaların da tamamen 
boşluğa atılmış bir ok, 
hedef gözetmeden 
sıkılmış mermi gibi 
isabet kaydetme ihtimali 
çok düşük olacaktır.” 
dedi.

“GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE KÜLTÜR 
POLİTİKALARI RAPORU” SUNUM PROGRAMI 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
29 Ocak’ta Grand Pera 

Emek Sahnesi’nde düzenlenen 
Medeniyet Derneği “10. Yıl Vefa 
Buluşması” programında, üstat 
Sezai Karakoç’a göre tek bir 
medeniyet olduğunu, bunu 
da vahiy medeniyeti olarak 
nitelediğini söyledi. 

Medeniyet kelimesinin bugün 
bir dünya görüşü ve paradigma 
olarak kullanıldığını dil getiren 
Mustafa Şentop, maddi manevi 
bütün değerlerin medeniyet 
kavramı içinde tabir edildiğini 
anlattı. Meclis Başkanı Şentop, 
Sezai Karakoç’un milleti de 
medeniyet toplumu olarak 
tanımladığına dikkati çekerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Temel 
meselemiz, medeniyetle 
toplum ve medeniyetle devlet 
arasındaki kopan rabıtayı yeniden 
sağlamak, bunları bütünleştirmek. 

Medeniyetin toplumuyla 
medeniyetin devletini bir araya 
getirmek. Bir başka ifadeyle 
milletin değerlerini devletin 
değerleriyle bütünleştirmek. 
Milletin değerlerini devletin 
değerleri haline getirebilmek. 
Aslında siyasi mücadelemizin 
varmak istediği hedef de budur. 
Bu bütünleşmeyi sağladığımız 
zamanlarda biz büyük hamleler 
yapabilmişiz millet olarak. 
Malazgirt ve İstiklal Harbimiz 
böyledir, milletin değerleri ile 
devletin değerlerinin bütünleştiği 
zamanlardır. Bunun bir örneğini 
de 15 Temmuz’da yaşadık.” 

Şerif Mardin’e göre Osmanlı’da 
devlet yönetiminin değerlerin 
gücü üzerine yapılandırıldığını 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
“Halkın ve devletin değerleri 
aynı olduğu zaman milletle 
devlet birleşmesi gerçekleşir. 
Birbirinden uzaklaşan medeniyet-

toplum, medeniyet-devlet ve 
medeniyet-insan kavramlarını 
bir araya getirmek, milletle 
devleti medeniyet çizgisinde 
buluşturmak; yapmış olduğumuz 
bütün siyasi mücadelenin çıkış 
noktaları aslında budur; milletin 
değerlerini, medeniyetin 
değerlerini, devletle 
bütünleştirmektir.” diye konuştu. 

Medeniyet Derneğinin “10. Yıl 
Vefa Programı”nda bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
“Birbirimizin inandığı değerlere 
de vefa ve sadakat gösteriyoruz. 
Büyük davalar ancak vefa ile 
kaimdir. Dostluklar, yol arkadaşlığı 
ikna edilmiş değil, inanmış 
insanlarla yürünebilir. Büyük 
davalar, inanmışların omuzlarında 
yükselecek davalardır. Bu 
nedenle vefa buluşmasını bu 
derinlik içinde anladığımızı ifade 
etmek istiyorum.” dedi.

MEDENİYET 
DERNEĞİ  
“10. YIL VEFA  
BULUŞMASI”  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, temel 
meselelerinin medeniyetle toplum ve medeniyetle 
devlet arasında kopan rabıtayı yeniden sağlamak 
olduğunu belirterek, “Aslında siyasi mücadelemizin 
varmak istediği hedef de budur. Malazgirt ve İstiklal 
Harbimiz böyledir, milletin değerleri ile devletin 
değerlerinin bütünleştiği zamanlardır. Bunun bir örneğini 
de 15 Temmuz’da yaşadık.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
26 Ocak’ta Anadolu Ajansına 

yaptığı açıklamada, Misak-ı 
Millî’nin, Millî Mücadele’nin bir 
nevi reçetesi olarak Meclis-i 
Mebusan’ın cesaret ve feraset 
sahibi milletvekillerinin oy 
birliğiyle 28 Ocak 1920 tarihinde 
kabul edildiğini, Meclisin gizli 
oturumunda alınan bu kararın 
ise 17 Şubat 1920 tarihinde 
açıklandığını kaydetti. 

“Millî Yemin” ile Millî Mücadele’nin 
hedef ve gayesinin belirlendiğini 
kaydeden Mustafa Şentop, 
Meclis-i Mebusan üyeleri Misak-ı 
Millî ile “yemin ettiklerinde” 
dünyanın ve Anadolu’nun yangın 
yeri gibi olduğunu, uluslararası 
düzenin yeniden tanzim 
edildiğini belirtti. Şentop, söz 
konusu dönemde yeryüzünde 
hür ve bağımsız tek bir 
Müslüman devlet bulunmadığına, 
galip devletlerin amacının da 
bu olduğuna dikkati çekerek, bu 
hedef için Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında “kazanan haklıdır” 
kuralının işletildiğini; 20 milyona 
yakın sivil, 10 milyona yakın 
askerin hayatını kaybettiği savaş 
sonrasında mağluplar üzerinde 
keyfi tasarruflarda bulunulduğunu 
anlattı. 

TBMM Başkanı Şentop, “Zaten aziz 
milletimizle ve İslam dünyasıyla, 
adını ‘şark meselesi’ koydukları 
ezelî bir sorunları vardı. Malazgirt 
Zaferi ile başlattıkları bu sorun, 
İstanbul’un fethiyle zirveye 
ulaşmıştı. Kazandıkları Birinci 
Dünya Savaşı ile 850 yıllık bir 
hesabı toptan görme imkânı 
yakaladıklarını düşünüyorlardı.” 
diye konuştu. 

Galip devletlerin, bunun 
ilk adımını 30 Ekim 1918’de 
imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile attıklarını söyleyen 
Mustafa Şentop, bu devletlerin, 
Osmanlı’nın “mütareke (ateşkes)” 
olarak nitelendirdiği antlaşmayı 
Anadolu’yu hiçbir dirençle 

karşılaşmadan işgal etmenin 
belgesi olarak değerlendirmek 
istediklerine işaret etti. Milletin 
durumu fark ederek hemen 
harekete geçtiğini ve ilk 
teşkilatlanmaya Trakya’da 
gidildiğini anlatan Şentop, bunu 
Kars İslam Şûrası’nın izlediğini; 
ardından hızlı bir şekilde Ardahan, 
Trabzon, İzmir, Alaşehir, Balıkesir, 
Nazilli, Muğla kongrelerinin 
toplandığını belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’nın Millî 
Mücadele’yi başlatmak için 
Samsun’a ayak basmasından 
önce başlatılan kongrelerin, 
devam eden süreçte Erzurum 
ve Sivas kongrelerinin zeminini 

KABULÜNÜN 102. YIL DÖNÜMÜNDE 
MİSAK-I MİLLÎ 
TBMM Başkanı Şentop, 
kabulünün 102. yıl 
dönümünde Misak-ı 
Millî’yi değerlendirdi: 

“Misak-ı Millî’nin her 
maddesi aynı zamanda 
uluslararası işgal ve 
taksim planına bir cevap 
niteliğindedir.”
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hazırladığına işaret ederek 
Anadolu’da istiklal ve hürriyet 
mücadelesi devam ederken 
18 Ocak 1919’da toplanan Paris 
Barış Konferansı’nda devletlerin 
ve milletlerin geleceği ile yeni 
dünya düzeninin esaslarının 
görüşüldüğünü dile getirdi. 

Meclis-i Mebusan’ın, Misak-ı Millî’yi 
ilan etmesi için bir süre daha 
beklenmesi gerektiğini belirten 
TBMM Başkanı Şentop, “Çünkü 
Paris Konferansı, Osmanlı Devleti’ni 
nasıl pay edecekleri hususunu 
Londra Konferansı’na bırakmıştır. 
İşte Meclis-i Mebusan da tam 
bu aşamada Misak-ı Millî’yi kabul 
etmiştir. Esasında Misak-ı Millî, 
süreç üzerinde hızlandırıcı etki 
yaptı. İşgal altındaki bir ülkenin 
Meclisi tarafından alınan kararlar 
meydan okuma mahiyetindedir. 

Misak-ı Millî’nin her maddesi 
aynı zamanda uluslararası 
işgal ve taksim planına 
bir cevap niteliğindedir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Misak-ı Millî’nin millî hedeflerin 
manifestosu olduğuna işaret 
ederek, Meclis-i Mebusan’ın 
aldığı kararların en önemlisinin de 
Misak-ı Millî olduğuna dikkati çekti. 

Misak-ı Millî’nin, millî iradenin 
kararı olduğunu vurgulayan 
Mustafa Şentop, Sivas Kongresi 
ile oluşturulan Heyet-i Temsiliye 
ile Meclis-i Mebusan arasında 
uyumlu bir ilişki bulunduğunu 
göstermesinin, kararın en önemli 
boyutu olduğunu kaydetti. 

Misak-ı Millî kararlarıyla Mustafa 
Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak 
bastıktan sonra yürüttüğü 
çalışmaların onaylandığının 
ilan edildiğini belirten Şentop, 
“Amasya Genelgesi, Erzurum ve 
Sivas kongrelerinde alınan kararlar, 
Misak-ı Millî ile teyit edilmiş ve 

Millî Mücadeleyi butlanla malul 
addetmek isteyen fitne odakları 
açığa düşürülmüştür.” diye 
konuştu. 

Misak-ı Millî’nin bir diğer önemli 
yanının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sınırlarını tayin etmesi olduğunu 
söyleyen TBMM Başkanı Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Koruyacağımız, hak iddia 
edeceğimiz, dava edeceğimiz 
sınırlar Misak-ı Millî sınırlarıdır. 
Bugün de millî egemenliğimizi 
korumak, millî varlığımızı devam 
ettirmek için mücadele ediyoruz. 
102 yıl önce yapılan millî yeminin 
hedefine ve ruhuna bugün de 
sadakatle bağlıyız. 

Bugün de ‘bizim olanı, bizden 
olanı, bizimle olanı’ korumak, 
savunmak ve yaşatmanın 
kavgasını veriyoruz. 

102 yıl önce millî bekamıza 
yönelen tehditler, bugün de 
devam ediyor. Biz de maruz 
kaldığımız tehditleri artık, 
sınırlarımızda karşılamıyoruz. 
Tehditleri sınırlarımız ötesinde 

karşılayıp aziz milletimizi ve gönül 
coğrafyamızdaki kardeşlerimizi 
güvenli bir şekilde yaşatmaya 
çalışıyoruz. Büyük şair Yahya 
Kemal’in ifadesiyle ‘harabati’ 
değiliz. Şerefle anacağımız, 
anlatacağımız bir geçmişten 
geliyoruz. Hayalci değiliz, hayal 
kurmuyoruz. Real politiğin 
farkındayız. Ama Türkiye’nin 
uluslararası hukuktan kaynaklanan 
haklarını, meşru haklarını 
korumakta ve savunmakta sonuna 
kadar kararlıyız.” 

Misak-ı Millî’nin, milletin, ateş 
çemberinden çıkmak için 
mücadeleye başlarken pusulası 
olduğunu dile getiren TBMM 
Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Oysa Misak-ı Millî, milletimizin 
haklı mücadelesinin gerekçelerini 
ve yöntemini açıkça ortaya 
koyduğu, tüm dünyaya ve 
özellikle işgalci emperyal güçlere 
karşı ilan ettiği bir istiklal bildirisidir. 

Ülkemizin istiklal ve istikbalinin 
kuruluşunun resmî belgesidir. 
Milletin egemenliğini şahsında 
tecessüm ettiren Meclis tarafından 
alınmış bir karar olması sebebiyle 
de meşruiyeti tartışmasızdır; 
benzersizdir. Öyle ki Misak-ı 
Millî ile ortaya konan gerekçe 
ve yöntemler, milletin varlığını 
ve bağımsızlığını korumada 
çizdiği sınırlar, emperyalizmin 
zulmü altında yaşayan birçok 
millete de örnek olmuştur. 
Cezayir’den Hindistan’a, ezilenler 
coğrafyasında özgürlük ve 
bağımsızlık ateşinin yanmasını 
sağlamıştır.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Kuruluşunun 100’üncü yılını 
görkemli bir şekilde kutlamak 
için sabırsızlandığımız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, dünyanın en güçlü, 
güvenli, huzurlu ve müreffeh 
devleti haline getirmek için 
çalışıyor, gayret ediyoruz.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop: 
“Misak-ı Millî’nin 

hazırlanmasına ve kabul 
edilmesine öncülük eden 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Misak-ı Millî 

kararlarını alan ve 
bütün baskılara rağmen 
kararlarının arkasında 
duran milletvekillerini 

rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Şentop 12 Şubat’ta, 
Taksim’deki Atatürk Kültür 

Merkezinde, Şemseddin 
Sivâsî’nin hayatının anlatıldığı “Lâl” 
oyununun galasında, yenilenerek  
29 Ekim 2021’de Cumhuriyet 
Bayramı’nda sanatseverlerin 
hizmetine sunulan Atatürk Kültür 
Merkezinin, müstesna eserlerin 
sahnelendiği, güzel nağmelerin 
işitildiği, ruhların huzur bulduğu, 
eski ve yeni bütün sanat 
renklerinin kesiştiği, yeni bilgilerin 
öğrenildiği, adıyla müsemma 
sanat ve kültür merkezi olmasını 
temenni etti.

TBMM Başkanı Şentop, Sivas’ın 
ve tarihin manevi büyüklerinden 
Şemseddin Sivâsî’yi romanına 

konu eden Sivaslı genç yazar 
Fatih Duman’ın “Lâl” isimli 
romanından, aynı adla tiyatroya 
uyarlanan “Lâl” oyununda 
sanatseverleri buluşturan  
Sivas Platformu Başkanı  
İsmail Erdem’e, Sivas Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin’e ve 
Kâğıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin’e şükranlarını 
sundu.

Oyunu sahneye uyarlayan ve 
yöneten Ferah Tiyatrosu Sanat 
Yönetmeni Hakan Güneri’ye, 
oyuncularına, dansçılarına, 
müzisyenine, dekor tasarımcısına, 
ışıkçısına, teknik ekibe 
kadar emek veren herkese 
teşekkürlerini sunan Şentop, 
şunları kaydetti:

“Hepsini kutluyorum ve 
başarılarının daim olmasını 
diliyorum. Oyunun ismi ‘Lâl’ 
kelimesinin ‘dilsiz, konuşamayan’ 
manasından hareketle, dili lâl, 
ama hâl diliyle konuşan, gözü 
‘âmâ’, ancak, gönül gözüyle 
uzakları ve derinleri gören nice 
insanımıza ilham olmuş kültür 
inşacılarına selam edelim. Bu 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ’NİN ANLATILDIĞI  
“LÂL” OYUNUNUN GALASINA KATILDI
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gece Sivas’ın baba erenlerinden 
âlim, mutasavvıf-şair Şemseddin 
Sivâsî’nin hayatını sahnede izleme 
bahtiyarlığına erişeceğiz. Sivas, 
tarihiyle kültürel mirasıyla ve en 
önemlisi istiklal mücadelemiz 
sırasında bu ülkenin ve 
milletimizin kalpgâhı olması 
hasebiyle de Sivaslılar bu ülkenin 
baş tacıdır. Ülkemizi düşman 
işgalinden kurtarmak için seçilen 
Sivas şehri, Sivas Kongresi’nin 
tertiplendiği ‘en emin belde’ 
unvanına sahiptir. 

108 gün boyunca Millî 
Mücadelemizin başkenti, 
devletimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarının ev 
sahibi olan belde-i güzînimizdir. 

Sivas, UNESCO tarafından 1987’de 
‘Dünya Kültür Mirası’ listesine 
alınan, Anadolu’nun El-Hamra’sı 
diye nitelenen ‘Divriği Ulu Camii 
ve Darüşşifası’dır.”

TBMM Başkanı Şentop, 
kültür ve sanat tarihinde bazı 
şehirlerin ismiyle özdeşleşmiş 
tarihî şahsiyetleri olduğunu 
dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Konya Mevlana’dır, Eskişehir 
Yunus Emre’dir, Nasrettin Hoca’dır; 
Kırşehir Gülşehrî’dir. Tarihin 
her döneminde önemli bir 
merkez olan Sivas, Hitit, Selçuklu, 
Osmanlı, Kadı Burhaneddin ve 
Şemseddin Sivâsî’dir. Bu gece 
Sivas’ın sembol isimlerinden 
gönüller dostu Şemseddin 
Sivâsî Hazretleri’ni hatırlatmak, 
tanıtmak ve gelecek nesillere, 
emaneti mirasına aktarmak 
üzere buluştuk. Doğumunun 
500’üncü yılını geride bıraktığımız 
gönüller sultanı Şemseddin 
Sivâsî Hazretleri, geçen bunca 
asra rağmen tıpkı Yunus gibi, 
ilahileriyle menkıbeleriyle 
dillerde dolaşan ve yeni nesillere 
tanıtılmayı hak eden önemli 

bir tarihî şahsiyettir. Kadim 
şehirlerin, kadim tarihlerini 
ve şahsiyetlerini diri tutmak 
hepimizin vazifesidir. Bunu 
sanatın evrensel diliyle yapmak, 
yapabilmek ise elbette son 
derece önemlidir. Zira bu tarihî 
şahsiyetlerin medeniyetimize ışık 
veren mesajlarını ancak evrensel 
sanatın diliyle geniş kitlelere 
ulaştırabilmek mümkündür. İnsan 
olmanın en büyük gereklerinden 
biri, sahip olduğunuz varlıkları, 
kültürel değerleri, sanat eserlerini 
bizden sonra gelecek nesillere 
aktarmaktır. Şehirler imar ederken 
o mimariye ruh veren manevi 
kişileri de unutmamak gerekir. 
Bugün medeniyetimizin her bir 
zerresine katkıda bulunan sanatın 
bütünleştirici ve değerli diliyle 
bizlere bedii ve ebedî ufuklar 
açan herkese sonsuz teşekkür 
ediyorum. Bu toprakların irfanını, 
vicdanını bugünlere taşıyan 
nice kültür ve sanat değerlerine 
minnet duyuyorum. Bizi biz 
yapan, Uzak Doğu’dan Avrupa 
ortalarına kadar İslam mührünü 
vuran baba erenlere selam 
olsun.”

Mustafa Şentop, Şemseddin 
Sivâsî Hazretleri’nin, doğumunun 
502’nci yılında hem kültürel bir 
şahsiyet olarak hem de Sivas’ı 
Sivas yapan tarihî bir isim olarak 
vefa gereği anılmayı ve yeni 
nesillere anlatılmayı hak ettiğini 
söyledi.

Şemseddin Sivâsî ‘nin 1520’de 
Tokat Zile’de dünyaya gelen, 
yirmiye yakın manzum-mensur 
telif eser sahibi, müderris, 
mutasavvıf, şair, hatta fiilen 
savaş meydanına iştirak etmiş 
bir alperen olduğuna dikkati 
çeken Şentop, “O, tasavvuf 
geleneğindeki payesiyle anıldığı 
kadar vaaz ve irşadlarıyla 
ruhen bunalımda olan kişileri 
dinginleştiren bir müeddib, 
Peygamberimiz’in hadislerini 
anlatan ve öğreten bir muhaddis, 
Kur’an âyetlerini ayrıntısıyla 
açıklayan bir müfessir, fıkıh ve 
akaid dersleri vererek inancımızın 
temel sütunlarını öğreten bir 
müderris, halifeler ve İslam 
tarihini anlatması sebebiyle 
tarihçi yanıyla da bilinen, anılan, 
anlatılan bir müverrih olarak 
bilinir ve anılır. 11’i manzum, 12’si 
mensur olmak üzere 23 eserin 
sahibi müelliflerden. Ancak 
onun 500 yıla yakın süredir 
muhabbetle anılmasına vesile 
olan, tasavvuftaki derinliğidir. 
Türbesi Sivas’ta olan Şemseddin 
Sivâsî, Halvetiye tarikatının kendi 
adıyla anılan Şemsiyye ya da 
Sivasiyye ekolünün kurucusudur.” 
ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Şentop, Türk-İslam 
dünyasının üç şemsi olduğunun 
söylendiğini belirterek, şöyle 
konuştu:

“Asırlardır Anadolu’ya ışık olan 
şemslerin birincisi Mevlâna’nın 
mürşidi Şems-i Tebrizî, ikincisi 
Fatih’in hocası Ak Şemseddin 
ve üçüncüsü gönüller sultanı 
Şemseddin Sivâsî. Onlar bu 

TBMM Başkanı 
Şentop: “Şemseddin 

Sivâsî Hazretleri, 
doğumunun 502’nci 
yılında hem kültürel 

bir şahsiyet olarak hem 
de Sivas’ı Sivas yapan 
tarihî bir isim olarak 
vefa gereği anılmayı 

ve yeni nesillere 
anlatılmayı hak 

ediyor.” 
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toprakları ışıklarıyla aydınlatan 
güneşlerimiz. Sivas ve havalisinde 
Şems-i Aziz olarak anılan 
Şemseddin Sivâsî Hazretleri’nin 
künyesi Ebu’s Senâ; lakabı 
Şemsü’d-din, ismi Ahmet, mahlası 
Şemsî, şöhreti ise Kara Şems’tir. 
Şöhreti Anadolu coğrafyasından 
Horasan’a kadar yayılan 
Şemseddin Sivâsî’nin soyu, bu 
toprakları irşada gelen Horasan 
erenlerine dayanmaktadır. İlimle 
iştigal eden bir aile ortamında, 
Tokat’ta akli ve naklî ilimleri 
tahsil eder. Yirmili yaşlarında 
İstanbul’a gelerek Sahn-ı Semân 
medreselerinde müderris 
olarak vazifelendirilecek kadar 
ilmî yetkinliğe ulaşır. Sivâsî, çok 
genç yaşında, bazı müderrislerin 
devlet erkânından kişilerle olan 
ve ilim haysiyetine yakışmayan 
eylemlerine şahit olunca Fatih 
Camisi’nde iki rekât tövbe 
namazı kılarak müderrisliği 
terk eder. Dik duruş gerektiren 
bu önemli karar, onun dünya 
nimetlerinden vazgeçebilme 
dirayeti bakımından önemli bir 
merhaledir. Akabinde tasavvuf 
yolunun bir neferi olarak hayatını 
devam ettireceği Tokat-Sivas 
havalisine yerleşir ve hayatının 
sonuna kadar Sivas’ta yaşar. Dört 
padişah dönemini idrak etmiş 
her birinden ayrı ayrı hürmet 
görmüş, zamanın âlim ve şairleri 

arasında iyi bir yer edinmiştir. 
Ama her şeyden önemlisi hayatı 
boyunca milletimizin iltifatına 
mazhar olmuş, onlardan hürmet 
ve muhabbet görmüştür.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
genç yaşında kararlı bir şekilde 
ilim ve tasavvuf deryasında yol 
alan Sivâsî Hazretleri’nin ömrünü 
ilim ve irfan yolunda insanları irşat 
etmeye harcadığını söyledi.

