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TBMM’NİN 
AÇILIŞININ  
102. YILI
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TBMM’nin açılışının 102. yılı ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 

dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı 
önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un Atatürk 
Anıtı’na kırmızı ve beyaz 
karanfillerden oluşan çelenk 
bırakmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal 
Marşı okundu. 

Törene, TBMM Başkanvekilleri 
Süreyya Sadi Bilgiç,  
Haydar Akar, Nimetullah 
Erdoğmuş, AK PARTİ Grup 
Başkanı İsmet Yılmaz, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel,  
İYİ Parti Grup Başkanvekili 

Müsavat Dervişoğlu, TBMM 
Başkanlık Divanı üyeleri, 

milletvekilleri ile TBMM idari 
personeli katıldı.

TBMM’NİN 
AÇILIŞININ  
102. YILI



Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop 

başkanlığındaki devlet erkânı, 
TBMM’nin açılışının 102. yıl 
dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla Anıtkabir’de 
düzenlenen törene katıldı.

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

Aslanlı Yol’dan yürüyerek 
Atatürk’ün mozolesine gelen 
heyet, TBMM Başkanı Şentop’un 
mozoleye çelenk bırakmasının 

ardından saygı duruşunda 
bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. 

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra 
fotoğrafı çekiminin ardından 

Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen 
Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir 
Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz 
Atatürk; teşekkülüne öncülük 
ettiğiniz ve ilk başkanlığını 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAŞKANLIĞINDAKİ 
DEVLET ERKÂNI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ
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yaptığınız Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin açılışının 102. yıl 
dönümü vesilesiyle buradayız. 

Millî Mücadele’nin başkumandanı 
olarak, milletimizi büyük bir diriliş 
gayesi etrafında birleştirdiniz 
ve bizler için bu cennet vatanın 
ebedî yurdumuz olduğunu tescil 
ettirdiniz. 

Sizlerden aldığımız ilhamla 
millî hâkimiyetten ve tam 
bağımsızlığımızdan ne bugün 
ne de gelecekte asla taviz 
vermeyecek bir şuurla yolumuza 
devam ediyoruz. 

Geçen yüz yılda milletçe çok 
büyük badireler atlattık; ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
büyük milletimizden aldığı güç 
ve destekle iradesini hâkim ve 
amil kıldı. 

Yüce Meclisimiz, bu anlayışla 
aziz milletimize hizmet etmeye 
bugün de devam etmektedir. 

Dünyada başka bir meclise 
nasip olmadığı veçhile, kurtarıcı, 
kurucu ve gazi sıfatlarını haiz 
yüce Meclisimiz, demokrasimize 
kastedecek dâhilî ve haricî 
düşmanlara karşı, zatıâliniz ve 

İlk Meclisin değerli vekillerinin 
verdiği mücadeleden aldığı feyz 
ve milletimizden aldığı destekle 
demokrasiyi savunmaya devam 
edecektir. 

Nitekim, 15 Temmuz’da hain 
darbe teşebbüsü sırasında, Yüce 
Meclisimiz aynı ruhla mücadele 
etmiş ve ikinci defa gazi unvanını 
almıştır. 

Siz 100 yıl önce ‘Meclisten önce 
ordu gerekir, para gerekir.’ 

diyenlere ‘Evvela meclis, 
sonra ordu. Orduyu 
yapacak millet ve ona 
vekâleten meclistir.’ 
demek suretiyle millet 
iradesini, o günkü zor 
şartlarda dahi her şeyin 
önüne koymuştunuz. Bu 
şiarla sağlam temeller 
üzerine inşa ettiğiniz 
Meclisimiz, orduyu 
da kurmuş, düşmanı 
da yenmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz, 
kuruluşundan itibaren 
sahip olduğu bu ruhla 
çizdiğiniz o kutlu yolda, 
yılmadan yürümeye 

devam etmektedir. Emanetiniz 
olan Cumhuriyetimiz güvenli 
ellerdedir, devletimize yönelik 
her türlü tehdide karşı  
milletimiz yekvücut olarak 
mücadele etme azim ve 
kararlılığındadır. 

Bu vesileyle sizi ve Millî 
Mücadele’yi birlikte yürüttüğünüz 
yol arkadaşlarınızı ve ahirete 
intikal etmiş milletvekillerimizi 
rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum. Ruhunuz şâd olsun.”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, milletin bekasına 
yönelik saldırı bir asır  

önce akamete uğratılmış olsa da 
bugün farklı kisve ve şekillerde 
yeniden ortaya çıktığını ve 
gelecekte de çıkmaya devam 
edeceğini belirterek,  
“Bu sebeple Millî Mücadele 
tarihin bir döneminde yapılmış 

ve tamamlanmış bir süreç 
değildir, Millî Mücadele süreklidir, 
kesintisiz devam etmektedir, 
devam edecektir.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik  
ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 
açılışının 102’nci yıl dönümü 
dolayısıyla Ulus’taki Birinci  
Meclis binasında tören 
düzenlendi. 

Törene, TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişci,  
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal,  
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz 
ve TBMM’de grubu bulunan 
siyasi parti temsilcileri ile bazı 
milletvekilleri katıldı. 

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

TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk 
binasının abidevi oluşunun, 
fiziksel özelliğinden değil, tarihin 
en zor döneminde, milletin 
istiklal ve istikbal mücadelesine 
ev sahipliği yapmasından 
kaynaklandığını söyledi. 

Şentop, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşları olmak üzere, istiklal 
uğruna canını feda eden aziz 
şehitlere de rahmet diledi. 

21 Nisan 1920’de, “Heyet-i 
Temsiliyye Reisi” sıfatıyla Mustafa 
Kemal Paşa’nın yayınladığı 
genelgeye işaret eden Şentop, 
genelgede, Meclisin açılışı 
münasebetiyle bütün şehirlerde 

TBMM’NİN 
AÇILIŞININ 
102. YIL 
DÖNÜMÜNDE 
BİRİNCİ 
MECLİSTE 
TÖREN 
DÜZENLENDİ
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ve Ankara’da hatimler ve 
Buharî-i Şerifler okunacağının, 
bereketinden istifade etmek 
amacıyla açılış için özellikle cuma 
gününün seçildiğinin, cuma 
namazından sonra Sancak-ı 
Şerif’le beraber Hacı Bayram-ı 
Velî Camii’nden Meclis binasına 
yürüneceğinin bildirildiğini 
hatırlattı. 

Ankara’nın manevi mimarı Hacı 
Bayram-ı Velî Hazretleri’nin 
huzurunda toplanıldığını aktaran 
Şentop, cuma namazından sonra 
açılış merasimi için heyecanla 
toplanan binlerce insanın, 
sevinç gözyaşları eşliğinde ve 
dualar okuyarak, Meclis binasına 
geldiğini ve ilk oturumun 
başladığını anlattı. 

Meclisin açılışında ilk oturuma 
en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık 
yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in 
konuşmasından bir bölümü 
okuyan Şentop, Şerif Bey’in 
konuşmasının son paragrafındaki, 
“Milletimizin içeride ve dışarıda 
tam bağımsızlık anlayışı içinde, 
mukadderatını bizzat deruhte ve 
idare etmeye başladığının bütün 
cihana ilanı” sözlerine dikkati 
çekti. 

Şentop, Meclisin ifa ettiği büyük 
vazifeyi, ilk Başkanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu çatı altında 
şöyle dile getirdiğini aktardı: 

“23 Nisan 1920, Türkiye millî 
tarihinin başlangıcı ve yeni bir 
dönüm noktasıdır. Bütün bir 
cihan-ı husumete karşı kıyam 
eden Türkiye halkının, Büyük 
Millet Meclisini vücuda getirmek 
hususunda gösterdiği harikayı 
ifade eder. Büyük Millet Meclisi, 
Türk milletinin asırlar süren 
arayışlarının özü ve onun bizzat 
kendisini idare etmek şuurunun 
canlı bir timsalidir. Türk milleti, 
mukadderatını, Büyük Meclisinin 
kifayetli ve vatanperver eline 

tevdi ettiği günden itibaren, 
karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve 
ümitleri boğan felaketlerden, 
milletin gözlerini kamaştıran 
güneşler ve zaferler çıkarmıştır.” 

Mustafa Şentop, Millî 
Mücadele’nin ilk esasının 
şüphesiz ki “tam bağımsızlık 
hedefi” olduğunun altını 
çizerek, “İkinci büyük esas ise 
tam bağımsızlık yolundaki 
mücadeleyi mutlaka ve sadece 
millete dayanarak, milletten 
meşruiyet alarak yönetmektir. 
Vatanın içinde bulunduğu 
ateş çemberinde ‘Önce ordu 
kurmalıyız.’ diyenlere Mustafa 
Kemal Atatürk, ‘Önce meclis’ diye 
diretiyordu, ‘Önce meşruiyet, 
çünkü meclis, millî dertlerin 
şifahanesidir.’ diyordu.” ifadelerini 
kullandı. 

Şentop, “İlk Meclis binamız, bu 
sıralar, kürsüler çok şeye şahit 
oldu, ateşli konuşmalar, sert 
tartışmalar, uzun müzakere 
ve istişareler, İstiklal Marşı’nın 

okunması ve kabulü, kazanılan 
zaferlere şahitlik etmenin 
gururu. Bu Meclisin havasını 
böyle özel bir günde teneffüs 
etmek, o anları anmak, 
zihinlerimizde canlandırmak, 
yüreğimizde hissetmek aslında 
ne denli zor ve şerefli bir vazife 
yaptığımızı bizlere hatırlatıyor.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Gazi Meclisin açılışının 102’nci 
yılını kutlayan Şentop, ramazanın 
millete, İslam dünyasına ve 
tüm insanlığa esenlik ve barış 
getirmesini diledi. 

Şentop, konuşmasını, “102’nci yılını 
idrak ettiğimiz Gazi Meclisimizi 
saygıyla selamlıyorum.” sözleriyle 
tamamladı. 

Konuşmasının ardından Meclis 
Özel Defteri’ni imzalayan 
Şentop, 100 yıl önce asılan, 
bugün de camekânda 
sergilenen Türk Bayrağı önünde, 
beraberindekilerle fotoğraf 
çektirdi.
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TBMM Genel Kurulu, 
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop başkanlığında, 

TBMM’nin açılışının 102. yılı ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla özel 
gündemle toplandı. 

Şentop, birleşimi açtıktan sonra 
yaptığı konuşmada, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
102. açılış yıl dönümünün millete, 
soydaşlara, akraba topluluklara 
ve yüreğinde Türkiye sevgisi 
bulunan bütün dostlara kutlu 
olmasını diledi.

Gazi Meclisin ilk Başkanı Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
onun mücadele arkadaşlarını, 
vatan uğruna canlarını feda eden 
şehitleri ve gazileri saygı, şükran 
ve minnetle yâd eden Şentop, 
“Tarih, bugünün sorunlarına güç 
yetiremeyenlerin sığınağı değil, 
yarını inşa iradesinin kaynağı 
olmalıdır.” dedi.

“Memleketin her meselesi 
milletle birlikte, milletin 
iradesine dayanarak 
çözülebilir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının ve Millî Mücadele 
döneminin milletin her bir ferdi 
için güncelliğini yitirmeyen bir 
tefekkür vesilesi olduğuna dikkati 

çeken Şentop, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“102 yıl önce toplanan Yüce ve 
Gazi Meclisin, enkaza dönmüş, 
işgal ve ilhak tasallutuyla 
kuşatılmış bir vatanda, tam 
bağımsızlık iddiasını yükseltmek 
ve tahakkuk ettirmek üzere inşa 
edilmiş muhkem bir hürriyet 
karargâhı olduğunu bilmeye 
mecburuz. Yine bilmeye 
mecburuz ki bu Yüce Meclisin 
Millî Mücadele’yi zaferle 
neticelendiren gayretinin 
temelinde, Kuva-yı Millîye ruhu 
yatmaktadır. Kuva-yı Millîye 
ruhu denildiğinde, belli bir 
zaman diliminde, donmuş, şeklî 
temsillere hapsedilmiş bir tarihî 
gerçekliği anlamamak lazımdır. 

Kuva-yı Millîye ruhu, yokluğa, 
esarete, zillete ve kendisine 
yabancı telakkilere mahkûm 
edilmeye çalışılması halinde, 
aziz milletimizin, tarihinden 
ve özünden kaynaklanan 
bir hamleyle doğrulmasını 
mümkün kılan imanın, iradenin 
tezahürüdür. Dolayısıyla bu 

TBMM Başkanı 
Şentop: “Çocuklarımızı 
ve gençlerimizi millî ve 
manevi değerlerimizle 
donatıp, kendi ayakları 
üzerinde duran, istiklal 
ve hürriyet âşığı, çağın 
gerektirdiği donanıma 

ve niteliklere 
sahip kişiler olarak 

yetiştirmeliyiz.”

23 NİSAN ÖZEL OTURUMU
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ruh, tarihin belli bir döneminde 
kalmış olmayıp, milletimizin 
varlığı devam ettikçe ilelebet 
dayanacağı iman ve iradenin 
adıdır.”

Millî Mücadele’nin karargâhı 
olan Meclisin bugüne bıraktığı 
iki önemli miras olduğunu 
belirten Şentop, “Bunlardan ilki, 
bahsettiğimiz üzere bağımsızlık 
uğruna pazarlıksız, korkusuz ve 
milletimizin şerefine yakışır bir 
cesaretle mücadele etme azim 
ve kararlılığıdır. Birinci Meclisin 
sonraki nesillere bıraktığı diğer 
önemli miras ise memleketin 

her meselesinin milletle birlikte, 
milletin iradesine dayanarak 
çözülebileceğidir.” diye konuştu.

“Demokrasimiz olgunlaşmış, 
darbelerle ve darbecilerle 
mücadele başarıya ulaşmıştır.”

Millî Mücadele’nin TBMM 
tarafından yürütülmesinin, 
ülkenin en hayati meselelerinde 
bile milletin idareye paydaş 
kılınma hassasiyetinin bir sonucu 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“Geçen 102 yılda zaman zaman 
bu hassasiyetin kesintiye 
uğradığı, millî iradenin zapturapt 

altına alındığı dönemler olduysa 
da demokrasimiz olgunlaşmış, 
darbelerle ve darbecilerle 
mücadele başarıya ulaşmıştır. 
Şüphesiz ki bu başarı, milletimizin 
kararlı ve ısrarlı tavrının 
sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde bir 
çatışmanın, bir mücadelenin, bir 
güç yarışının olduğunu belirten 
Şentop, şunları kaydetti: “Cevap 
çok açıktır. Tüm bu çatışmalar 
ve güç mücadeleleri karşısında 
Türkiye, şüphesiz bir biçimde 
uluslararası hukuktan yanadır ve 
politikalarını belirlerken yegâne 
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kıstas, aziz milletimizin hak ve 
çıkarlarıdır. Kör bir inatla, hesapsız 
bir tarafgirlikle değil, milletimizin 
selametini esas alma, ülkemizin 
refahına ve geleceğine aykırı 
hiçbir angajmana girmeme 
kararımız katidir. Fakat hadiseler 
ne yönde seyrederse seyretsin, 
ne tür dengeler kurulursa 
kurulsun, Türkiye bölgesel ve 
küresel düzeyde, iddialarından 
sapmayacak, bölgesinin ve bütün 
insanlığın esenliği için inisiyatif 
almaktan kaçınmayacaktır.

İlhamını Millî Mücadele’den ve 
gücünü aziz milletimizden alan 
Türkiye Cumhuriyeti, hegemon 
güçlerin kurduğu diplomasi 
masalarında artık bir sorun 
başlığı olarak değil, çözüme 
katkısı aranan bir aktör olarak 
bulunmaya kararlıdır. Yüz yıl 
önce ve tamamen tükendiği 
varsayılan bir dönemde azim ve 
kararlılığıyla ayağa kalkan, âdeta 

küllerinden yeniden doğan 
Türkiye, bugün daha güçlü, daha 
coşkulu ve daha diridir. Dünyanın 
ne yöne evrileceği, ortaya çıkan 
yeni dünya düzeninin niteliği 
elbette uzun uzun tartışılacaktır. 
Fakat şüphesiz ki Türkiye, yeni 
dünya düzeninde de söz ve iddia 
sahibi olacaktır.”

“Türkiye bölgesel ve küresel 
düzeyde, iddiasını daha somut 
ortaya koymaktadır.”

Şentop, Türkiye’nin bölgesel 
ve küresel düzeyde, iddiasını 
gün geçtikçe daha somut 
bir biçimde ortaya koymak 
konusunda kararlı olduğunu 
vurgulayarak, bu kararlılığın 
gereği olarak Türkiye’nin terörle 
mücadelesinin başarıyla devam 
ettiğini, belirleyici neticeler elde 
edildiğini kaydetti.Türkiye’nin çok 
uzun yıllar askerî darbelerle ve 
terörle istikrarsızlaştırıldığını, içine 

kapanmaya mecbur bırakıldığını 
ifade eden Şentop, “En son 15 
Temmuz darbe girişiminde tanık 
olduğumuz bu yıkıcı saldırılar, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kararlılığı ve liderliği, 
milletimizin basireti, dirayeti ve 
cesaretiyle boşa çıkarılmıştır. 
Terör de devletin bütün ilgili 
birimlerinin gayreti ve insanüstü 
mücadelesiyle bitme noktasına 
getirilmiştir.” dedi.

TBMM’nin kuruluşunun çocuklarla 
birlikte kutlanması fikrinin son 
derece önemli olduğuna dikkati 
çeken Şentop, şanlı bir geçmişe 
sahip bir milletin güçlü bir 
geleceğe yürümesindeki azmin 
kaynağını, bütün heyecanını ve 
şevkini çocukların kalplerinden ve 
ruhlarından aldığını dile getirdi. 

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi 
millî ve manevi değerlerimizle 
donatıp, kendi ayakları üzerinde 

23 Nisan özel oturumunu Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve  
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi.

Genel Kurul Toplantısı’nı bazı ülkelerin  
Ankara Büyükelçileri kordiplomatik  
locasından takip etti.
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duran, istiklal ve hürriyet âşığı, 
çağın gerektirdiği donanıma 
ve niteliklere sahip kişiler olarak 
yetiştirmeliyiz.” ifadesini kullanan 
Şentop, bu bakımdan eğitim 
kurumlarına, başta Millî Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere bütün 
bakanlıklara ve sivil toplum 
örgütlerine, en önemlisi de 
ailelere büyük sorumluluklar ve 
görevler düştüğünü söyledi.