Sivâsî ‘nin hayatının İslam ve 
tasavvuf yolu, bu yolculukta 
yaşadığı çileler, aynı zamanda 
halkı irşat etmeye adanan bir 
ömür etrafında şekillendiğini 
anlatan Şentop, “Yazdığı eserler 
ve şiirlerinin yer aldığı divanı, ilahi 
aşkı terennüm eder. Dönemin 
modası olan ağır ve sanatsal 
içerikli şiirlerden kaçınmış; 
çünkü şiirlerini halkı irşat vasıtası 
olarak yazmıştır. Hâkim olduğu 
Arapça ve Farsçadan uzak, 
sade şiirler kaleme almıştır. 
İlahilerinin günümüze kadar 
dilden dile aktarılarak gelmiş 
olmasının sırrı burada gizlidir. 
Horasan erenlerinin piri Hoca 
Ahmet Yesevî’nin hikmetli 
şiir yazma geleneğinin bu 
asırdaki temsilcilerinden biri 
olmuştur. Şemseddin Sivâsî, 
halkı, Hakk’a, hakikate ve birliğe 
çağıran, yetiştirdiği talebeleriyle 

bütün Anadolu’yu ilim ve irfan 
ışığıyla aydınlatan insandır. 
Seksenli yaşlarına yaklaşırken 
Avrupa kapılarında, Haçova’da 
Osmanlı Ordusu’nun manevi 
kumandanıdır. O bir alperen, 
gönül coğrafyamızın manevi 
mimarı, mihmandarıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şemseddin Sivâsî’nin öz benliğini 
eğitme metodunu insanlara 
göstermesi bakımından bir 
anekdot paylaşmak istediğini dile 
getiren Şentop, şunları kaydetti:

“Ömrünün son dönemlerinde, 
yaşlı haliyle sefere katılmasının 
sebebini soran Aziz Mahmud 
Hüdâyî’ye, ‘Bu yaşıma kadar 
cihatların en büyüğü olan cihadı 
ekberle yani nefsimin terbiyesiyle 
ilgilenerek Peygamberimiz’in 
sünnetine uydum, fakat cihad-ı 
asgâra katılamadığım için bu 
yolda da onun sünnetine uymayı 
yerine getirmek istedim.’ diyerek 
önemli bir noktayı işaret etmiştir. 

İnsanın öz benliğiyle 
mücadelesini daha kıymetli 
bulan ve bunu büyük cihat 
olarak tanımlayan bir dinin 
mensubu olarak bu sözleri çok 
önemsiyorum. 

Görsel sanatların en asili olan 
tiyatroyla bizleri 500 yıl önce 
yaşamış bir dervişin ve gönül 
insanının dünyasına götürerek 
çağlar öncesini yaşatacak 
bütün sanatçılarımıza, sanat 
emekçilerine teşekkür ediyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kocaeli’deki 
bir sosyal medya yayınında 
Alevilere yönelik hakaret 
söylemlerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 9 Şubat’ta sosyal 
medya hesabı üzerinden 

yaptığı paylaşımda, “Alevi 

kardeşlerimize yönelik hakaret 
asla kabul edilemez. Yolumuz 
birdir. Birimizin inancına 
yönelen, gönlümüzü yaralayan 
kötü sözü her birimize 
söylenmiş kabul ederiz. Bu 
menfur saldırıyı gerçekleştiren 
şahısla ilgili olarak şüphesiz 
hukuken gereği yapılacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 16 Şubat’ta 
Balkan Stratejik Araştırmalar 

Merkezi (BASAM) Başkanı, 24. 
dönem AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Rifat Sait ve beraberindeki 52 

dernek başkanı ile kanaat 
önderlerini kabul etti.

Şentop, TBMM Tören 
Salonu’nda düzenlenen 
kabuldeki konuşmasında 

kendisinin de Rumeli kökenli 
bir aileden geldiğini belirterek, 
Rumeli ve Balkanlardan 
Anadolu’ya göçlerin büyük 
travmaları barındırdığını, ancak 
büyük bir kültürel zenginliği 

de vatan topraklarına taşıdığını 
söyledi.

Sivil toplum örgütlenmelerinde 
etkin olunması temennisini ifade 
eden Mustafa Şentop, Rumeli  
ve Balkan camiasının devlet, 
vatan ve istiklal kavramlarının 
mahiyetini çok derinden bilen 
bir kültüre sahip olduğuna dikkati 
çekti ve birlikteliğin önemini dile 
getirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Samsun’da 
Atatürk, Edirne’de Adalet 

Anıtları’na yönelik saldırılara 
tepki göstererek, “Bir karanlık 
el, geçmişte olduğu gibi 
provokasyonlar deniyor; millet 

olarak o elin niyetini 
biliyoruz. Türkiye’ye 
düşmanlık eden o el 
mutlaka kırılır.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 4 Şubat’ta sosyal medya 
hesabından, “TBMM’nin ilk başkanı, 
Millî Mücadelemizin Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
millet olarak sahip çıktığımız 
hatırasına yönelik Samsun’da 

gerçekleşen provokatif saldırıyı 
şiddetle kınıyorum.” paylaşımını 
yaptı. Edirne Uzunköprü’de 
bulunan Adalet Anıtı’nın da 
saldırıya uğradığını belirten 
TBMM Başkanı Şentop, “Bir 
karanlık el, geçmişte olduğu gibi 
provokasyonlar deniyor; millet 
olarak o elin niyetini biliyoruz. 
Türkiye’ye düşmanlık eden o 
el mutlaka kırılır. Millete hainlik 
beyhudedir, geleceği yoktur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“ALEVİ 
KARDEŞLERİMİZE 
YÖNELİK HAKARET 
ASLA KABUL 
EDİLEMEZ”

“TÜRKİYE’YE DÜŞMANLIK 
EDEN EL MUTLAKA KIRILIR”

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
RUMELİ VE 
BALKAN DERNEK 
BAŞKANLARI 
İLE KANAAT 
ÖNDERLERİNİ 
KABUL ETTİ
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Meksika, Endonezya, 
Güney Kore, Türkiye 
ve Avustralya’nın üye 

olduğu Kıtalararası Ekonomik 
İşbirliği (MIKTA) 7. Parlamento 
Başkanları Toplantısı, 7 Şubat’ta 
video konferans yöntemiyle 
yapıldı. Avustralya’nın ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıyla MIKTA dönem 
başkanlığı Türkiye’ye geçti. 

“Demokrasiyi Destekleyen Etkin 
Parlamentolar” temalı toplantıya 
video konferans ile katılan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
demokrasilerin geçmişe kıyasla 

daha kırılgan ve savunmasız hale 
geldiğini belirtti. 

Dünya genelinde demokrasilerin 
krizde, demokratik toplumlarda 
siyasi kurumlara duyulan güvenin 
de azalış eğiliminde olduğunu 
ifade eden Mustafa Şentop, 
“Uluslararası alanda, demokratik 
kabul edilen birçok ülkede ve 
küresel sistemin öncüsü olduğu 
iddiasındaki bazı ülkelerde 
çok taraflılığa ve mutabakata 
dayanan yönetişimden tek 
taraflılığa, popülizme, yabancı 
düşmanlığına ve kutuplaşmaya 
doğru potansiyel bir kaymanın 

işaretlerini tespit ediyoruz.” diye 
konuştu. 

Son yıllarda demokrasilerin 
yapısal dönüşümler yaşadığını 
dile getiren Meclis Başkanı 
Şentop, siyasette âdeta yeni bir 
doğrudan demokrasi anlayışı ile 
karşı karşıya olunduğunu söyledi. 

Sosyal medyanın siyaset 
üzerindeki etkisinin, temsilî 
demokrasilerde kayda 
değer değişim ihtiyaçlarını 
da beraberinde getirdiğini 
vurgulayan Şentop, yeni 
vatandaş forumlarının oluşması, 
sivil toplumun iletişim araçlarının 
gelişmesi ve müzakere 
araçlarındaki farklılıklar gibi yeni 
temsil usullerinin ortaya çıktığını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Irkçılık, 
İslam düşmanlığı ve nefret söylemi eğilimlerine karşı 
müşterek, somut adımlar atmalıyız.”

MIKTA 7. PARLAMENTO BAŞKANLARI 
TOPLANTISI
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Demokrasilerin tecrübe  
ettiği zorluk ve gerilimler  
ne kadar iyi kavranırsa, 
demokratik esneklik ve istikrarı 
güçlendirme hususlarında da 
o denli katkı sağlanabileceğini 
dile getiren Mustafa Şentop, 
iyi işleyen ve etkinliği artan 
parlamentoların, daha güçlü 
demokrasiler anlamına 
geleceğini kaydetti. 

Mustafa Şentop, dünya 
genelinde yaşanan Covid-19 
krizi, parlamentoların işleyişinde 
bazı yenilikleri kaçınılmaz hale 
getirirken, bu değişimin fırsatlar 
kadar riskler taşıdığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop, 
tüm dünyayı tehdit eden 
dezenformasyon, nefret s 
öylemi, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı gibi konularda 
uluslararası bir sözleşmenin 
hayata geçirilmesi için üye 
ülkelere çağrıda bulunarak, şöyle 
devam etti: 

“Dünya çapında yanlış bilgi, 
dezenformasyon ve sahte 
haberler, devlet ve devlet dışı 
aktörler tarafından giderek 
daha fazla kullanılıyor ve bu 
tehditler demokrasiyi, hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını 
baltalayan karmaşık, çok yönlü 
ve sınır ötesi sınamalar haline 
geliyor. Demokrasilerimize yönelik 
bu yakın tehdit, eş güdümlü bir 
uluslararası tepki gerektiriyor. 
Dolayısıyla, parlamenterler 
olarak bu karmaşık problemlere 
karşı sadece ulusal mevzuatları 
oluşturmakla kalmamalı; yanlış 
bilgilendirme, dezenformasyon 
ve sahte haberlerin uluslararası 
boyutuyla mücadele etmek 
için uluslararası bir sözleşmenin 
hayata geçirilmesi, bilahare ortak 
bir mekanizmanın kurulması 
gibi çalışmalar için de gayret 
sarf etmeliyiz. Bugün, ırkçılığın, 
yabancı düşmanlığının, İslam 
düşmanlığının ve nefret 
söyleminin dünya genelindeki 
rahatsız edici yükselişinden ve 

toplumlarımızın barış ve uyumuna 
karşı oluşturduğu büyük tehditten 
hepimiz endişe duyuyoruz. 

Ne yazık ki İslam düşmanlığı, 
son yirmi yılda en yaygın ırkçılık 
biçimlerinden biri haline geldi. 
Başkanlığını üstlendiğimiz 
parlamentolarımızın bütün 
üyelerine ayrımcılık, ırkçılık, İslam 
düşmanlığı ve nefret söylemi 
eğilimlerine karşı müşterek, 
somut adımlar atmak için çağrıda 
bulunuyorum.” 

İslam İş Birliği Teşkilatı’nın,  
15 Mart tarihini “İslamofobi ile 
Mücadele Uluslararası Günü” 
olarak ilan ettiğini de hatırlatan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Halihazırda İslam İş Birliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği dönem başkanı 
olarak uluslararası toplumun 
bu günü tanıması ve anmasının 
söz konusu tehlikeyle ortak 
mücadelemiz bakımından 
önemli olduğunu düşünüyorum.” 
ifadesini kullandı.
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Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan etkinlik öncesi 
Şentop, AKM’de Topbaş’la 

ilgili sergiyi gezerek, davetlilerle 
fotoğraf çektirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız, sergideki fotoğraflar 

hakkında bilgi verdi. Covid-19 
sebebiyle hayatını kaybeden 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
13 Şubat’ta Dr. Kadir 
Topbaş’ın vefatının 1. yılı 
dolayısıyla hazırlanan 
“Kadir Bilmek...” adlı 
belgesel filmin Atatürk 
Kültür Merkezindeki 
(AKM) gösterimine 
katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“KADİR BİLMEK...” BELGESELİNİN 
GÖSTERİMİNE KATILDI
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Topbaş’ın, herkesin gönlünde 
güzel izler bırakmış müstesna 
bir insan olduğunu dile getiren 
Şentop, vefa gereği kendisini 
ilk Belediye Başkanlığı yaptığı 
Beyoğlu’nda anmanın önemli bir 
hatırlama olacağını kaydetti.

Merhum Kadir Topbaş’ın 
İstanbul’a hizmete 1999’da 
Beyoğlu’nda Belediye 
Başkanlığıyla başladığını, daha 
sonra Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak 14 yıl İstanbullulara 
hizmet ettiğini hatırlatan Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“O, bir insanın dünyevi anlamda 
edinebileceği bütün payeleri 
edinmenin mazhariyetine erişmiş 
değerli bir insandı. 

Yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız 
bütün İstanbulluların takdirini 
kazanmış kıymetli bir Belediye 
Başkanıydı. 

Kişiliği, duruşuyla kendini saydırıp 
sevdirerek, Kadir Topbaş’lıktan 
Kadir ağabeyliğe terfi etmişti. 

Ağabey olmak ve ağabey 
olarak anılmak; makam 
koltuğundan kalkıp, zengin-
fakir, yaşlı-genç, kadın-erkek 
fark etmeksizin herkesin derdini 
dinleyip, mutluluğuna ortak 
olup, gönüllere girebilmekle 
mümkündür. Merhum Kadir 
ağabey de bunu başarabilmiş 
nadir insanlardandır.”

Şentop, Topbaş’ın vazifeye 
başlar başlamaz Beyoğlu’nda 
kapsamlı bir dönüşüm başlattığını, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı döneminde de 
yaptığı çalışmalarla İstanbulluların 
gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, “İstanbul’un 
bütün altyapısına, yeşil alanlarına, 
ulaşım ağına, kültürel kimliğine 
yapılan yatırımlar sayesinde, 

İstanbullular bir metropolde 
yaşamanın ayrıcalığını hissetmeye 
başlamışlardır. Merhum Kadir 
ağabeyin bütün İstanbul’un halen 
istifade ettiği pek çok eserde 
imzası vardır. 

Dünya durdukça bu istifade 
devam edecek, inanıyoruz ki 
amel defterine hayırlar, sevaplar 
yazılmaya devam edecektir.” 
diye konuştu.

Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin 
Ersan Topbaş da babasını 

anlatmaya kelimelerin 
yetmeyeceğini ifade ederek, 
“Sıcakkanlı, nezaket sahibi, ince 
düşünceli bir insandı. Bizimle çok 
güzel bir bağ kurmuştu. 

Özlemle onu anıyoruz.  
Hakikaten babam, kendini  
halka adamış, halka hizmet 
etmenin Hakk’a hizmet  
olduğunu şiar kabul etmişti. Bizler 
ailesi olarak ondan ayrı ve uzak 
kalsak da onun yaptığı icraatlarla 
hep gurur duyduk.” şeklinde 
konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, 

geleneksel Türk çini sanatını, 
bin yıllık görkemli medeniyetin 
sahip olduğu bedii zevki gelecek 
nesillere aktarmaya sağladığı 

katkıdan ötürü Olçar’a teşekkür 
etti. 

TBMM Başkanı Şentop, “Çininin 
Picassosu” ve “Çini Dervişi” olarak 
nitelediği, sanatçının babası 
merhum Sıtkı Olçar’ı da yâd etti. 

Kütahya’da çiniciliğin bir dönem 
gerilediğini anlatan Meclis 
Başkanı Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“O gerileme döneminde 
Kütahya’daki çini zanaatkârları 
gelenekten koparak Avrupa 
kırmızısının, petrol yeşilinin 
büyüsüne kapılmışlar ve 
kazandıklarından fazla parayı 
ithal boyalara yatırmışlardır. 
Ayrıca ithal samur fırçalar ile 
yaptıkları milimetrik mekanik 

çizimlerde kullandıkları Avrupa 
kırmızısı ve petrol yeşili renkler 
Kütahya çinilerini parlaklaştırdığı 
kadar, ucuz plastik ürünlere 
benzetmiştir. 

Bu süreçte merhum Sıtkı 
Olçar ısrarla geleneğe bağlı 
kalmış ve çinilerinde inatla 
aşı kırmızısı, zeytin yeşilini 
kullanmıştır. Ayrıca ithal samur 
fırçalar yerine eşek kılından 
yapılan fırçası ile Kütahya’nın 
ak toprağına yaşayan desenler 
bırakmıştır. Böyle yaparak bir 
yandan yüzyıllar öncesine 
selam duran eserler ortaya 
çıkarmış, diğer yandan da ‘Sıtkı’ 
imzasını atmaya hak kazanan 
seçkin bir usta olmuştur. Büyük 
bir titizlikle hazırladığı eserleri 
Kütahya çinisine gösterilen ilgiyi 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
14 Şubat’ta Millî Saraylar 
İdaresi Başkanlığı 
Dolmabahçe Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen 
“Sıtkı-Kütahya 
Koleksiyonu Nida Olçar 
Sergisi”nin açılışına 
katılarak, davetlilere 
hitap etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“SITKI-KÜTAHYA KOLEKSİYONU NİDA 
OLÇAR SERGİSİ”NİN AÇILIŞINA KATILDI
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artırmış ve Kütahya çini 
sanatının özgün kimliğini 
korumuştur.” 

Çiniciliğin Türklere özgü 
bir sanat olduğunun 
altını çizen Şentop, 
çiniciliğin tuğla 
üzerine renkli sırın 
kullanılmasıyla eski Mısır 
ve Mezopotamya’da, 
daha sonra da Uygurlar 
tarafından mimaride 
kullanılan kadim bir 
sanat olduğunu dile 
getirdi. 

Şentop, “Mimari 
eserlerde çini 
süslemeler, Türk-
İslam sanatlarında; 
Karahanlılar, Gazneliler 
ve Harzemşahlardan 
itibaren, Selçuklular ve 
16. yüzyılda şahikasını 
yaşadığı Osmanlılara kadar 
devam etmiştir. Türkler çiniyi ilk 
olarak Orta Asya’da imal etmişler 
ve orada bulunan Kaşan şehri 
sebebiyle de çiniyi bir dönem 
‘Kâşî’ olarak adlandırmışlardır. 

Tabak, vazo gibi çini eşyalara 
da ‘evani’ demişlerdir. Fakat 
günümüzde olduğu gibi 18’inci 
yüzyıldan itibaren Çin’den 
ithal edilen porselenlerin 
ün kazanmasıyla çini ismi 
yaygınlaşmış, yerleşmiş ve 
kullanılmaktadır. 

Çini sanatı, çeşitli motiflerle 
zenginleşerek kendini 
Anadolu Türk mimarisi içinde 
geliştirmiş ve göstermiştir. 
Osmanlılar zamanında da 
başlangıcından itibaren çeşitli 
tekniklerin uygulanmasıyla 
büyük bir ilerleme ve zenginlik 
göstermiştir.” ifadelerini kullandı. 

İznik ve Kütahya’nın, Osmanlı 
döneminde çini sanatının 
merkezi olduğunu, bugün de 

bu iki şehrin çininin merkezi 
konumunda olmaya devam 
ettiğini aktaran Şentop, İznik, 
Kütahya ve Türkiye’yi başarılarıyla 
temsil edecek, nice yeni 
evlatların yetişmesini sağlayacak 
ve çini geleneğini çağdaş 
formlarla gelecek nesillere 
aktaracak sanatçılara selam 
gönderdi. 

Şentop, geçmişten bugüne 
Anadolu’da pek çok insanın 
geçim kaynağının temelinde 
çini olduğuna değinerek, “Tarihî 
kaynaklara göre 13 Temmuz 
1799’da Kütahya mutasarrıfı 
Ali Paşa, dünyadaki ilk toplu 
iş sözleşmesinin, çini üreticisi 
işverenlerle çalışanlar arasında 
imzalanmasını sağlamıştır. 

Anadolumuz dışında İspanya, 
Mağrip, Mısır, İran, Horasan, 
Semerkant, Buhara çini sanatını 
her mimaride kullanan İslam 
coğrafyasının büyük şehirleridir. 

Bizim çinimizin ise kendine 
has nüansları mevcuttur. 

Genellikle lacivert, mavi, 
turkuaz, kahverengi, siyah 
renklerin yanında; Kütahya ve 
İznik çinilerine yeşil ve kırmızı 
renkler de eklenmiştir. Atalarımız; 
cami, medrese, saray, köşk, 
türbe, hamam, kervansaray, 
minber, eyvan, kubbe ve çeşme 
mimarilerinde kullandıkları bu 
sanatı, günlük eşyalara hatta 
mezar taşlarına bile nakşeden 
ince zevk sahibi insanlardır.” dedi. 

Sanatçı Olçar’ın TBMM Başkanı 
Şentop’a çini motifleriyle 
hazırlanmış tablo ve seccade 
hediye ettiği programın sonunda 
Şentop ve beraberindekiler 
sergiyi dolaştı. 

UNESCO tarafından “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” ödülüne layık 
görülen Sıtkı Olçar’ın kızı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı 
Nida Olçar tarafından TBMM’nin 
katkılarıyla açılan sergide, çini 
motiflerinin işlendiği tekstil 
ürünlerinden aksesuarlara, 
porselenlerden tablolara çok 
sayıda eser yer alıyor.
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Dışişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi 

İnsan Hakları Komisyonu iş birliği 
ile düzenlenen “Müslümanların 
ve Azınlıkların Karşılaştıkları 
İnsan Hakları İhlalleri” konulu 
seminer İstanbul’da bir otelde 
gerçekleştirildi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
seminer için gönderdiği video 
mesajında, dünyada İslam 
düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve 
ırkçılığın giderek yükseldiğini 
belirtti. 

Müslüman düşmanlığının devlet 
politikaları haline dönüştüğünü 
ifade eden Şentop, “Son 
20 yılda en yaygın ırkçılık 
biçimlerinden biri haline gelen 
İslam düşmanlığının tezahürlerine, 
bütün coğrafyalarda kamuda ve 
devlette sosyal ve geleneksel 
medyadan akademiye, 
uluslararası kuruluşlardan 
yargı organlarına kadar bütün 
mecralarda şahit oluyoruz. 

Unutulmamalıdır ki insanların 
dinini ya da inancını ifade etme 
özgürlüğü en temel insan 
haklarından biridir ve fertlerin 
temel hak ve özgürlüklerinin 
garanti altına alınması hukuk 
devletinin en öncelikli vasfı ve 
vazifesidir.” dedi. 

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki 
Müslüman Türk azınlığa yönelik 
uygulamalarına dikkati çeken 
Şentop, İİT üyesi ülkelerin Atina’ya 
karşı güçlü tepki ortaya koyması 
gerektiğini vurguladı. 

Seminere video mesajla katılan 
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 
tüm dünyada ve özellikle 
Avrupa’da popülist söylemin 
Müslümanlara karşı şiddeti 
körüklediğini söyledi. 

Bazı Avrupa ülkelerinde buna 
yönelik yasal adımların atılmaya 
başlandığını kaydeden Çavuşoğlu, 
“Bu adımlar ve kullanılan siyasi 
dil İslam düşmanlığını adeta 
meşrulaştırıyor. Batı düşüncesi 

toplumun ilerlemesini rekabette 
ve çatışmada gören bir anlayış. 
Sömürgecilik ırklar arasında 
çatışmayı, Marksizm sınıflar 
arasında çatışmayı, aşırı milliyetçilik 
milletler arasında çatışmayı, 
Huntington’ın tezi ise adı 
üstünde medeniyetler arasında 
çatışmayı öne çıkarıyor. Bizim 
medeniyetimiz ise uyumun, 
saygının ve dayanışmanın altını 
çiziyor.” diye konuştu. 

Çavuşoğlu, birçok Avrupa 
şehrinde cami inşa etmenin veya 
mevcut camileri açık tutmanın 
ciddi mesele haline geldiğini 
kaydederek şöyle devam etti: 

“15 Mart 2019’da Yeni 
Zelanda’da Christchurch saldırısı 
Müslümanların dünyanın hiçbir 
yerinde güvende olmadıklarını 
gösterdi. Bu tarihin İİT Dışişleri 
Bakanları tarafından 2020’de 
Uluslararası İslamofobi ile 
Mücadele Günü olarak 
belirlenmesi önemli bir adım. 
Benzer bir kararın Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulunda 
kabul edilmesi için hep birlikte 
çalışmaya devam etmeliyiz. 
Müslümanların sesini duyurmayı 
amaçlayan birçok uluslararası 
mekanizmaya Türkiye olarak 
öncülük ettik.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 16 Şubat’ta 
Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 
iş birliği ile düzenlenen “Müslümanların ve Azınlıkların 
Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri” konulu seminere 
video mesaj gönderdi.

“MÜSLÜMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ” SEMİNERİ
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“25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, 
Azerbaycan’ın Kura ve Aras ırmakları 
arasındaki cennet vatan toprağı Yukarı 

Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde, Ermenistan 
askerlerinin düzenledikleri saldırıda; 83 çocuk, 
106 kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 
Azerbaycan Türk’ü bir gecede vahşice katledildi. 
Çocuk, kadın ve yaşlıları işkence ederek öldüren 
zalim ve korkaklar güruhu; sekiz aileyi tamamen yok 
etti ve 487 kişiyi ağır yaralayarak sakat bıraktı. 1275 
kardeşimizi esir aldılar; esir alınanlardan 68’i kadın, 
28’i çocuktu. Akıbetini bilemediğimiz 150 kardeşimiz 
ise bugün hâlâ kayıptır. 

Savaşmanın da vicdanı ve hukuku olduğuna 
inanan kadim bir medeniyetin mensupları olarak 
hafızalarımızda en ağır cezaya mahkûm ettiğimiz bu 
katliama karşı, uluslararası toplum hâlâ üç maymunu 
oynamaktadır. 

Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce meydana 
gelen Birinci Karabağ Savaşı’nda maruz kaldıkları 
vahşet ve katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün 
süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni 
bir sayfa açmış ve böylece Hocalı katliamının 

acısına merhem olmaya çalışmıştır. Ancak buna 
rağmen hunharca katledilen masumların kaybı 
yüreğimizdeki sıcaklığını korumaktadır. 

Türkiye olarak 20. yüzyılın sonlarında, sözde 
uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve 
uluslararası bir suç olarak resmî kabul görmüş bu 
soykırımı, tarihin kara lekelerinden biri olarak asla 
unutmayacağız. Bütün insanlığın dersler çıkarması, 
21. yüzyılda hortlayan barbarlığın trajediye dönüşen 
sonuçlarıyla vicdani muhasebe yapması ve başka 
Hocalılar yaşanmaması için bu acıyı her yıl dünyaya 
hatırlatmaya devam edeceğiz. 

Hocalı katliamında hayatını kaybeden ve vatanları 
için kahramanca savaşan bütün şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan halkına 
başsağlığı dileklerimi sunuyorum. 

Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan’ın 
haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam 
edecektir.” 

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı

“Katliamın 30’uncu yıl dönümünde, 
Hocalı şehitlerimizi rahmetle yâd 
ediyor, kederde ve sevinçte ebediyen 
birlikte olduğumuz Azerbaycanlı 
kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.”

ÇEYREK ASIRLIK ACI: 
HOCALI KATLİAMI

Ermenilerin, 26 Şubat 1992’de 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını vahşice katlederek insanlık tarihinin en acımasız 
katliamlarından birine imza attığı Hocalı katliamının üzerinden 30 yıl geçti. O dönemde, Ermenilerin katliam yaptığı bölgelerdeki siviller çevre 
illere sığınmıştı. 

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2022 61

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



TBMM Başkanı 
Mustafa 
Şentop, 

toplantıda 
gerçekleştirdiği 
konuşmasında 
sulhun her zaman 
hayırlı olduğunu 
ve adaletin önemli olduğunu 
kaydetti. Konuşmasının 
devamında “Anadolu ve 
Rumeli’nin kültürünü, o irfan 
dünyasını kendi hayatlarımızda 
yaşatmamızı ihya etmemiz 
lazım. Bunlar içerisinde en 
önemli kavramlardan biri adalet. 
Onu kurmamız, inşa etmemiz, 
kendi hayatlarımızda ve toplum 
hayatımızda tutmamız lazım.” 
diyen Şentop, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun tanınırlığının 
artmasının, insanlar arasındaki 
çözülmeyen süreçler yerine 
sulhun esas alınmasının ve 
sorunların daha kısa zamanda 
pratik şekilde çözülmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 
da Türkiye’nin en genç, en 
dinamik kurumu olan Kamu 
Denetçiliği Kurumunun sorun 
çözen hak arama yollarından biri 
olduğunun altını çizdi. 

Son 15 yılda Türkiye’de temel hak 
ve özgürlükler konusunda ciddi 

anayasal ve yasal değişiklikler 
yapıldığını ifade eden 
Malkoç, “Hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesi kapsamında 
Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru hakkı tanındı. 

Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan 
Beyefendi’nin öncülüğünde 
Türkiye’de kamu hizmetleri 
çeşitlenirken, kalitesi 
arttı. Bunlardan birisi de 
Kamu Denetçiliği Kurumu” 
değerlendirmesini yaptı. 

Malkoç, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun görevinin halkın 
aldığı sağlık, eğitim, ulaşım ve 
benzeri konulardaki hizmetlerde 
aksaklık, noksanlık, sıkıntı veya 
hukuki yönden bir engel varsa 
mahkemeye gitmeden önce 
mahkemesiz çözüm yolu 
geliştirmek olduğunu sözlerine 
ekledi. 

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak da 
toplantıda konuşma yaptı.

“OMBUDSMAN TEKİRDAĞLILARLA 
BULUŞUYOR”
TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
25 Şubat’ta 
“Ombudsman 
Tekirdağlılarla 
Buluşuyor” 
toplantısına 
katıldı.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 1 13 saat 6 dk.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 1 2 saat

Dilekçe 2 (14+16) 5 saat

Plan ve Bütçe 3 23 saat 13 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 8 16 saat 30 dk.

İnsan Haklarını İnceleme 3 (24+1) 11 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 8 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 2 5 saat 4 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) 3 (1+25) 3 saat 20 dk.

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 25 87 saat 43 dk.

TBMM Genel Kurulu 8 64 saat 16 dk.

4 Alt Komisyon
5 Hazırlık Komisyonu
6 Başkanlık Divanı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 68

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 39

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

4

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

1251 
(1007+244)

Kanunlaşan 4

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 3

Komisyonlarda Bulunan 3839

Genel Kurulda Bulunan 71

¹ 01/01/2022- 31/01/2022 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3282 325

İHİK 315 313

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

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 32

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1500

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/01/2022 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1989 12 144 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 512 16 - - -

OCAK AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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ŞUBAT AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)

Anayasa 1 20 dk.

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 2 3 saat 42 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor -  -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre 1 4 saat 20 dk.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 2 (1+15) 15 saat

Dilekçe 3(14+15+16) 17 saat 42 dk.

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 84 23 saat 40 dk.

İnsan Haklarını İnceleme 2 4 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 44 24 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar - -

Karma (Anayasa ve Adalet) 3 (1+24) 9 saat 59 dk.

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 1 saat 5 dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 27 104 saat 18 dk.

TBMM Genel Kurulu 9 63 saat 55 dk.

4 Alt Komisyon
5 Yerinde İnceleme
6 Başkanlık Divanı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 103

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 30

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

12

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

1293 
(1037+256)

Kanunlaşan 26

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 1

Komisyonlarda Bulunan 3929

Genel Kurulda Bulunan 46

¹ 01/02/2022- 28/02/2022 tarihi arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 25

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3772 238

İHİK 336 334

KEFEK 5 -
2 57 adet dilekçe on bir grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 13

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1500

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 28/02/2022 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 2372 12 174 - -
Cevaplanan /
Görüşülen 1060 5 - - -
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Ukrayna-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Eş 
Başkanı Rüstem Umerov ve 
beraberindeki parlamenter 
heyetini 12 Ocak’ta kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop 
kabulde, Ukrayna ile 

bir yandan mevcut iş birliği 
alanları derinleştirilirken diğer 
yandan da yeni iş birliği alanları 
oluşturulduğunu söyledi. İki 
ülke parlamentoları arasındaki 
ilişkilerin de artmakta olduğunu 
memnuniyetle gözlemlediğini 
ifade eden Şentop, 
parlamentolar arasında kurulacak 
diyalog ve yakın iş birliği 
ortamının halkların da birbirlerini 
daha yakından tanımalarına 

zemin oluşturacağına işaret etti. 
Mustafa Şentop, Ukrayna ile 
2021’de 7,3 milyar dolara yükselen 
ikili ticaret hacminin yine de 
yeterli olmadığına vurgu yaparak, 
“10 milyar dolar ticaret hacmi 
hedefimiz baki.” dedi. 

Türkiye’nin, Ukrayna’da yaşanan 
sorunların barışçıl yollarla 
çözümü için üzerine düşeni 
yapmaya hazır olduğunu 
belirten Meclis Başkanı Şentop, 
“Ukrayna’nın toprak bütünlüğü 
ve siyasi egemenliğine tam 
desteğimizi bir kez daha teyit 
etmek isterim.” diye konuştu. 

Kırım ile ilgili olarak, “Türkiye, 
Kırım’ın yasa dışı ve gayrimeşru 
ilhakını tanımamıştır ve 
tanımayacaktır.” diyen Şentop, 

Kırım Tatarlarının yerli halk 
statüsünün parlamentoda 
kabulünün de önemli bir adım 
olduğunu kaydetti. Ermeni 
tezlerini destekleyen yasa 
tasarılarının geri çekilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Şentop, “İlişkilerimizi 
böyle işlerle gölgelemek 
isteyenlerin azınlıkta olduğunu, 
Ukrayna yönetiminin bu konuda 
baştan beri sağduyulu ve ilkesel 
bir yaklaşım ortaya koyduğunu 
biliyoruz. Bunlar karşısında 
sağduyulu yaklaşımın sürmesini 
arzu ediyoruz.” dedi. 

Meclis Başkanı Şentop ayrıca 
Ukrayna’da faaliyet gösteren 
FETÖ iltisaklı okulların Türkiye 
Maarif Vakfı’na devrine yönelik 
Türkiye’nin beklentisini hatırlattı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
UKRAYNA HEYETİNİ KABUL ETTİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 13 Ocak’ta 
KKTC Başbakanı Faiz 
Sucuoğlu'nu kabul etti.

Şentop, KKTC Başbakanı 
Sucuoğlu ve beraberindeki 
heyeti kabulünde, KKTC'nin, 

Türkiye'de hem devlet hem de 
millet açısından derin bir anlamı 
olduğunu söyledi.

"KKTC'nin davası aynı zamanda 
bizim de davamızdır, millî 
davamızdır." diyen Şentop, 
Mecliste bulunan siyasi partiler 
arasında uluslararası ilişkilerle ilgili 
konularda zaman zaman görüş 
ayrılıkları yaşanmasına rağmen 
bütün partilerin, KKTC konusunda 
mutabık olduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, 'KKTC 
konusunda bütün herkes 
Türkiye'de mutabıktır. Biz her 
şart altında daima KKTC'yi 
destekliyoruz, desteklemeye 
devam edeceğiz. Şüphesiz bu 
sadece duygusal bir yakınlık 
değil; KKTC'nin davası aynı 

zamanda bizim de davamızdır, 
millî davamızdır. Aynı zamanda 
bu dava hem hukuk hem siyaset 
hem tarihî temelleri bakımından 
haklı dayanaklara sahiptir." 
ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Sucuoğlu ise, 
Türkiye ile KKTC'nin "iki devlet 
ama tek millet" olduğunu 
belirterek, Türkiye'nin, Türk 
soydaşlarına her koşulda 
karşılıksız, hiçbir beklentisi 
olmadan her türlü yardımı 
yaptığını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar'ın, "iki egemen devlet" tezini 
hükümet olarak kayıtsız şartsız 
desteklediklerini ifade eden 
Sucuoğlu, "Yeni ortaya konan 
kararlı tutum, KKTC'nin inşallah 
önümüzdeki süreçte uluslararası 
tanınma yolunda da bizi ileriye 
götürecek kararlı bir tutumdur." 
şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve 
KKTC'nin kararlı tutumlarının da 
sondajlarda KKTC'yi bir adım öne 
taşıdığını ifade eden Sucuoğlu, 

"Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, 
dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz 
Anadolu'dur, kaderimiz de 
Anadolu'dur." mesajını verdi.

Sucuoğlu, KKTC'nin Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 
ölümünün 10. yıl dönümü 
olduğunu hatırlatarak, "KKTC'nin 
bu seviyelere gelmesinde, 
Cumhuriyet'in kurulmasında çok 
büyük emeği olan büyük bir 
politikacı, büyük bir Türklük âşığı 
büyüğümüzdü. Allah rahmet 
eylesin." dedi.

TBMM Başkanı Şentop da 
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 
"Madem ki iki halk var, iki devlet 
olması lazım." şeklindeki tezini, 
Türkiye olarak sonuna kadar 
desteklediklerini kaydetti.

Şentop, Denktaş'ı rahmetle 
andığını dile getirerek, "Hem 
Kıbrıs davasının büyük bir 
mücahidiydi, hem de kurucu 
Cumhurbaşkanı, uzun yıllar bu 
davayı omuzlamış, yürütmüş bir 
insandı. Ruhu şâd olsun, rahmetle 
anıyoruz daima." diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC 
BAŞBAKANI SUCUOĞLU’NU KABUL ETTİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığınca 7 Ocak’ta 
düzenlenen, "Doğumunun  
75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i 
Anma Programı"na video mesajı 
gönderdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yayımladığı 
video mesajda "Dr. Sadık 

Ahmet, Batı Trakya Türklerinin 
insan hakları ve demokrasi 
sorunlarını bütün uluslararası 
platformlarda en yüksek sesle 
haykırmış, çok önemli bir 
siyasetçiydi." ifadelerini kullandı. 

Sadık Ahmet'in, Batı Trakya 
Türklerinin, Lozan Barış Antlaşması 
ile başlayan, akabinde uluslararası 
anlaşmalarla sahip olduğu hak ve 

özgürlükleri yok sayan Yunanistan 
hükümetinin, haksız ve hukuksuz 
politikalarını, hukuk temelinde 
bütün dünyaya duyurduğunu 
belirten Şentop, şunları kaydetti: 

"Sadık Ahmet, Batı Trakyalı 
Türklerin uluslararası hukuka göre 
kazandığı ve sahip bulunduğu 
kolektif hakları yok saymaya 
çalışan zalimlere meydan 
okuyan bir yiğitti. Batı Trakya 
Türklerinin medarı iftiharı Dr. Sadık 
Ahmet, Yunan parlamentosuna 
gönderilen ilk Türk milletvekili 
olarak Batı Trakya Türklerinin 
insan hakları ve demokrasi 
sorunlarını bütün uluslararası 
platformlarda en yüksek sesle 
haykırmış, çok önemli bir 
siyasetçiydi. İsmiyle müsemma, 
milletine sadıklığı tescilli olan 
kahraman Sadık Ahmet'in davası, 

şahsi olamayacak kadar insani ve 
hukuktan yanaydı. 

Sadık Ahmet'i, Batı Trakya'daki 
Türklerin haklarını koruyan 
Lozan Barış Antlaşması'nın 
72'nci yılında, 24 Temmuz 
1995'te, henüz 48 yaşındayken 
öldürdüğünü zannedenler, 
Dışişleri Bakanlığımıza her gelen 
resmî mektuba, 'Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi, Ankara' adresiyle onun 
adını ve davasını nakşettirdiğimizi 
bilsinler. Sadık Ahmet davası, 
insanlık, hak, hukuk ve millet 
davasıdır. Cesaretin, millet olma 
şuurunun ve insanlık davasının 
sembolü olan Ahmetlerimizi 
toprağa düşürdüğünü 
zannedenler, açtığı yol ve tesis 
ettiği inancın sonsuz olduğunu 
bilmelidirler.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Batı Trakya Türklerinin 
savunucusu merhum Dr. Sadık 
Ahmet'in ailesiyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Batı Trakya Türklerinin 
hak arama mücadelesinin lideri 
merhum Dr. Sadık Ahmet'in 
doğum yıl dönümünün bir gün 
öncesinde, 6 Ocak’ta, eşi Işık 
Sadık Ahmet, çocukları Levent ve 
Funda ile torunlarını makamında 
kabul etti. 

Kabulde yaptığı konuşmada 
Şentop, Batı Trakya'daki 
gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini, Yunanistan'ın başta 
Lozan Antlaşması olmak üzere 
ikili ve çok taraflı uluslararası 
sözleşmelere, hukuka ve insan 
haklarına aykırı tutumlarından 
vazgeçmesi gerektiğini söyledi. 

Kendisini ziyarete gelen 
uluslararası kuruluşların 
başkanlarına da bunu ifade 
ettiğini belirten TBMM Başkanı 
Şentop, "Uluslararası kurumların 
Batı Trakya'daki hukuka ve insan 
haklarına aykırı uygulamaları 
görmezden gelemeyeceklerini 
hatırlatıyoruz." dedi. 

“DOĞUMUNUN 75'İNCİ 
YILINDA DR. SADIK AHMET”
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
TBMM Genel Kurulunda yemin 
etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından görevden af talebi 
kabul edilen Abdulhamit Gül'den 
boşalan Adalet Bakanlığına Bekir 
Bozdağ'ın atanmasına ilişkin 
tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi 
için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. 
Bekir Bozdağ, 1 Şubat’ta kürsüye 
çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin 
ardından AK PARTİ'nin Meclisteki 
sandalye sayısı 285'e düştü.

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Bekir 
Bozdağ'ın, Adalet Bakanlığına 
atanmasının ardından TBMM 
Anayasa Komisyonu başkanlığı 
için seçim yapıldı.

AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf 
Beyazıt, Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Avukat olan Beyazıt, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesini bitirdi, Türkiye ve Orta 

Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde 
(TODAİE) yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak 
ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdürlüğü; 
Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta 
ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde bulunan 
Beyazıt, TBMM Millî Savunma 
Komisyonu Başkanlığını da 
yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça 
bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

ADALET BAKANI BOZDAĞ YEMİN ETTİ
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TBMM GENEL KURULUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN 
24 KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 24 kanun teklifi, Şubat ayında TBMM 
Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

• 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,

• Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe 
Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İş Birliği 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,

• Cıvaya İlişkin Minamata 
Sözleşmesi’nin Beyan ile 
Birlikte Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Kamerun Arasında 
Askerî Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Uganda Arasında 
Askerî İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Kamerun Arasında 
Askerî Eğitim İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

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

• Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında 
Savunma Sanayi İş birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Moldova Arasında 
Kongaz Süleyman Demirel 
Moldova Türk Lisesi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Karayolları İşaretleri ve Sinyalleri 
Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri 
ve Sinyalleri Sözleşmesine 
Ek Avrupa Anlaşması ve 
Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri 
Sözleşmesine Ek Avrupa 
Anlaşmasına Ek Karayolu 
Yatay İşaretleme Protokolüne 
Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ve İsviçre Federal 
Konseyi Arasında Diplomatik 
Misyon, Konsolosluk ve Daimî 
Temsilcilik Mensuplarının 
Refakatçilerine İlişkin Kazanç 
Getirici Faaliyetler Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Zimbabve Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma 
ve Anlaşmada Değişiklik 
Yapılmasına Dair Notaların 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Fas Krallığı Arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmasını 
Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla 
Birlikte 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 1, 2 ve 3 
Sayılı Değişiklik Metinlerinin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin 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 Macaristan Arasında 
Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile 
Uluslararası Taşınmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Ruanda Arasında 
Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

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

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

• Türkiye ile Tunus Arasında 
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, 
İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında 
Anlaşmada Değişiklik 
Yapılmasına Dair Notaların 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

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



Kanuna göre, 

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne ait bazı 
limanların işletme hakkı 
verilmesi/devri yöntemiyle 
özelleştirilmeleri neticesinde 
imzalanan 49 yıldan az 
süreli sözleşme süreleri; 
başvuru gerçekleştirilmesi ve 
sözleşmeden kaynaklanan 
tüm yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi ile davalardan 
vazgeçilmesi halinde 49 yıla 
kadar uzatılacak.

• Ek sözleşmelerde süre 
uzatımı, ek sözleşme bedeli 
ve ödeme koşullarıyla 
ilgili konular dışında, 
özelleştirme sözleşmesini 
değiştirecek herhangi bir 
hükme yer verilemeyecek. 
Ek sözleşmeyle uzatılan 
süre, yatırım sürelerine 
eklenemeyecek.

• Ek sözleşme bedelinin 
tespitinde, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca 
Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun hükümleri 
kapsamında Sermaye 
Piyasası Kanunu'na göre 
değerleme yapmaya yetkili 
en az iki kuruluş danışman 
olarak görevlendirilecek.

• Özelleştirme sözleşmesi 
bedeli, işletici/alıcı 
tarafından yapılan yatırım 
tutarları, kapasite artışı ve 
özelleştirme sonrasında 
işletici şirket hisselerinin satışı 
söz konusu olmuş ise bu 
bedeller ve diğer tüm veriler 
dikkate alınarak, uluslararası 
değerleme standartlarına 
göre hazırlanmış değerleme 
raporlarıyla belirlenen ek 
sözleşme bedeli, uzatım 
süresi ve diğer konular, 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun onayına sunulacak.

• Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun onayı halinde 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca alıcı/işleticilere 
ek sözleşme imzalanmak 
üzere üç ayı geçmemek 
üzere süre verilecek. Talep 
halinde bir defaya mahsus 
olmak üzere ilk verilen süreyi 
geçmemek üzere ek süre 
verilebilecek.

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'da yer alan 
"depolama" tanımının 
kapsamı genişletilecek. 
Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" 
ibaresi; "piyasa faaliyetinde 
bulunanlar" şeklinde 
değiştirilecek. Böylece diğer 
lisans sahipleri de kapsama 

dahil edilecek. Rafinerilerin, 
rafineri sahası dışında LPG 
depolama ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 
"depolama" tanımına 
rafinericiler de eklenecek.

• Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu'na aykırı fiillerden 
dolayı haklarında 
kesinleşmiş mahkûmiyet 
kararı bulunanlara, LPG 
Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamında lisans 
verilmeyecek.

• Lisans sahibinin tüzel kişi 
olması durumunda söz 
konusu tüzel kişilikte suçun 
işlendiği tarih itibarıyla yüzde 
10'dan fazla paya sahip 
ortaklar ile görevden ayrılmış 
olan veya halen görevde 
bulunan yönetim kurulu 
başkan ve üyelerine, temsil 
ve ilzama yetkili olanlara 
lisans verilmeyecek, bu kişiler 
lisans başvurusu yapan tüzel 
kişiliklerde doğrudan pay 
sahibi olamayacak.

• Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun kapsamında, 
30 Haziran 2021'den sonra 
işletmeye girecek kapasite 
artışları, işletmeye giriş 
tarihinden itibaren yerli katkı 
fiyatından yararlanacak.

STOKÇULUĞA KARŞI CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASINI DA 
İÇEREN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ



TBMM Genel Kurulunda, 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 
Çorum Barosu Başkanı 
Kenan Yaşar seçildi.

Genel Kurulda, partilerin 
grup önerilerinin 
ardından Anayasa 

Mahkemesinde boşalacak bir 
üyelik için gizli oylama yapıldı.

Milletvekilleri, Türkiye Barolar 
Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 
baro başkanının oy kullandığı 
seçim sonucunda 27 aday adayı 
arasından TBMM'ye bildirilen 

Çorum Barosu Başkanı Kenan 
Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi 
Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum 
Barosu Başkanı Talat Göğebakan 
arasından seçim yaptı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada 
adaylardan hiçbiri, üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu olan 
400 oyu alamayınca ikinci oylama 
yapıldı.

İkinci oylamada üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun 
sağlanamaması üzerine, en çok 
oy alan Zülal Erdoğan Bilal ve 
Kenan Yaşar arasından üçüncü 
oylamaya gidildi.

Üçüncü oylamada kullanılan 406 
oyun 99'unu Zülal Erdoğan Bilal, 
302'sini Kenan Yaşar alırken, 5 
oy geçersiz çıktı. Böylece Kenan 
Yaşar, Anayasa Mahkemesinde 
boşalacak üyeliğe seçildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile AK PARTİ 
Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 
TBMM Genel Kuruluna gelerek 
oylamaya katıldı.

TBMM GENEL KURULUNDA, 
ANAYASA MAHKEMESİ 
ÜYELİĞİNE KENAN YAŞAR 
SEÇİLDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen, Anayasa 
Mahkemesinin yeni üyesi Kenan Yaşar’ın yemin törenine 
katıldı.
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• Kanun’a göre, geçici vergi 
dönemleri de dahil olmak 
üzere 2021 ve 2022 hesap 
dönemleri ile 2023 hesap 
dönemi geçici vergi 
dönemlerinde Vergi Kanunu 
kapsamındaki enflasyon 
düzeltmesine ilişkin şartların 
oluşup oluşmadığına 
bakılmaksızın mali tablolar 
enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulmayacak.

• Enflasyon düzeltmesi 
yapılmayacağı belirtilen 
dönemler "enflasyon 
düzeltmesi şartlarının 
gerçekleşmediği dönem" 
olarak değerlendirilecek.

• 31 Aralık 2023 tarihli mali 
tablolar ise enflasyon 
düzeltmesi şartlarının oluşup 
oluşmadığına bakılmaksızın 
enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulacak.

• Yapılan enflasyon 
düzeltmesinden kaynaklanan 
kâr/zarar farkı, geçmiş 
yıllar kâr/zararı hesabında 
gösterilecek. Bu şekilde tespit 
edilen geçmiş yıl kârı vergiye 
tabi tutulmayacak, geçmiş 
yıl zararı zarar olarak kabul 
edilmeyecek.

• Bankacılık sistemindeki 
toplam mevduat ve katılım 
fonu büyüklüğü içerisinde 
Türk lirasının payının 
artırılarak finansal istikrarın 
desteklenmesi amacıyla 
yabancı paralarını Türk lirasına 
çeviren kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, dönüşüm 
esnasında oluşan kur farkı 

kazançları da dahil olmak 
üzere bu kapsamda açılan 
vadeli Türk lirası mevduat ve 
katılma hesaplarından elde 
edecekleri faiz ve kâr payları 
vergiden istisna olacak.

• Kurumların döviz tevdiat ve 
katılma hesaplarında bulunan 
yabancı paralarını dördüncü 
geçici vergi dönemine 
ilişkin beyannamenin 
verilme tarihine kadar Türk 
lirasına çevirmeleri ve bu 
suretle elde edilen Türk 
lirası varlıklarını en az 3 ay 
vadeli Türk lirası mevduat 
ve katılma hesaplarında 
değerlendirmeleri 
durumunda, dönem 
sonu değerlemesinden 
kaynaklanan kur farkı 
kazançlarının, son 3 aya isabet 
eden kısmı vergiden istisna 
edilecek.

• Ayrıca yabancı para 
cinsinden varlıkların Türk 
lirasına çevrildiği tarihte 
oluşan kur farkı kazançları 
ile vade sonunda elde 
edilen faiz ve kâr payları 
vergilendirilmeyecek. 
Mezkûr istisnaya, 
dönüşümün desteklenmesi 
kapsamında Merkez Bankası 
tarafından yapılan destek 
ödemeleri ve dönem 
sonu değerlemesinden 
kaynaklanan faiz ve kâr payları 
da dahil olacak.

• Bu kapsamda bir geçici 
vergi döneminden sonra 
Türk lirasına dönüşümün 
gerçekleşmesi durumunda 
dönem sonu ile Türk lirasına 

çevrildiği tarih aralığına isabet 
eden kur farkı kazançları da 
vergiden istisna edilecek.

• Kurumların, altın cinsi 
hesaplarındaki varlıkları 
ile işlenmiş ve hurda 
altın karşılığı altın hesabı 
bakiyelerini dönüşüm fiyatı 
üzerinden Türk lirasına 
çevirmeleri ve bu suretle 
elde edilen Türk lirası varlığını, 
belirtilen asgari süreler 
dahilinde değerlendirmeleri 
durumunda, altının Türk 
lirasına çevrildiği tarihte oluşan 
kurum kazancı ile dönem 
sonu değerlemesinden 
kaynaklananlar da dahil olmak 
üzere bu kapsamda açılan 
hesaplardan vade sonunda 
elde edilen faiz ve kâr 
payları ile diğer kazançlar da 
vergilendirilmeyecek.

• Gerek yabancı paraların 
gerekse altın hesaplarının 
Türk lirasına dönüşmesi 
esnasında yabancı paraların 
veya altın hesaplarının 
değerlenmesinden bir zarar 
oluşması halinde bu zarar, 
kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınacak.

• Bu istisnalar, kazançları bilanço 
esasına göre tespit edilen 
gelir vergisi mükellefleri 
için de geçerli olacak. Bu 
kapsamda açılan hesaplardan 
vadesinden önce çekim 
yapılması durumunda, istisna 
edilen tutarlar nedeniyle 
zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, ceza ve 
gecikme faizi uygulanarak 
tahsil edilecek.

VARLIKLARINI TL’YE DÖNÜŞTÜREN 
KURUMLARA, VERGİ İSTİSNASI 
GETİREN KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TBMM'nin açılışının 
102. yılı dolayısıyla 23 Nisan 
etkinliklerine ilişkin düzenlediği 
basın toplantısında, Türkiye'nin 
her yerindeki ve ülke dışındaki 
çocukların kutlamalara 
katılmalarını ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı büyük bir coşkuyla 
kutlamalarını temenni ettiklerini 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 7 Şubat’ta 
düzenlediği basın 

toplantısında, TBMM’nin 
kuruluşunun 102. yılını ulusal ve 
uluslararası düzeyde kutlamayı 
planladıklarını belirterek, 
kutlamalara bu defa yeni 
etkinlikler de dahil edeceklerini 
söyledi. Etkinliklerde temel 
hedeflerinin, Türkiye'nin her 
yerindeki ve ülke dışındaki 

çocukların kutlamalara 
katılabilmelerine imkân verecek 
bir ortam hazırlamak olduğunu 
dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, basın mensuplarından, 
etkinliklerin duyurulmasını 
sağlayarak, katılacak çocuk 
sayısının artmasına katkıda 
bulunmalarını beklediklerini 
ifade etti. TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasında etkinliklerin 
detaylarına ilişkin bilgi verdi. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TBMM’NİN 
AÇILIŞININ 102. YILI DOLAYISIYLA 23 NİSAN 
ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ, KURULUŞUNUN 
102. YILINI VE 23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI’NI 
ULUSAL VE ULUSLARARASI 
ETKİNLİKLERLE VE 
YARIŞMALARLA BÜYÜK BİR 
COŞKUYLA KUTLAMAYA 
HAZIRLANIYOR. 

Milletin Meclisinde 
milletin çocuklarının 
sesleri yankılanacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
102. yılını ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 
ulusal ve uluslararası yarışmalar 
ve etkinliklerle kutlamaya 
hazırlanıyor. 23 Nisan çocuk 
şarkıları yarışması, uluslararası 
olarak gerçekleştirilen resim 
yarışması, satranç turnuvası ve 
mahalle maçlarıyla dünyanın her 

köşesindeki Türk çocuklarının 
coşkusu ülkemizde birleşecek. 

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk 
Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” 
ile küçük bestekârların büyük 
eserleri, 23 Nisan çocuk şarkıları 
arasındaki yerini alacak. 

"Türkiye'nin Çocuklarından 
Türkiye Resimleri” yarışması ile 
yurt dışında yaşayan çocuklar, 
kendi gözlerinden Türkiye’yi, 
Türkiye’ye olan özlemlerini 

TBMM ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENİYOR
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anlatacaklar. Sınırların ötesinde 
kendi renkli hayal dünyaları ile 
Türkiye’yi resmedecekler. 

"Mahallede Maç Var TBMM 
23 Nisan Futbol Turnuvası” ile 
mahalle futbolu kültürü 23 Nisan 
ruhuyla birleşecek. 81 ilden 
çocuklar kendi kurdukları futbol 
takımları ile yarışacak.

“23 Nisan Çocuk ve Gençlik 
Buluşmaları Satranç Turnuvası” ile 
çocuklar, rakiplerinin karşısında 
en zor hamlelerini yapacak, 
ancak bir o kadar da keyifli bir 
şekilde birbirleriyle mücadele 
edecek. 

“Milletin Çocukları, Meclis’in 
Çocukları” etkinliği çerçevesinde 
TBMM Genel Kurulunda, 
Türkiye’nin her yerinden gelen 
102 çocuğumuz misafir edilecek.

“Dünya Çocukları TBMM’de” 
etkinliği ile dünyanın çocukları 
TBMM’de buluşacak. Küresel 
salgın döneminde, birçok 
toplantı ve buluşmayı bilgisayar 
ekranlarından gerçekleştirmek 
zorunda kaldık. 23 Nisan 
kutlamalarında dünyanın her 
köşesinden gelip ülkemizde 
rengârenk bir bahar havası 
estirecek.

Dünya barışının gelecekteki 
aktörleri olan dünya çocukları 
TBMM Genel Kurulunda 
geleceğin Birleşmiş Milletlerini 
hatırlatırcasına bir araya gelecek 
ve dünyaya seslenecekler.

Yurt dışında yaşayan Türk 
çocuklarının hayallerindeki 
Türkiye, küçük bestekârların 
notalarındaki 23 Nisan coşkusuyla 
birleşecek, satranç turnuvası 
ve mahalle maçlarıyla zorlu 
müsabakalarda centilmenlik 
kazanacak. Bu yıl 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok 
keyifli geçecek. 
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23 NİSAN MAHALLEDE MAÇ 
VAR FUTBOL TURNUVASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından hayata 
geçirilen “23 Nisan Mahallede 
Maç Var Futbol Turnuvası” 
etkinliği, Türkiye’nin dört bir 
yanında düzenlenmeye devam 
ediyor. 17 bin 259 çocuğun 
katıldığı turnuvada, 188 kız ve 
1381 erkek takımı mücadele 
ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 102. yılı ve  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları 
kapsamında ulusal ve uluslararası 
düzeyde etkinlikler ve yarışmalar 
gerçekleştirilecek. Turnuvanın 
başvuruları tamamlandı.  
81 ilde 17 bin 259 çocuk, 188 
kız ve 1381 erkek futbol takımı 
kurarak turnuvaya  
başvurdu. 

Mahalle futbolu kültürünü  
23 Nisan ruhuyla birleştirmeyi 
amaçlayan "Mahallede Maç Var" 
sloganıyla düzenlenen futbol 
turnuvası, Ankara Altındağ Örnek 
Sahası'nda gerçekleştirilen açılış 
karşılaşmalarıyla başladı. 

Erkeklerde Ankara Gençlik 
Hizmetleri ile Oran Tek Yıldız 
Ortaokulunu karşı karşıya  
getiren mücadele bol gollü 
geçti. Kızlar kategorisinde 
oynanan Ankara Metropol Spor 
ile Ziraat Mühendisleri Ortaokulu 
maçı ise seyir zevki yüksek bir 
mücadeleye sahne oldu. 

Son düdüğün gelmesiyle birlikte 
erkeklerde Ankara Gençlik 
Hizmetleri 12-1'lik farklı skorla 
sahadan galip ayrıldı. Kızlar 
kategorisinde ise Metropol Spor, 
rakibini 6-2'lik sonuçla mağlup 
etti.

Mahallî yarışmalar,  
15 Şubat– 8 Mart 2022 
tarihleri arasında Gençlik ve 
Spor İl Müdürlükleri, Amatör 

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK -ŞUBAT 202278



Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) İl Temsilcilikleri ve 
Futbol İl Temsilcilikleri (FİT) 
koordinasyonunda yapılıyor.  

Grup yarışmaları, 15-20 Mart 
2020 tarihlerinde; Edirne, Aydın, 
Adana, Aksaray, Karabük, 
Trabzon, Elazığ ve Adıyaman’da 
gerçekleştirilecek. 

Yarı final müsabakaları 30 Mart -  
3 Nisan 2022 tarihlerinde; Bursa, 
Antalya, Trabzon ve Erzurum’da 
yapılacak. 

17 bin 259 çocuğun katıldığı 
turnuvada takımlar 11 oyuncudan 
oluşuyor. 81 ilde 188 kız, 1381 
erkek takımının mücadele ettiği 
turnuvanın final karşılaşması, 
18-22 Nisan tarihleri arasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Spor 
Tesisleri’nde oynanacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
yürüttüğü proje dahilinde 11-13 
yaş grubu çocukların katılım 
sağladığı futbol turnuvasında 
birinci olan takım oyuncularına 
tablet, ikinci olan takım 
oyuncularına elektrikli scooter, 
üçüncü olan takım oyuncularına 
drone hediye edilecek.

"102. YILINDA 23 NİSAN 
ÇOCUK ŞARKISI SÖZ VE BESTE 
YARIŞMASI”

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk 
Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” 
ile küçük bestekârlar keyifle 
söyledikleri 23 Nisan çocuk 
şarkıları arasına yenilerini 
ekleyecekler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları kapsamında 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
etkinlikler ve yarışmalar 
gerçekleştirilecek.

“102. Yılında 23 Nisan Çocuk 
Şarkısı Söz ve Beste Yarışması” 
ile küçük bestekârların büyük 
eserleri, 23 Nisan çocuk şarkıları 
arasındaki yerini alacak. 

“23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve 
Beste Yarışması"yla  
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılış 
ruhunu yansıtacak şarkı sözü 
ve bestesinin üretilmesi ve söz 
yazarları ve bestecilerimize 
özgün eserler verme imkânının 
sunulması amaçlanıyor. 

Eserlerde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi veya Meclis, Ata, Atatürk, 
23 Nisan, çocuk, bayram,  
Millî Egemenlik kelimeleri 
bulunması tercih sebebi  
olacak.

Yarışmacılar birden fazla eserle 
yarışmaya katılabilecek ve 
eserlerde her türlü enstrüman 
kullanılabilecek.

Ankara Müzik ve Güzel  
Sanatlar Üniversitesi ve  
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
işbirliğiyle düzenlenen  
‘’23 Nisan Çocuk Şarkısı  
Söz ve Beste Yarışması’’nın 
sonuçları 8 Nisan 2022’de 
açıklanacak. 

Ödül töreni, 23 Nisan etkinlikleri 
haftasında gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinciye 25.000 TL, 
ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 
15000 TL ödül verilecek.

Seçici kurul değerlendirmesinin 
ardından yarışma sonuçları ve 
ödül töreninin kesin tarihi  
www.tbmm.gov.tr adresinden 
ilan edilecek.

“23 NİSAN ÇOCUK VE  
GENÇLİK BULUŞMALARI 
SATRANÇ TURNUVASI" 
TBMM'DE BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hafta sonunda yine çocuk 
sesleriyle şenlendi. 23 Nisan 
etkinlikleri kapsamında  
9-12 yaş çocuklar arasında 
düzenlenen satranç turnuvası 
başladı. TBMM'de düzenlenen 
turnuva, zorlu ve bir o kadar 
da keyifli mücadelelere sahne 
oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları kapsamında 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
etkinlikler ve yarışmalar 
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gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler 
kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan “23 Nisan Çocuk ve 
Gençlik Buluşmaları Satranç 
Turnuvası” başladı.

Yarışmaların Ocak-Şubat-Mart 
ayları içerisinde 7- 8, 9-12 ve 
13-20 olmak üzere 3 farklı yaş 
kategorisinde 48’er sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu 
kapsamda yarışmaların ilki 15-16 
Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş 
kategorisinde 6 tur üzerinden 
gerçekleştirildi. TBMM Tören 
Salonu’nda yapılan turnuvaya 14 
ilden 48 sporcu katılım sağladı. 

Ayrıca 35 + 30 saniye eklemeli 
tempo üzerinden oynanan 
müsabakalarda en uzun 
karşılaşma yaklaşık 2 saat sürdü. 
Turnuvaların ikincisi 9-12 yaş 
kategorisinde 19-20 Şubat 2022 
tarihlerinde 6 tur üzerinden 
TBMM Tören Salonu’nda 
oynandı. Bu kategorideki 
turnuvaya 18 ilden 48 sporcu 
katıldı. Yine 35 + 30 saniye 
eklemeli tempo üzerinden 
oynanan müsabakalarda en uzun 
karşılaşma yaklaşık 3 saat sürdü. 

9-12 yaş kategorisindeki 
turnuvaya katılanlar arasında 
2019 yılında 8 yaş kategorisinde 
Avrupa ve 2021 FIDE Online 
Dünya Küçükler Hızlı 
kategorisinde 10 yaş Dünya 
Şampiyonu olan Yağız Kaan 
Erdoğmuş da yer aldı.

Üçüncü kategoride 13-20 yaş 
grubu mücadeleleri 19 - 20 Mart 
2022 tarihlerinde 48 sporcunun 
katılımıyla TBMM Tören 
Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Her kategoride oynanan 
müsabakalar sonunda, en yüksek 
puanı alan 6 sporcunun katılımıyla 
gerçekleştirilecek olan final 
maçları 23 Nisan haftasında  
5 tur üzerinden oynanacak.  
Bu karşılaşmalar sonucunda  
ilk 3 dereceyi elde eden 

sporcular ile o kategorinin en 
iyi kız sporcuları belirlenerek 
23 Nisan etkinlikleri haftasında 
ödüllendirilecek.

"TÜRKİYE'NİN 
ÇOCUKLARINDAN, TÜRKİYE 
RESİMLERİ" RESİM YARIŞMASI

“Türkiye’nin Çocuklarından, 
Türkiye Resimleri” yarışması 
ile yurt dışında yaşayan 
Türk çocukları kendi 
ülkelerini resmedecekler. 
Bu etkinliğe katılan küçük 
ressamların resimleri TBMM’de 
sergilenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları kapsamında 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
etkinlikler gerçekleştirilecek. 

Bugüne kadar 23 Nisan 
kutlamalarında yurt içine dönük 
programlar yapılırken, bu yıl ilk 
kez yurt dışında yaşayan Türk 
çocuklarının katılacağı bir yarışma 
düzenleniyor. 

"Türkiye'nin Çocuklarından 
Türkiye Resimleri” yarışması ile 
yurt dışında yaşayan çocuklar, 
kendi gözlerinden Türkiye’yi, 
Türkiye’ye olan özlemlerini 
anlatacaklar. Sınırların ötesinde 
kendi renkli hayal dünyaları ile 
Türkiye’yi anlatacaklar. 

Yurt dışında yaşayan Türk 
çocuklarının vatan, millet ve 
bayrak sevgisi başta olmak  
üzere, millî değerlerimizi 
hatırlamaları ve bu değerlere 
bağlılıklarının kuvvetlenmesini 
amaçlayan yarışmayla 
çocuklarımıza kültür ve sanat 
bilincinin kazandırılması, hayal 
dünyalarını zenginleştirmeleri 
amaçlanıyor. 

Yarışma, 8-12 yaş ve 13-17 yaş 
olmak üzere 2 ayrı kategoride 
gerçekleştirilecek. Resim 
yarışmasına, kendisi veya anne 
babası Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan ve Türkiye  
dışında ikamet eden 18 yaşın 
altındaki çocuklar katılabilecek. 
Ödüller, 8-12 ve 13-17 yaş 
olmak üzere iki ayrı kategoride 
verilecek.

Yarışmada birinci olanlara  
tablet, ikincilere elektrikli scooter 
ve üçüncülere de drone hediye 
edilecek. Dereceye giren 
çocuklar, aileleri ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin  
davetlisi olarak 23 Nisan 
haftasında TBMM’yi ve  
Anıtkabir’i ziyaret edecek. 

Seçici kurul değerlendirmesini 
ardından yarışma sonuçları ve 
ödül töreninin kesin tarihi www.
tbmm.gov.tr adresinden ilan 
edilecek. 
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TBMM 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk ve Gençlik 
Buluşmaları Satranç Turnuvası 
başladı.

TBMM tarihine ve işleyişine 
yönelik, gençlerde 
farkındalık oluşturulması 

amacıyla başlayan turnuvanın 15 
Ocak’ta gerçekleştirilen ilk turuna 
7-8 yaş grubunda 14 ilden 48 
sporcu katıldı.

Şubat ve Mart aylarında birer 
turnuva daha düzenlenecek. 
Her turnuvada 3 tur oynandıktan 
sonra ilk 6'ya girenler 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamındaki final 

turnuvasında yarışma hakkı 
kazanacak.

Turnuva sonunda çocuklara 
ödül olarak kupa ve madalyaları 
takdim edildikten sonra bazı 
hediyeler verildi ve TBMM 
gezdirildi.

Turnuvanın açılışına TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay 
katıldı.

Açılışta konuşan Kumbuzoğlu, 
çocukları TBMM'de görmenin 
apayrı bir heyecan ve gurur 
verdiğini belirterek, "Sevgili 
çocuklar, sizleri çok seviyoruz, 

sizler bizim geleceğimizsiniz, 
ümidimizsiniz, varlığımızsınız. 
Değerli veliler, sizler de çok 
değerlisiniz, sizler olmasanız 
bu çocuklar burada olmazdı. 
Sizin gayretiniz, şevkiniz bu 
çocukları buraya getirdi. Değerli 
Federasyon Başkanımızın 
heyecanı beni her zaman 
etkilemiştir, 2000 yılından bu 
yana işin içinde; bu etkinliği 
daha önemli hale getirdiniz, 
şükranlarımı arz ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Satrancın çok önemli bir 
spor olduğunu, beyni ve 
aklı kullanmayı geliştirdiğini 
vurgulayan Kumbuzoğlu, "O 
nedenle sevgili çocuklar bu yüce 
Meclise gelmenizin, bu heyecanı 
daha da pekiştireceğine 
inanıyorum." dedi.