Çocuklara ve gençlere seslenen 
Şentop, şu ifadeleri kullandı: 
“Sevgili çocuklar ve gençler, 
geçmişi parlak başarılarla ve 
insani değerlere saygıyla dolu bir 
milletin mensubusunuz. Mensup 
olduğunuz milletin tarihi, bir 
faziletler kitabı sayılacak kadar 
insani hasletlerin sergilendiği bir 
dönemdir. Tarihimizi öğrendikçe 
daha büyük işler yapmak kudretini 
kendinizde bulursunuz. Başka 
milletleri ve toplumları küçük 
görerek değil, bütün insanlığın 

faydasına olacak insani erdemleri 
ve gayreti taşıdıkça devletimizi 
büyütür ve güçlendirebilirsiniz. 
Atalarınızın, büyüklerinizin çetin 
fedakârlıklarla ve bedellerle 
kazanıp sizlere devrettiği vatanı, 
devleti ve medeniyet değerlerini 
daha ileri noktalara taşımak sizin 
elinizdedir. 23 Nisan 2022, Millî 
Mücadele’yi yöneten Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılışının 
102. yıl dönümünü kutladığımız 
bugün, gurur, sevinç ve bu Gazi 
Meclise emek verenlere şükran 
duyma günüdür.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Meclisin açılışının 102. yılı 
dolayısıyla kutlamaları kabul etti

TBMM Tören Salonu’ndaki 
kabul töreni, İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. 

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl 
aradan sonra gerçekleştirilen 

törene Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar,  
Millî Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, TBMM Başkanvekilleri 
Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar 
Akar ve Nimetullah Erdoğmuş, 
Genelkurmay Başkanı  
Orgeneral Yaşar Güler ve  
TSK komuta kademesi,  
BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, AK PARTİ Grup Başkanı 
İsmet Yılmaz, İYİ Parti Grup 
Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel,  
MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili 
Müsavat Dervişoğlu, AK PARTİ 
Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,  
eski TBMM Başkanı Mehmet  
Ali Şahin ile diğer protokol üyeleri 
katıldı. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,  
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve  
Sayıştay Başkanı Metin Yener, özel oturumu izledi.

Genel Kurul Toplantısı’nı Genelkurmay Başkanı  
Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de  
takip etti.
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN:  
“TÜM 
ÇOCUKLARIMIZIN  
VE DÜNYA 
ÇOCUKLARININ 
BAYRAMINI 
KUTLUYORUM”

“Tarihimizden 
tevarüs ettiğimiz 
güç, çocuklarımızdan 
aldığımız heyecan ve 
enerjiyle büyük ve 
güçlü Türkiye’yi inşa 
ederek çocuklarımıza, 
gençlerimize ve tüm 
vatandaşlarımıza 
müreffeh, huzurlu bir 
ülke bırakmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kurtuluş 
Savaşı’ndan 15 Temmuz’a 
işgalcilerin, darbecilerin ve 
vesayet odaklarının ülkemize 
ve millet iradesine yönelik 
tüm saldırılarına karşı sarsılmaz 
bir duruş sergileyen Gazi 
Meclisimiz, ilelebet millî iradenin 
bayraktarlığını yapacağını ortaya 
koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj 
yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre Erdoğan, 
mesajında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 102’nci 
yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
tebrik etti.

“Millî iradenin tecelligâhı Millet 
Meclisimizin teşekkül ettiği, 
Cumhuriyetimizin kuruluşuna 
giden yolun açıldığı bu müstesna 
günün ülkemiz, milletimiz ve 
çocuklarımız için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum.” ifadelerini 
paylaşan Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Şan ve şerefle bir asrı geride 
bırakan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, ‘Hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir.’ şiarıyla millî 
egemenliğimizin yıkılmaz 
tecelligâhı olmaya devam 
edecektir. 

Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a 
işgalcilerin, darbecilerin ve 
vesayet odaklarının ülkemize 
ve millet iradesine yönelik 
tüm saldırılarına karşı sarsılmaz 
bir duruş sergileyen Gazi 
Meclisimiz, ilelebet millî iradenin 
bayraktarlığını yapacağını ortaya 
koymuştur.

23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal 
tarafından geleceğimizin teminatı 
çocuklarımıza armağan edilmesi 
ise bugünün anlamını daha da 
pekiştirmiştir. 

Biz de tarihimizden tevarüs 
ettiğimiz güç, çocuklarımızdan 
aldığımız heyecan ve enerjiyle 

büyük ve güçlü Türkiye’yi 
inşa ederek, çocuklarımıza, 
gençlerimize ve tüm 
vatandaşlarımıza müreffeh, 
huzurlu bir ülke bırakmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir 
dünya idealine de katkı sunacak 
2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız 
doğrultusunda gayret göstermeyi 
sürdürüyoruz.”

Kuruluşundan bu yana,  
Meclis çatısı altında ülkeye  
hizmet etmiş tüm 
milletvekillerine, millet adına 
şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk Başkanı olan 
Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş 
Savaşımızı sevk ve idare eden ilk 
Meclisteki tüm milletvekillerini, 
istiklalimizi ve istikbalimizi 
borçlu olduğumuz bütün 
kahramanlarımızı rahmetle ve 
minnetle yâd ediyorum. 

Tüm çocuklarımızın ve dünya 
çocuklarının bayramını 
kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN  
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle: 

“Aziz Milletim, 

Millî iradenin tecelligâhı Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin 
kuruluşunun 102’nci yıl dönümünü 
ve dünyadaki tek çocuk bayramı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. 

Yüreği Türkiye için çarpan herkesi 
ve elbette bu bayramın ithaf 
edildiği sevgili çocuklarımızı, 
birlik ve dirlik içinde, huzur ve 
mutlulukla daha nice bayramlarda 
buluşturmasını Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum. 

Milletimizin mevcudiyetine 
ve istiklaline kastedildiği bir 
dönemde, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Amasya Tamimi’nde 
zikrettiği “Milleti yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır!” düsturu 
ışığında, milletimiz Meclisini 
kurmuş ve mukadderatını tayinde 

kendi iradesini bu Meclis eliyle 
hâkim kılmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülü ile birlikte 
bütün dünyaya yeni devletin 
temelinin “Milletin kayıtsız şartsız 
egemenliği olduğu” ilan edilmiştir. 

23 Nisan 1920 itibarıyla, ülkemizin 
pek çok yeri ve hatta o 
dönemdeki başkentimiz, İstanbul 
işgal altındayken, emperyalistler 
ve uşakları tarafından milletimize 
yönelik, tarihinin en ağır saldırısı 
icra edilirken dahi, Gazi Mustafa 
Kemal ve mücadele arkadaşları 
milletin iradesini her şeyin üstünde 
görerek yüce Meclisimizin açılışını 
yaptılar. 

İşgal ve savaş şartlarında, 
kargaşanın hâkim olduğu bir 
siyasi iklimde, milletimizin iradesini 
hâkim kılabilmek için her ilde 
mümkün olan en temsili Meclisin 
meydana getirilmiş olması takdire 
şayandır. 

İlk Meclisin vatansever 
milletvekilleri hem cephede hem 
Mecliste görev ifa etmişlerdir. 
Dünyada bir benzeri daha 
olmayan kurucu ve kurtarıcı 

sıfatlarını haiz Meclisimiz aynı 
zamanda gazi Meclistir. Bu yüce 
Meclis, 1876’dan beri süregelen, 
millî egemenliğe dayalı demokrasi 
ve yönetim anlayışımızın kalesi 
olarak milletimize ilelebet hizmet 
etmeye devam edecektir. 

Savaşların gölgesinde kurulan 
ve müteaddit defalar darbelerle 
sınanan millî iradenin tecelligâhı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 
Temmuz darbe girişimine karşı 
yüksek kahramanlıkla direnmiş; 
kökü dışarıda olan vatan hainleri 
tarafından bombalanmasına 
rağmen, tüm milletvekillerimizin 
kenetlenmesiyle darbenin 
akamete uğratılmasında önemli 
rol oynayarak adını demokrasi 
tarihimize altın harflerle 
yazdırmıştır. Bu vesileyle ikinci 
kez gazi sıfatını alan Meclisimizin, 
bundan sonra da demokrasimizin 
kalesi olmaya devam 
edeceğinden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Bir asrı geride bırakan Yüce 
Meclisimizin, ilk başkanı Gazi 
Mustafa Kemal ve mücadele 
arkadaşları başta olmak üzere, 
üstün hizmetlerine daima minnet 
duyacağımız kurtuluş dönemi 
vekillerini, sonraki dönemlerde 
bu Yüce Mecliste görev yapan 
ve Hakk’ın rahmetine kavuşan 
bütün vekillerimizi hayırla yâd 
ediyorum. 

Ruhları şâd olsun. 

Meclisimizin kuruluş düsturu 
olan “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.” ilkesine sıkı sıkıya 
bağlı kalarak, milletin emanetine 
sahip çıkmayı kararlılıkla 
sürdüreceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
açılışının 102’nci yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımız kutlu olsun.”
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yılında,  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu 
ile TBMM Genel Kurulu çocuk sesleriyle şenlendi. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 
102. yılı ve 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde, 
“Milletin Çocukları Meclisin 
Çocukları” projesi kapsamında 
“23 Nisan Çocuk Özel Oturumu” 
gerçekleştirildi. 102 çocuğun 
katılımıyla toplanan TBMM Genel 
Kurulu, çocuk sesleriyle şenlendi. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
oturumu açtıktan sonra salonda 
bulunanları İstiklal Marşı’na davet 
etti. Konuşmasında çocukların 
bayramını kutlayan Şentop, 
“Milletimizin evi TBMM’ye hoş 
geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. 
Meclisimizi çocuk bahçesine 
çevirdiniz.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasına şöyle devam 
etti: “Dünyanın ilk ve tek çocuk 
bayramının sahipleri olarak 
bütün dünya çocuklarına barışın, 
paylaşmanın ve kardeşliğin en 

güzel yüzü olduğunuzu bugün 
hatırlatma hakkına ve önceliğine 
sizler sahipsiniz”. 

Şentop, Millet Meclisinin kuruluş 
gününü, çocuklara bayram 
olarak armağan eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 

aydınlık geleceğin dimağı olacak 
çocuklara duyduğu sevgi ve 
güveni, bu bayramla gösterdiğini 
söyledi. 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, 
işgal edilerek topraklarına 
el konulan vatanı, ilk olarak 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu 
6. sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez’e devretti.

TBMM  
Genel Kurulu  

“23 Nisan Çocuk 
Özel Oturumu”  ile 

toplandı.
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MİLLETİN  
ÇOCUKLARI  

MECLİSİN  
ÇOCUKLARI

102 yıl önce Meclis kurarak 
kurtardığını belirten Şentop, 
“23 Nisan, şanlı bir geçmişe 
sahip büyük milletimizin, yeni 
Türkiye tarihinin en önemli 
dönemeci, başlangıcıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Başta Mustafa Kemal olmak 
üzere silah arkadaşlarına ve 
bugüne kadar hizmet etmiş 
ve bu dünyadan ayrılmış 
milletvekillerine saygı ve 
şükranlarını sunduğunu belirten 
Şentop, “Ruhları şâd olsun.” dedi. 

Şentop, Başkanlık Divanı için 
seçim yapılacağını duyurduktan 
sonra oylamaya geçti. Özel 

oturumda Mamak Atlıoğlu 
Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Havva 
Dilay Gülez, Şentop’tan başkanlık 
koltuğunu devraldı. 

Gülez, bugünün anlamını daha 
iyi kavrayabilmek için bir araya 
geldiklerini dile getirerek,  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutladı. 

Dünya çocuklarına bayram 
armağan eden ilk ve tek ülke 
olmanın mutluluğunu ve 
gururunu yaşadığını anlatan 
Gülez, 23 Nisan’ı çocuklara 
bayram olarak armağan eden 
Atatürk’ü, saygı ve sevgiyle 
andığını kaydetti. 

Mustafa Şentop’a da çocukları 
ağırlamasından dolayı teşekkür 
eden Gülez, Şentop’un Meclis 
bahçesini çocuk bahçesine 
çevirdiğini söyledi. Gülez, 
bilimden sanata ve spora, hemen 
her alanda Meclis bahçesinde 
bir şeyler öğrendiklerini ve 
oyunlar oynadıklarını dile 
getirerek, “23 Nisan’ın anlamını, 
büyüdüğümüz zaman bizden 
sonra teslim alacak çocuklara 
öğreteceğimizden kuşkunuz 
olmasın.” diye konuştu. 

Dünyadaki tüm çocukların 
savaşlardan uzak, barış içinde, 
mutlu olmalarını istediklerini 
kaydeden Gülez, daha sonra Ali 
Kuşçu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 
Berat Emir Sel’i konuşma yapması 
için kürsüye davet etti. 

TBMM Başkanı Şentop:  
“Sorunları savaşarak çözeceğini 
düşünen yetişkinlere, büyüklere, 

bütün çocukların barış ve 
kardeşlikle paylaşılan bir  

dünyanın daha güzel bir dünya 
olduğunu duyurmanın en güzel  
anı 23 Nisan Çocuk Bayramı’dır.”
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Sel, televizyondaki bütün 
savaş sahnelerinde ve savaş 
ortamlarında ailelerini kaybetmiş 
çocukların bulunduğuna, 
yaralanan, sakat kalan çocukların 
savaştan zarar gören önemli bir 
kesimi oluşturduğuna işaret etti. 

Dünyadaki bütün çocukların 
savaşlardan uzak, barış içinde 
kardeşçe yaşamalarını arzu 
ettiğini ifade eden Sel, “Biz, 
bugünün çocukları, yarının 
büyükleri olarak bu güzel 
amaç için hep birlikte ve çok 
çalışmalıyız. 

Barışı ve paylaşmayı bütün 
herkese öğretmeli, sonra da 
adaletli bir dünya oluşturmak için 
herkesi iş başına davet etmeliyiz.” 
dedi. 

Sel, iklim değişiklikleri ve küresel 
ısınmanın temelinde dünyayı 
kirletenler olduğunu, gelecek 
nesillerin bundan çok zarar 
göreceğini söyledi. 

Devletlerden bu konuya duyarlı 
olmalarını beklediklerini ifade 
eden Sel, doğal hayata ve 
temizliğe ihtiyaç duyulduğunu 
dile getirdi. 

Sel, az tüketmeye ve sade 
yaşamaya herkesin özendirilmesi 
gerektiğini, aileye, arkadaşlara, 
dünyadaki bütün canlılara, 
insanlara karşı sevgi ve 
merhamet beslemenin insanlık 
görevi olduğunu kaydetti. 

Geçen yıl yaşanan orman 
yangınlarına da dikkati çeken Sel, 
büyüklerin ağaçlara iyi bakmasını 
istedi, çocukları da fidan dikmeye 
çağırdı. 

Sel, vatanı korumak için en 
önemli noktanın çocukları 
korumak olduğuna değinerek, 
şunları aktardı: “Bizleri koruyan, 
bizler için doğru kararlar alan ve 

102 yıl önce TBMM’yi açarak bize 
güzel bir ülke bırakan atalarımıza 
minnet duyuyorum. 

Barış dolu güzel bir gelecek için 
hep birlikte çalışacağımıza söz 
veriyorum.” 

Yapılan bu konuşma, çocuklar 
tarafından “Milletin Çocukları 
Meclisin Çocukları” özel oturumu 

bildirisi olarak oylanarak kabul 
edildi. 

Gülez, Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop’a da sunacakları metnin, 
TBMM’nin internet sitesinde 
yayımlanacağını belirterek 
oturumu kapattı. TBMM Başkanı 
Şentop, daha sonra çocuklarla 
sohbet ederek hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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Kurtuluş Savaşı’nın en kritik 
döneminde Millî Mücadele’nin 
seyrini değiştiren gizli 
haberleşme ağının hikâyesini 
konu alan “Kurtuluş Hattı” 
filminin ilk gösterimi TBMM’de 
yapıldı.

TBMM Tören Alanı Şeref 
Merdivenleri önünde açık 
havada yapılan gösterime 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
bazı milletvekilleri, filmin 
yönetmeni ve senaristi Selman 
Kayabaşı, oyuncular ve Meclis 
çalışanları katıldı. 

Şentop, açılışta yaptığı 
konuşmada, TBMM’nin 
açılmasının, devlet egemenliğinin 
kesintiye uğramamasını sağlamak 
gibi çok özel, derinlikli bir mana 
taşıdığını söyledi. 

TBMM’nin açılışı, Millî Mücadele, 
İstiklal Savaşı ve zaferle 
sonuçlanan tablonun, aslında 
pek çok insanın küçük küçük 
hikâyelerinin toplamından 
oluştuğunu belirten Şentop, 
“Bunlar maalesef çok çalışılmamış. 

Bilhassa sinema sektörünün 
çok gelişmiş olduğu bazı 
ülkelerde çok basit bazı hikâyeler 
üzerinden bile yapılmış birden 
fazla film var, bazı romanlar 
üzerine yapılmış filmler var. 

Halbuki bizim İstiklal Harbi, 
Meclisin açılışıyla ilgili belki 
binlerce, on binlerce hikâye 
var. Bunları anlatmak, Millî  
Mücadele’yi anlatmak anlamına 
geliyor.” dedi. 

Şentop, filmin yönetmeni ve 
oyuncularına, katkılarından  
dolayı Beyoğlu Belediye Başkanı  
Haydar Ali Yıldız’a teşekkür  
etti. 

Atatürk’ün, Nutuk’ta “Kendisine 
teşekkür etmeyi millî ve vatani 
görev olarak görüyorum.” 
dediği telgraf memuru Hamdi 
Bey’in hayatından esinlenen film, 
posta ve telgraf memurlarının 
Kurtuluş Savaşı’ndaki özel rollerini 
perdeye taşıyor. Senaryosunu 
Selman Kayabaşı’nın yazdığı 
filmin yönetmen koltuğunda da 
Kayabaşı oturuyor. Filmde Yusuf 
Aytekin ve Gülsim Ali başrolleri 
paylaşırken, oyuncu kadrosunda 
Emin Gürsoy, Nizam Namidar, 
Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, 
Kaan Turgut, Aybike Turan gibi 
isimler yer alıyor. Çekimleri 2021 
yılında yapılan Kurtuluş Hattı’nın 
müzikleri Zeynep Alasya’ya ait. 

“KURTULUŞ HATTI” FİLMİNİN İLK GÖSTERİMİ 
MECLİSTE YAPILDI
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TBMM Kâtip Üyesi ve 
AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Rümeysa 

Kadak ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Genel 
Kurulunda dünya çocukları 
ile bir araya geldi. 

TBMM Genel Sekreteri 
Kumbuzoğlu, burada 
yaptığı konuşmada, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın tüm 
Türkiye’de ve Mecliste 
büyük bir coşkuyla 
kutlandığını belirtti. 

Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden çocuklarla bir 
araya gelmekten dolayı 

duyduğu heyecanı dile 
getiren Kumbuzoğlu, 
“Sizler aslında misafir 
değilsiniz, birer ev 
sahibisiniz. O yüzden 
sizleri misafir gözüyle 
görmüyoruz.” diye 
konuştu. 

Meclisin açılışının 102. yılı 
dolayısıyla çocuklar için 
düzenlenen etkinlikleri 
anlatan Kumbuzoğlu, 
“Meclisin bahçesini çocuk 
bahçesine çevirdik.” dedi. 

Meclisin en genç 
milletvekili olan AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Kadak 
ise TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’a bu programı 

düzenledikleri için teşekkür 
ederek, “Kurucumuz 
Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından tüm çocuklara 
armağan edilmiş bir gün, 
bugün. Hem Meclisimiz 
hem tüm dünya çocukları 
için çok kıymetli bugünde 
sizlerle buluştuğum için 
çok mutluyum. Meclis, 
çocuklarla güzel. Burası 
kadınların, gençlerin 
olduğu kadar sizin de 
eviniz. O yüzden sizi 
buraya her zaman 
bekleriz.” dedi. 

Çocuklar, Genel Kurulun 
ardından “Meclis Bahçesi 
Çocuk Bahçesi Etkinliği” 
alanını gezdi.

DÜNYA ÇOCUKLARI TBMM’DE
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında farklı ülke 
çocuklarının buluştuğu mekân TBMM oldu. Çocuklar Gazi Mecliste 
bayram coşkusunu bir arada yaşadı.
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MECLİS BAHÇESİ,  
ÇOCUK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ

TBMM, kuruluşunun 102. yılı 
ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
kapsamında kurulan bilim 
stantları ve oyun parkurlarıyla 
çocuk bahçesine dönüştü. 
Etkinliğin açılışını 20 Nisan’da 
TBMM Başkanı Şentop yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte, 23 Nisan 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Şenliğine katılan çocuklar ile bir araya gelerek, hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Sevgili çocuklar evinize hoş geldiniz… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası “Meclis Bahçesi Çocuk 
Bahçesi” programının açılışı, çocukların katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM 
ön bahçesindeki etkinliğin 

açılışında yaptığı konuşmada, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı çerçevesinde 
düzenlenen etkinliklerden 
birinin de “Meclis Bahçesi Çocuk 
Bahçesi” etkinliği olduğunu 
söyledi. 

Dünyada çocuklar için 
bayram olan tek günün 23 
Nisan olduğuna işaret eden 
Şentop, Covid-19 salgınının 
etkisinin azalmasıyla bu yılki 
bayram etkinliklerini doyasıya 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
anlattı. 

“Covid-19 salgını nedeniyle daha 
önce kutlanamayan bayramların 
acısını bu yıl çıkarmak istiyoruz.” 
diyen Şentop, “Çocuklara 
armağan edilmiş bir bayramı 
Meclis bahçesi içerisinde 
yaşamak arzumuz vardı. Çocuklar 

için de önemli olan 
bir noktadan bunu 
gerçekleştirdik. Bu 
organizasyonu bilim 
şenliğine dönüştürdük. 
TÜBİTAK Başkanlığı ve 
Ankara Üniversitesinin 
emeğine ayrıca 
teşekkür ediyorum.” 
dedi. Şentop, daha sonra 
çocukların eğlenerek 
öğrenmelerini sağlayan bilim 
stantları ile oyun parkurlarının 
açılışını gerçekleştirdi. 

“Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” 
projesi ile çocuklar TBMM 
bahçesinde kurulan stantlarda 
çeşitli etkinliklere katıldılar. 

İklim, Geri Dönüşüm, Çevre 
Bilinci, Afet Yönetimi, Yapay Zekâ 
gibi konulara ilişkin açılan bilim 
stantları, düzenlenen oyunlar 
ve etkinliklerle çocuklar, hem 
eğlendiler hem de yeni şeyler 
öğrendiler.

Stantlardaki etkinlikler, 
Ankara Çocuk Bilim Merkezi 
Koordinatörlüğü (Çocuk 
Üniversitesi) tarafından üniversite 
hocalarının ve öğrencilerin 
gözetiminde düzenlendi.
Bilim şenliği ve oyun alanında, 
“Meclisin Kuruluş Süreci ve TBMM 
Binaları Hakkında”, ebru, boyama, 
takı, deney, tarım, gökbilimi, 
vb. konularında, kitap, dergi ve 
deney temalı stantlar yer aldı.
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim 
Merkezi, Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü ve TÜBİTAK 
tarafından kurulan stantlarda 
çocuklar çeşitli etkinliklere 
katıldılar.
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Çocuk bahçesine dönüşen Meclis bahçesinde, çocuklar doyasıya 
eğlendiler. Bilim Şenliği için kurulan stantlarda sergilenen bilimsel  

ürünleri incelediler, deneyler yaptılar.
İklim, Geri Dönüşüm, Çevre Bilinci, Afet Yönetimi, Yapay Zekâ gibi konulara 

ilişkin açılan bilim stantları, düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle çocuklar, 
hem eğlendiler hem de yeni şeyler öğrendiler.  
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 
102. yılı ve 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları kapsamında 
düzenlenen “23 Nisan TBMM 
Çocuk ve Gençlik Buluşmaları 
Satranç Turnuvası”nın ödül töreni 
21 Nisan’da Tören Salonu’nda 
düzenlendi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
gerçekleştirilen ödül törenindeki 

konuşmasında, TBMM’nin 
millet iradesinin tecelli ettiği 

23 NİSAN SATRANÇ TURNUVASI
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 

“Meclisimizin 102. yılında 
satranç turnuvasında 
çocuk ve gençlerimizin 
büyük coşkuyla buluşması, 
Türkiye’nin satranç 
yıldızlarının ortaya çıkması 
çok güzel bir tablodur.” 
diye konuştu.

Törenin sonunda TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, TBMM Halkla İlişkiler binası girişine kurulan bahçe 
satrancı alanına geçti. İlk hamleyi başlatan Meclis Başkanı Şentop, törende dereceye giren sporcuların müsabakalarını 
izledi.
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mekân olduğunu söyledi. 
Türkiye Satranç Federasyonu 
ile geçen yıl başlattıkları iş 
birliğinin güçlenerek sürdüğünü 
anlatan Meclis Başkanı Şentop, 
bu organizasyonun, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramlarında gelenekselleşerek 
sürmesini temenni etti. 

Şentop “Yurdumuzun dört 
bir tarafından iştirak eden 
çocuklarımızın satranca olan 
ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun 
etmektedir. Meclisimizin 102. 
yılında satranç turnuvasında 
çocuk ve gençlerimizin büyük bir 
coşkuyla buluşması, Türkiye’nin 
satranç yıldızlarının ortaya çıkması 
çok güzel bir tablodur. Her 
yaş kategorisinde bu etkinliğe 
ülkemizin her bölgesinden katılan 
çocuk ve gençlerimizi tebrik 
ediyorum.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan 
etkinliklerinin, Covid-19 salgınında, 
alınan tedbirler nedeniyle arzu 

edildiği gibi gerçekleşmediğini, 
uzun bir aranın ardından bu yıl 
bir hafta boyunca yapılacak 
etkinlikleri zenginleştirmeye 
çalıştıklarını belirtti. 

Millî Mücadele’nin Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve arkadaşları 
tarafından başlatıldığını hatırlatan 
Şentop, “Bu mücadelenin iki 
temel esası vardı: Bunlardan 
birisi tam bağımsızlık, ikincisi ise 
tam bağımsızlığı sağlamak için 
mücadele ederken bunu sadece 
millete dayanarak gerçekleştirme 
idealiydi. Bu amaçla işgal 
günlerinde sadece cepheler 
düşünülmedi; aynı zamanda 
bu savaşı yönetecek bir meclis 
düşünülmüştür. Bu nedenle de ilk 
olarak TBMM açılmıştır.” ifadelerini 
kullandı. 

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe 
girişimine değinen Şentop, 
bombaların atıldığı sırada 
milletvekillerin toplantı halinde 
olduğunu ve TBMM’nin Kurtuluş 

Savaşı’ndan sonra ikinci kez 
“Gazi” unvanı aldığını vurguladı. 

Satrancın önemine değinen 
Şentop, satrancın “kralların oyunu” 
olarak bilindiğini, “tahmin et, 
karar ver, hamle yap ve kazan” 
mantığının, yönetici zekâları  
diğer insanlardan ayırdığını 
belirtti. 

Şentop, konuşmasının ardından 
dereceye girenlere ödüllerini 
verdi. Birinciye diz üstü bilgisayar, 
ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı 
saat hediye edildi. 

Törene Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 
TBMM Kâtip Üyeleri AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Şeyhmus 
Dinçel, AK PARTİ Kütahya 
Milletvekili İshak Gazel, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, AK PARTİ  
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer 
ve Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Yarışmada 9-12 yaş grubunda; Ege Tuna Öktem birinci, Ömer Arda Koyuncu ikinci ve Sarp Şahin üçüncü oldu.  
7-8 yaş grubunda ise Hasan Emir Günay birinciliği, Neşet Eren Karaboğa ikinciliği ve Beren Çetin üçüncülüğü elde etti.
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11-13 yaş aralığında erkek ve 
kız takımları olmak üzere 
2 kategoride düzenlenmiş 

olan turnuvaya 188 kız, 1.381 
erkek takımı olmak üzere 17.259 
sporcunun katıldığı turnuvada, 
şampiyonluk maçları 22 Nisan 
Cuma günü gerçekleştirildi. 
Final maçlarının başlama 
vuruşunu TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop yaptı. Kıyasıya geçen 
mücadelenin ardından şampiyon 
olan takımlara kupalarını ve 
hediyelerini TBMM Başkanı 
Şentop takdim etti. 

Turnuvanın kupa töreninde 
konuşan TBMM Başkanı 
Şentop, turnuvanın, 23 Nisan 
etkinliklerinden biri olduğunu dile 

getirerek, ülkenin her yerindeki 
çocuklara verdiği heyecanın 
kendilerine de yansıdığını ifade 
etti. 

Karşılaşmalarda kız takımları 
arasında Denizli Horozkent 
birinci, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi FOMGET Spor Kulübü 
ikinci, Kocaeli Futbol Kulübü 

“MAHALLEDE MAÇ VAR”
23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI

23 Nisan Futbol Turnuvası “Mahallede Maç Var” etkinliği ile mahalle maçlarının amatör 
ruhu, TBMM’ye taşındı.
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üçüncü, Kayseri Kadın Futbol Kulübü 
dördüncü oldu. 

Erkeklerde birinciliği Bursa 
Arabayatağı Spor Kulübü, ikinciliği 
Mersin Ter Spor Kulübü, üçüncülüğü 
Samsun Atakum Belediye Spor, 
dördüncülüğü ise Afyon Gençlik 
Spor aldı. 

Meclis Başkanı Şentop, kupa ve 
ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
2020 ve 2021’de 23 Nisan kutlama 
programlarının, salgınla ilgili 
kısıtlamalar nedeniyle arzu edildiği 
şekilde yapılamadığını anımsatarak, 
bu yıl, iki yıldaki uzak kalışın 
üzüntüsünü telafi edecek programlar 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

“Mahallede Maç Var” turnuvasına 18 
bine yakın 11-13 yaş arası çocuğun 
katıldığını dile getiren Şentop, katılan 
1569 takımdan 188’inin kız takımı 
olduğunu belirtti. 

Şentop, çok yoğun bir katılım 
gerçekleştiğini ve turnuvaya katılan 
herkesi kutladığını ifade ederek, 
“Kazanmak tali bir şey. Esas, katılmak 
ve oynamaktı. O yüzden katılan 
bütün takımları tebrik ediyorum.” 
dedi. 

23 Nisan’ın, TBMM’nin açılışının 102’nci 
yılı olduğunu anımsatan Şentop, 
çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını da kutladı. 

Şentop, TBMM’nin devletin kurucusu 
bir meclis olduğuna işaret ederek, 
“Meclisimiz, devleti yeniden kuran, 
Millî Mücadele’yi yürüten ve 
yöneten bir Meclistir, gazi Meclistir. 
15 Temmuz’da gazi unvanını 
hak ettiğini, bu unvanın tesadüfi 
olmadığını, Meclisimizin karakterinin 
bu olduğunu 15 Temmuz gecesi 
o kahramanlıkla göstermiştir.” diye 
konuştu. 

Dereceye giren takımların kupa ve 
hediyelerini, TBMM Başkanı Şentop 
ve bölge milletvekilleri verdi.

TBMM Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın final maçlarının başlama 
vuruşunu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.
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TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Denizli Horozkent Spor Kulübü Takımı ile Bursa Arabayatağı  
Gençlik Spor Kulübü Takımı, kupalarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan aldı.
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TBMM tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası “Mahallede Maç Var” 
etkinliğinde dereceye giren takımlara ödülleri 22 Nisan’da verildi.
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“Türkiye’nin Çocuklarından Türkiye 
Resimleri Yarışması” ödülleri, 18 
Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Şeref Holü’nde düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM’nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla düzenlenen etkinliğe yurt 
dışından ana vatana gelerek katılan “küçük 
ressamları” gözlerinden öptüğünü ifade 
etti. 

Bu etkinlikle birlikte 23 Nisan Çocuk 
Haftası’nın da açılışının yapıldığına işaret 
eden Şentop, etkinlikten birkaç gün 
sonra TBMM’nin açılışının 102. yılı ile 23 

TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARINDAN 
TÜRKİYE RESİMLERİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Haftası 
etkinliklerini TBMM Şeref 
Holü’nde düzenlenen 
törenle başlattı.
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Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın kutlandığına dikkati 
çekti. 

Şentop, Türkiye’yi, büyük 
fedakârlıklarla, canla ve kanla 
vatan yapan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve yol arkadaşları başta 
olmak üzere, ahirete göç eden 
büyükleri, vatanın bağımsızlığı 
uğruna can veren bütün şehitleri 
rahmet ve minnetle andı. 

23 Nisan’ın dünyada çocuklara 
adanmış tek bayram olduğunu, 
Türk milletinin bununla iftihar 

ettiğini belirten Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazi 
Mustafa Kemal ve arkadaşları, 
23 Nisan 1920’de yurdumuzu 
düşmanlardan kurtarmak ve 
vatanımızın bize ait olduğunu 
bütün dünyaya göstermek, 
tescil ettirmek için bugün 
içinde bulunduğumuz TBMM’yi 
kurmuşlardır. Ordumuza, savaş 
meydanlarında Meclisimiz 
komutanlık yapmıştır. 3 yıl süren 
Kurtuluş Savaşı, TBMM’den 
yönetilmiştir. 23 Nisan 1920’nin 
ilk dönem milletvekilleri aynı 
zamanda savaş meydanlarında 

düşmana karşı bizzat, fiilen 
çarpışmış, mücadele etmiş, 
savaşmışlardır. Bu sebeple bizim 
Meclisimiz dünyada başka bir 
örneği olmayan, hem ‘kurucu’ 
hem ‘kurtarıcı’ Meclis özelliklerini 
taşımaktadır. 23 Nisan 1920 tarihi, 
ilk Meclisimizin açıldığı resmî gün 
olarak tarihimizde yerini aldıktan 
sonra Mustafa Kemal Atatürk, 
bu bayramı çocuklara armağan 
edilen bir bayram olarak tescil 
ettirmiştir. Çünkü çocuklar her 
toplumun devamlılığının ve 
geleceğinin yegâne anahtarıdır. 
Büyüdüğünüz zaman bu Meclisi, 
büyük tarihe sahip bu vatanı ve 
devleti sizler yöneteceksiniz.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
23 Nisan Haftası etkinliklerini 
planlarken sadece Ankara ile 
sınırlı kalmak istemediklerini, 
23 Nisan coşkusuna Türkiye ve 
Türkiye dışındaki çocukları da 
dahil etmeyi hedeflediklerini 
kaydetti. 

Konu çocuk olunca çok daha 
dikkatli, özenli, hassas olunması 

Yarışmada dereceye giren resimler ve seçici kurul tarafından  
belirlenen eserler TBMM Şeref Holü’nde  

23 Nisan haftası boyunca sergilendi.
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gerektiğine dikkati çeken 
Şentop, bütün etkinleri çocuk 
gelişimi uzmanları ve psikologlar 
eşliğinde, onlardan destek alarak 
planladıklarını; etkinlik alanlarını 
çocukların ihtiyaçlarına göre 
düzenlediklerini anlattı. 

Şentop, TBMM’nin ilk etkinliğinin, 
“Türkiye’nin Çocuklarından 
Türkiye Resimleri Sergisi” 
olduğunu ifade ederek, “Yurt 
dışında yaşayan yavrularımızın 
gözünden ana vatanları olan 
Türkiye’yi anlattığı resimlerden 
oluşuyor. Bu resimlerde, 
çocuklarımızın vatanları 
Türkiye’ye ait duyguları, sevgileri, 
özlemleri var. Zihinlerinde 
Türkiye tasavvurları, hayalleri 
var. Türkiye sınırlarının ötesinde 
de olsalar, gerçek vatan toprağı 
onların hayallerinde; aile ocağı 
Türkiyemiz var. TBMM’nin yurt 
dışındaki çocuklarımızı böyle bir 
etkinliğe dahil etmesinden büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Bunun, her 23 Nisan’da 
gelenekselleşerek devam 
etmesini temenni ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Şentop, sergiye katılan 
çocukların anne ve babalarına, 
onları bu şuurla yetiştirdikleri 
için teşekkür etti 

Sılayı “vatan”, gurbeti ise 
“vatandan uzak olma ve 
yabancı beldede bulunma 
hali” olarak tanımlayan Şentop, 
“Bu resimleri yapan minik 
eller bizlere, ‘Uzaktayız ama 
gönlümüz Türkiye ile’ duygusunu 
aktarmaktadırlar. Yurt dışında 
yaşayan çocuklarımızın 
hayal dünyasındaki Türkiye’yi 
resimle anlatmaları, anne veya 
babalarının kendilerinin öz ülkesi 
Türkiye ile ilgili tasavvurları bizim 
için çok önemlidir, üzerinde çok 
durulması gereken bir husustur.” 
dedi.

8-12 YAŞ KATEGORİSİNDE
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Kırgızistan’dan 
katılan, Melek 
Salmanova’nın 
“Vatanı 
Özlüyorum” 
isimli resmi

Fransa’dan 
katılan, 
Hümeyra Sıla 
Baylan’ın  
“Bir Çocuğun 
Gözünden 
Türkiye”  
isimli resmi,

Kırgızistan’dan 
katılan, Ebru 
Altun’un 
“Cennet 
Vatanım” 
isimli resmi

Mansiyon Ödülleri:
8-12 Yaş Kategorisi 4’üncüsü olan ve Brezilya’dan 
katılan, Morganna Yağmur Eker’in “Brezilyalılar 
Kapadokya” isimli resmi, 
8-12 Yaş Kategorisi 5’incisi olan ve Fransa’dan katılan, 
Sena Avcı’nın, “23 Nisan Çocuk Bayramı” isimli resmi,
8-12 Yaş Kategorisi 6’ncısı olan ve Bosna-Hersek’ten 
katılan, Sevde Vildan Dilek’in, “Bir Yudum Kız Kulesi” 
isimli resmi,
8-12 Yaş Kategorisi 7’ncisi olan ve Belçika’dan katılan, 
Umut Muhammed Aydoğan’ın, “23 Nisan” isimli resmi,
8-12 Yaş Kategorisi 8’incisi olan ve Sudan’dan katılan, 
Kerem Demirci’nin, “23 Nisan Dünya Kardeşliği” isimli 
resmi.