Başkan Tulay ise çok anlamlı bir 
turnuvayı Meclis çatısı altında 
düzenlemekten duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, 
"TBMM ve Federasyonumuz 
arasında bir protokol imzaladık. 
Protokolün kapsamı çok geniş, 
en önemli nedeni, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin Meclis çatısı 
altında bulunmaları turnuva için 
de olsa buradaki havayı teneffüs 
etmeleri ve Meclisimizin farkında 
olmaları bizim için son derece 
önemlidir. Çok kıymetli sporcular, 
sizler 7-8 yaşındayken bu yüce 
Meclisin çatısı altında satranç gibi 
çok önemli bir branşta yarışmaya 
geldiniz. Kıymetini biliyorsunuz 
ama ileriki yaşlarda eminim ki çok 
daha farkında olacaksınız." diye 
konuştu.

Başkan Tulay, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop 
başta olmak üzere Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'na, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu'na ve katkı sağlayan 
herkese bu güzel turnuva için 
çok teşekkür ettiğini belirtti.

TBMM 23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK ÇOCUK VE GENÇLİK 
BULUŞMALARI SATRANÇ 
TURNUVASI BAŞLADI
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Tekirdağ'ın önemli kültürel simgelerinden ve gelişen 
teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Karacakılavuz el 
dokumaları, kursiyer kadınların dokumalarıyla geleceğe 
aktarılıyor. 

Karacakılavuz dokuması 144 yıllık bir gelenek. Halk 
arasında '93 Harbi' olarak bilinen, tarihteki Osmanlı-Rus 
Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelen insanlarımızın 
getirdiği bir kültür. Aslı hiç değişmeden tam 144 yıl bu 
topraklarda devam ediyor. Karacakılavuz'daki kadınlar da 
bu geleceğe sahip çıkıyor. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğinde, kültürel coğrafi işaretli mirasın 
kaybolmaması için açılan kursu başarıyla tamamlayan 
kadınlar, "dimi", "kirkitli" ve "cicim" tekniklerini kullanarak 
dokuma yapıyor. 

Balkan Mirası 
“Karacakılavuz”  
Kadınların İlmekleriyle 
Geleceğe Taşınıyor





HAKKÂRİ’DEKİ “4. KAR 
FESTİVALİ”NDE EĞLENCELİ 
ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR
Hakkâri’de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen "4. Kar Festivali"ne katılanlar, birbirinden 
farklı etkinliklerle eğlendi. Valilik, Belediye, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 
Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen festivale il 
ve il dışından binlerce vatandaş katıldı.

Çeşitli stantların kurulduğu, polis ve 
jandarmanın iglo yaptığı festivalde, 
kar raftingi ve yamaç paraşütü 
yapıldı, kar voleybolu oynandı. 
Vali ve Belediye Başkan Vekili 
İdris Akbıyık da sporcularla kar 
voleybolu oynadı.





Düzce'nin Konuralp bölgesi, Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerinden kalma çok sayıda tarihî eseri barındırıyor.

Düzce'de, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, 
Bizans ve Osmanlı Dönemlerinden kalma çok sayıda tarihî eserin bulunduğu Konuralp 
bölgesi "kentsel arkeolojik sit alanı" ilan edildi.

Düzce merkeze bağlı bir mahalle olan Konuralp'in bilinen tarihi milattan önce 1390'lü 
yıllara dayanıyor. Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının 
izlerini taşıyan Konuralp'in fethi, 1323'te Konuralp Bey'in Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaşı 
kazanmasının ardından gerçekleşti.

Adını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik 
Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından 
yılın 12 ayında Düzce Belediyesinin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en 
eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik 
tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

ANTİK KENTE EV SAHİPLİĞİ  
YAPAN KONURALP,  
"ARKEOLOJİK SİT ALANI" OLDU



ANTİK KENTE EV SAHİPLİĞİ  
YAPAN KONURALP,  
"ARKEOLOJİK SİT ALANI" OLDU



MÎSÂK-I MİLLÎ BEYANNAMESİ (28 Ocak 1920) 

Son Osmanlı Meclisinin açıldığı günlerin en önemli 
gündemi, 1920 Şubatında Paris’te başlayacak barış 
görüşmelerinde kabul edilecek asgari barış şartlarının ne 
olması gerektiğiydi. Meclis-i Mebûsanın açılışından hemen 
sonra Ahd-i Millî (Mîsâk-ı Millî) adı verilen beyanname kabul 
edildi. Kurtuluş Savaşı’nın siyasal programı anlamına gelen 
Mîsâk-ı Millî Beyannamesi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde 
alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920’de mebuslar 
tarafından imzalandı. 

Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebûsana seçilen bazı mebuslarla, Mecliste bir grup oluşturmaları ve 
kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda millî istekleri karşılayacak bir program hazırlamaları tavsiyesinde 
bulunmuştu. Başta Rauf Bey olmak üzere Kuvâ-yı Milliye taraftarı mebuslar İstanbul’a vardıklarında, Meclis 
İkinci Başkanı Hüseyin Kâzım Kadri Bey’in öncülüğünde hazırlanan bir metinle karşılaştılar. Bu konuda 
görüşmeler yapmak üzere Ahd-i Millî adıyla bir komisyon kurularak, değişik metinlerin birleştirilmesine 
karar verildi. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, Mustafa Kemal Paşa sekiz maddeden oluşan bir metni, 
Rauf Bey’e gönderdi. Komisyon, ana ilkeleri itibarıyla Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarını yansıtan 
ve Mecliste oluşturulan Felâh-ı Vatan grubunun programı olarak düşünülen bu metni, bütün üyelerinin 
kabul edebileceği şekilde yeniden düzenledi. Bu metin 121 mebus tarafından imzalandı ve 17 Şubat 1920 
tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

Altı maddeden oluşan Mîsâk-ı Millî Beyannamesi’nin giriş kısmında, Osmanlı Mebûsan Meclisi üyelerinin, 
devletin bağımsızlığının ve milletin geleceğinin, haklı ve sürekli barışa kavuşmanın, beyannamedeki 
esaslara uyulmasıyla mümkün olacağı ve bu esaslar dışında Osmanlı saltanatını yaşatmanın imkânsız 
olduğu belirtilmekteydi. Mîsâk-ı Millî ile yaklaşık olarak bugünkü Türkiye’nin sınırları içinde kalan bölgenin 
toprak bütünlüğü ve millî bağımsızlığı ilân ediliyor; ayrıca İstanbul’daki İtilaf devletlerinin esiri olarak tasvir 
edilen Padişah-Halife’yi de korumayı amaçladığı duyuruluyordu. Mütareke sınırları “içinde” ve “dışında” 
ibaresiyle de Mondros’la belirlenen sınırlara bir bakıma itiraz ediliyor, ülkenin imparatorluk geçmişi 
hatırlatılıyordu. Parlamento geleneği açısından da, Mîsâk-ı Millî’nin kabulü, Meclis-i Mebûsan ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi arasında en önemli köprü ve ideolojik bağ olmuştur.

KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN KURULMASI  
(11 Şubat 1959) 

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye, uluslararası planda 
Kıbrıs sorunuyla ilk defa Demokrat Parti iktidarında yüz 
yüze geldi. DP, Ada’nın Türkiye’ye iadesini istedi; fakat 
bu kabul edilmeyince Yunanistan ile Türkiye arasında 
taksim edilmesi görüşünü savundu. Buna göre, Kıbrıs’ın 
Rumlarla Türklerin nüfus oranına veya arazi mülkiyeti 
sahipliğine göre Yunanistan ile paylaşılması gerekiyordu. 
Bu da kabul görmeyince bu kez Türk halkına özel haklar 
tanıyan ve yeni anayasal düzenin Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere tarafından ortaklaşa güvence altına alınacak 

bağımsızlık statüsü benimsendi. Türkiye ve Yunanistan hükûmetleri 5-11 Şubat 1959 tarihleri arasında Zürih’te 
bu ilkeler üzerinde anlaştılar ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını kabul ettiler. Kesin antlaşmayı da Londra’da 
imzalamayı kararlaştırdılar. Başbakan Menderes’in başkanlığındaki Türk delegasyonunu taşıyan uçak, 
antlaşmayı imzalamak için Zürih’ten Londra’ya hareket etti. Bu yolculuk sırasında Türk heyetini taşıyan uçak 
Londra’nın güneyinde, sis nedeniyle kazaya uğradı. Ölenlerin ve yaralananların olduğu bu kazayı, Başbakan 
Menderes hafif yaralarla atlattı. Londra’da, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum 
cemaatlerinin liderleri, 19 Şubat 1959’da II. Londra Konferansı’nda bir araya gelerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
kurulması ile ilgili anlaşmayı bir kez daha imzaladılar. Böylece, Zürih ve Londra konferanslarında imzalanan 
antlaşmalarla, üç devletin garantisi altında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması kabul edildi. Başbakan Menderes 
antlaşmayı, kaza sonrası yattığı klinikte, kazadan iki gün sonra imzaladı. 26 Şubat’ta Türkiye’ye dönen Başbakan 
Menderes, İstanbul’da ve Ankara’da büyük kalabalıklar tarafından sevgi tezahüratlarıyla karşılandı.

TARİHTE BU AY 
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ADALET PARTİSİ’NİN (AP) KURULMASI (11 Şubat 1961)

1960’lı yıllar, parlamentoda yer alan siyasi partiler açısından 
oldukça hareketli ve tartışmalı günlerin yaşandığı, kendi 
içlerinde yeni partilerin ortaya çıktığı bir dönemdir. 
1960’ların ilk yarısında parlamentoda en etkin olan parti, 
27 Mayıs askerî darbesi sonrası MBK ve SKB’nin (Millî Birlik 
Komitesi ve Silahlı Kuvvetler Birliği) desteğini arkasına alan 
CHP iken ikinci yarısının en etkin partisi ise tek başına iktidar 
olan AP idi. 

1969 seçimlerine giderken, Süleyman Demirel’in 
başbakanlığında kurulan Adalet Partisi Hükûmeti görevde 

idi. AP, 27 Mayıs askerî darbesi sonrasında DP’nin kapatılmasıyla boşalan alanda, onun asıl mirasçısı olarak 
yer almış; 1960’ların ortasından 12 Eylül askerî darbesine kadar parlamentoda ya iktidar ya da ana muhalefet 
partisi olarak bulunmuştur. 

Adalet Partisi, 11 Şubat 1961’de Tahsin Demiray, Ethem Menemencioğlu, Mehmet Yorgancıoğlu, Muhtar Yazır, 
Necmi Ökten gibi eski DP’li üyeler ve 27 Mayısçılarla görüş ayrılığına düşen Em. Org. Ragıp Gümüşpala ve 
Em. Kur. Albay Şinasi Osma gibi isimler tarafından kurulmuştur. Partinin ilk Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, 
vekili ise Saadettin Bilgiç’tir. AP içinde ayrıca sonraki yıllarda isimleri sıkça duyulacak olan Süleyman Demirel, 
İhsan Sabri Çağlayangil, Ali Fuad Başgil, Tekin Arıburun, Mehmet Turgut, Ali Naili Erdem, Faruk Sükan, Cihat 
Bilgehan, Sabit Osman Avcı gibi isimler de üyeler arasında yer almıştır. Gümüşpala’nın vefatından sonra, 
kısa bir süre Saadettin Bilgiç genel başkanlığı vekâleten yürütmüş; 27-29 Kasım 1964’te yapılan kongrede 
de Süleyman Demirel partinin genel başkanlığına seçilmiştir. Demirel, 1965 ve 1969 seçimleri sonrasında, 
partisinin tek başına iktidara gelmesi üzerine başbakan; 1970’li yılların ortalarından itibaren de koalisyon 
hükûmetlerinde başbakan olmuştur. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında, 1987’den itibaren, yeniden aktif 
siyasetin içinde yer almıştır. 

TALAT AYDEMİR KALKIŞMASI (22 Şubat 1962)

MBK askerî yönetimi sonrasında kurulan ilk hükûmet, CHP-AP 
Koalisyon Hükûmeti idi. 20 Kasım 1961-25 Haziran 1962 tarihleri 
arasında görevde kalan hükûmet, Başbakan İnönü’nün istifasıyla 
sona erdi; ancak yeni hükûmetin kurulduğu 25 Haziran’a kadar 
göreve devam etti. Bu dönemde öne çıkan en önemli olay, hiç 
şüphesiz Albay Talat Aydemir kalkışmasıydı. 15 Ekim seçimlerinde 
CHP’nin tek başına iktidar olamaması, radikal “Albaylar Cuntası” 
üyelerinden biri olup, 27 Mayıs askerî darbesi yapıldığı sırada 
yurt dışında olan ve döndükten sonra MBK içinde yer alamayan 
Talat Aydemir’i harekete geçirdi. Kara Harp Okulu Komutanı 
olan Albay Aydemir, 22 Şubat 1962’de emir-komuta zinciri 
dışında başarısız bir darbe kalkışmasında bulundu; ordunun 
üst kademe subaylarının da desteğiyle hükûmet kalkışmayı 
bastırdı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen Albay Aydemir ve 
arkadaşları teslim olmak için Genelkurmay Karargâhı’na gittiler. 

“22 Şubatçılar” olarak isimlendirilen bu grupta yer alan subaylar yargılanmadılar; ancak bir kısmının görev yeri 
değiştirildi, 69 subay da emekli edildi. 

Kalkışmanın bastırılması, ordu içinde hiyerarşiyi öne çıkaran generallerin nüfuzunu da artırdı. Silahlı 
Kuvvetler’in yüksek komuta heyeti, 1961 Anayasası’nın 111. maddesine dayanarak; ilgili bakan, genelkurmay 
başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşan Millî Güvenlik Kurulu (MGK) adında bir yapının tesisini talep etti. 
Soğuk Savaş Dönemi’nde başta ABD olmak üzere pek çok ülkede benzer yapılarda var olan MGK’nın görevi, 
millî güvenlikle ilgili kararların alınmasında koordinasyon sağlamak ve Bakanlar Kuruluna yardımcı olmaktı. 
Kuruluşu bu şekilde olsa da, MGK zamanla siyaset üzerinde askerî vesayeti kurumsallaştıracak bir üst makam 
şekline dönüştü. 
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Sultan II. Abdülhamid’in 
Meclisi Tatil Etmesi 

(13 Şubat 1878)
Meclisin içeriden görünüşü

İlk Meclis binasının denizden görünümü
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İlk Meclis binasının denizden görünümü

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin 
gölgesinde  ikinci dönem 
faaliyetlerini sürdüren 

Meclis-i  Umumî’nin (Osmanlı 
Parlamentosu) çalışmaları, Rusların 
İstanbul’a kadar ilerlemesi  ve 
bir İngiliz filosunun İstanbul 
açıklarına  gelmesi üzerine, 
Sultan II. Abdülhamid’in  farklı 
gruplardan 43 kişiyi Meşveret 
Meclisi’ne çağırmasıyla farklı 
bir noktaya taşındı. Meclis-i 
Mebûsan’dan da bu toplantıya 
Astarcılar Kethüdası Ahmed 
Efendi ve Şekerci Kemal Efendi 
katıldı. Mecliste Sadrazam, 
Osmanlı Devleti’nin örs ile 
çekiç, yani İngilizlerle Ruslar 

arasında kaldığını 
belirterek, nasıl bir tavır 
takınılması gerektiğini 
Meclise katılanlara 
sordu. Konuşma sırası 
kendisine gelen Ahmed 
Efendi ayağa kalkarak, 
Padişah’ın yüzüne 
karşı, hiç de alışık 
olunmayan bir tavırla; 
“Siz bizim fikrimizi pek 
geç soruyorsunuz. 
Felaketin önünü almak 
mümkün olduğu zaman 
bize sûret-i ciddiyede 
müracaat etmeliydiniz. 
Meclis-i Meb‘ûsan 
kendi ma‘lûmâtı 
hâricinde olarak 
husûlüne sebebiyet 
verilen bir halden 

dolayı mesuliyeti asla kabul 
etmez...” ifadelerinin yer aldığı 
bir konuşma yaptı. Bu konuşma 
üzerine Sultan II. Abdülhamid, 
“... Benim başıma gelen vâkı‘a 
ecdâdımdan hiçbir padişahın 
zamanında vâki‘ olmamıştır. 
Devletimin izmihlalinden 
en ziyade ben hissedâr-ı 
felaket olacağım...” şeklinde 
devam eden bir konuşma 
yaptı ve akabinde; “Ceddim 
Sultan Mahmud’un irsini takib 
edeceğim.” diyerek Meclisi terk 
etti (13 Şubat 1878). 

Ertesi gün, 14 Şubat 1878’de 
hükûmet tarafından gelen 
açıklamada, Meclis-i Umumî’nin 
temel görevinin kanun tekliflerini 
incelemek ve bunları tartışmak 
olduğu ve ülkenin içinde 
bulunduğu siyasi ortamın 
Meclis-i Umumî’nin çalışmasını 
güçleştirdiği belirtilmekteydi. 
Açıklamanın devamında, 
Kânûn-ı Esâsî’nin, Meclîs-i 
Umumî’nin zamanından önce 
açılıp kapatılması ve çalışma 
süresinin uzatılması konusunda 
Padişah’a yetki verdiği belirtilerek, 
Meclis-i Umumî’nin geçici olarak 
kapatılması önerilmekteydi. Bu 

öneriyi yerinde bulan Padişah 
bir irâde-i seniyye imzalayarak 
Meclis-i Mebûsan’a gönderdi. 
Bu irâdede; Kânûn-ı Esasi’nin, 
kendisine Meclisin çalışmasını 
uzatma-kısaltma yetkisini 
verdiğini belirterek, o günden 
geçerli olmak üzere Meclis-i 
Umumî’yi kapattığını bildirdi. Reis 
Hasan Fehmi Efendi de irâde 
üzerine, “Bu dakikadan itibaren 
Meclisimiz tatil olmuştur.” diyerek 
Meclis-i Umumî’yi kapattı. 

Midhat Paşa ve ekibinin tavizsiz 
politikası sebebiyle Rusya’nın 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilân 
etmesinden 10 ay sonra, devletin 
bekası için siyasi inisiyatifi eline 
alan Sultan II. Abdülhamid, 5 
Şubat 1878’de Midhat Paşa’yı 
azletti ve Avrupa’ya sürgüne 
gönderdi. Midhat Paşa’nın 
azlinden bir hafta sonra, 13 Şubat 
1878’de, Parlamento dağıldı. 
Midhat Paşa, yaklaşık 10 ay 
süren sürgün sonrasında 1878 
yılı sonunda Suriye Valiliğine 
getirilerek İstanbul siyaseti dışına 
itildi. İlk Osmanlı Anayasasının 
tekrar yürürlüğe sokulması ve 
Parlamentonun tekrar çalışmaya 
başlaması içinse 30 sene 
beklemek gerekti. 

Meclis-i Mebûsan tatil edilip, 
mebuslar geldikleri vilayetlere 
dönmelerine rağmen, kaydıhayat 
şartıyla tayin edilen Meclis-i 
Âyan üyeleri, sıfatlarını muhafaza 
ettiler. Hatta Padişah bu Meclise 
yeni üye tayin etmeye devam 
etti. En son 22 Nisan 1880 
tarihinde Altunîzâde İsmail Zühdü 
Paşa âyan üyesi olarak atandı. 
Böylece Meclis-i Âyan’ın üye 
sayısı 51’e yükseldi. Bunların 12’si 
gayrimüslimdi. Âyan üyelerinden 
II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar 
yaşayan Logofet Bey, Said Paşa 
ve Abraham Paşa, 17 Aralık 
1908 yılında yeniden toplanan 
Mecliste de bulundular; hatta 
Said Paşa Meclisin bu dönemdeki 
ilk başkanı oldu. 

İstanbul Mebusu Astarcılar Kethüdası  
Hacı Ahmed Efendi

Sultan II. Abdülhamid
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28 Haziran 1996’da Necmettin 
Erbakan’ın Başbakan, Tansu 
Çiller’in de Başbakan Yardımcısı 
olduğu Türkiye Cumhuriyeti  
54. Hükûmeti kurulmuştu.  
8 Temmuz’da, Türk siyasî tarihine 
REFAHYOL hükûmeti olarakda 
geçen RP-DYP koalisyon 
hükûmeti Parlamentoda 
güvenoyu aldı. Ancak yaşanan 
olaylar Erbakan’ın Başbakan, 
Çiller’in Başbakan Yardımcısı 
olduğu REFAHYOL hükûmetinin 
ömrünün yaklaşık bir yıl 
sürmesine sebep oldu. 

28 Şubat Süreci olarak 
adlandırılan bu dönem fiilî olarak, 
28 Şubat 1997 günü toplanan 
Millî Güvenlik Kurulunda (MGK) 
görüşülen konuların ve alınan 
kararların bir bildiri/muhtıra 
ile açıklanmasıyla başlamıştı. 
Darbenin post-modern olarak 
adlandırılmasının sebebi ordunun 
meşru ve seçilmiş siyasete direkt 
değil, dolaylı yoldan müdahale 
etmesi nedeniyle idi. Yani, ordu 
artık sivil iktidarı devirip siyaseti 
doğrudan ele almak yerine 
“MGK” gibi anayasal kuruluşları 
kullanarak iktidarı yönlendirme 
yolunu seçmekteydi. 

28 Şubat 1997 Tarihli MGK 
Toplantısı 

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

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

5 yıldan 8 yıla çıkartılması-ki, bu 
uygulama ile imam-hatiplerin 
orta kısmı kapatılacaktı-imam-
hatip okullarının meslek 
okullarına dönüştürülmesi, tüm 
Kur’an kurslarının Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlanması gibi 
istekler vardı. Bildirinin sonunda 
“tavsiye edilir” yerine, “yaptırım” 
kelimesinin tercih edilmesi, 
alınan kararların “muhtıra” olarak 
değerlendirilmesinin sebebi idi. 

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

Operasyonun yargı ayağı da 
ihmal edilmemişti.  
Yargıtay Başsavcısı Vural 
Savaş, Refah Partisi hakkında, 
“laik Cumhuriyet ilkesine 

28 ŞUBAT 1997
POST-MODERN DARBENİN ADI:
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aykırı eylemlerin odağı 
olduğu” iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesinde kapatma 
davası açmış, meşru ve seçilmiş 
hükûmete ordu ve medyanın 
yanında bir de yargı üzerinden 
savaş başlatılmıştı. 

2000’li Yıllar ve Sivil Siyasetin 
Öne Çıkışı

28 Şubat kararlarını uygulatma 
politikası, her geçen gün 
artarak devam etti. Ülke 
genelinde oluşturulan bunalım 
havası, milletvekili istifaları, 
hükûmet ortağı Çiller’in istifa 

baskısı gibi hadiseler üst üste 
gelince Refah Partisi Genel 
Başkanı Necmettin Erbakan 
18 Haziran’da başbakanlıktan 
istifa etti. İstifa nedeni ise 
dönüşümlü başbakanlık 
anlaşması gereğince bu görevin 
Tansu Çiller’e devredilmesi 
olarak açıklandı. Ancak bu istifa, 
28 Haziran 1996’da kurulan 
REFAHYOL hükûmetinin sonu 
oldu. Erbakan’ın istifası üzerine 
Cumhurbaşkanı Demirel, 
hükûmeti kurma görevini, o 
sıralar Mecliste ikinci parti olan 
DYP’nin lideri Çiller yerine üçüncü 

parti olan ANAP’ın 
lideri Mesut Yılmaz’a 
verdi. 