Mansiyon Ödülleri:

13-17 Yaş Kategorisi 4’üncüsü olan ve 
Avusturalya’dan katılan, Angus Emre Watson’ın “Türk 
Keyfi” isimli resmi,

13-17 Yaş Kategorisi 5’incisi olan ve Türkmenistan’dan 
katılan, Meryem Kaya’nın “Türkiye’nin Tadı” isimli resmi,

13-17 Yaş Kategorisi 6’ncısı olan ve Fransa’dan katılan, 
Ferahna Avcu’nun “Bizim Memleket” isimli resmi,

13-17 Yaş Kategorisi 7’ncisi olan ve Türkmenistan’dan 
katılan, Emine Kaya’nın “İmanın Güzelliği” isimli resmi,

13-17 Yaş Kategorisi 8’incisi olan ve Almanya’dan 
katılan, İrem Cengiz’in “Türkiye” isimli resmi.

8-12 YAŞ KATEGORİSİNDE 13-17 YAŞ KATEGORİSİNDE

Almanya’dan 
katılan, 
Muhammed 
Yusuf 
Şalvarcıoğlu’nun 
“Sıla Yolu”  
isimli resmi

Kosova’dan Katılan, Tuana 
Mazreku’nun “İstanbul” 
isimli resmi

Katar’dan 
katılan, 
Fatıma Zehra 
Giresunlu’nun 
“Türkiye Biziz” 
isimli resmi

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 

arasında düzenlenen “23 Nisan 
Çocuk Şarkısı Söz ve Beste 
Yarışması”nın sonuçları, TBMM 
Halkla İlişkiler Binası Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törenle 
açıklandı. 

Yarışmada ilk üçe giren eserin, 
koro tarafından seslendirildiği 
ödül töreninde konuşan TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, “Yapacağımız 
daha birçok etkinlik vardı, ama 
sığdıramadık bu hafta içerisinde. 
İşte o etkinliklerden biri şu an 
gerçekleştireceğimiz etkinlik, 
23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve 
Beste Yarışması. Aslında biz 
bunu ilan ettik, ilan ettiğimiz 
bütün tarihleri uyguladık. Bu 
aşamalarda muazzam çalışmalar 
yapıldı. Ancak 23 Nisan Haftası’nın 
sınırlı günleri ve yoğunluğunun 
yanında bir de eserlerin özellikle 

seslendirilmesi bir süreç 
gerektiriyor. Sizlerin huzuruna 
daha görkemli çıkalım diye bu 
haftayı seçtik.” dedi. 

TBMM’de düzenlenen ödül 
töreninde, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erol Parlak bir konuşma yaptı. 
Ardından da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu konuştu. 

Millî bayramların milletlerin 
hayatında önemli yeri olduğunu 
vurgulayan Ankara Müzik ve 
Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, 
üniversite olarak 23 Nisan Çocuk 
Şarkısı Söz ve Beste Yarışması’nın 
paydaşı olmaktan mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılış ruhunun sanat yoluyla 

çocuklara hatırlatılmasının çok 
anlamlı olduğunu söyleyen 
Rektör Parlak, “Ana gayesi 
millî Meclisimizin açılış ruhunu 
çocuklarımıza sanat yoluyla tekrar 
hatırlatmak olan bu yarışmanın, 
bir diğer gayesi de bu ruh 
doğrultusunda vücuda getirilmiş 
şarkı sözleri ve bestelerinin 
üretimi ve söz yazarları ile 
bestecilerimizin özgün eserler 
kazandırılmasına katkı sağlamaktır. 
Böylesi anlamlı bir yarışmayı 
düzenleyen TBMM Başkanlığına, 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesine, seçici kurula 
ve yarışmaya katılan herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

TBMM Genel Sekreteri 
Kumbuzoğlu da konuşmasına, 
Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop’un, çok arzu etmesine 
rağmen yoğun yurt dışı 
parlamenter diplomasi 
programlarından dolayı 
katılamadığını belirterek başladı. 

TBMM’nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında, 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve 
Beste Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

23 NİSAN ÇOCUK ŞARKISI SÖZ VE BESTE 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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Meclis Başkanı Şentop’un 
selamlarını ileten Kumbuzoğlu, 
bu yıl TBMM’nin 102. yılının 
kutlandığını hatırlatarak, iki 
yıldır Korona salgını nedeniyle 
yapılamayan kutlamaların bu yıl 
büyük bir coşku ve heyecanla 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

Hafta boyunca düzenlenen 
etkinliklerle “Millî Egemenliği 
esas alan istiklal ve hürriyet” 
kavramlarının önemini bir kez 
daha vurgulamaya gayret 
ettiklerini anlatan TBMM 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
katılımcı bir anlayışla 
düzenlenen yarışmalarla da 

çocuklar ve gençlerle Meclisin 
bütünleşmesini sağlamayı 
amaçladıklarını ifade etti. 
Kumbuzoğlu, etkinliklerin 
planlanması ve hazırlık 
aşamalarını yakından takip 
ederek gerçekleştirilmeleri 
konusunda gösterdiği kararlılık 
nedeniyle Meclis Başkanı 
Şentop’a da şükranlarını sundu. 

Jüri üyelerine ve Ankara Müzik 
ve Güzel Sanatlar Üniversitesine 
teşekkür eden Kumbuzoğlu, 

“TBMM’nin açılışının 102’nci 
yılı anısına Ankara Müzik ve 
Güzel Sanatlar Üniversitesi 

koordinatörlüğünde 
düzenlediğimiz yarışmada 
Ankara Üniversitesinden, Hacı 
Bayram Veli Üniversitesinden 
öğretim üyeleri, TRT Müzik’ten 
uzmanlardan destek aldık. 
Yarışma, başlangıcından 
sonuçlanana kadar Ankara Müzik 
ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin 
sorumluluk ve gözetiminde 
yürütüldü.” dedi. 

Yarışmaya kısa bir süre içerisinde 
487 müracaat olduğunu 
anlatan TBMM Genel Sekreteri, 
beklenenden çok daha yoğun 
bir katılım olduğunu belirtirken, 
katılan eserlerin çokluğundan 
oldukça memnun olduklarını 
ifade ederek, yarışmaya 
katılan tüm eser sahiplerine de 
teşekkürlerini iletti. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu’nun konuşmasının 
ardından ödül törenine geçildi. 
Öncelikle mansiyon ödülleri 
dağıtıldı. Ardından da dereceye 
giren eserler, koro tarafından 
seslendirildi. 

Törenin sonunda birinci olan 
eser tekrar koro tarafından 
seslendirildikten sonra toplu 
fotoğraf çektirildi.

“Ben 23 Nisan”   
Söz ve beste sahibi:  

İlhan Çınar 
Seslendiren: Lal Rengin Atila 

“Hoş Geldin 23 Nisan”  
Söz ve beste sahibi:  
Mehmet Ali Açıksöz 

Seslendiren: Mina Açıksöz

“En Güzel Bayram”  
Söz ve beste sahibi:  

İsmail Doğan 
Seslendiren: Erva Maraş

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ESERLER VE SAHİPLERİ: 

3.2.1.
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Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihî Alanı’ndaki Şehitler 
Abidesi’nde,  

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin  
107. yıl dönümü dolayısıyla tören 
düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, tören programı 
kapsamında Çanakkale Savaşları 
kahramanları rölyefinin yer 
aldığı Atatürk Anıtı’na çelenk 
bıraktı. Etkinlik, saygı duruşunda 
bulunulması, saygı atışı ve  
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 
gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 107. Yılı Anma 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
tarihin en görkemli sayfalarından 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci 
yıl dönümünün kutlu ve mübarek 
olmasını diledi. 

“Çanakkale Geçilmez” sözünü 
tarihe nakşeden şehitleri, rahmet, 
minnet ve tazimle yâd ettiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İstiklal Harbimizde, 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, terörle 

mücadelede, 15 Temmuz’da 
vatanı için, bayrağı için canını 
feda eden güvenlik güçlerimize 
ve vatandaşlarımıza da bu 
vesileyle Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah onlardan razı 
olsun, ruhlarını şad, mekânlarını 
cennet eylesin. Her ne kadar 
işgal niyetiyle gelmiş olsalar da 
burada toprağa düştükleri andan 
itibaren artık, misafirlerimiz olarak 
gördüğümüz diğer milletlerin 
askerlerini de saygıyla anıyorum.” 
dedi. 

İstiklal Marşı şairi Mehmet 
Akif Ersoy’un Çanakkale’de 
yaşananları,  
“Asım’ın nesli…diyordum ya…
nesilmiş gerçek:  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi 
ile düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı törenine katıldı.

18 MART  
ŞEHİTLERİ ANMA 

GÜNÜ VE  
ÇANAKKALE DENİZ 
ZAFERİ’NİN 107. YILI

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202144 MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202244



İşte çiğnetmedi nâmusunu, 
çiğnetmiyecek.  
Şühedâ gövdesi, bir baksana, 
dağlar, taşlar…  
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez 
başlar,  
Vurulup tertemiz alnından, 
uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne 
güneşler batıyor!  
Ey, bu topraklar için toprağa 
düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk 
alnı değer.”  
ifadeleriyle dizelere döktüğünü 
hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Çanakkale Savaşları milletimizin 
vatanseverlik, fedakârlık, 
cesaret gibi yüksek faziletlerinin 

sergilendiği büyük bir 
kahramanlık destanıdır. İnanmış, 
inancı uğrunda ölümü göze 
almış, istiklale âşık bir millet 107 
sene önce burada tarihin akışını 
değiştirmiştir. Çanakkale’de imanlı 
yürekler karşısında dünyanın en 
güçlü orduları hüsrana uğramış, 
işgal ruhu karşısında inanç galip 
gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini 
canı pahasına korumaya kararlı 
bir millet karşısında durabilecek 
hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın 
olmadığı görülmüştür. Türk 
milleti, Çanakkale’de verdiği eşsiz 
mücadeleyle tüm mazlumlara 
umut olmuş, sömürge altındaki 
birçok ülke, Çanakkale’den ve 
daha sonra İstiklal Harbimizden 
aldıkları ilhamla kendi 

mücadelelerini başlatmışlardır. 
Çanakkale Zaferi bu bakımdan 
sadece bizim değil, Balkanlar’dan 
Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya 100 
milyonlarca kardeşimizin de ortak 
zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye’nin 
ve Türk milletinin olduğu kadar, 
gözünü ve gönlünü ülkemize 
çevirmiş mazlum halkların da 
zaferidir. Hemen yanı başımızdaki 
mezar taşlarına baktığımızda 
bu hakikati çok net görüyoruz. 
Burada sadece Türkiye’nin her 
ilinden, her ilçesinden, hemen 
her köyünden kahramanların 
kabirleri yok; aynı zamanda 
gönül coğrafyamızın dört bir 
köşesinden gelip burada toprağa 
düşen şehitlerin mezarları da 
var. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, 
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Gümülcine’nin, Bakü’nün, 
Batum’un, Halep’in, Gazze’nin, 
Kudüs’ün çocuklarıyla İstanbul’un, 
Ankara’nın, Çorum’un, Yozgat’ın, 
Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin 
evlatları tam 107 senedir 
bu mukaddes topraklarda 
beraberce, koyun koyuna 
yatıyor. Bunun için Çanakkale 
millet olarak bizim ebedî ve 
ezelî kardeşliğimizi ifade ettiği 
kadar bütün bu bölgenin, hatta 
İslam dünyasının kardeşliğini, 
kader ortaklığını da yansıtır, 
sembolleştirir.” 

Tarihî sancak Türkiye’ye getirildi

25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı 
kalesine yardıma giden Binbaşı 
Yusuf Bey kumandasındaki 
Osmanlı askerlerine ait sancak, 
İngiltere’deki bir müzayededen 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un katkılarıyla 
Türkiye’ye getirildi. 

Tarihî sancak, törende Bakan 
Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a sunuldu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı 
öpüp alnına koyduktan sonra Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 
teslim etti. Akar, sancağı üç kez 
öpüp alnına koyarak teslim aldı. 

Törende, Büyük Çamlıca Camisi 
İmam Hatibi Kerim Öztürk, 
Kur’an-ı Kerim okudu, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş da 
Çanakkale şehitleri için dua etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik 
Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra 
beraberindekilerle şehitliklere 
karanfil bıraktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören 
alanından ayrılırken, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Uluslararası 
Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan 
Boşnak Kültürü Derneğinin “Bosna 
Gazileri Çanakkale’de Projesi” 
kapsamında Türkiye’ye getirdiği 

Boşnak gazilerin sevgi gösterisine 
onları selamlayarak karşılık verdi. 

Tören, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı gemilerinin 
Çanakkale Boğazı’ndan geçişiyle 
sona erdi. 

Programa, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler’in yanı sıra AK PARTİ Genel 
Başkanvekilleri Binali Yıldırım 
ve Numan Kurtulmuş, TBMM 
Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç 
ve Celal Adan, Yargıtay Birinci 
Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay 
Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay 
Başkanı Metin Yener de katıldı. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl 
dönümü dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, “Kahraman ecdadımız, 
her karışını siper ettiği Çanakkale 
kıyılarında ‘olmak ya da olmamak’ 
mücadelesi vererek düşmanın 
kirli emellerine ulaşmasına 
mani olmuş ve millî ve manevî 
mukaddesatımızı korumayı 
başarmıştır.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
mesajında şunları kaydetti: 

“Birinci Dünya Savaşı’nda 
devletimizin ve bölgemizin askerî 
ve siyasî kaderine tesir edecek 
en önemli cephelerden biri 
Çanakkale’de açılmıştır. Dönemin 
en kudretli ordularına sahip olan 
İngiltere ve Fransa, ‘yenilmez 
armada’ diye nitelendirilen savaş 
gemileri ile Çanakkale Boğazı’nı 
geçip önce İstanbul’u ele 
geçirmek, ardından da Osmanlı 
Devleti’ni teslim olmaya zorlamak 
istemişlerdir. Ancak onlara kâğıt 
üstünde yaptıkları planı sahada 
tatbik etme imkânı verilmemiştir. 
Çünkü ‘Ölürsem şehit, kalırsam 
gazi’ şevki ve inancıyla savaşan 

‘Bedr’in aslanları kadar şanlı’ 
ordumuz, verdiği destansı 
mücadele ile tarihimize ve 
talihimize tesir edecek bir zafere 
imza atmıştır. 

Balkan Savaşları’ndan sonra 
yeniden inşa edilen ordumuzun 
kazandığı zafer ile tarihimize 
sadece ‘Çanakkale Geçilmez’ notu 
düşülmemiş, aynı zamanda vatan 
topraklarındaki millî varlığımıza ve 
siyasi durumumuza tesir edecek 
sonuca ulaşılmıştır. Böylece aziz 
milletimiz de tarihin öznesi olma 
iddiasını korumuştur. 

Coğrafî konumu icabı Çanakkale 
Boğazı, vatanımızın en önemli 
savunma hattıydı. Düşman 
gemileri stratejik önemi büyük 
olan Boğaz’ı geçtikleri takdirde 
başkentimiz İstanbul’un savunması 
mümkün olmayacak ve vatan 
topraklarındaki varlığımızı 
sürdürmemiz de zorlaşacaktı. 
Kahraman ecdadımız, her 
karışını siper ettiği Çanakkale 
kıyılarında ‘olmak ya da olmamak’ 
mücadelesi vererek düşmanın 
kirli emellerine ulaşmasına 
mani olmuş ve millî ve manevî 
mukaddesatımızı korumayı 
başarmıştır. Bu sebeple toprağın 

kara bağrında yatan aziz 
şehitlerimizden, gazilerimizden 
Allah razı olsun. Ruhları aziz, 
makamları âlî olsun. 

Ay yıldızlı al bayrağımızın 
özgürce dalgalandığı bu 
topraklar ebedî vatanımızdır. 
Cennet vatanımızı mamur hâle 
getirip ebediyete kadar hür ve 
bağımsız yaşamak için azimle 
gayretle çalışmak en büyük 
sorumluluğumuzdur. Nitekim 
açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
bugün gerçekleştirilecek olan 
1915 Çanakkale Köprüsü de aziz 
milletimize sorumluluk şuuru 
ile hizmet ettiğimizin somut bir 
abidesidir. 107 yıl önce muhteşem 
bir zafere imza atan ecdadımızın 
ruhunu muazzez edecek 18 Mart 
Çanakkale Zaferi Köprüsü’nün 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Gurur ve övünç günümüz 
vesilesiyle Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 107’nci yılını kutluyorum. 
Tarihimize altın harflerle yazdırılan 
muhteşem zaferde payı olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
Seyit Onbaşıları, şehitlerimizi, 
gazilerimizi rahmet, minnet ve 
şükran ile yâd ediyorum.”

“ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ”
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Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, 
kültürlerin ve toplumların göz bebeği 
olan Çanakkale’nin bugün yepyeni 

bir geleceğe kucak açtığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale 
Boğazı’na taktıkları yakut bir gerdanlık” olarak 
gördükleri 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını 
yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün isminin başındaki 1915’in, Birinci 

İki kıtayı 6. kez birleştiren 1915 
Çanakkale Köprüsü, Çanakkale 
Zaferi’nin 107. yıl dönümünde 
hizmete girdi.  

VE GURUR GÜNÜVE GURUR GÜNÜ
ZAFER



Dünya Savaşı’nın en kanlı, ibretlik ve canhıraş 
mücadelelerine sahne olan Çanakkale’de 
Deniz Zaferi’nin kazanıldığı yıl olduğunu 
belirterek, “Kule yüksekliği 318 metre de 
Mart’ın 18’ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, 
bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 
2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz 
büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi: 

• “Köprümüzün isminin başındaki 1915, 
Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı, en ibretlik, 
en canhıraş mücadelelerine sahne olan 
Çanakkale’de Deniz Zaferi’ni kazandığımız 
yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart’ın 
18’ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. 
Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre 
ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 
olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük 
hedeflerimizin remzidir, işaretidir.

• Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar 
sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid 
Han yadigârı bu projelerin bir kısmını hayata 
geçirmek de bize nasip oldu.

• Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, 
akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı 
azalımından kazancı yıllık ne kadar olacak 
biliyor musunuz? 415 milyon avro.

• Türkiye, orta açıklığı itibarıyla dünyanın en 
uzun köprüsüne sahip Japonya’yı geride 
bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Tabii, 
orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki 
ilk 10 köprünün 3’ünün ülkemizde olduğunu 
da hatırlatmak isterim.

• Yapılan hesaplamalar, bu projenin 
ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, 
istihdama 118 bin kişi, millî gelire 2,4 milyar 
avro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.

• Hava yolu, kara yolu, denizcilik alanlarındaki 
kamu-özel iş birliği yatırımlarına baktığımızda 
2024’te başa baş noktasına geleceğimizi, 
2025’ten itibaren ise kamuya çok ciddi 
nakit akışı sağlayacağımızı görüyoruz. 
İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, 
Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 
Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara - Çanakkale 
Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi 



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni’ne katıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

dev projelerimiz, ülkemize 
katma değer ve bütçemize 
gelir sağlayan eserler olarak 
kalkınma tarihimizdeki yerlerini 
almışlardır.

• Kamu-özel iş birliği modeli 
performansında Avrupa’da 
3’üncü, dünyada 13’üncü 
sırada yer alıyoruz. Türkiye bu 
yöntemle sadece ulaştırma 

sektöründe son 20 yılda 37,5 
milyar dolarlık yatırımı hayata 
geçirmiştir.

• Türkiye, babasının temelini 
attığı eserin bitimini, ancak 
torununun görebildiği 
dönemlerden aldığı dersle 
bu modeli geliştirerek, uzun 
yıllara yayılacak yatırımlarını 
kısa sürede bitirmeyi 

tamamlamıştır. Garantili 
işletme döneminde bile 
kamuya kaynak aktarmaya 
başlayan bu eserler, 
sonrasında da uzun yıllar 
boyunca devlete kazanç 
sağlamayı sürdürecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale 
Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Açılış 

Töreni’ne katıldı. Törende Türk Yıldızları da 
gösteri uçuşu yaptı.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 27 Mart’ta AB 
Parlamento Başkanları 

Toplantısı’na katılmak üzere 
Slovenya’nın başkenti 
Lübliyana’ya gitti. 

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki heyet Lübliyana 
Jose Pucnik Havalimanı’nda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lübliyana 

Büyükelçisi Aylin Taşhan 
tarafından karşılandı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
AB Parlamento Başkanları 
Toplantısı’na katılmak üzere 
geldiği Slovenya’nın Başkenti 

Lübliyana’da resmî temaslarda 
bulundu.

Slovenya’ya gerçekleştirdiği 
resmî ziyaret kapsamında ilk 
olarak Parlamentoyu ziyaret eden 
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya 

AB PARLAMENTO 
BAŞKANLARI 
TOPLANTISI
27-29 MART 2022

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 27 Mart’ta AB 
Parlamento Başkanları 
Toplantısı’na katılmak 
üzere Slovenya’nın 
başkenti Lübliyana’ya 
gitti.
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Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı 
Zorcic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop daha 
sonra Slovenya Cumhurbaşkanı 
Borut Pahor ile basına kapalı bir 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Slovenya 
Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile 
görüşmesinin ardından Slovenya 
Başbakanı Janez Jansa ile görüştü.

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna 
savaşı ele alınarak, bu kapsamda 
Türkiye’nin barışçıl adımları 
ve arabuluculuk rolüne dikkat 
çekildi. Görüşmelere, Türkiye-
Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Üyesi ve AK PARTİ 
Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: “Avrupa Birliği, stratejik 
düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği 

öngörebilme konusunda zafiyet içerisindedir.
Avrupa’nın, bölgemizin gelecek perspektiflerini 
birkaç küçük ülkenin basit hesaplarına ipotek 

veriyorsunuz.
Türkiye büyük bir ülke.

Küçük işlerle ve küçük hesaplarla işimiz yok.
Türkiye bugünkü güç ve itibarını AB üyesi olarak 

kazanmış değildir. 
Arslanların, sürü ile gezmeye ihtiyacı yoktur.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Ülkeleri, bölge ve 
dünya gerçekliklerini ıskalarsak 
üreteceğimiz politikalar etkisiz, 
faydasız, hatta gereksiz hale 
gelir. Oyundan düşeriz, oyun 
dışı kalırız.” dedi

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 27 ülkenin katılımıyla 
Slovenya’da gerçekleşen Avrupa 
Birliği Parlamento Başkanları 
Toplantısı’na katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop toplantıda 
yaptığı konuşmada son yıllarda 
meydana gelen ve herkesi 
derinden etkileyen emsalsiz 
sınamaların acil durum yönetimi 
politikalarının önemini açık 
şekilde ortaya koyduğunu 
vurgulayarak, bugün, ülkelerin 
güçleri ve dayanıklılıklarının, bu 
tür sınamalar karşısında verdiği 
mücadeledeki başarısıyla 
ölçüldüğünün altını çizdi. 

Meclis Başkanı Şentop, terör 
saldırıları, büyük çaplı göç 
hareketleri, iklim değişikliğinin 
etkileri olan sel, orman yangını ve 
benzeri felaketler ve son olarak 
Covid-19 küresel salgınının, acil 

durum politikaları konusunda 
hem ulusal düzeyde daha 
dayanıklı olunmasını hem de 
uluslararası alanda daha fazla ve 
yakın iş birliği yapılmasını zorunlu 
kıldığını kaydetti. 

Bazen, olağanüstü tehdit ve 
sınamalar karşısında olağanüstü 
tedbirler alınması gerektiğini 
belirten Şentop, “Bunu her 
birimiz kendi farklı sorunlarımız 
bağlamında farklı zamanlarda ve 
farklı ölçeklerde yaşadık. Kimimiz 
terör saldırıları bizi vurduğunda, 
kimimiz milyonlarca sığınmacı 
sınırlarımıza dayandığında 
bu gerçekle karşı karşıya 
kaldık. Başkalarının sert şekilde 
eleştirdiğimiz adımlarını, gün 
geldi kendi demokrasilerimiz 
atmak zorunda kaldı.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bunu küresel ölçekte, en iyi 
şekilde Covid-19 salgını sırasında 
tecrübe ettiklerini anlatan 
Şentop, “Parlamentolarımızın 
salgın koşullarında görevlerini 
yerine getirmelerini sağlayacak 
uyum önlemlerini almak, 
hepimiz için önemli bir sınama 
oldu. Hükümetlerin aldığı acil 

önlemlerin demokrasiye ve 
yasalara uygunluğu bizi en 
çok meşgul eden konular 
arasında yer aldı. Yeni yasal 
düzenlemelere ihtiyaç duyduk, 
bunlar üzerinde çalıştık.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Lübliyana’da 
Brdo Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen Avrupa Birliği 
Parlamento Başkanları 
Toplantısı’nın son gününde 
“Avrupa Birliği, Bölgede (ve 
ötesinde) İstikrar, Güvenlik 
ve Refahın Garantörü” başlıklı 
oturuma katıldı

Toplantıda yaptığı konuşmada 
bütün gündem maddelerini 
değiştiren, önemsiz hale getiren 
büyük bir krizle bir savaşla karşı 
karşıya olunduğunun altını çizen 
Şentop, “Büyük bir ateş, bir büyük 
yangın evlerimizin önüne kadar 
geldi. Ukrayna’da yaşanan kriz, 
savaş, bölgemizi, Avrupa’yı, bütün 
dünyayı tehdit ediyor. Bir taraftan, 
uluslararası hukukun çiğnenmesi, 
ülkelerin egemenlik haklarının 
ve toprak bütünlüklerinin yok 
sayılması, diğer taraftan insanların 
öldürülmesi, yerlerinden 
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edilmesi, hepimizi büyük bir 
insani krizle karşı karşıya bıraktı. 
Başta gıda ve enerji alanlarında 
olmak üzere, birçok alanda 
büyük bir ekonomik krizin de bizi 
beklediğini belirtmek isterim.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, “Avrupa 
Birliği stratejik düşünme, önemli 
olanı görebilme, geleceği 
öngörebilme konusunda zafiyet 
içerisinde. Üstelik, İngiltere’nin 
birlikten ayrılmasıyla beraber, 
siyasi ve stratejik boyutu 
zayıflayan, güçlü ve kapsayıcı 
gelecek perspektifleri yerine 
birkaç küçük ülkenin basit 
kaprislerine rehin kalan, Türkiye 
gibi, Ukrayna gibi büyük ve 
jeo-stratejik önemi ve ağırlığı 
olan ülkeleri birliğe dahil etmeyi 
beceremeyen bir Avrupa Birliği 
ile karşı karşıyayız.” dedi. 

“Siyasi magazinin ötesine 
geçecek işler yapmalıyız.”

TBMM Başkanı Şentop,  
“Dün ve bugün, buradaki bütün 
üye ülkeler Ukrayna ile alakalı 
konuştu, görüş belirtti; ama bu 
sözlerin, savaşı durdurmaya, 
insani dramı sonlandırmaya 
gerçekçi ve sonuç alıcı bir  
faydası var mı? Bildiriler 
yayınladınız... Zelenski’yi 
videokonferans yoluyla 
parlamento oturumlarına 
bağlıyoruz. Çok çok takdir 
ediyoruz. Bir faydası var mı? 
Bunların bir faydası olacağına 
Ukrayna da ve Zelenski 
de inanmıyor zaten. Siyasi 
magazinin ötesine geçecek işler 
yapmalıyız.” diye konuştu. 

İstanbul’da gerçekleşen Rusya-
Ukrayna Müzakere Heyetleri 
Toplantısı’na işaret eden Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın aylarca süren yoğun 
diplomasi trafiğinin sonuç 
vermeye başladığının altını çizdi. 

TBMM Başkanı Şentop şöyle 
devam etti: “Burada, Slovenya’da, 
AB Üyesi Ülkeler Parlamento 
Başkanları Toplantısı’nda, 
Ukrayna’da büyük bir savaş ve 
büyük bir kriz varken, büyük bir 
insani dram yaşanırken, büyük 
bir ateş, büyük bir göç dalgası 
Avrupa’nın kapısına gelmişken 
burada ne yapıyoruz? Bizzat 
davetli olarak bulunduğumuz, 
toplantınızın misafiri Türkiye’ye, 
Avrupa’yı tehdit eden 
Ukrayna’daki bu büyük ateşi 
durdurmak için canla başla 
çalışan Türkiye’ye ayar verilmeye 
çalışılıyor. 

Türkiye’ye, haksız, insafsız, 
güya üstenci bir yaklaşımla 
laf sokuşturmaya çalışılıyor. 
Yayınlanacak bildiriden 
bahsediyorum. Avrupa’nın 
bugününe, yarınına, bir 
kibrit çöpü kadar faydası 
olmayan birkaç küçük ülkenin 
kaprislerine esir olarak 
bunu yapmaya çalışıyorlar. 
Avrupa’nın, bölgemizin gelecek 
perspektiflerini birkaç küçük 
ülkenin basit hesaplarına ipotek 
veriyoruz. Başımızı ellerimizin 

arasına alıp, ciddiyetle düşünme 
zamanıdır.” 

“Akdeniz’i göçmen mezarlığına 
çevirdiniz.”

Avrupa’nın ortasında bir 
savaşın, bir soykırımın Bosna’da 
engellenemediğini dile getiren 
Şentop, “Ukrayna’da gerginliği, 
savaşı engelleyemedik, savaş 
Avrupa’nın kapısında. Afrika’dan, 
Orta Doğu’dan gelen, deri rengi 
ve kültürü sizden farklı insanları 
göçmen olarak topraklarınıza 
sokmamak için botları batırdınız, 
geri itme ile insanları ölüme 
terk ettiniz, Akdeniz’i göçmen 
mezarlığına çevirdiniz. Şimdi 
daha büyük bir göç dalgası 
hepimizin kapısında.” dedi. 

Siyasetin gerçeklikler üzerine 
kurulacağını söyleyen Şentop, 
“Eğer gerçeklerden kopar, 
zihninizdeki asılsız varsayımlar, 
kurgular, ön yargılar üzerine 
siyaset kurarsanız, o zaman etkisiz 
olursunuz; büyük siyasi oyundan 
düşersiniz. Bugün olduğu gibi 
güvenilir olmaktan çıkarsınız. Yeni 
arayışlara bölgeyi ve dünyayı 
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mecbur edersiniz. Nitekim, 
İngiltere- ABD ekseninde, başka 
bir stratejik alanın oluşturulmaya 
başlandığını bizzat Ukrayna 
kriziyle beraber müşahede 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin büyük bir ülke 
olduğunu ifade eden Şentop, 
“Küçük işlerle ve küçük hesaplarla 
işimiz yok. Türkiye bugünkü 
güç ve itibarını AB üyesi olarak 
kazanmış değildir. Arslanların, 
esasen, sürü ile gezmeye 
ihtiyacı yoktur. Ön yargısız, 
çifte standartsız, Türkiye’nin, 
Avrupa’nın, bölgemizin ve 
dünyanın gerçeklerine uygun, 
akılcı yaklaşımlarla AB üyelik 
sürecinin geliştirilebileceğine 
inanıyoruz. Avrupa’nın ve AB’nin 
geleceği Türkiye ile beraberdir.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Yunanistan Meclis Başkanı 

Konstantinos Tasoulas’ın, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
provokatif eylemlerde 
bulunduğunu iddia ederek, “Bu 
eylemler sadece Yunanistan’a 
karşı değil aynı zamanda 
Avrupa’ya da karşıdır.” ifadesine 
tepki gösterdi. 

“TÜRKİYE DAİMA 
 İYİ NİYETLİDİR”

“Yunanistan Meclis Başkanı 
konuşmasında provokatif bir 
yaklaşımla Türkiye’ye saldırdı.” 
diyen TBMM Başkanı Şentop, 
şunları söyledi: 

“Bu, Yunan politikacıların yerleşik 
bir âdetidir. Millî kimlikler, güçlü 
bir tarih ve öz değerler üzerine 
kurulur. Karşıtlık üzerinden millî 
kimlik inşası zayıftır, sürdürülebilir 
olamaz. Kıbrıs konusu hukuken 
çok açıktır. Bir hukuk profesörü 
olarak bu konuyu saatlerce 

konuşabilirim, tartışabilirim. 
Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 
ile beraber Kıbrıs’ta garantör 
ülkedir. 1959 Zürih ve Londra 
Antlaşmalarına göre Yunanistan, 
Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapmak 
için 1962’den 1974’e kadar Türkleri 
katletti. 1974’te Yunanistan’dan 
Ada’ya giden enosisçi subaylar, 
Türklere soykırım başlattılar. 
Türkiye de 1959 Antlaşması’ndan 
kaynaklanan yetkilerini ve hakkını 
kullanarak müdahalede bulundu 
ve barışı sağladı. 1974’ten beri 
Ada’da kan dökülmüyor. 

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı 
hasmane tutumu, uluslararası 
anlaşmalara uymamayı ilke 
haline getirmesine rağmen 
Türkiye 1980 yılında Yunanistan’ın, 
NATO’nun askerî kanadına 
dönüşüne izin vermiştir, veto 
yetkisini kullanmamıştır. Niye, 
çünkü Türkiye daima iyi niyetlidir. 
Türkiye büyük ülkedir.”

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202256

TBMM’DEN HABERLER



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Avrupa Birliği Parlamento Başkanları 
Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde yer 
alan Türkiye ile ilgili bölüme tepki 
gösterdi

TBMM Başkanı Şentop, Lübliyana’da Brdo 
Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 
Avrupa Birliği Parlamento Başkanları 
Toplantısı’nın müzakereler bölümünde söz 
istedi. Meclis Başkanı Şentop, toplantının 
sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile 
ilgili ifadelere ilişkin, “Bu sonuç metninin 
22. paragrafı Türkiye ile alakalı. Bu 
paragraftaki değerlendirmelerin içerisinde 
şüphesiz müspet, olumlu karşıladığımız 
değerlendirmeler de var. Ancak bunlar 
içerisinde Türkiye’yi anlamamaktan 
kaynaklanan, Türkiye’ye ön yargılı 
yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler 
var. Bunları reddediyoruz.” diye konuştu. 

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri sürecinin, 
burada bulunan bazı ülkelerin çoğunun 
henüz bağımsız devlet olmadığı dönemde 
başladığını dile getiren Şentop, Avrupa 
Birliği’nin başlangıcının Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu olduğunu hatırlattı. 

Almanya ve Fransa arasında 1870’ten 1945’e 
kadar 3 büyük savaş olduğunu ve bu 
savaşın bütün Avrupa’yı etkilediğini anlatan 
Şentop, “Biz, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 
yaklaşımında ön yargıların, çifte standardın 
hâkim olduğunu ve Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye sadece bir iki ülkenin gözlüğüyle 
bakmayı tercih ettiğini, maalesef müşahede 
ediyoruz.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Türkiye hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın 
güvendiği, adaletine itimat ettiği bir 
ülke. Dolayısıyla burada ufak bazı 
hesaplarla, bir at gözlüğüyle Türkiye’ye 
bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 
Buradaki ifadelere, Türkiye ile ilgili 
değerlendirmelere karşı çıkıyoruz. Bunu 
ayıp buluyorum. Biz, buraya davetli, 
misafir olarak geldik. Böyle bir toplantıda, 
Türkiye’ye güya kendi çapında bir üstenci 
bakış açısı ortaya koymak, hiç kimsenin 
hakkı ve haddi değildir.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği  
Lübliyana’da, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ve  

Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile bir araya geldi. Görüşmede,  
Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübliyana temasları çerçevesinde  
Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile görüştü. 
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TBMM Başkanı Şentop, AB ile 
ilişkilerin, Avrupa’nın güvenliği 
ve geleceği bakımından önemli 
olduğunu söyledi

Toplantıda iki oturumda 
da konuştuğunu ve sonuç 
bildirgesiyle ilgili bir 
değerlendirme yapmak üzere 
söz aldığını kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, Türkiye’nin, Rusya 
ve Ukrayna’yı öncelikle bir insani 
ateşkese ikna etmesi ve daha 
sonrasında da bu ateşkesi kalıcı 
hale getirmesi için yaptıklarını 
anlatmaya çalıştığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: “Avrupa Birliği’nin 
şu anki karar mercilerinde, üye 

ülkelerden Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye 
aleyhine bir blokaj oluşturmaya 
çalışıyor. 

AB-Türkiye ilişkilerini bu iki 
ülkenin dar, sınırlayıcı, tamamen 
basit, kendi çıkarlarına göre 
planladıkları bazı bakış açılarına 
hapsetmelerini, AB’nin üzerinde 
bu anlamda görüş ipoteği 
koymalarını eleştirdim. 

Nitekim bu sonuç metninde de 
bu iki ülkenin müdahil olmasıyla 
Türkiye konusunda, ‘insan hakları, 
hukuk devleti’ gibi vurgular 
yaparak, biraz da Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın 
tezlerini çağrıştıran ifadelerle bir 

metin konuldu. Bunu da eleştirdik, 
bunu kabul etmediğimizi söyledik. 
Bugün dünyanın nefesini tutarak 
izlemiş olduğu bir krizde Türkiye 
bir rol oynuyor. 

Bu görüşmelerin yapıldığı  
gün İstanbul’da Ukrayna ve  
Rusya heyetleri ‘Barış nasıl  
sağlanır, diyalog, müzakere ortamı 
nasıl geliştirilir?’ diye toplantı 
yapıyorlar. 

‘Böyle bir ortamda orada  
konuşup duruyorsunuz ama 
içinizden hiçbir ülkenin bu iki 
ülkeyi bir araya getirebilecek, 
ateşkesi sağlayabilecek bir adım 
atacak bir gücü, takati yok.’ diye 
ifade ettik.” 
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AB ile ilişkilerin, Avrupa’nın 
güvenliği ve geleceği 
bakımından önemli olduğunu 
ifade eden Şentop, “Avrupa’nın 
geleceği ancak Türkiye ile 
beraber mümkün olabilir.” dedi. 