Sonraki yıllarda 
kurulan hükûmetler 
üzerinde de ordunun 
tahakkümü eksik 
olmadı. Askerler, yeni 
hükûmete karşı da 
kararların uygulanması 
için baskı yaptı. İlk 
olarak İçişleri Bakanlığı 
ve Genelkurmay 
arasında “Emniyet, 
Asayiş, Yardımlaşma” 
(EMASYA) protokolü 

imzalandı. Bu protokol ile asker, 
sivil bürokrasiyi kontrol altına aldı. 
Belediye başkanları, rektörler, 
öğretim üyeleri kovuşturmaya 
uğradı, istifaya zorlandı veya 
görevden alındı. Türkiye ancak 
2002 yılından sonra askerî 
vesayete karşı sivil siyaseti 
öne çıkararak bu tahakkümü 
kırabildi. Sivil toplum örgütlerinin 
güçlenmesi ve demokrasi 
bilincinin artmasıyla siyaset, sivil 
idarecilerin ve halkın belirlediği 
bir yönetim anlayışını hem 
pekiştirdi hem de güçlendirdi. 
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CUMHURBAŞKANINCA GERİ GÖNDERİLEN 
BİR KANUNUN MECLİSTE YENİDEN KABULÜNE 

RAĞMEN YAYIMLANMAMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 
(1972-1979) YILLARINA AİT  
BİR UYGULAMA ÜZERİNE

Doç. Dr. Şeref İBA

Yasama organınca kabul edilen 
teklif, kanun sıfatını kazanır. 
Anayasa’nın 89. maddesindeki 
“Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul 
edilen kanunları on beş gün 
içinde yayımlar.” şeklindeki 
hüküm, bir kanun teklifinin 
TBMM Genel Kurulu tarafından 
kabul edildiği anda kanun adını 
aldığını açıkça düzenlemiştir. Bu 
bakımdan, Cumhurbaşkanının 
kanunları yayımlama işlemi, 
yasama faaliyetinin bir parçasını 
oluşturmaz.1 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilen kanunların, 
yürürlüğe girebilmeleri için 
Cumhurbaşkanınca imzalanması 
zorunludur. Ancak, imzalama 
işlemi, onaylama yetkisi anlamına 
gelmemektedir. Kanunların 
Cumhurbaşkanı tarafından 
yayımlanma aracının “Resmî 
Gazete” olduğu hususu, 
Anayasa’nın 151. maddesindeki 
“Anayasa Mahkemesi’nde 
doğrudan doğruya iptal davası 
açma hakkı, iptali istenen kanun, 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
veya iç tüzüğün Resmi 
Gazete’de yayımlanmasından 

1  Şeref İBA (2003), “Cumhurbaşkanınca Yayımlanması Kısmen veya Tamamen Uygun Bulunmayan Kanunların Meclise Geri Gönderilmesi”, AÜ Hukuk Fakül-
tesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 3, s. 299-316.

2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 919), Yasama Dönemi: 3, Cilt: 39, B.131, 21.6.1973, s.1.

3  Bir kanun, Cumhurbaşkanının iadesi üzerine yeniden kabul edildiğinde yeni bir kanun numarası almaktadır. Bkz. Şeref İBA (2020), Parlamento Hukuku, 
Ankara, Seçkin Yayınevi, 7. Bası, s. 162.; İBA (2011), “Kanun Metinlerinin Hazırlanması ve Cumhurbaşkanına Gönderilmesi”, TBMM Kanun Yapım Süreci Sem-
pozyumu (17.01.2011), s.179-185.

başlayarak altmış gün sonra 
düşer.” şeklindeki hükümle 
düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 89. maddesine 
göre TBMM tarafından kabul 
edilen kanunlar, 15 gün içinde 
Resmî Gazete’de yayımlanmak 
üzere Cumhurbaşkanına 
gönderilmektedir. 
Cumhurbaşkanının, TBMM 
Başkanı tarafından gönderilen 
kanunları belirtilen süre 
içerisinde yayımlaması, ya da 
aynı süre içerisinde iade yetkisini 
kullanması gerekmektedir. Bunun 
dışında, yayımlamama yetkisi 
bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, Cumhurbaşkanının, 
TBMM tarafından kabul 
edilen bir kanunu, süresi 
içerisinde imzalamaması ve 
Resmî Gazete’ye göndererek 
yayımlamaması durumunda 
nasıl yol izleneceği noktasında 
düzenleme bulunmamaktadır. 

Yasama tarihimize baktığımızda, 
TBMM tarafından kabul edilen 
bir kanunun Cumhurbaşkanı 
tarafından Resmî Gazete’de 
yayımlanmak üzere 
gönderilmemesi ile ilgili bir olay 
yaşanmıştır. Söz konusu olay,  

22 Şubat 1972 tarihli ve 1542 sayılı 
“Bazı Orman Suçlarının Affına 
ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun”un, dönemin 
cumhurbaşkanı tarafından, bir 
daha görüşülmek üzere TBMM’ye 
geri gönderilmesi ile başlamıştır. 

22 Şubat 1972 tarihinde kabul 
edilen 1542 sayılı Bazı Orman 
Suçlarının Affına ve Bunlardan 
Mütevellit İdare Şahsi Haklarının 
Düşürülmesine Dair Kanun, 
Anayasa’nın 12, 37 ve 131. 
maddelerine aykırı hükümler 
taşıdığı ve uygulanmasının 
ormanlarımızın tahribine sebep 
olacağı gerekçesiyle Anayasa’nın 
93. maddesine dayanılarak 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
tarafından, 4 Mart 1972 tarih ve 
4–231 sayılı yazı2 ile bir daha 
görüşülmek üzere Millet Meclisi 
Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Bunun üzerine TBMM, 1542 
sayılı Kanunu, geri gönderme 
gerekçesinde belirtilen konular 
ile geri gönderme gerekçesi 
dışında kalan bazı değişikliklerle 
26 Haziran 1973 tarihinde kabul 
etmiştir. TBMM tarafından, 
1779 kanun numarası3 ve “Bazı 
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Orman Suçlarının Affına ve 
Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsi Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun” ile aynı adla kabul 
edilen söz konusu düzenleme, 
yayımlanmak üzere 29 Haziran 
1973 tarih ve 8124-61119 sayılı 
yazı4 ile Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmiştir. 

Söz konusu 1779 sayılı Kanun, 
1542 sayılı Kanunda yapılan, 

“değişikliklerin Anayasa’nın 
131’inci maddesinin teminatı 
altında bulunan ormanlarımızın 
korunması ve ormana zarar 
verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemeyeceği 
ilkelerine aykırı nitelikte 
görülmesi,” ve ayrıca bu 
değişikliklerin 1542 sayılı Kanun’un 
geri gönderme gerekçesinin 
kapsamı dışında kaldığı mütalaa 
edilerek Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93. maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek 
üzere dönemin Cumhurbaşkanı 
Fahri Sabit Korutürk tarafından, 10 
Temmuz 1973 tarih ve 4-738 sayılı 
yazı5 ile Millet Meclisi Başkanlığına 
geri gönderilmiştir. 

Bunun üzerine, Millet Meclisi 
Başkanı Kemal Güven, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
yetkili kurulları ile yapılan 
istişarelere ve TBMM Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarının: 
“Bazı Orman Suçlarının Affına 
ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanunun tek başına 
gözetilmesi gereği üzerinde 

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B.99, 03.07.1975, s.13.

5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B. 99, 03.07.1975, s.1.

6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B. 99, 03.07.1975, s.12.

7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B.99, 03.07.1975, s. 13.

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B.99, 03.07.1975, s. 13.

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 212), Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B.99, 03.07.1975, s.14.

durulmuş ve Anayasa’nın 93’üncü 
maddesinde tesis olunan ve 
Cumhurbaşkanınca kanunların 
geri gönderilip yeniden 
görüşülmesinin ancak bir defa 
için istenebileceği yolundaki ilke 
muvacehesinde ve bu işlemler 
de daha önce yapılıp gereğinin 
yerine getirilmiş bulunulması 
nedeni ile bundan böyle adı 
geçen Kanun’un yayımının 
Anayasa’nın amir hükmü gereği 
olduğu”6 şeklindeki mütalaalarına 
dayanarak, 

“Bu konuda, Başkanlığımızın 
ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının; yetkili kurullarıyla 
yaptığı istişareler, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından aldığı 
mütalaalar, Anayasanın 93’üncü 
maddesi muvacehesinde, Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın kanunları bir 
daha görüşülmek üzere ikinci 
kez geri gönderemeyeceği 
noktasında toplanmıştır.” görüşü 
çerçevesinde 1779 sayılı Kanunu 
yayımlanmak üzere, 29 Ocak 
1975 tarih ve 81124-16257 sayılı 
yazı7 ile Cumhurbaşkanlığına 
göndermiştir. Ancak, 
Cumhurbaşkanı; 

“İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, 
Cumhurbaşkanının yeni bir kanun 
olarak mütalaa ettiği ve gerekçe 
göstererek uygun bulmadığı ve 
bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderdiği bir kanunu, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıklarının; sadece yetkili 
kurullarıyla istişare ve Adalet 
ve Anayasa Komisyonlarından 

mütalaa alarak, yayınlanması için 
Cumhurbaşkanına tekrar geri 
göndermesi Anayasa’nın 93’üncü 
maddesini yorumlamak olacaktır. 

Anayasa’yı yorumlama yetkisi 
mevcut olmadığına ve 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzükleri gereğince 
de, Danışma Kurulları ve 
Komisyonlarının raporları, 
ancak Genel Kurullarının 
kabulüyle kesinlik ve geçerlilik 
kazanacağına göre, hükümleri 
22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı 
Kanun’dan değişik ve yeni bir 
Kanun niteliğinde olmasına 
rağmen 26 Haziran 1973 tarih 
ve 1779 sayılı Kanun’un bir 
daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmesinin (ikinci kez) 
olduğuna dair mütalâalar, 
Genel Kurullarca kabul edildiği 
takdirde bu sonuç, Kanun’un 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 
ikinci defa kabulü mahiyetinde 
anlaşılarak Kanun, Anayasa’nın 
93’üncü maddesi gereğince 
yayınlanacaktır.”

şeklindeki gerekçeleriyle 1779 
sayılı Kanun’u yayımlamayarak 
usulüne uygun şekilde bir daha 
görüşülmek üzere 31 Ocak 
1975 tarih ve 4-75 sayılı yazıyla8 
Millet Meclisi Başkanlığına geri 
göndermiştir. 

Bahse konu geri gönderme 
yazısı üzerine, Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 Haziran 
1975 tarih ve 15 sayılı Raporu9 ile 
önceki görüşünde ısrar etmiştir. 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 
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Temmuz 1975 tarihli Birleşiminde10 
Komisyonun bu görüşü 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ise, 9 Haziran 
1976 tarih ve 11 sayılı Raporunda11; 
1779 sayılı Kanun metninin 1542 
sayılı Kanun metninde değişiklik 
yapılmak suretiyle kabul edilmiş 
olduğu ve değişiklik nedeniyle 
Cumhurbaşkanının 1779 sayılı 
Kanunu bir daha görüşülmek 
üzere geri göndermesinin ikinci 
kez geri gönderme sayılmayıp, 
ilk kez geri gönderme olarak 
kabul edilmesi gerektiği ve 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın 
iadesinde Anayasa’ya aykırı 
bir yön olmadığını belirtmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu, 29 Haziran 1976 tarihli 
Birleşiminde12 bu görüşü kabul 
etmiştir.

Aynı konu hakkında Millet Meclisi 
Genel Kurulunun; 3 Temmuz 
1975 tarihli Birleşiminde aldığı 
karar ile Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 29 Haziran 1976 
tarihli Birleşiminde aldığı karar 
arasında görüş ayrılığı doğduğu 
için, bu görüş aykırılığını çözüme 
bağlamak üzere Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 5 Ocak 
197713 ve 13 Ocak 197714 tarihli 
Birleşimlerinde Karma Komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu da l Haziran 1978 tarihli 

10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Yasama Dönemi: 4, Cilt: 13, B.99, 03.07.1975, s.465- 469.

11  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, (S. Sayısı 605), Cilt: 28, B. 82, 29.06.1976, s.10.

12  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt: 28, B. 82, 29. 06. 1976, s. 647-671.

13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Yasama Dönemi: 4, Cilt: 22, B.28, 05.01.1977, s. 531-538.

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Yasama Dönemi: 4, Cilt: 23, B.32, 13.01.1977, s. 65.

15  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt: 37, B. 63, 06.06.1978.

16  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Yasama Dönemi: 5, Cilt: 12, B.80, 18.04.1979, s.299.

Birleşiminde15 bu görüşü kabul 
etmiştir.

1961 Anayasası’nın 92 ve Millet 
Meclisi iç tüzüğünün 24’üncü 
maddesi uyarınca kurulan Karma 
Komisyon; 

-Bir kanunun Cumhurbaşkanının 
yeniden görüşülme isteğinin 
kapsamı dışında kalan 
maddelerinde TBMM tarafından 
değişiklik yapılmışsa, bu 
değişikliğin yeni bir kanun 
niteliğinde olacağı; 

-Cumhurbaşkanının bu 
değişiklikleri uygun bulmadığı 
takdirde, değiştirilen kanunların 
bir daha görüşülmesini 
isteyebileceği; 

- Cumhurbaşkanının bu 
değişikliklere ilişkin bir daha 
görüşülme talebinin aynı 
Kanunu TBMM’ye ikinci 
defa geri gönderme olarak 
nitelendirilemeyeceği; -aksi 
görüşün Anayasa’nın 93.maddesi 
ile Cumhurbaşkanına tanınan 
yetkiyi sınırlandırıcı nitelikte 
olacağı ve Anayasa’yla 
bağdaşmayacağı gerekçesiyle 
1779 sayılı Kanun’un 
Cumhurbaşkanının isteğine 
uyularak Anayasa’nın 93. 
maddesine göre, TBMM’de 
yeniden görüşülmesinin uygun 
olacağına oy birliğiyle karar 
vermiştir. Ancak, Millet Meclisi 
Genel Kurulu, Karma Komisyonun 
raporunda oy birliği ile belirtilen 

görüşün aksine olarak,  
“Bir daha görüşülme isteğinin 
kapsamı dışında kalan hususlarda 
ve maddelerde TBMM tarafından 
değişiklik yapılsa  
dahi, Cumhurbaşkanının 
Anayasa’nın 93’üncü maddesine 
göre, bir kanunu bir kez daha 
görüşülmek üzere bir  
defadan fazla geri 
gönderemeyeceğini”  
18 Nisan 1979 tarihinde 
kararlaştırmıştır.16 Bu karara 
dayanılarak, Millet Meclisi 
Başkanlığının 20 Nisan 1979 
tarih ve 8124-19987 sayılı sevk 
yazısıyla “26 Haziran 1973 tarih 
ve 1779 sayılı Bazı Orman 
Suçlarının Affına ve İdare Şahsi 
Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun” yayımlanmak 
üzere, Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmiştir. Söz konusu  
Kanun, TBMM Kararına 
dayanılarak yayımlanmak üzere 
Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir. 

30 Nisan 1979 tarih ve 16624 
(mükerrer) sayılı T.C. Resmî 
Gazete’de yayımlanan 1779  
sayılı Kanun’un iptali için, 
dönemin cumhurbaşkanı 
tarafından Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuştur. Anayasa 
Mahkemesi; “Hangi gerekçe ile 
geri gönderilirse gönderilsin, 
Yasama Meclisleri yasanın 
tümünü görüşmek durumunda 
olduğu gerekçesi ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin  
18 Nisan 1979 günlü kararını  
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iptal etmiş17 ve ayrıca 
üzerinde görüşme 
açılmayan ve kabulü 
Yasama Meclislerinin 
oyuna sunulmamış olan 
dava konusu 26/6/1973 
günlü, 1779 sayılı “Bazı 
Orman Suçlarının Affına 
ve Bunlardan Mütevellit 
İdare Şahsi Haklarının 
Düşürülmesine Dair 
Kanun”u şekil yönünden 
iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 
kararında, “Dava konusu 
edilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 18/4/1979 
günlü kararının bir İçtüzük 
düzenlemesi niteliğinde 
olduğu”, 30/4/1979 günlü, 
16624 mükerrer sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 
26/6/1973 günlü, 1779 sayılı 
“Bazı Orman Suçlarının 
Affına ve Bunlardan 
Mütevellit İdare Şahsi 
Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanun” un şekil 
yönünden Anayasa’ya 
aykırı olduğu” 18 ifade 
edilmiştir.

1961 Anayasasına dayalı 
çift meclis döneminde, iki 
meclis arasındaki görüş 
ayrılıkları, sıklıkla görülen 
bir durum olmuştu. 1972 
yılında başlayan ve yaklaşık 
yedi yıl boyunca devam 
eden süreç, Anayasa 
Mahkemesinin iptal 
kararıyla sonuçlanmıştır. 

Örnek olaydan da 
anlaşıldığı gibi, uygulama 
hakkında Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi aynı görüşü paylaşmamış ve ortak bir pozisyon sağlamak 
üzere uzlaşmaya da varamamıştır. Cumhurbaşkanı’nı destekleyen Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri, 
Cumhuriyet Senatosunun tutumunu doğrular mahiyettedir. Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosunun 
yakınlığı somut olayda da görülmüştür.

17  Anayasa Mahkemesinin Kararı, 18.12.1979, E.1979/22, K.1979/45.

18  (https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/1979/45?EsasNo=1979%2F22&KararAramaRaporu=1&KararNo=1979%2F45) (erişim tarihi: 01.01.2022)
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TBMM'de ilk kez Latin Amerikan 
ve Karayipler Parlamentosunu 
(PARLATINO) temsil edecek Türk 
Delegasyonu oluşturuldu.  
12 Ocak’ta TBMM İdare Amiri ve 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Ali Şahin, Başkan seçildi.

Türk Delegasyonu, "Parlatino" 
olarak bilinen Latin 
Amerika ve Karayipler 

Parlamentosunun Panama'da 13 
Şubat’ta gerçekleşen 36. Genel 
Kurul Toplantısı'nda, ilk kez 23 
Latin Amerika ve Karayipler 
ülkesinin milletvekillerine hitap 
etti.

Türkiye'nin Latin Amerika ve 
Karayip ülkelerine yönelik 
açılım politikasının parlamenter 
diplomasi boyutunun da 
güçlendirilmesi kapsamında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Latin Amerikan ve Karayipler 
Parlamentosuna (PARLATINO) 
gözlemci üye olması ile ilgili 
mutabakat geçtiğimiz ekim 
ayında TBMM'de, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
PARLATINO Başkanı Jorge Pizarro 
Soto arasında imzalanmıştı. 

TBMM İdare Amiri ve AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili 

Ali Şahin Delegasyon Başkanı 
olarak seçildi. AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili İffet Polat ve 
CHP Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan ise Delegasyon Üyesi 
olarak belirlendi. 

Türk Delegasyonu, "Parlatino" 
olarak bilinen Latin Amerika ve 
Karayipler Parlamentosunun 
Panama'da 13 Şubat’ta 
gerçekleşen 36. Genel Kurul 
Toplantısı'nda, ilk kez 23 Latin 
Amerika ve Karayipler ülkesinin 
milletvekillerine hitap etti.

Türk Delegasyonu Başkanı AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali 
Şahin, burada yaptığı konuşmada, 
öncelikli olarak Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un selamlarını 
iletti.

Toplantıya katılmaktan ve ilk kez 
temsil ediliyor olmaktan ötürü 
memnuniyetini dile getiren Şahin, 
TBMM’nin, 2015'te Parlatino'ya 
gözlemci olarak katılma 
başvurusu yaptığını hatırlatarak, 11 
Ekim 2021'de Ankara'da imzalanan 
iş birliği anlaşmasıyla bunun 
taçlandırıldığını söyledi.

Şahin, TBMM ve Parlatino 
arasındaki ilişkileri mümkün 

olan her alanda geliştirmek 
istediklerini belirterek, "TBMM’de 
başkanlığımda bir Parlatino 
Grubu oluşturulması, bugünkü 
Genel Kurul toplantısına, 
milletvekili arkadaşlarımla birlikte 
katılıyor olmamız, ilişkilerimizi 
ilerletme yönündeki irademizin 
somut bir göstergesidir. " 
ifadesini kullandı.

TBMM'nin, parlamenter 
diplomasinin tüm dünyada 
oynadığı önemli rolün bilinci 
içinde olduğunu vurgulayan 
Şahin, "Latin Amerika ile 
ilişkilerimizde de aktif bir 
tutum izlemekte, TBMM’deki 
dostluk gruplarının yanı sıra, 
başta Parlatino olmak üzere 
bölgesel parlamentolarla kurulan 
yapısal ilişkiler sayesinde bölge 
ülkeleriyle aramızdaki dostluk 
ve iş birliğinin güçlendirilmesi 
yönünde çaba göstermekteyiz." 
dedi.

36. Genel Kurul Toplantısı'na 
Türk Heyeti Başkanı ve TBMM 
İdare Amiri AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili İffet Polat 
ve CHP Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan katıldı.

TBMM'DE LATİN AMERİKAN VE KARAYİPLER 
PARLAMENTOSU TÜRK DELEGASYONU OLUŞTURULDU
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TBMM'DE LATİN AMERİKAN VE KARAYİPLER 
PARLAMENTOSU TÜRK DELEGASYONU OLUŞTURULDU Belma Satır, 2019’da 20 bin 

968 olan KDK’ye başvuru 
sayısının 2020’de 90 bin 

209’a yükseldiğini dile getirerek, 
yaklaşık 9 yıllık süreçte başvuru 
sayısının 89 bin 587 olduğunu 
söyledi. Satır, önceki yıllardan 
devreden dosyalarla birlikte 2021 
yılında başvuruların 19 bin 740’ının 
KDK tarafından sonuçlandırıldığını 
kaydetti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
KDK’nin 2021 yılı raporuna ilişkin 
sunumunda, Kurumun “İnsanların 
en hayırlısı insanlara faydası 
olanıdır.” inancı ve “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın.” ilkesiyle 9 yıldan 
beri faaliyetlerini sürdürdüğünü 
anlattı.

Kamu Başdenetçisi 
(Ombudsman) Şeref Malkoç, 
Kamu Denetçiliği Kurumuna 
(KDK) 2021’de 18 bin 843 başvuru 
yapıldığını belirterek, “Bir önceki 
yıldan olan devirle birlikte 19 
bin 740 karar verdik. 19 bin 740 
kararın 1604’ü tavsiye, 3160’ı 
dostane çözüm kararı.” dedi.

Malkoç, KDK’nin, idarenin 
verdiği hizmetlerin kalitesinin 
artırılmasına, iyi yönetim ilkelerinin 
yerleşmesine, insan haklarının 
kâmil manada uygulanmasına 
ve gelişmesine, hak arama 
kültürünün yaygınlaşmasına, 
bireylerin bilinçlenmesine, şeffaf, 
hesap verebilir, insan odaklı 

bir idarenin oluşmasına katkı 
sağlamaya çalıştığını belirtti.