Şentop, “Türkiye yoluna devam 
ediyor. Güçlü, itibarlı bir şekilde 
devam ediyor. Hem Ukrayna 
hem Rusya’nın, ikisinin aynı anda 
güvenebileceği bir ülke olarak 
Türkiye’yi görmeleri ve seçmeleri 
Türkiye’nin konumunu, itibarını 
gösteriyor. 

Bunu yapabilecek başka bir 
ülke dünyada şu anda yok.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Tarafların bir araya gelmesinin 
önemine vurgu yapan Şentop, 
“Bunun devam etmesi lazım. Putin 
ve Zelenskiy’nin de bir araya 
gelerek öncelikle insani ateşkes 
sağlaması, sonra da bu ateşkesi 
daimî hale getirecek kararların 
alınması lazım. 

Türkiye bu konuda elinden geleni 
yapıyor. Çünkü bu kriz, sadece 
Rusya-Ukrayna arasında bir 
krizden ibaret değil, bölgemizi, 
Avrupa’yı etkileyen bir kriz.” 
ifadelerini kullandı. 

Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
büyük bir öncülük yaptığını 
belirterek, sözlerini, “Bu önemli. 
Burada bulunan bütün ülkelerin 
toplamından daha fazla kıymet 
ifade eden bir şey bu.” diye 
tamamladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Avrupa Birliği 
Parlamento Başkanları Toplantısı 
için gittiği Lübliyana’da Rusya-
Ukrayna müzakerelerinin 
İstanbul’da yapılmasını 
değerlendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 

İstanbul’da yapılmasının çok 
isabetli bir karar olduğunu 
belirterek, “Olması gereken 
şey bu. Çünkü takip ediyoruz; 
sürecin başından beri gerek 
Ukrayna gerek Rusya’yla görüşen, 
ateşkesin sağlanması için gayret 
gösteren tek ülke Türkiye.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in, Rusya ve 
Ukrayna müzakere heyetlerinin 
bir sonraki toplantısının 
İstanbul’da yapılması konusunda 
mutabık kalmasına ilişkin 
değerlendirmesinin sorulması 
üzerine Şentop, şunları kaydetti: 

“Sürecin başından beri gerek 
Ukrayna gerek Rusya’yla görüşen, 
ateşkesin sağlanması için gayret 
gösteren tek ülke Türkiye. 

Bölgemizde, dünyada, bütün 
siyasetçiler, devlet adamları, 
insanlar bir an önce ateşkes olsun 
diye temenni ediyor. 

Ama bunu gerçekleştirebilmek 
için iki tarafla birlikte 
görüşebilmek, tarafları buna 
ikna edebilmek, bir araya 
getirebilmek önemli. 

Cumhurbaşkanımız sürecin 
başından beri bunun için çok 
yoğun gayret gösteriyor. “ 

Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun bu anlamdaki 
ziyaretlerine de dikkati çekerek, 
“Böyle bir müzakerenin zemini, 
zihinsel zemini hazırdı. Olması 
gereken de buydu. İsabetli olur. 
Bizim arzumuz; ille de  
Türkiye’de olsun meselesi değil, 
mesele bir an önce ateşkesin 
gerçek manada sağlanması. 
İnşallah Türkiye’de yapılacak 
toplantı buna vesile olur.” diye 
konuştu. 

Dünyadaki birçok uluslararası 
toplantının bir numaralı 
gündeminin Ukrayna’da 
yaşananlar olduğunu anımsatan 
Şentop, “Bu sadece Rusya-
Ukrayna arasındaki bir mesele 
olmaktan çıktı, başta bölgemiz 
olmak üzere daha genel anlamda 
dünya barışını tehdit eden bir 
meseleye dönüştü. 

Ortada büyük bir risk var. 
Dolayısıyla bütün toplantıların 
gündem maddelerinden birisi 
hatta birincisi, en baştaki bu 
olacak. 

Ben geçen hafta ve ondan 
önceki hafta Meclis Başkanlarıyla, 
bilhassa Ukrayna’ya yakın 
çevredeki Meclis Başkanlarıyla 
görüştüm.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, Rusya 
Federasyonu Devlet Duması 
Başkanı Vyacheslav Volodin ile 
Polonya, Romanya, Slovenya 
Ulusal Meclis Başkanlarıyla 
görüştüğünü hatırlatarak, 
“Bunlarla yaptığımız temaslarda 
da herkesin arzusu bir an önce 
ateşkes. Ama bunu sözde 
bırakmayıp gerçekleştirecek bir 
zemini kurabilmek lazım.” dedi. 

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento 
Başkanları Toplantısı’nda 
görüşülecek konuların başında, 
“Rusya-Ukrayna” konusunun 
geleceğine de dikkati çekti.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Ateşkesin sağlanması 

için gayret gösteren tek 
ülke Türkiye.”
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Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart 2022 
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 
ve Dışişleri Bakanlığının ev 
sahipliğinde ikinci kez Antalya’da 
düzenlenen “Antalya Diplomasi 
Forumu”nun (ADF) resmî açılış 
törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Hep birlikte barışın dünyasını 
kurmaya mecburuz.”

Antalya Diplomasi Forumu’nun 
bu buluşmasında devlet ve 
hükümet başkanlarıyla bir 
araya gelmekten büyük bir 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Sizleri medeniyetler 
beşiği Akdeniz’in incisi, güzel 
Antalyamızda özellikle misafir 
etmekten büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın buluşma noktası, tarih, 
turizm ve kültür şehri Antalyamıza 
hepiniz hoş geldiniz. Davetimize 
icabet ettiğiniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Forumun katılımcı ülkeler ve 
insanlık için hayırlara vesile 
olmasını dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Geçen sene, salgın şartlarına 
rağmen Antalya Diplomasi 
Forumu’nun ilk toplantısını 

başarıyla icra ettik. Tüm insanlığın 
sağlık kriziyle boğuştuğu sancılı 
bir dönemde Antalya’dan 
verdiğimiz barış, diyalog ve 
dayanışma mesajlarının foruma 
çok ayrı bir anlam kattığına 
inanıyorum. İkinci Antalya 
Diplomasi Forumu’na gösterilen 
teveccüh, forumun zaman içinde 
‘küresel diplomasinin kalbinin 
attığı bir zemine dönüşmesi’ 
temennimizin kısa sürede 
gerçeğe dönüşeceğine işaret 
ediyor. 

Rusya ve Ukrayna krizinin 
ardından iki ülke arasındaki 
ilk üst düzey temasın, dışişleri 
bakanları seviyesinde dün burada 
gerçekleşmiş olması forumun 
amacına ulaşmaya başladığını 
gösteriyor. 

Foruma iştirak eden devlet 
ve hükümet başkanları, 
ülke temsilcileri ve diğer 
misafirlerimizin oturumlara 
yapacakları katkılar yanında 
aralarında tesis edecekleri güçlü 
diyaloğu da önemli görüyorum. 
Aynı şekilde istikbalimizin 
teminatı olan gençlerimizin 
foruma yönelik yoğun ilgisini 
memnuniyetle karşılıyorum. 
Daha geniş katılımla tercih 
ettiğimiz İkinci Antalya Diplomasi 
Forumu’nun rüşdünü ispat etmiş 
bir uluslararası etkinlik olarak 
inşallah yoluna kararlılıkla devam 
edeceğine inanıyorum.” 

Bu yıl “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” 
temalı Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışına 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun yanı sıra 17 devlet ve hükümet 
başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt 
temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer 
aldı.
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Dünya 21. Yüzyılın ilk çeyreğini 
geride bırakmaya hazırlanırken, 
insanlığın küresel barışa, huzura 
ve refaha duyduğu özlemin 
arttığını vurgulayan Erdoğan, 
“Bilimde, teknolojide, tarımda, 
sanayide, iletişimde ve ulaşım 
imkânlarında yaşanan onca 
ilerlemeye rağmen insanlık olarak 
temel meselelerimizi henüz 
çözüme kavuşturamadığımızı 
görüyorum.” diye konuştu. 

Terörizm, açlık, yoksulluk, 
kıtalar arasındaki adaletsizlik, 
sıcak çatışma ve iç savaşlar ile 
iklim değişikliğinin yol açtığı 
çevre felaketlerinin küresel 
gündemin en üst sıralarında 
yer almayı sürdürdüğünü 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ekonomiler büyürken, 
gökdelenler yükselirken, 
birilerinin cüzdanları şişerken, 
belli başlı ülkeler günden güne 
zenginleşirken, istatistikler bize 
daha müreffeh bir dünya resmi 
çizerken, maalesef hemen 
yanı başımızda çocuklar 
açlıktan ölmeye devam ediyor. 
‘açlık virüsü’ her yıl dünyada 
koronavirüsten daha fazla insanın 
hayatına mal oluyor. Bugün 
yeryüzünde her 10 saniyede 
bir çocuk, sırf bir lokma ekmek, 
bir yudum su bulamadığı için 
ölüyor.” değerlendirmesini yaptı. 

İstikrarsızlık ve çatışmalar 
sebebiyle milyonlarca insanın 
evlerini, yurtlarını terk etmek 
zorunda kaldığını belirten 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

• Rusya ve Ukrayna krizinin 
ardından iki ülke arasındaki ilk 
üst düzey temasın, dışişleri 
bakanları seviyesinde dün 
burada gerçekleşmiş olması 
forumun amacına ulaşmaya 
başladığını gösteriyor.

• Tüm insanlığın sağlık kriziyle 
boğuştuğu sancılı bir dönemde 

Antalya’dan verdiğimiz barış, 
diyalog ve dayanışma 
mesajlarının foruma çok ayrı bir 
anlam kattığına inanıyorum.

• Ekonomiler büyürken, 
gökdelenler yükselirken 
birilerinin cüzdanları şişerken, 
belli başlı ülkeler günden güne 
zenginleşirken, istatistikler bize 
daha müreffeh bir dünya resmi 
çizerken, maalesef hemen yanı 
başımızda çocuklar açlıktan 
ölmeye devam ediyor.

• (Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 
2014’te Kırım’ın işgaline tüm Batı, 
tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, 
acaba bugünkü tabloyla karşı 
karşıya kalır mıydık?

• Bölgemizde sulh ve sükûnun 
hâkim kılınması için Montrö 
Sözleşmesi’nin ülkemize verdiği 
yetkilerin kullanılması dahil, 
elimizden gelen her türlü 
gayreti göstermeye devam 
edeceğiz.

• Temennimiz, itidal ve 
sağduyunun galip gelmesi, 
silahların bir an önce 
susmasıdır.

• Hep birlikte biz, barışın 
dünyasını kurmaya mecburuz, 
savaşın değil.

• Biz, ‘dünya beşten büyüktür’ 
derken, sadece kendimiz için, 
kendi ülkemiz için bir talepte 
bulunmuyorduk. Milletimizin 
hakkıyla beraber tüm insanlığın 
hakkını, hukukunu, ortak 
menfaatini de savunmaya 
çalışıyorduk.

• Statüko yerine barışı 
gözetecek, beş ülkenin çıkarı 
yerine tüm insanlığa hizmet 
edecek yeni bir küresel 
güvenlik mimarisinin kurulması 
şarttır.

• Çatışan taraflardan biri veto 
hakkına sahip daimî üye  
olunca, Güvenlik Konseyinin 
icbar edici rolü boşa çıkmış, 
sistem iflas bayrağını  
çekmiştir.

• Diplomasinin birincil görevi 
barışı tesis değil, barışı ve 
istikrarı tahkim etmek olmalıdır. 
Asıl maharet, sorunlar daha 
filizlenmeden zamanlıca 
müdahil olabilmektir.”
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ULUSLARARASI 
POLİTİKANIN NABZI 
TÜRKİYE’DE ATTI

Türkiye, Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nda çok önemli bir 
dönemde sürece müdahale 
etti. Tarafların aynı masada 
buluşmasına öncülük etti. 
Dünyanın gözü kulağı 
Antalya’daydı 

Antalya’da 10 Mart’ta 
gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-
Ukrayna Üçlü Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nı yerli ve yabancı 
yaklaşık 400 gazeteci takip etti.

Antalya Diplomasi Forumu 
kapsamında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 11 ikili görüşme yaptı.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı, 
Antalya Diplomasi Forumu ve 8. 
İstanbul Arabuluculuk Konferansı 
ile art arda liderlerin ziyaretleri, 
Türkiye’yi dünyada diplomasinin 
nabzının attığı ülke konumuna 
getirdi.

İsrail’in yıllar sonra 
Cumhurbaşkanı düzeyinde 
Türkiye’ye ilk ziyareti 
gerçekleşti 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac 
Herzog, 9 Mart’taki ziyaretinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la bir araya 
gelirken iki Cumhurbaşkanı’nın 
açıklamalarında, ilişkileri daha da 
geliştirme sözü ön planda yer aldı.

Türkiye, Rusya’nın 
Ukrayna’ya 
saldırmasının 
ardından iki ülke 
dışişleri bakanlarını  
Antalya’da 
görüşmeye davet 
etti.

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 
7 Mart’ta yaptığı 
açıklamada 
iki bakanın da 
Antalya’da bir araya 
gelmeyi kabul ettiğini 
açıkladı.

Bu açıklama, tüm 
dünya medyasının 
da gözünü Antalya’ya 
çevirdi. Yerli ve 
yabancı yaklaşık 400 
gazeteci, Antalya 
Diplomasi Forumu 
(ADF) kapsamında 10 
Mart’ta düzenlenen 
Türkiye-Rusya-
Ukrayna üçlü dışişleri 
bakanları toplantısını 
takip için Antalya’ya 
geldi.

Ayrıca bu toplantı, Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 
başlattığı 24 Şubat’tan bu  
yana, bu seviyedeki ilk görüşme 
oldu. 

Türkiye toplantıda insani 
koridorların açık tutulması 
gerekliliğini vurguladı.

Bu yıl “Diplomasiyi Yeniden 
Kurgulamak” temasıyla 11-13 Mart 
tarihlerinde gerçekleşen Antalya 
Diplomasi Forumu’na (ADF) 3 
binden fazla kişi katıldı.

Toplamda 75 ülkeden  
katılımcının yer aldığı foruma 
17 devlet ve hükümet başkanı, 
80 bakan, 39 uluslararası örgüt 
temsilcisi iştirak etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının 
ev sahipliğinde ikinci kez Antalya’da düzenlenen “Antalya Diplomasi Forumu”nun (ADF) resmî açılış törenine katıldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya’da yapıldı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir 
araya geldiği görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile 1,5 saat sürdü. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
TELEFON DİPLOMASİSİ

Uluslararası politikanın nabzı Türkiye’de atarken, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna - Rusya krizinin sona ermesi 

ve kalıcı ateşkesin sağlanması için bir dizi telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. 

11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
Antalya Diplomasi Forumu’nda 

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 
aynı masada bir araya geldi. TBMM 
Başkanı Şentop, krizin çözümü için 

bölge ülkelerin Meclis ve Senato 
Başkanları ile gerçekleştirdiği telefon 

görüşmelerinde krizin  
barışçıl yollarla sona ermesi 

çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı  
Mustafa ŞENTOP

Litvanya Meclis Başkanı  
Viktorija Cmilyte-Nielsen

Görüşmede, Ukrayna-Rusya 
krizine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı  
Duarte Pacheco

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısı ile göç ve tahliye konuları ele 
alındı.

Polonya Senatosu Başkanı  
Tomasz Grodzki 

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısı ile göç ve güvenlik 
alanlarında yürütülen iş birliği 
konuları değerlendirildi.

Rusya Federasyonu Devlet Duması 
Başkanı Vyacheslav Volodin 

Görüşmede, öncelikle insani bir 
ateşkesin, akabinde de kapsamlı 
ateşkesin sağlanması gerektiğine 
dikkat çekildi. 

Macar Ulusal Meclisi Başkanı  
László Kövér 

Görüşmede, Rusya’nın, Ukrayna’ya 
saldırısı ile göç ve tahliye konuları 
ele alındı.

Polonya Meclisi Başkanı  
Elżbieta Witek 

Şentop görüşmede, mülteciler 
konusunda, yükün sadece kriz 
bölgelerine komşu ülkelerin sırtında 
kalmaması gerektiğini vurguladı.

Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı 
Ion-Marcel Ciolacu

Şentop, Ukrayna kaynaklı göç 
dalgasına maruz kalan komşu ülkelere, 
Türkiye’nin insani yardımlarının devam 
edeceğini vurguladı.

Slovenya Ulusal Konsey Başkanı  
Alojz Kovšca 

Görüşmede Şentop, Türkiye’nin 
Ukrayna’da yaşanan insani krizin 
giderilmesi için gayret göstermeye 
devam edeceğini vurguladı.

Moldova Cumhuriyeti Parlamento 
Başkanı Igor Grosu 

Görüşmede, son gelişmeler ve 
Türkiye’nin yapmış olduğu insani 
yardım konuları ele alındı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
“Şu anda Ukrayna, Rusya 
arasında silahlı çatışma 

olmakla beraber, bir taraftan 
da medya üzerinden savaşla 
ilgili yapılan değerlendirmeler, 
manipülasyonlar, doğru ya 
da yalan, bilgi bombardımanı 
yani bir medya savaşı cereyan 
ediyor, bir taraftan büyük çaplı 
ekonomik, ticari savaş var.” diye 
konuştu.

Gazetecilerin soruları üzerine, 
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı 
savaşa değinen Meclis Başkanı 

Şentop, bazı uzmanların bu savaşı 
“3. dünya savaşı başlangıcı” olarak 
değerlendirdiğini ifade etti. 

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun yoğun 
diplomasi mesaisi harcadığını, 
kendisinin de meclis başkanlarıyla 
görüşmeler gerçekleştirdiğini 
söyledi. 

Savaşan ülkelerle görüşebilen 
tek ülkenin Türkiye olduğunu 
vurgulayan Şentop, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar 
‘oraya mı yakınsın, buraya mı 
yakınsın’, ‘dış politikada eksen 
kayması’ falan gibi tamamen 
soyut, teorik eleştirilerle 
Türkiye’ye saldıranlar bile bu 
anlamda adım atabilecek tek 
ülke olduğunu gördüler. Türkiye 
savaşla barış arasında da bir 
köprü. Bu bakımdan Türkiye’nin 

gerçek büyüklüğünü anlamak 
için dünyadaki bu çerçevede 
görmek lazım.” 

“Türkiye’nin bugüne kadar 
yaptığı en büyük eserlerden 
biri.”

Trakya’da görev yapan basın 
mensuplarıyla Keşan ilçesindeki 
otelde bir araya gelen Şentop, 
Çanakkale Savaşı’nın çok önemli 
olduğunu söyledi. Birinci Dünya 
Savaşı’nda geniş bir coğrafyada 
büyük bir savaş yürütüldüğünü 
anlatan Şentop, bu savaşta insan 
ve büyük toprak kayıplarının 
yaşandığını ifade etti. Şentop, 
Çanakkale Savaşları’nda, terörle 
mücadelede şehit olanlara 
Allah’tan rahmet diledi, başta  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere Savaş’ın 
komutanlarını, askerleri rahmetle, 
minnetle andı. 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
18 Mart’ta, Trakya’da 
görev yapan basın 
mensuplarıyla Keşan 
ilçesindeki otelde bir 
araya geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE SAVAŞTA DA BARIŞTA DA 
BİR KÖPRÜ”
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
Türkiye’nin bugüne kadar 
yaptığı en büyük eserlerden biri 
olduğunu belirten Şentop, şunları 
kaydetti: 

“Köprü olarak baktığımızda 
dünyada benzeriyle yarışan, 
birçok konuda birinciliği olan bir 
eser. 

İki ayak arasındaki açıklık, mesafe 
bakımından dünyada birinci. 
Ama toplam köprü uzunluğu 
bakımından da baktığımızda 
bizim şu anda en uzun 
köprümüz. 

Hem mühendislik olarak 
çok büyük bir proje, imalat 
bakımından çok büyük bir eser, 
hem de bu bölgeyi Avrupa ve 
Asya’yı birleştirecek bir köprü 
olması hasebiyle önemli.” 

Türkiye’nin durumuyla ilgili 
olumsuz değerlendirmeler 
yapanlara da seslenmek 
istediğini dile getiren Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Şüphesiz eleştirilecek şeyler 
vardır, yani bizim kişisel olarak 
da hayatımızda olduğu gibi, 

devlet hayatında da olur. Sonuçta 
insanlar yönetiyor ülkeyi. Yanlışlar 
da olabilir. 

Bunlar eleştirilebilir. Esas itirazım 
şu; Türkiye’yi içeriden gören, 
kendi evinin, mahallesinin, 
şehrinin sınırları dışına pek 
çıkmayan insanlar, Türkiye sınırları 
dışına çıkmayan insanlar, çok 
daha rahat Türkiye’yi eleştiriyor. 
Çünkü Türkiye’nin gerçek 
manadaki gücünü, büyüklüğünü 
ve tesirini göremiyorlar.” 

Seçim Kanunu

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’de zaman içerisinde 
seçim kanunlarında çok 
değişiklikler yapıldığını aktardı. 
Seçim Kanunu teklifine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Şentop, şu görüşleri dile getirdi: 

“Bu açıdan bunun önemli, 
kıymetli olduğunu düşünüyorum. 
Öbür taraftan barajda 
yüzde 10’dan yüzde 7’ye 
indirme konusunda yapılan 
değerlendirmelerde gözden 
kaçmaması gereken bir husus 
da ittifaklar. Dolayısıyla ittifaka 
dahil olan partiler bakımından 

barajın esasen 
sıfır olduğu; yani 
ittifaka giren bir 
parti için baraj 
söz konusu değil, 
ittifak açısından 
yüzde 7 baraj 
düşünülüyor. Ben 
bu Seçim Kanunu 
teklifindeki 
değişiklikleri 
genel olarak 
olumlu 
buluyorum. 

Daha önce 
2018’de de 
biz Anayasa 
Komisyonu 
Başkanıyken 

çalışmalarımız vardı, o çalışmalar 
içerisinde bu konular da 
değerlendirilmiş konulardı. 

Bu bakımdan bazı 
değerlendirmeler var, eleştiriler 
var. Ben henüz tam olarak 
anlamadıklarını düşünüyorum. 

Mesela ‘artık oy’ diye bir şeyden 
bahsediliyor, böyle bir şey yok. 

Böyle bir şey mevzubahis 
değil. Kastedilen şey partilerin 
bir araya geldiğindeki toplam 
oyları arasındaki mukayese, o 
kaldırılıyor. 

Şimdi her partinin kendi oyu 
üzerinden değerlendirme 
yapılacak. Burada sadece bir 
hesaplama meselesi farklılığı var.” 

Programa, TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı ve AK PARTİ Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal, Edirne 
Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Keşan 
Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 
AK PARTİ Edirne İl Başkanı Belgin 
İba, AK PARTİ Keşan İlçe Başkanı 
Gürcan Kılınç, oda, borsa ve sivil 
toplum kuruluşlarının başkanları 
da katıldı.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle 

Mamak Kadın Kooperatifini ziyaret 
etti. Kadın çalışanlarla bir araya 
gelerek sohbet eden Başkan 
Şentop, Mamaklı kadınlara karanfil 
hediye ederek günlerini kutladı. 

“Kadınlar, anne, eş, kız evlat 
olarak hayatın içerisinde hayatı 
tamamlayan bir parçamız.”

Kooperatif hakkında bilgi alarak 
stantları gezen Meclis Başkanı 
Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde önemli mesajlar verdi. 

“Vücuttaki Kalp Toplumdaki 
Kadındır.” vurgusunu yaparak, 
“Bu açıdan baktığımızda kadınlar, 
anne, eş, kız evlat olarak hayatın 
içerisinde hayatı tamamlayan bir 
parçamız.” dedi. 

Kadın emeği ve üretiminin 
toplumdaki önemini de 
vurgulayan Şentop, “Şüphesiz 
yılda bir gün bu konular için 
yeterli değil, ama bir gün de 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mamak  
Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlarla buluştu.

“VÜCUTTAKİ KALP 
TOPLUMDAKİ 
KADINDIR”
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daha yoğun bir şekilde kadınları 
ve kadınlarla ilgili sorunları 
konuşmak, hatırlamak, daha 
yoğun bir şekilde tartışmak için 
bir farkındalık meydana getirmek 
için önemli. Tabii ‘erkek ve kadın, 
hayat müşterek’ diyoruz, aslında 
yaşadığımız hayatın iki yönünü bir 
bütünlük içerisinde temsil ediyor. 
Bu açıdan baktığımızda kadınlar, 
anne, eş, kız evlat olarak hayatın 
içerisinde hayatı tamamlayan bir 
parçamız olarak bakıyoruz; ama 
sadece bundan da ibaret değil. 
Kadınlar aynı zamanda hayata 
kendi üretimleriyle, zihnî ve el 
emeği üretimleriyle katılıyorlar. 
Bunlar bazen erkeklerinki gibi çok 
görünür olmuyor, arka planda, 
görünmez şekilde oluyor çoğu 
zaman; şüphesiz ekonomimizin 
de çok önemli bir boyutu, 
kadınlarımızın emekleriyle 
ortaya koymuş oldukları bir 
boyut. Bu bakımdan burada 
bu el ürünlerinin daha görünür 
olduğu bir mekân olduğu için 
bugün burada bulunmak daha 
anlamlı olur diye düşünüyorum.” 
açıklamasını yaptı. Kadın ve 
erkeği birbirini tamamlayan iki 
unsur olarak betimleyen Şentop, 
“Tarihte bir organik yaklaşım 
vardır, toplum bilimlerinde. 
Toplumu da aynı şekilde organik 
yapıya benzeten, insan gibi ele 
alan yaklaşımlar da vardır. Bu 
sebeple nasıl iki elimiz, beynimizin 
iki lobu varsa, ciğerlerimiz iki 
bölümden oluşuyor; bunlar, 
birbirlerini tamamlayan şeyler, 
birlikte oldukları takdirde bir 
bütünü meydana getiriyorlar. 
İnsan bedeninde kalp dersek 
onun sembolü, simgesi, temsilcisi 
tartışmasız kadındır. Vücutta kalp, 
toplumda da kadın.” ifadelerini 
kullandı. 

“Şiddet konusunda bir anlayış 
değişikliğine ihtiyacımız var.”

Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma 
Komisyonunun sunduğu 

rapordan da bahseden TBMM 
Başkanı Şentop, şöyle devam 
etti: “Kadın ve erkek de aynı 
şekilde insan dediğimiz varlığın 
aslında fonksiyonel anlamda Allah 
tarafından ayrılmış, farklı özellikler, 
nitelikler yüklenmiş insanın iki farklı 
görünümüdür, sonuç itibarıyla. 
Meseleye esas olarak insan 
perspektifiyle bakmamız lazım. 
Böyle düşündüğümüzde de 
‘kadına karşı şiddet’ konusunda 
daha anlaşılabilir hale geliyor. 
Kadın erkek arasındaki ilişki 
iki insan arasındaki ilişkidir ve 
insan paydasında her ikisini de 
birleştiriyoruz. Türkiye olarak 
bu konuda hassasiyetimiz çok 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl kurulmuş olan, 
kadına karşı şiddetle mücadele 
konusuyla ilgili bir araştırma 
komisyonumuz var. Onun 
hazırlamış olduğu çok kapsamlı bir 
rapor, bugüne kadar Türkiye’de 
üniversitelerde, bürokraside, 
bakanlıklarda, siyasette her alanda 
yapılmış olan bütün çalışmaların 
toplandığı bir rapor ortaya çıktı. 
Yaklaşık bin sayfalık bu rapor, 
TBMM’de görüşülecek. ‘Bu 
konuda yapılması gereken neler 
var, neler eksik?’ önerilerini de 
içeren, kanunsa kanun, birtakım 
kurumları oluşturmaksa, onları, ne 
varsa hepsini bir öneri halinde 
kamuoyuyla da paylaşacağız 
ve gerekenlerin yapılması 
için de takipçisi olacağız. 

Cumhurbaşkanımız kanunlarla 
ilgili yeni düzenlemelerden 
de bahsetti. Onların da süratle 
Meclisten geçirilmesi için 
çalışacağız, gayret göstereceğiz. 
Bu konu malum, sadece bir kanun 
konusu değil, sadece devletin 
takibiyle netice alınacak olumlu 
bir şekilde sonuçlandırılacak 
bir konu değil; bu konuda bir 
anlayış değişikliğine de ihtiyaç 
var.” Kooperatif çalışanlarıyla 
hatıra fotoğrafı çektirerek 
sohbet eden Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Aslında bizim kültürümüzde, 
bizim görüşümüzde bu konuyu 
çözecek birtakım yaklaşımlar, 
anlayışlar var. Biz, insanların 
birbirlerine karşı bir emanet 
olduğu anlayışı içinde; inancımız, 
dünya görüşümüz bunu 
gerektiriyor. Eşler birbirlerine 
emanet, çocuklar ebeveynlerine 
Allah’ın emaneti. O yüzden 
birbirimize bir mülkiyet sahibi gibi 
değil, birbirimize karşı Allah’ın bir 
emaneti ve hesabını vereceğimiz 
bir emanet anlayışıyla kadın 
erkeğe, erkek kadına yaklaştığı 
takdirde birçok noktada sorunun 
çözümü için olumlu adımlar 
atmış oluruz. Bunların da takipçisi 
olacağız. 

Ben tekrar, önce buradaki 
kadınlar başta olmak üzere bütün 
kadınların Kadınlar Günü’nü tebrik 
ederim.”
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“Emekleri, fedakârlık ve 
mücadeleleriyle geleceğimizi 
şekillendiren, koşulsuz 

sevgileri ve merhametleriyle 
insanlığın umutlarını güçlendiren 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü tebrik ediyorum. 

Medeniyetimizin kadim ve eşsiz 
kültüründe kadınlar her alanda 
toplumun örnek ve öncüleri 
olmuşlardır. ‘Ana ata’ bilincimizin 
kökleri, binlerce yıl öncesinden 
bugüne, kadınlara verilen değerle 
güçlenmiş ve uygarlıklar bu 
ehemmiyet ölçüsüyle gelişmiştir. 

‘İnsan topluluğu kadın ve 
erkek denilen iki cins insandan 
mürekkeptir. Kabil midir ki, bu 
kütlenin bir parçasını ilerletelim, 
ötekini ihmal edelim de kütlenin 
bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün 
müdür ki, bir cismin yarısı toprağa 
zincirlerle bağlı kaldıkça öteki 
kısmı göklere yükselebilsin?’ 
sözleriyle Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk bu ehemmiyeti en veciz 
haliyle ifade etmiştir. 

Bugün dünyanın farklı 
coğrafyalarında ve kültürlerinde 
kadınların, eğitimden sanata, 

spordan teknolojiye, her noktada 
başarılarıyla geleceğe yön veriyor 
olması, insanlığın ve dünyanın 
geleceğine yönelik umutlarını da 
yeşertmektedir. 

Bu başarıları engellemeye, 
kadınların fedakârlıklarla örülü 
çabalarına gölge düşürmeye 
yönelik yaşanılan ayrımcılık ve 
haksızlıkların önüne geçmek için 
topyekûn eksiksiz mücadele 
elzemdir. 

Çağımızın en önemli 
meselelerinden biri olarak, kadına 
yönelik her türlü fiziki, ruhsal 
şiddet ve ayrımcılık, bir insanlık 
suçudur. Şiddetle mücadelede 
alınacak önlemlerin etkinliği ancak, 
milletçe öz benliğimizde var olan 
‘cana ve canların haklarına değer 
verme’ yüksek bilincinin öne 
çıkmasıyla ve bu bilincin yetişen 
yeni nesillere aktarımıyla mümkün 
olacaktır. 

Günümüzde dünyanın dört 
bir yanında yaşanan savaşlar 
ve iç çatışmaların da en büyük 
mağdurlarının maalesef kadınlar 
ve çocuklar olduğunu unutmamak 
gerekmektedir. Savaşların 

ağır bedelleriyle evlerinden, 
hayatlarından ayrılmak, zorlu göç 
yolculukları yapmak zorunda 
kalmaktadırlar. Savaşların ve 
şiddetin her türünün bir an evvel 
son bulması, sadece bugünün 
değil, geleceğin ve insanlığın 
kurtuluşu için şarttır. 

Güçlü bir toplumun temelini 
güçlü kadınlar oluşturur. Cesur 
ve geleceğe güvenle bakan ve 
hayatın her alanında güçlü bir 
varlık gösteren kadınlar, milletçe 
istikbalimizin de garantisidir. 

İstiklal Mücadelemizin 
kahramanları, Anadolu’nun cesur 
kadınlarından, bugün hayatın 
her alanında, el emeği göz 
nuruyla emek veren; ilmi, fikri, 
irfanı ve erdemiyle geleceğimizi 
şekillendiren, hayatın anlamını 
güçlendiren kadınlara, hayatımıza 
ve geleceğimize kattıkları değer 
için gönülden teşekkürlerimi 
sunuyor, tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü içten 
dileklerimle kutluyorum.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

“İNSANLIĞIN UMUTLARINI GÜÇLENDİREN 
KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
23 Mart’ta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Denetim Komisyonu Eş Raportörleri  
John Howell ve Boriss Cilevics’i kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim 

Komisyonu Eş Raportörleri John Howell ve Boriss 
Cilevics’i kabul etti. 

TBMM Başkanı Şentop, raportörlerin Türkiye’yi  
çifte standart uygulamadan, doğru anlayarak 
objektif bir tutumla değerlendirmeleri gerektiğini 
ifade etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, AKPM DENETİM 
KOMİSYONU EŞ RAPORTÖRLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
17 Nisan’da Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı 
tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’deki 
Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan 
dünyasının önemli dinî günlerinden olan 
Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.Hatay’da Katolik ve Ermeni kiliselerinde Paskalya Bayramı ayini yapıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
HRİSTİYANLARIN 
PASKALYA BAYRAMI’NI 
KUTLADI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 21 Mart’ta Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
üyesi ülkelerin kültür ve sanat 
elçilerini TBMM’de kabul etti. 
Konuşmasında Nevruz’un 
birleştirici ruhunun önemini 
vurgulayan Şentop, Türkiye’nin 
son dönemde bölgesel barış 
adına yürüttüğü diplomatik 
girişimlere dikkat çekti.

Nevruz kutlamaları 
kapsamında TÜRKSOY 
üyesi ülkelerin Türkiye’ye 

gelen kültür sanat elçileri ile 

bir araya gelen Meclis Başkanı 
Şentop, konuşmasında, 
TÜRKSOY’un gerçekleştirdiği 
çalışmaların önemine dikkat çekti. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Düsen Kaseinov’dan teşkilatın 
çalışmaları hakkında bilgi alan 
Şentop, Nevruz’un bütün 
dünya ailesinin birleşmesine ve 
bütünleşmesine vesile olması 
dileğini ifade etti. Nevruz’un 
birleştirici ruhunun önemini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, Nevruz kutlamalarının 
Türk tarihi içinde önemli bir 

yeri bulunduğunu belirterek, 
“Bazı Türk boylarının 21 Mart’ı 
takvim başlangıcı olarak kabul 
ettiklerine dair kayıtlar var. 
Selçuklu zamanında millî bayram 
olarak kutlanıyor.” dedi. Bölgede 
cereyan eden olayların, böyle 
birleştirici günlerin ve kültürel 
değerlerin önemini tekrar öne 
çıkardığını kaydeden Şentop, 
bugünlerde Türkiye’nin yaptığı  
her türlü barış girişimine ve 
diplomatik girişime işaret 
ederek, “Bunlara ek olarak, 
Nevruz’u vesile kılarak da, başta 
bölgemizde olmak üzere bütün 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  
“BÜTÜN İNSANLIĞI BARIŞA, DOSTLUĞA 
DAVET EDİYORUZ”
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insanlığı barışa, dostluğa davet 
ediyoruz.” vurgusunu yaptı. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise Nevruz nedeniyle 
gelen sanatçıların Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
da kabul edilmesinden duyduğu 
memnuniyeti aktararak, “Bu açıdan 
Türk dünyası sanat ve kültürünün 
tüm dünyada tanıtılması için 
Türkiye’nin yapmış olduğu ev 
sahipliği, göstermiş olduğu ilgi ve 
alakası tüm Türkiye vatandaşları 
için gurur kaynağıdır.” dedi. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Kaseinov ve beraberindeki 
sanatçılar, Nevruz anısına Meclis 
Başkanı Şentop’a, yumurta, 
buğday, çerez ve kuru yemişlerin 
yer aldığı bir “semini” (sini) ve 
geleneksel Kazak giysisi “çapan” 
hediye ettiler.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 16 Mart’ta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ev sahipliğinde 
Çankaya Köşkü’nde düzenlenen 
Şehit ve Gazi Ailelerine Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı 
Tevcih Töreni’ne katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop’un yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde 

düzenlenen Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratı Tevcih 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
vatan, bayrak, bağımsızlık, 
ezan uğrunda can veren 
kahramanların hatıralarını yâd 
etmek, şehit yakınları ve gazilere 
olan şükran borçlarını ifa etmek 

VATAN SİZE MİNNETTAR
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üzere bir araya geldiklerini belirtti. 
Aziz şehitlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve Türk milletine baş 
sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabb’im şehitlerimizin 
ruhlarını şad, makamlarını âlî, 
mekânlarını cennet eylesin. 
Kahraman gazilerimize 
mücadeleleri ve cesaretleri 
sebebiyle en kalbî teşekkürlerimi 
iletiyorum.” diye konuştu. 