Vatandaşlardan idareye ilişkin 
şikâyetleri aldıklarını, halkı 
dinlediklerini ve şikâyetlerle ilgili 
idareyle görüşerek dostane 
çözümler aradıklarını ifade eden 
Malkoç, bunu başaramazlarsa 
idareye tavsiye kararları 
verdiklerini söyledi.

Malkoç, 2021’de 18 bin 843 
başvuru aldıklarını, bir önceki 
yıldan olan devirle birlikte 19 bin 
740 karar verdiklerini belirterek, 
“19 bin 740 kararın 1604’ü tavsiye, 
3160’ı dostane çözüm kararı. 
Ayrıca telefonla, maille veya 
diğer yollarla Kuruma müracaat 
eden, Kurumla ilişki kuran 125 bin 
128 insanımıza da yol gösterdik, 
yardımcı olduk, hukuki açıdan 
destek verdik.” diye konuştu.

KDK’nin, başvuru tarihinden 
itibaren en geç 6 ay içinde 
karar verme mecburiyetinde 
olduğunu dile getiren Malkoç, 

“KDK’ye başvurularda çözümde 
ortalama süre 57 gün, dostane 
çözümlerde de bu süre 47 gün.” 
dedi.

Adalete erişimde kolay başvuru, 
başvurunun ucuz veya bedava 
olması, kararın hızlı çıkmasının 
önemli olduğuna işaret eden 
Malkoç, KDK’nin, uygulamalarıyla 
bunu ortaya koyduğunu, 
şekil şartına bağlı olmaksızın 
başvuruları kolay aldığını, hiçbir 
başvurudan bir para talep 
edilmediğini ve süre içinde 
kararlarını verdiklerini kaydetti.

Şeref Malkoç, geri itmelerle 
ilgili bir rapor hazırlığı içinde 
olduklarını da kaydetti.

Komisyondaki milletvekillerinin 
konuşmasının ardından KDK’nin 
2021 Yılı Raporu ile ilgili gerekli 
çalışmaların yapılması için alt 
komisyon kurulması kararlaştırıldı.

KAMU BAŞDENETÇİSİ 
MALKOÇ, MECLİSTE  
KDK 2021 YILI 
RAPORUNU SUNDU
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon  
16 Şubat’ta AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında toplandı.
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AK PARTİ Bingöl Milletvekili 
Cevdet Yılmaz başkanlığında 
toplanan TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, Türkiye Varlık 
Fonu Yönetim Anonim Şirketi 
ile Türkiye Varlık Fonunun 
2020 Yılı Malî Tabloları ve 
Faaliyetleri ile İlgili Denetim 
Raporlarının Sunulduğuna Dair 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 
görüşüldü.

Komisyon üyelerine sunum 
yapan Salim Arda Ermut, 
Türkiye Varlık Fonunun 

kamuya ait varlıkları daha etkin 
ve verimli şekilde yöneterek, 
Türkiye'nin kalkınmasına ve 
ekonomik istikrarına katkıda 
bulunulmasına ilişkin kilit bir 
stratejik kurum olduğunu dile 
getirdi.

Kurumun amaçlarına değinen 
Ermut, "Türkiye Varlık Fonu, 7 
sektörde 28 şirket, 2 lisans ve 
46 gayrimenkulden oluşuyor. 

TVF, fon bünyesindeki varlıkların 
değerini üst düzeye çıkarmayı, 
Türkiye içindeki stratejik 
yatırımlara sermaye sağlamayı, 
Türkiye'nin yurt dışı stratejisini ve 
rekabetçi şirketlerini destekleyen 
sermaye yatırımları yapmayı, 
finansal piyasalarda iyileşme 
ve derinleşmeyi sağlamayı 
amaçlıyor." diye konuştu.

Kurumun çok yönlü bir denetim 
mekanizmasıyla çalıştığını dile 
getiren Ermut, "TVF portföyüne 
devredilen tüm şirketler 
önceden tabi oldukları denetim 
usullerini muhafaza etmektedir. 
Önceki denetim adımları 
korunan bu şirketler bununla 
birlikte TVF üzerinden bağımsız 
denetim, Devlet Denetleme 
Kurulu denetimi ve TBMM Plan 
Bütçe Komisyonu üzerinden 
denetleniyor. Türkiye Varlık 
Fonu 2020 yılı Konsolide Bilanço 
büyüklüğünün yüzde 88'i Sayıştay 
denetimindedir." dedi.

Ermut, Santiago Prensipleri ile 
uyum çerçevesinde profesyonel 
yönetim, şeffaflık, performans 
odaklılık, sürdürülebilirlik, etkin 
risk yönetimi ve hesap verebilirlik 
başlıklarının öne çıkarıldığını 
kaydetti.

TVF'nin 2020 yılı faaliyetlerini 
anlatan Ermut, "TVF maden, 
enerji, petrokimya ve sigorta 
şirketleri kuruldu. Mart 2019'da 
kullanılan sendikasyon kredisi 1,25 
milyar avro ve 2 yıl vadeli olarak 
yenilendi. Kamu bankalarına 
21 milyar Türk lirası tutarında 
çekirdek sermaye sağlandı. Katar 
Yatırım Ofisi, Borsa İstanbul'a 
yüzde 10 oranında ortak oldu." 
diye konuştu.

Salim Arda Ermut, 2020 yılında 
bankaların sermaye yapılarının 
güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin 
desteklenmesi amacıyla çekirdek 
sermayelerinin toplamının 21 
milyar lira artırıldığını da belirtti.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
TÜRKİYE VARLIK FONU DENETİMİ 
GÖRÜŞÜLDÜ
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Nükleer Düzenleme Kanunu 
Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunda  
28 Şubat’ta kabul edildi.

Komisyon, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız 
başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, dünyada enerjiye 
olan talebin gün geçtikçe 
arttığını, enerji yatırımlarının 
öneminin giderek daha fazla 
anlaşıldığını belirterek, bu alanda 
yapılan çalışmalara bakıldığında 
enerji talebi ile ekonomik aktivite 
arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin bulunduğunu kaydetti.

Enerji talebindeki yüzde 1'lik 
artışın ülkelerin büyüme oranına 
yüzde 0,59'luk katkı sunduğunu 
dile getiren Altunyaldız, 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın, 20. 
yüzyılın ikinci yarısıyla beraber 
başlayan enerji talebindeki artışın 
önümüzdeki dönemde de 
süreceğini öngördüğünü ifade 
etti.

Ajansın verilerine göre 
önümüzdeki 20 yıllık dönemin 
sonunda enerji talebindeki 
artışın yüzde 48'i bulacağını 
aktaran Altunyaldız, temiz ve 
sürdürülebilir bir çevre için 

gerekli enerji üretim yollarının 
öneminin de arttığını dile getirdi.

Ziya Altunyaldız, çevreyi, toplumu 
ve gelecek nesilleri göz önüne 
alan güvenilir, ucuz, sürdürülebilir 
ve erişilebilir enerji kaynaklarına 
olan ihtiyacın diğer alternatiflere 
göre nükleer santralleri bir adım 
öne çıkardığını vurguladı.

Nükleer enerjinin, küresel 
emisyon azaltım hedefleri 
doğrultusunda etkinliğinin 
altını çizmek istediğini belirten 
Altunyaldız, mevcuttaki nükleer 
enerjinin, CO2 emisyonlarını 
tüm dünyada yılda 2 milyar ton 
oranında azalttığını söyledi.

Altunyaldız, 10 AB ülkesinin bir 
araya gelerek AB Komisyonuna 
sunduğu nükleer enerjinin "yeşil 
ve sürdürülebilir" bir enerji 
kaynağı olarak kabul edilmesi 
için hazırlanan tasarının da 
kabul edildiğini anımsattı. Ziya 
Altunyaldız, "Komisyonumuza 
gelen teklifin kanunlaşmasıyla 
ülkemizde nükleer enerjiye 
ilişkin düzenleyici kontrolün 
sürdürülmesinin sağlanacağına 
ve ülkemizin nükleer enerji 
alanında hukuki sorumluluk 
rejiminin bütünüyle tesis 
edileceğine inanıyorum." diye 
konuştu.

AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Oğuzhan Kaya ile AK PARTİ 
milletvekillerinin imzasını taşıyan 
Nükleer Düzenleme Kanunu 
Teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunda kabul 
edildi.

Teklifle, nükleer enerji ve 
iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin 
faaliyetler üzerinde düzenleme, 
değerlendirme, yetkilendirme, 
denetleme faaliyetleri ve 
yaptırımları uygulayabilme 
yetkisini haiz Nükleer Düzenleme 
Kurumunun yetki, sorumlulukları 
ile nükleer zararlar hakkında 
hukuki sorumluluk rejiminin 
belirlenmesi amaçlanıyor.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı 
radyasyona ilişkin faaliyetler 
ve bu faaliyetlerle ilgili kişi, 
tesis, cihaz ve maddeler de 
düzenleme kapsamında yer 
alacak.

Teklifte, nükleer zararlara ilişkin 
hukuki sorumluluk hükümlerinin 
uygulanmasında yer verilmeyen 
tanımlar konusunda Paris 
Sözleşmesi'nde yer alan tanımlar 
esas alınacak.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
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Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 
18 Ocak’ta Göç ve Uyum 
Alt Komisyonunda Suriyeli 
Çocukların Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonunun 
Desteklenmesi Projesi (PİKTES) 
kapsamında yürütülen 
çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde faaliyet 

gösteren Göç ve Uyum 
Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında toplandı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif 
Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Sabahattin Dülger 
ve Proje Direktörü Levent Özil, 
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim 
Sistemine Entegrasyonunun 

Desteklenmesi Projesi (PİKTES) 
kapsamındaki çalışmalara ilişkin 
Komisyona bilgi verdi.

Göç ve uyum, çocukların 
okullara entegrasyonu 
konusunda Bakanlığının çok 
önemli çalışmalar yürüttüğünü 
söyleyen Yılmaz, 2016 yılı öncesi 
bu tip çalışmaların Geçici Eğitim 
Merkezlerinde yürütüldüğünü, 
2016 sonrası ise çalışmaların 
PİKTES kapsamına alındığını 
belirtti.

Yılmaz, sadece Suriyeli çocukların 
değil, Afgan, Irak, Somali, Yemen 
ve Filistin kökenli mültecilerin 
de PİKTES kapsamında 
değerlendirildiğini belirtti.

Proje Direktörü Levent Özil ise 
projenin 3 Ekim 2016’da PİKTES 
1 olarak başladığını, 21 Aralık 

2018’de ise PİKTES 2 olarak 
devam ettiğini aktardı.

Salgın sürecinde okulların kapalı 
olması sebebiyle projenin 
yaklaşık 10 ay uzatıldığını belirten 
Özil, projenin 21 Ekim’e kadar 
süreceğini dile getirdi.

Proje kapsamında 26 ilin 
olduğunu aktaran Özil, “400 
milyon avroluk büyük bir bütçeye 
sahip projemiz, nitelikli ve çok 
yönlü olarak devam etmekte. 
Projenin ekim ayından sonra 
da PİKTES Plus ismi ile 3 yıl 
daha devam etmesi için şu an 
müzakereler devam ediyor.” 
bilgisini verdi.

Projenin 750 bin öğrenciye hitap 
ettiğini vurgulayan Özil, projede 
kamu ve sözleşmeli personelin 
yer aldığını ifade etti.

TBMM GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU
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TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve 
beraberindeki heyet,  
23 Şubat’ta Bosna-Hersek'in 
başkenti Saraybosna'ya resmî 
ziyarette bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
heyeti, Bosna-Hersek 
Temsilciler Meclisi ve Halk 

Meclisi üyeleri, Bosna-Hersek 
Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, 
Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyinin Boşnak üyesi Şefik 
Caferoviç ve Konseyin Sırp ve 
Hırvat üyelerinin danışmanları 
tarafından kabul edildi. 

Komisyon Başkanı Kılıç, Bosna-
Hersek ziyaretleri ve Ukrayna 
kriziyle ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Bu yılın ilk ziyaretini Bosna-
Hersek’e yaptıklarını belirten 
Kılıç, “Tarihî ve coğrafi olarak 
kendimizi yakın hissettiğimiz, 
halkının da bizi yakın hissettiği 
dost Bosna-Hersek’te olmaktan 
mutluyuz. Bu yıl, Bosna-Hersek 
için özellikle önemli. Seçimlerin 
yapılması öngörülüyor. Bununla 
ilgili çalışmalar var, bu çerçevede 

karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde 
bulunmaktayız." ifadesini kullandı. 

Rusya’nın Ukrayna içerisindeki 
toprak bütünlüğünü 
zedeleyecek adımlarını doğru 
bulmadıklarını dile getiren 
Kılıç, "Bu tutumumuz en üst 
seviyede, Cumhurbaşkanımız 
nezdinde dile getirildi. Bizler de 
Dışişleri Komisyonu olarak bu 
adımları doğru bulmadığımızı 
ve tanımadığımızı dile getirdik." 
dedi. 

Kılıç, Ukrayna-Rusya krizinin 
dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Balkanlar üzerinde de birtakım 
etkilerinin olmasının muhtemel 
olduğuna işaret etti. 

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Üyesi Kamil Aydın da "Bosna-
Hersek de Ukrayna gibi 
hassas bir bölge ve geçmişte 
ağır trajedilere ev sahipliği 
yapmış bir coğrafya. Daha 
yaralar kabuk bağlamamışken 
bugün geldiğimiz noktada, iç 
çatışmalara ve geçmişe yönelik 
bir özlem içeren hareketlere 
tanıklık ediyoruz." açıklamasını 
yaptı. 

Bölgede Ukrayna benzeri 
çatışmaların yaşanmaması adına 
görüşmelerde, girişimlerde 
bulunduklarını aktaran Aydın, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı diplomasinin 
parlamenter ayağını sürdürmek 
için Bosna’dayız. Bosna-
Hersek’teki 3 etnik grubun huzur 
ve barış içerisinde birlikte yaşama 
azim ve kararlılığı için elimizden 
geleni yapıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Aydın, Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya 
krizinde taraf olmadan barış, 
huzur ve istikrarı öncelemek 
adına yaptığı üst düzey 
girişimlerin, Balkanlar için de 
geçerli olduğunu vurguladı. 

Bosna-Hersek’i ziyaret eden 
heyette Ahmet Aydın, Aydın 
Adnan Sezgin, Niyazi Güneş, 
Mehmet Ceylan ile Büyükelçi 
ve TBMM Dışişleri Komisyonu 
Danışmanı İskender Kemal Okyay 
da yer aldı. 

Öte yandan Bosna-Hersek Devlet 
Başkanlığınca yapılan açıklamada, 
Bosna-Hersek ile Türkiye 
arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin 
devam edeceğine dair umutlar 
kaydedildi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDAN BOSNA-HERSEK’E 
RESMÎ ZİYARET
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Kadın İstihdamının Artırılması 
Alt Komisyonu, 19 Şubat’ta saha 
ziyaretlerine Sakarya’nın Geyve 
ilçesinde kadın istihdamının ön 
plana çıktığı Yöresel Ürünler 
Merkezinden başladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) bünyesinde 

kurulan TBMM Kadın 
İstihdamının Artırılması, Kadın 
Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin 
Güçlendirilmesi ve 
Desteklenmesi Kapsamında 
Mevcut Sorunların Tespiti ve 
Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi 
Konulu Alt Komisyonu üyeleri, 
tesiste incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Çiğdem 
Erdoğan Atabek ile AK PARTİ 
Kütahya Milletvekili Ceyda 
Çetin Erenler, AK PARTİ Muğla 
Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 

AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Çiğdem Koncagül, CHP Ankara 
Milletvekili Gamze Taşcıer ve 
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol 
Sunat’ın yer aldığı Komisyon, 
tesisin üretim bölümünü gezdi.

Merkez bünyesinde Belediyenin 
desteğiyle faaliyet gösteren 
Geyve Ayva Çiçeği Kadın 
Kooperatifi üyesi kadınlarla 
sohbet eden Komisyon üyeleri, 
erişte ve ayva kesti, ekşi mayalı 
doğal köy ekmeğinin hamurunu 
hazırladı, odun ateşinde 
hazırlanan ayva reçelini kaynattı.

Komisyon Başkanı Atabek, 
Komisyon çalışmalarının ofis ve 
saha ziyaretlerinden oluştuğunu 
belirterek, Komisyon başkanı 
olarak saha kısmına Sakarya’dan 
başlanmasını teklif ettiğini söyledi.

Sakarya’nın bu anlamda çok 
önemli işler yaptığını, kadın 
istihdamı ve kadın kooperatifçiliği 
noktasında örnek teşkil edecek 

işlere imza attığını anlatan Atabek, 
bu kapsamda Geyve ilçesindeki 
Yöresel Ürünler Merkezini ziyaret 
ettiklerini belirtti.

Merkezin tüm Türkiye’ye mal 
olmuş bir proje olduğunu 
dile getiren Atabek, buradaki 
kadın kooperatifinin başarısının 
belediye desteğiyle olduğuna 
dikkati çekti.

Geyve Belediye Başkanı 
Murat Kaya’ya kadın istihdamı 
konusundaki hassasiyeti için 
teşekkür eden Atabek, “Bu tesiste 
60’tan fazla kadınımız çalışıyor. 
Bununla birlikte çok fazla 
ürünümüz mevcut. Bu ürünlerin 
temininde de kadın arkadaşımızın 
emeği var. Dolayısıyla burası bir 
fabrikaya dönüşmek üzere.” diye 
konuştu.

Sıfır atık odaklı işletilen tesisin 
Komisyon üyesi milletvekillerince 
de beğenildiğini aktaran Atabek, 
şunları kaydetti:

TBMM KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI 
ALT KOMİSYONU, SAHA ZİYARETLERİNE 
SAKARYA’DAN BAŞLADI
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“Sakarya’da 12 kadın 
kooperatifimiz var. Birçoğu 
kamu destekli. Kooperatifçilik 
konusunda çalışmalarımızda 
şunu gördük; özellikle kırsaldaki 
kadınlarımız için ekonomiye 
erişme noktasında kooperatifçilik 
önemli bir çıkış noktası. 
Dolayısıyla kadın kooperatifçiliğini 
çok destekliyoruz. Kamu 
kuruluşları, kadın kooperatiflerini 
desteklediğinde başarı çok 
daha hızlı ilerliyor. Arzu ediyoruz 
ki kırsaldaki kadınımız da 
kooperatifçilik eliyle ekonomi 
noktasında evine kazanç 
sağlasın.”

Geyve Belediye Başkanı Murat 
Kaya da Komisyon üyelerini 
ilçede ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını kaydetti.

Kaya, Geyve Yöresel Ürünleri 
Merkezinde çalışan 60’a yakın 
kadınla helal ve temiz gıdaya 
ulaşılması için çaba sarf ettiklerini 
anlattı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde kurulan “Kadın 
İstihdamının Artırılması, 
Kadın Girişimciliğinin, 
Kooperatifçiliğinin 
Güçlendirilmesi ve 
Desteklenmesi Kapsamında 
Mevcut Sorunların Tespiti 
ve Çözüm Önerilerinin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu”, 
21 Şubat’ta Darülaceze’de 
düzenlenen toplantıda özel 
sektör temsilcileri ve kadın üst 
yöneticilerle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Atabek, toplumsal kalkınmanın 
temel maksadının, toplumun her 
bir ferdine sağlıklı ve müreffeh 
bir yaşam sağlamak olduğunu, 
odağında insanın yer aldığını 
söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmayla birlikte 
yoksulluğun ve eşitsizliğin 

azaltılması için toplumun tüm 
kesimlerinin üretime katılması ve 
refah artışından yararlanmasının 
elzem olduğunu ifade eden 
Atabek, kadını kalkınmada 
aktif bir aktör olarak politika 
ve uygulamalarla destekleyen 
ülkelerde sosyoekonomik gelişim 
daha sağlıklı ve güçlü şekilde 
gerçekleşirken bu perspektiften 
uzaklaşan ülkelerde bu gelişimin 
ötelendiğini, kadın-erkek 
eşitsizliğinin derinleştiğini belirtti.

Alınan tedbirler ve özel 
uygulamalarla kadın-erkek fırsat 
eşitliğini sağlamada önemli bir 
sacayağı olan kadın istihdamı ve 
girişimciliği konusunda Türkiye’de 
önemli gelişmeler sağlandığını 
aktaran Atabek, şöyle devam etti:

“Özellikle kadınların iş gücüne 
katılım oranı, yönetici kadın oranı 
gibi alanlarda artışlar, kayda 
değer ve önemli gelişmelerdir. 
Güçlü kadın, güçlü toplum 
perspektifinde arzulanan 
hedeflere ulaşılması ve büyük bir 
kalkınma ivmesinin yakalanması 
açısından ‘On Birinci Kalkınma 
Planı’nda kadınlara yönelik 
önemli hedefler belirlenmiştir. 
2023’te kadın istihdam oranının 
yüzde 39’a, iş gücüne katılım 
oranının yüzde 38,5’e, kendi 
hesabına çalışanlar içinde 
kadın oranının yüzde 20’ye, 
işveren olarak çalışanlar içinde 
kadın oranının yüzde 10’a 
yükseltilmesi, kadın istihdamı 

ve girişimciliğine ilişkin temel 
hedeflerdir. Bütün bu olumlu 
politika tedbirlerine rağmen, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
noktasında önemli yapısal 
eksiklikler de söz konusudur. 
Kadınların istihdama, siyasete 
ve karar alma mekanizmalarına 
katılımlarının yeterince yüksek 
olmaması bu durumun en net 
göstergelerinden biridir. Ülkemiz 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer almayı hedefleyen 
vizyonuyla nüfusunun büyük 
bir bölümünü üretim sürecine 
katmak durumundadır. Kadınların 
iş gücüne katılımının artması 
ve desteklenmesi, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, 
emeğinin görünür ve değerli 
kılınması, bu ulusal hedefin 
gerçekleştirilmesinde büyük 
rol oynayacaktır. Bu hedeflere 
ulaşılmasında özel sektör kilit bir 
rol oynamaktadır. “

Komisyon olarak kadınların 
istihdamdaki payını ve kadın 
girişimciliğini genel olarak 
artırmanın yanı sıra fikirleri ve 
vizyonları ile ortak toplumsal aklın 
simgesi olan değerli kadınların 
üst düzey yönetici oranlarındaki 
artışını da önemsediğini dile 
getiren Atabek, üst düzey 
yönetici kadınlarla güçlü bir 
diyalog ve dayanışma ile hareket 
edeceklerini kaydetti.
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TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu 
bünyesinde kurulan Kadınların 
İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan 
Sorunların Tespiti ve Çözüm 
Önerilerinin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu, AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur 
başkanlığında 23 Şubat’ta 
toplandı.

Komisyonda, TÜRK-İŞ, HAK-
İŞ ve DİSK'in temsilcileri 
sunum yaptı. TÜRK-İŞ Kadın 

İşçiler Bürosu Müdürü Güldane 
Karslıoğlu Yeni, kreşlerin açılması 
için kadın çalışan sayısının değil, 
ebeveyn sayısının baz alınmasını 
istedi. 

Covid-19 salgını sürecinde 
kreşlerin ve ilköğretim 
düzeyindeki okulların 
kapanmasının ebeveynler 
için çocuk bakımı sorunu 
doğurduğunu dile getiren Yeni, 
"Pandemi döneminde 10 yaş 
altı çocuğu olan kadınların idari 
izinli sayılması yalnızca kamu 
sektöründe uygulanabildi. 
Ülkemizde çocuk bakımı, ağırlıklı 
olarak kadının üzerinde olan bir 
sorumluluk olduğu için birçok 
kadın bu süreçte işinden ayrılmak 
zorunda kaldı." diye konuştu. 

Yeni, kadınların bu ve benzeri 
dönemlerde ekonomik şiddete 
maruz kalmaması açısından 
koruyucu önlemler alınması 
gerektiğini söyledi. 

"Örgütlü kadın, güçlü kadındır." 
ifadesini kullanan Yeni, kadınların 
sendika üyesi olmasını teşvik 
eden faaliyetlerin önemine 
dikkati çekti. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, teknolojinin 
gelişmesi ve uzaktan çalışma 
döneminde mesai düzeninin 
bozulmasından en çok kadınların 
etkilendiğini belirtti. 

Kadınların ve erkeklerin, 
çalışma hayatına aynı noktadan 
başladığını ancak ev hayatının 
kadının önünde engel olarak 
yer aldığını dile getiren Zengin, 
"Kadınlar, bu engellerin tamamını 
aşarak aynı yarışı erkeklerle 
birlikte yürütüyor. Kadınların 
önündeki engellerin kaldırılması 
gerekiyor." dedi. 

Türkiye'de ocak ayı istatistiklerine 
göre 15 milyon 294 bin 
işçinin bulunduğunu aktaran 
Zengin, "Bu işçilerin yalnızca 
2 milyon 184 bini sendikalı. 
Sendikalaşma oranı yüzde 
14,32. Kadınlarda sendikalaşma 
oranı yüzde 10,55. Kadınlar 

halen sendikalardan korkuyor, 
çekiniyor. Onları sendikaya daha 
fazla dahil edebilmek için tüm 
kademelerimizde kadınların 
sayısını artırdık." dedi. 

Zengin, işçi statüsündeki 4 milyon 
180 bin kadın çalışandan 441 
bininin sendikalı ve yaklaşık 200 
bininin HAK-İŞ Konfederasyonu 
üyesi olduğunu kaydetti. 

Bakım hizmetlerinin ve ev 
işlerinin çoğunlukla kadınların 
sorumluluğu olarak görüldüğüne 
değinen Zengin, şöyle devam 
etti: 

"Okul öncesi hizmetlerinin kalitesi 
ve ulaşılabilirliği çözümün en 
önemli ayağını oluşturuyor. 150 
kadın işçi çalıştırması halinde 
kreş açma zorunluluğu yasasının 
'150 işçi' olarak değiştirilmesi ve 
cezai müeyyidesinin artırılmasını 
istiyoruz. Güvenceli esnek 
çalışmayı, istihdamın artırılmasıyla 
birlikte iş ve aile uyumunun 
sağlanması yönünde önemli 
bir model olarak görüyoruz. 
Ailenin desteklenmesi amacıyla 
geliştirilecek esnek çalışma 
modellerinde yaşanacak gelir 
eksikliğinin giderilmesinde 
düzenli asgari gelir desteği 
uygulamasının hayata 
geçirilmesinin önemli olduğunu 
düşünüyoruz." 

KEFEK BÜNYESİNDE KURULAN, KADINLARIN İŞ VE 
AİLE YAŞAMLARININ UYUMLAŞTIRILMASI  
ALT KOMİSYONU

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK -ŞUBAT 2022106



TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde kurulan Sosyal 
Kooperatifçilik Kapsamında 
İsrafın Önlenmesine Yönelik 
Uygulamaların Araştırılması 
ve Yaygınlaştırılması Alt 
Komisyonu üyeleri 25 Şubat’ta 
İzmir'de incelemelerde bulundu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır 

ve Alt Komisyon Başkanı Bolu 
Milletvekili Arzu Aydın ile Alt 
Komisyon üyeleri İzmir Milletvekili 
Özcan Purçu, Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer ve Kilis Milletvekili 
Ahmet Salih Dal, beraberlerindeki 
heyetle ilk olarak İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. 

Alt Komisyon üyeleri, yerinde 
inceleme çalışmaları kapsamında 
önceki gün Bornova, Bayraklı 
ve Karşıyaka ilçelerinde, kadın 
girişimciler öncülüğünde faaliyet 
gösteren kooperatifleri ziyaret 
etti. 

Üyeler, programın ikinci gününde 
de Urla, Güzelbahçe, Menderes 
ilçeleri ve Gümüldür’deki 
kooperatiflerde inceleme 
gerçekleştirdi. 

Sosyal hizmet sunan veya 
dezavantajlı grupları destekleyen 
farklı sektörlerdeki kooperatifleri 
inceleyen Komisyon üyeleri, 

kentteki programları kapsamında, 
60 kooperatif ile ilgili temaslarda 
bulunurken, 10 kooperatifi de 
ziyaret etti. 

Alt Komisyon Başkanı Bolu 
Milletvekili Arzu Aydın, 
ziyaretlerine ilişkin yaptığı 
açıklamada, Türkiye'de 
kooperatifçiliğin gelişimi 
açısından İzmir'in tarihî öneme 
sahip olduğunu vurguladı. 

Cumhuriyet’in ilanından önce 
yeni Türkiye’nin ekonomik 
durumunu görüşmek üzere 
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri 
arasında toplanan İzmir 
İktisat Kongresinde ele alınan 
önemli konulardan birinin 
de kooperatifçilik olduğunu 
anımsatan Aydın, şunları kaydetti: 

"Henüz Cumhuriyet dahi ilan 
edilmemişken bu Kongrede 
kooperatifçiliğin düşünülmüş 
olması, kooperatif kurulması 
ve kurulacak kooperatiflere 
çiftçilerin ortak edilmesi 
ve hatta bu kooperatiflerin 
kuruluş sermayesinin devletçe 
karşılanması gibi kararlar, 
kooperatifçilik hareketi açısından 
tarihî önem taşımaktadır. 

Yine 1923 yılında kooperatifçiliği 
teşvik etmek ve kooperatiflerin 
kurulmasını kolaylaştırmak için 

Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 
kooperatiflere yardım yapılması 
ve Ziraat Bankası tarafından kredi 
verilmesine ilişkin düzenleme 
kapsamında 1927 yılında 
kurulan Tire Çiftçiler Kooperatifi, 
Cumhuriyet tarihimizdeki 
ilklerdendir." 

Alt Komisyonun, Ankara 
dışındaki ilk yerinde incelemesini 
İzmir'de yapmasından mutluluk 
duyduğunu aktaran Aydın, şöyle 
devam etti: 

"Ülkemizde bulunan 
kooperatif ve üst kuruluşlarını; 
uluslararası kooperatifçilik 
ilke ve uygulamalarına uygun 
şekilde faaliyet gösteren, ortak 
sorumluluk ve kendi kendine 
yönetim esaslarına bağlı, şeffaflığı 
esas alan ve ortaklarının haklarını 
koruyan, çağdaş yönetim 
ilkelerini benimseyen, ekonomik 
ve bölgesel kalkınmaya katkıda 
bulunan ticari işletmeler haline 
getirmek amacıyla 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu’nda önemli 
değişiklikler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda 21 
Ekim 2021'de kabul edilmiştir. 
Söz konusu değişikliklerin 
hayata geçirilmesi için gerekli 
çalışmaları yürüten, başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere merkez 
ve taşrada kamu görevlilerine 
teşekkür ediyoruz."

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ALT KOMİSYONU
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Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürü Yunus Alkaç, 
hükümlülere dair ceza infaz 
kurumlarında yapılan iyi hal 
değerlendirmesiyle ilgili, 
"Önceki aşamalarda, koşullu 
salıvermeye kadar olan bu süreç 
daha Ceza İnfaz Kurumuna 
girdiği andan itibaren sanki 
onun bir hakkıymış, hiçbir 
değerlendirmeye muhtaç 
değilmiş gibi otomatik bir 
sistem üzerinden gidiyordu.  
Şu anki geldiğimiz nokta 
gerçekçi bir değerlendirme 
sistemi." dedi.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, AK 
PARTİ Bursa Milletvekili 

Hakan Çavuşoğlu başkanlığında 
24 Şubat’ta toplandı. 

Komisyona yapılan bireysel 
başvurularla ilgili bilgi veren 
Çavuşoğlu, toplam başvuru 
sayısının 9 bin 960 olduğunu 
belirterek, bu başvurulardan 
444'ünün işleme alınmadığını 
ifade etti. Modern ceza infaz 
rejimlerinin amacının suçlunun 
topluma kazandırılması ve ıslah 
edilmesi olduğunu ifade eden 
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 

"İnfaz hukukunun hükümlü 
özelindeki amacının infaz 
sürecinde gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin tespitindeki 

en önemli kıstas, hükümlünün 
infaz aşamasında iyi halli olup 
olmadığıdır. İyi halli olma, 
hükümlünün ıslah olduğunu 
ve infaz kurumundan çıktıktan 
sonra suç işlemeyeceğini garanti 
etmese bile, kurumda bulunduğu 
sürece bu hali muhafaza etmesi, 
en azından cezanın hükümlü 
özelinde önleme amacına hizmet 
ettiğini göstermektedir. Bu 
bağlamda, iyi halin belirlenmesi, 
ceza infaz hukukumuz 
bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Zira, hükümlülerin 
kurum içi hizmetlerde 
çalıştırılabilmesi, kendi istekleriyle 
nakledilebilmeleri, belli şartlarda 
mazeret izni kullanabilmeleri, 
denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanarak cezanın infaz 
edilmesi ve koşullu salıverilme 
gibi belli başlı imkânlardan 
yararlanabilmelerinin iyi halli 
olma koşuluna bağlanmış olması 
da bu konunun arz ettiği önemi 
göstermektedir." 

Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürü Yunus Alkaç, iyi hal 
durumunun infaz sistemine 
yeni giren bir mekanizma 
olmadığına işaret ederek "1 Ocak 
2021 tarihi itibarıyla kapsamlı bir 
değişiklik, tabiri caizse bir makas 
değişikliğine gidildi, ama ondan 
önceki aşamada da bizim tüm 
infaz mevzuatımızda iyi hal 

değerlendirmesi önceden de 
var olan bir sistemdi, olması da 
gerekiyor." dedi. 

Alkaç, modern hukuk 
devletlerinde cezanın infazının 
temel amacının birincil olarak 
hükümlüyü topluma yeniden 
kazandırmak, ıslah etmek, 
iyileştirmek, ikincil olarak da 
ıslahı mümkün olmayan, toplum 
açısından, kamu düzeni açısından 
risk teşkil eden kişiyi toplumdan 
belirli bir süre uzak tutmak 
olduğunu vurguladı. 

Mevcut sistemin değişmesiyle 
kriterlerin belli bir ölçüde 
somutlaştırıldığını, daha bilinebilir, 
daha objektif olduğunu ve 
denetlenebilir bir hale getirildiğini 
aktaran Alkaç, önceki aşamada 
otomatiğe bağlanmış bir iyi 
hal değerlendirme sistemi 
bulunduğunu dile getirdi. 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta başkanlığında 
toplanan Komisyon, Nükleer 
Düzenleme Kanunu Teklifi’ni 
tali komisyon olarak ele aldı. 
Görüşmelerin ardından Nükleer 
Düzenleme Kanunu Teklifi 
benimsendi.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgi 
paylaşan Komisyon Başkanı 
Balta, enerji kaynaklarının en 

iyi şekilde değerlendirilmesine 
ve Türkiye’nin enerjideki 
bağımlılığının azaltılmasına 
yönelik politikaları 
benimsediklerini, kanun teklifinin 
de bu çerçevede hazırlandığını 
söyledi. 

Teklif sahibi AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Oğuzhan Kaya ise 
atom enerjisi ile ilgili bilimsel, 
teknik ve idari çalışmalar yapmak, 
düzenlemek, desteklemek ve 
koordine etmek için Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) 
kurulduğunu anımsattı. 

TAEK’in çok önemli çalışmalar 
yaptığına dikkati çeken Kaya, 

gelinen aşamada nükleer enerji 
alanında yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyulduğunu, kanun 
teklifinin de bu ihtiyaç 
doğrultusunda hazırlandığını 
kaydetti. 

Kaya, teklifle uluslararası 
sözleşmeler dikkate alınarak, 
işletenin sorumluluğu, Türkiye 
sınırları içerisinde kurulacak 
nükleer tesislerin sigortalama ve 
diğer sorumlulukları gibi kapsamlı 
bir düzenleme yapıldığını belirtti. 

CHP İzmir Milletvekili Murat 
Bakan, günümüzde iklim 
politikalarının diğer politikaları 
belirlediğini, bu nedenle 
öncelikle iklime bakılarak hareket 
edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

HDP İzmir Milletvekili Murat 
Çepni, kanun tekliflerinin aceleyle 
hazırlandığını ve Mecliste 
yeterince tartışılmadan kabul 
edildiğini öne sürdü. 

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki 
Hakan Sıdalı, Mersin Akkuyu 
Nükleer Santralinin yüzde yüz 
yabancı sermayeli olduğunu 
ve bu tesisin Ruslar tarafından 

yapıldığını anımsattı. Rusya-
Ukrayna savaşına işaret eden 
Sıdalı, Mersin’deki Santralin 
Türkiye için bir güvenlik meselesi 
olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

Eleştirilere cevap veren Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Alparslan Bayraktar 
ise düzenlemenin tam olarak 
bu yapılan tespit ve eleştirileri 
gidermeye yönelik hazırlandığını 
belirtti. 

Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebi 
artan bir ülke olduğunu, bu talebi 
farklı kaynaklardan karşılamaya 
yönelik çalışmalar yaptıklarını, 
kanun teklifinin, nükleer tesis 
alanındaki hukuksal altyapının 
güçlendirilmesi için getirildiğini 
vurguladı. 

Bayraktar, Komisyon üyelerini, 
incelemelerde bulunmak üzere 
Mersin Akkuyu Nükleer Güç 
Santraline davet etti. 

Görüşmelerin ardından Nükleer 
Düzenleme Kanunu Teklifi 
benimsendi.

ÇEVRE KOMİSYONU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, eski 
başbakanlardan merhum 
Necmettin Erbakan'ı 
vefatının 11. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 27 Şubat’ta sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Merhum 
başbakanlarımızdan 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ı vefatının 11. yıl 
dönümünde rahmetle ve 
hürmetle yâd ediyorum. 
Merhum Erbakan, zorlu 
mücadelelerle geçen siyasi 
hayatında, siyaseti her şart 
altında sivil bir zeminde 
sürdürme kararlılığından 
asla vazgeçmeyerek, 'Millî 
Görüş' fikrinin anlamını 
yalnızca sözlerle değil 
eylemleriyle de hayata 
geçirdi." ifadelerine yer 
verdi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
millete olan inancı ve 
güveni doğrultusunda 
geliştirdiği "Yeniden Büyük 
Türkiye" idealinin banisi 
olan merhum Başbakan 
Erbakan'ın, cesareti, feraseti 
ve ilkeli duruşuyla daima 
örnek bir lider olarak 
hatırlanacağını belirtti. 

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
MERHUM 
BAŞBAKAN 
ERBAKAN’I ANDI



Eski ANAP Ordu Milletvekili 
Yılmaz Sanioğlu için 6 Ocak’ta 
Mecliste cenaze töreni 
düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı 
merdivenleri önündeki 
törene, Sanioğlu'nun 

ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
TBMM Başkanvekilleri Haydar 
Akar ve Nimetullah Erdoğmuş, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa 
Elitaş, TBMM İdare Amiri ve AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali 
Şahin, TBMM Kâtip Üyesi ve CHP 
Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 
eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 
eski Adalet ve Millî Savunma 
Bakanı Oltan Sungurlu, Türk 

İdareciler Derneği 
Genel Başkanı 
Saffet Arıkan Bedük, 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ordu 
Milletvekili Seyit 
Torun, AK PARTİ 
Ordu milletvekilleri 
Metin Gündoğdu 
ve Ergün Taşcı, 
Meclis bürokratları 
ile Meclis personeli 
katıldı. 

Törende, Sanioğlu'nun biyografisi 
okundu. Saygı duruşunun 
ardından dua edildi. Törenin 
sonrasında Sanioğlu'nun yakınları 
taziyeleri kabul etti. 

Sanioğlu'nun cenazesi, Ordu'nun 
Ünye ilçesinde, Merkez 
Büyük Cami'de kılınan cenaze 

namazının ardından Ataköy 
Zembek Aile Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

Ünye'de 1942 yılında doğan 
Sanioğlu, 18. dönemde Ordu 
Milletvekili olarak görev aldı. 
Ünyespor Kulübü Başkanlığı da 
yapan Sanioğlu, evli ve 2 çocuk 
babasıydı.

ESKİ ORDU MİLLETVEKİLİ SANİOĞLU VEFAT ETTİ

Ankara'da 80 yaşında vefat 
eden Yeniden Millî Mücadele 
Hareketi Lideri ve Millet Partisi 
Genel Başkanı Aykut Edibali 
için 15 Ocak’ta Mecliste cenaze 
töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı 
merdivenleri önündeki 
törene, Edibali'nin ailesi ve 

yakınlarının yanı sıra CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici,  
AK PARTİ TBMM Grup Başkanı 
İsmet Yılmaz ile çok sayıda 
yeni ve eski siyasetçi ile Meclis 
personeli katıldı.

Edibali için Hacı Bayram-ı Veli 
Camisi'nde öğle namazını 
müteakip cenaze namazı kılındı. 
Buradaki cenaze namazına, 

Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Demokrat Parti (DP) Genel 
Başkanı Gültekin Uysal ile 
akrabaları ve partililer katıldı.

Edibali'nin naaşı, 16 Ocak’ta, 
İstanbul'daki Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Camisi'nde 
öğle namazını müteakip kılınan 
namazdan sonra 
Üsküdar'daki 
Nakkaştepe 
Mezarlığı'na 
defnedildi.

1942 yılında 
Afyonkarahisar'ın 
Sandıklı ilçesinde 
dünyaya 
gelen Aykut 
Edibali, İstanbul 
Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeniden 
Millî Mücadele, Pınar, Bayrak, 
Gerçek dergi ve gazetelerinin 
kurucusu ve başyazarlığı 
görevlerini yapan Edibali, 19. 
dönemde Kayseri Milletvekili 
olarak seçildi. Islahatçı Demokrasi 
Partisi ve Millet Partisi Genel 
Başkanlığı da yapan Edibali, evli 
ve altı çocuk babasıydı.

MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI EDİBALİ İÇİN 
TBMM’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
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ESKİ BAKAN KUMBARACIBAŞI İÇİN 
MECLİSTE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında 
vefat eden eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Çetin Kumbaracıbaşı için 17 Şubat’ta Mecliste 
cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki 
törene, Kumbaracıbaşı'nın ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Sarıgül, AK PARTİ TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 
TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Haydar Akar ile 
eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından Kumbaracıbaşı için dua 
edildi. Kumbaracıbaşı Kocatepe Camisi’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

Covid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki 
Kumbaracıbaşı, 15 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen 
Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesinden mezun olmuş ve aynı üniversitede 
doktora derecesi almıştı. 18. ve 20. dönem Kocaeli,  
19. dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur 
Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile 
Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 
Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi 
olacaklarını belirtti.

Şentop, 17 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. 
Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan 
caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız."  

ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN, SILA ŞENTÜRK 
CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 13 Ocak’ta Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon 
Pinto'nun ailesi ile görüşerek başsağlığı diledi.

Şentop, Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto ile  
telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
BENSİYON PİNTO’NUN AİLESİNE TAZİYE
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP MALCOLM X’İ ANDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 21 Şubat 1965’te uğradığı suikast sonucu öldürülen 
Amerikalı Müslüman, insan hakları savunucusu ve siyasetçi Malcolm X’i, vefat yıl dönümünde andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malcolm X’in “Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın 
hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur, iyi veya kötü insanlar vardır.” 
sözlerine yer vererek, “İnandığı değerleri haykırmaktan çekinmeyerek, duruşuyla tüm dünyaya 
örnek olan Malcolm X’i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini 
kullandı.



TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
hayatını kaybeden 
oyuncu Fatma Girik 
için başsağlığı mesajı 
yayımladı.
Şentop, sosyal 
medya hesabından 
yayımladığı 
mesajında, 
"Sinemamızın 
unutulmaz filmlerinin 
büyük oyuncusu 
Fatma Girik'e Allah'tan 
rahmet diliyorum. 
Sinemamızın, 
sevenlerinin ve 
ailesinin başı sağ 
olsun." ifadelerini 
kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN 
FATMA GİRİK 
İÇİN TAZİYE

114 MECLİS HABER DERGİSİ OCAK -ŞUBAT 2022



18, 19, 20. Dönem İzmir Milletvekili

Veli AKSOY
(1922 - 2022)

51. Hükümet Bayındırlık ve İskân Bakanı

Tunç BİLGET
(1941 - 29.01.2022)

22. Dönem Kocaeli Milletvekili

Salih GÜN
(1946- 2022)

15. Dönem Aydın Milletvekili

İsa AYHAN
(1931 - 2022)

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi

Uğur ALACAKAPTAN
(1934 -22.01.2022)

16. Dönem Bolu Milletvekili

Ahmet Haluk 
KARABÖRKLÜ
(1930 - 06.02.2022)
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16. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Hasan SEYİTHANOĞLU
(1939 - 17.02.2022)

12, 13. Dönem Kırklareli Milletvekili

Hasan Tahsin UZUN
(1925 - 20.02.2022)

22. Dönem Giresun Milletvekili

Mehmet IŞIK
(1938 - 10.02.2022)

17, 18. Dönem Konya Milletvekili

Abdurrahman BOZKIR
(1927 - 14.02.2022)

16. Dönem Niğde Milletvekili
20, 21. Dönem Aksaray Milletvekili
41, 57. Hükümet Devlet Bakanı

Sadi SOMUNCUOĞLU
(1940- 28.02.2022)
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102. Yılında 23 Nisan 
Çocuk Şarkısı Söz ve 
Beste Yarışması

Sanatçılar en iyi 
şarkıyı yazabilmek için 
yarışacak.

Yarışmanın sonuçları  
8 Nisan’da açıklanacak.

Türkiye’nin 
Çocuklarından,  
Türkiye Resimleri

Yurtdışında yaşayan 
Türk çocukları Türkiye’yi 
resmediyor. 

Yarışmaya son başvuru 
tarihi 18 Mart.

Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 
düzenlenen  
“23 Nisan Çocuk ve 
Gençlik Buluşmaları 
Satranç Turnuvası” 
 
07-08, 09-12 ve 13-20 
olmak üzere 3 farklı 
yaş kategorisinde 
48’er sporcunun 
mücadelesi devam 
ediyor.

23 Nisan 
“Mahallede 
Maç Var” Futbol 
Turnuvası

81 ilden 188 kız, 1.381 
erkek takımı olmak 
üzere 17.259 sporcuyla 
devam ediyor.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Resmî Yayın Organı

“DARBE BIR IHANETTIR, INSANLIK SUÇUDUR!”
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