Bugün, Ankara’da ikamet eden 
26 şehit yakını ve gaziye Devlet 
Övünç Madalyası takdim ettiklerini, 
diğer illerde de 350 hak sahibine 
Cumhurbaşkanı’nı temsilen 
valiler tarafından madalyalarının 
takdim edildiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 
ülke genelindeki 376 şehit 
yakını ve gaziye Devlet Övünç 
Madalyalarını tevcih ettiklerini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istiklal 
ve istikbal uğrunda ölüme 
yürüyen şehitlerin, aynı ulvi dava 
yolunda yaralanan gazilerin 
fedakârlıklarının maddi karşılığının 
olmadığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
aziz şehitlerin geride bıraktıkları 

emanetlerine sahip çıkmayı, 
devlet olarak en öncelikli 
vazifelerinden biri olarak 
gördüklerini dile getirdi. 
Gazilerin gönlü huzur içinde 
kimseye muhtaç olmadan, 
hiç kimseye boyun eğmeden 
hayatlarını sürdürmeleri için 
çaba harcadıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Tazminattan maaşa, kamuda 
işe yerleştirmeden diğer 

haklara kadar şehit yakınları 
ve gazilerimize tanınan birçok 
imkân var. Bu hak ve imkânları 
burada tek tek saymayı açıkçası 
zül addediyorum. Devletimiz 
iyi ve kötü günlerinizde her 
daim sizlerin yanındadır. Şehit 
yakınlarımızın ve gazilerimizin 
meselelerinde ben de her  
zaman yanlarındayım. Son 20 
yıldır olduğu gibi gelecekte 
de sizleri en iyi, en mükemmel 
şartlarla buluşturmaya devam 
edeceğiz.” 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 101. yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
mesajında şunları kaydetti: 

“İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 12 Mart 
1921’de alınan kararla millî marş 
olarak kabul edilişinin 101’inci yıl 
dönümünü kutluyoruz. 

İstiklal Marşımız; milletimizin ortak 
dili, varlığımızı koruyan ve onu 
gelecek nesillere aktaran kıymetli 
hazinemizdir. 

Milletimizin her bir ferdinin 
kimliği, bizi millet yapan temel 
bileşenimizdir. Bağımsız bir 
devlet ve millet olarak var olma 
irademizin en kararlı ifadesi, vatan 
topraklarının tescilli tapusudur. 

Bağımsızlığımızın, millî birlik ve 
beraberliğimizin söz bayrağı 
İstiklal Marşımız; aziz milletimizin 
sahip olduğu en yüce hasletlerin 
nidası olmaya devam edecektir. 

Aziz milletimizin ilmî, irfanî, 
vicdanî ve ahlakî birikimini âdeta 
imbikten geçirip damıtarak 
sadece on kıta ile kimliğimizi inşa 
eden ve ‘Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın!’ diye 
duaların en güzeliyle mühürleyen 
Mehmet Âkif Ersoy’un, milletimize 
armağanı İstiklal Marşımız, her 
okunduğunda yüreklerimizi 
titretmeye devam ediyor. 

İstiklal Marşımız ‘Ya İstiklal Ya 
Ölüm!’ şiarıyla Millî Mücadele 
destanını yazan ve bu toprakların 
ilelebet vatan kalması için bu 
cennet vatan uğruna canını 
feda edenlerin bir nevi duası, 
‘Hakk’a tapan milletimizin’ şehit ve 
gazilerine vefasıdır. 

İstiklal Marşımızın Mecliste kabul 
ediliş sürecindeki ayrıntılar, 
ibret doludur. Millî Mücadele 
devam ederken Birinci Meclisin 
demokratik tartışma ortamında, 
İstiklâl Marşı’nın seçimi hususu 
ciddiyetle ve titizlikle müzakere 
edilmiş, nihayetinde Meclisin 
neredeyse tamamının oyuyla 
kabul edilmiştir. Meclis 
kürsüsünde Hamdullah Suphi 

tarafından arka arkaya üç kere 
okunarak büyük coşku ve alkışlar 
arasında, millî marş olarak kabulü 
ilan edilmiştir. 

Milletimiz için son derece 
anlamlı olan bu yıl dönümünde, 
Peyami Safa’nın ifadesiyle 
‘Hiçbir babayiğit tarafından 
benzeri yazılamayan alev gibi 
bir şiir’ olarak nitelenen İstiklal 
Marşımızın aziz şairi Mehmet 
Âkif’i, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin ilk Başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere Millî Mücadelemizin 
bütün komutanlarını, yiğit şehit 
ve gazilerini bu vesileyle bir kez 
daha rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum. 

Memleketimizin en ücra 
köşesinde; genci yaşlısı, kadını 
erkeği ve çocuğuyla hep birlikte 
yürekten ve coşkuyla okunan, 
milletimizin sözle dokunmuş 
bayrağı İstiklal Marşımızın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde millî marş 
olarak kabul edilişinin 101’inci 
yılını idrak etmenin gururuyla aziz 
milletimizi selamlıyorum.”

SÖZDEN DOKUNMUŞ BAYRAĞIMIZ
İSTİKLAL MARŞIMIZ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart’ta 
Beyoğlu Atlas Sineması’nda, İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 101’inci yıl dönümünde “Kurtuluş 

Hattı” filminin çekimine destek veren Gençlik 
Akademisi üyeleri ve üniversite öğrencisi gençlerle 
bir araya geldi, filmin özel gösterimini izledi. 

Gösterim öncesi Beyoğlu Belediye Başkanı Ali 
Haydar Yıldız ve filmin yapımcısı Selman Kayabaşı’nın 
katılımıyla gençlerle İstiklal Marşı ve filmi üzerine 
sohbet eden TBMM Başkanı Şentop, gençlerin İstiklal 
Marşı’na ve Mehmet Akif Ersoy’a sahip çıkmasının 
çok anlamlı olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı 
Şentop, “Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’da birçok şehri 
gezerek Millî Mücadele’nin haklılığını, heyecanını 
anlatıyor. İstiklal Marşı’nın arka planını, Mehmet Akif’in 
hayatında arka planında görebiliyoruz. Bu bakımdan 
Mehmet Akif Ersoy, Millî Mücadele’nin manevi 
komutanıdır.” diye konuştu. 

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un vefatıyla ilgili 
bir anekdotu da paylaşan Şentop, şunları kaydetti: 
“Mehmet Akif vefat ettiğinde cenazesi Beyazıt 
Camisi’ne getiriliyor. Üniversiteli gençlerden biri, 
cenazenin Mehmet Akif’e ait olduğunu öğrenince 
hemen Üniversiteye koşup arkadaşlarını haberdar 
ediyor. Böylelikle Ersoy’un cenaze namazını 
gençlerden oluşan büyük bir kalabalık kılıyor. 
Gençler, Edirnekapı’ya kadar omuzlar üzerinde 
tabutunu taşıyorlar. Gençlerin, İstiklal Marşı’na ve 
şairine muhabbetleri, yakınlığı ve onu hissederek 
cenazesine sahip çıkmaları çok önemli.” 

Mustafa Şentop, İstiklal Marşı’nın Meclise gelmesiyle 
ilgili de gençlere bilgiler vererek, “İstiklal Marşı 
önce Açık Söz gazetesinde yayınlanıyor. Sonra 
Meclise geliyor. Daha sonra cephedeki askerlere 
gönderiliyor. Akif’in şu sözü son bir mühür oluyor: 
‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.’” 
değerlendirmesinde bulundu. İstiklal Marşı’nın her 
seferinde ayrı bir heyecanla okunduğu vurgusunu 
da yapan Şentop, “Resmî programlarda ülke millî 
marşlarını dinliyoruz. Her seferinde şunu müşahede 
ediyoruz ki, bizim İstiklal Marşımız heyecan verici ve 
bize yakışan bir marş.” diye konuştu. 

Programda gençlerden gelen soruları da yanıtlayan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Mehmet Akif Ersoy 
kırgın mı gitti?” sorusuna ise “Kendisini bir davaya 
adayan insan kırgın olmaz, vazife olarak. İnancının 
gereği olarak hareket eden insanların bir kırgınlık 
içinde olmayacağını biliyoruz.” yanıtını verdi.

“MEHMET AKİF 
ERSOY  
MİLLÎ 

MÜCADELE’NİN  
MANEVİ 

KOMUTANIDIR”
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Beyoğlu Belediyesince 
düzenlenen “Kalemle Yol 
Almak Çalıştayı”, 5 Mart’ta 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk 
Kültür Merkezinde (AKM) 
düzenlenen programda 
yaptığı konuşmada, kalem 
üzerine konuşmak için bir 
araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Kur’an-ı Kerim’de “Kalem” adında 
bir sûre olduğunu hatırlatan 
Meclis Başkanı Şentop, “Nun ile 
başlıyor. Genelde kaleme yemin, 
herkes tarafından bilinir ama 
devamında kalemle beraber 
yazdıklarına da yemin ediyor 
Allah. Kaleme ve yazdıklarına... 
Bunu bazı meallerde ‘kalem ile 

yazılan’ diyorlar ama aslında 
‘kalem ile yazılan’ demiyor, 
‘yazdıklarına’ diyor. Satır da 
oradan geliyor. Kaleme ve 
yazdıklarına yemin ediyor. 
Dolayısıyla kaleme ve yazdıklarına 
kutsiyet atfeden bir kültürün 
içerisinden geliyoruz.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da kalemin 
yazı kültürüyle düşünülmesi 
gerektiğini, yazı yazmayı “dile 
olan bir borç” olarak gördüğünü 
söyledi. 

Yazılan oranda dilin 
korunduğunu, ona özen 
gösterildiğini, ehemmiyet 
verildiğini, inceliklerinin 
kavranmaya çalışıldığını belirten 
Kalın, “Meşhur sözdür, ‘Kamus 
namustur.’ diye. Bizim kamusa da 
(sözlük) namusumuz gibi sahip 

çıkmamız lazım. Yazı meselesi ve 
kalem kültürü sadece bir objeyi, 
bir yazı aracını alarak kullanmak, 
sevmek meselesi değil; önce dili 
yaşatmak, o dilin evreni içerisinde 
yeni imkânları her gün yeniden 
ortaya koymak anlamına geliyor. 
Dolayısıyla dijitalleşmeyle devam 
eden hayatımızın bir yerinde, 
kalemin, defterin, kâğıdın, 
mürekkebin olması son derece 
kıymetli. Bunlar illa da birbirinin 
yerine ikame edilmesi gereken 
şeyler değil.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Etkinliğe, AK PARTİ Eskişehir 
Milletvekili Nabi Avcı, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin 
Şimşek ile kalem ustaları, kalem 
koleksiyonerleri, kalem tamircileri 
ve kalem üzerine kitap yazan 
isimler de katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, kalemin ve kalemle 
yazmanın, varlığını koruyacağını 
düşündüğünü dile getirerek, 

“Bizim bunu biraz daha anlayışımız 
ve geleneklerimiz içerisinde 
yaygınlaştırmak ve buna dikkati 
çekmek mecburiyetimiz var. Böyle 
bir görev, misyon üstlenebiliriz.” 
dedi.

“KALEMLE  
YOL ALMAK  
ÇALIŞTAYI”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Afganistan’da, 
Irak’ta, Suriye’de, daha önce 

birçok Latin Amerika ülkesinde 
çıkarları için uluslararası hukuku 
çiğneyenler aslında ortada 
uluslararası hukuk bırakmadılar.” 
dedi. 

Türkiye’nin, Kosova’yla dostluk ve 
kardeşlik bağının yanı sıra stratejik 
ve kültürel ilişki içinde olduğunu 

da aktaran Şentop, Kosova’nın 
refah ve esenliğinin bölge barışı 
için önem taşıdığına işaret etti. 

Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı 
darbe girişimini hatırlatan Şentop, 
FETÖ terör örgütü üyelerinin 
Türkiye dışındaki yapılanmaları 
konusunda uyarılarda bulunarak, 
Türkiye’de suç işlemiş kişilerin 
dost ve kardeş ülkelerde himaye 
edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Ukrayna-Rusya savaşına da 
değinen Şentop, şunları kaydetti: 
“Bugünlerde Ukrayna Rusya 
arasında savaşa dönüşen tablo 
aslında uluslararası hukuku 
işine gelince çiğnemekte beis 
görmeyen Amerika ve bazı 
Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu 

doğurmaktadır. Afganistan’da, 
Irak’ta, Suriye’de, daha önce 
birçok Latin Amerika ülkesinde 
çıkarları için uluslararası hukuku 
çiğneyenler aslında ortada 
uluslararası hukuk bırakmadılar. 
Bunun dünyamızın geleceği 
açısından çok ciddi bir risk, endişe 
sebebi oluşturduğunu görüyoruz.” 

Kosova Cumhurbaşkanı  
Vjosa Osmani-Sadriu 
da Balkanlar’da barışın 
sağlamlaştırılması konusunda 
Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek, 
NATO Parlamenter Asamblesi 
(NATO PA), Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) 
gibi uluslararası platformlarda 
Kosova’nın sesinin duyurulması 
için destek istedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
1 Mart’ta Mecliste, Kosova 
Cumhurbaşkanı  
Dr. Vjosa Osmani-Sadriu 
ve beraberindeki heyet ile 
görüştü.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI  
VJOSA OSMANI-SADRIU
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılışta yaptığı 
konuşmada, daha önce TBMM’de gerek 
milletvekillerinin gerek Meclis personelinin 

çocukları için bir kreş olduğunu hatırlatarak, bu 
binanın ihtiyacı karşılamadığını söyledi. 

Bunun üzerine sayıca daha fazla çocuğa hizmete 
edebilecek kreş yapmayı planladıklarını dile 
getiren Şentop, “Makul bir sürede bitti. Ben 
daha evvel gezdim. Hemen burayı açalım 
demiştim. Zaten fiilen başladı. Emeği geçen bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimiz 

için, Meclis çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah 
çocuklarımızın sesleri, cıvıltıları, Meclisimizdeki 
çalışmalarla birleşecek ve Meclisimize ayrı bir renk 
katacak.” diye konuştu. 

Meclis Başkanı Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri, 
daha sonra Kreşin bahçesine günün anısına fidan 
dikti. 

Şentop, çocukların, İstiklal Marşı’nı okumasıyla 
başlayan gösterisinin ardından sınıfları ve etkinlik 
atölyelerini gezdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
2 Mart’ta Başkanlık Divanı üyeleriyle TBMM Kreş, 
Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını 
gerçekleştirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN 
SESLERİ 

MECLİSİMİZE 
AYRI BİR RENK 

KATACAK”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle Anayasa Mahkemesi Yüce 
Divan Salonu’nda düzenlenen Anayasa 

Mahkemesinin (AYM) 60. Kuruluş Yıl Dönümü 
Töreni’ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı  
Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay 

Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 
Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Şahin, ve HDP Eş Genel Başkanı 
Mithat Sancar da yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa  
Tarihi Galerisi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışına da 
iştirak etti.

ANAYASA MAHKEMESİNİN 60. KURULUŞ YIL 
DÖNÜMÜ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesinin  

60’ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni kapsamında 
düzenlenen Anayasa Tarihi Galerisi’nin açılışına katıldı. Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı.
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TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop,  
25-27 Nisan tarihlerinde 

Bosna-Hersek ve Kuzey 
Makedonya’yı kapsayan resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

25 Nisan’da Ankara’dan 
Hırvatistan’ın Split kentine giden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi 
Mustafa Babür Hızlan tarafından 
karşılandı. 

Daha sonra Livno şehrine geçen 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
burada Bosna-Hersek Temsilciler 
ve Halklar Meclisi Divanları üyeleri 
ile görüştü. 

Temsilciler Meclisi binasındaki 
görüşme yaklaşık 45 dakika 
sürdü. 

DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ 
BAŞKANI DZAFEROVİC İLE 
GÖRÜŞME

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u, 
ülkenin başkenti Saraybosna’da 
kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi 
ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine 
konuşuldu. 

Ayrıca görüşmede Bosna-Hersek 
ve bölgedeki güvenlik ile siyasi 
durum ve Rusya’nın Ukrayna’ya 
yönelik saldırılarının ülke  
istikrarı üzerindeki etkileri ele 
alındı. 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, görüşme sonrası 

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop,  
25-27 Nisan tarihlerinde 
Bosna-Hersek ve 
Makedonya’ya bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop 
ve beraberindeki 
parlamento heyeti, 
Bosna-Hersek Temsilciler 
Meclisi Başkanı Nebojsa 
Radmanoviç ile Bosna-
Hersek Halklar Meclisi 
Başkanı Dragan Covic 
ve Divan üyeleriyle bir 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN,  
BOSNA-HERSEK VE MAKEDONYA 
TEMASLARI
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yaptığı açıklamada, kendileri 
için Balkanlar’daki istikrar ve 
barışın çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Ama, Balkanlar’daki 
barış ve istikrarda da Bosna-
Hersek’in yeri, konumu kilit bir 
konum. 

Dolayısıyla Bosna-Hersek’te siyasi 
istikrar ve barışın devamlılığı 
Türkiye açısından çok önemli. 

Türkiye bunu çok yakından takip 
ediyor, bunun gerçekleşmesi ve 
devamı noktasında elinden gelen 
her türlü gayreti ortaya koyuyor.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, bu konuda hassasiyeti 
ve çalışmalarıyla çok önemli 
bir rol üstlendiğini dile getiren 
Şentop, şunları kaydetti: 

“Bosna-Hersek’teki barış ve 
istikrarın sadece Balkanlar 
için değil, Avrupa için de 
önemli olduğunu ifade 
etmek lazım.  

Biz ümitliyiz, geleceğe 
olumlu olarak bakıyoruz. 
Birtakım sorunlar olabilir 
ama bunların aşılacağına 
ve aşılması gerektiğine 
inanıyoruz.” 

Bosna-Hersek’teki seçimlerin 
öngörülen vakitte yapılması 
gerektiğini belirten Şentop, 
“Demokrasilerde seçim 
nihai bir çözümdür ve 
seçimlerin vaktinde, usulüne 
uygun yapılmasının doğru 
olduğunu düşünüyoruz.” 
diye konuştu. 

Bosna-Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik 
Dzaferovic, Türkiye’nin, Bosna-
Hersek başta olmak üzere tüm 
bölgede istikrar sağlayıcı bir 
etkiye sahip olduğunu belirtti. 

Sefik Dzaferovic, NATO üyesi 
Türkiye’nin, Bosna-Hersek’e 
Avrupa-Atlantik entegrasyonu 
yolunda verdiği desteğin ülkesi 
için önemli olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı 
Şentop’un 

Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı 

Konseyi Başkanı 
Şefik Caferoviç 

ile görüşmesinde 
bölgedeki ve son siyasi 

gelişmeler ele alındı.
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KUZEY MAKEDONYA 
BAŞBAKANI KOVAÇEVSKİ İLE 
GÖRÜŞME

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuzey Makedonya’daki 
temasları kapsamında Başbakan 
Dimitar Kovaçevski ile bir araya 
geldi.

Başkent Üsküp’teki hükümet 
binasında gerçekleşen 
görüşmede iki ülke arasında 
ilerleme kaydeden geleneksel, 
iyi ve dostane ilişkilerin ortaklaşa 
teyit edildiği, bunu, 2021’de 
ticaret hacminin büyümesinin 
yanı sıra Türk şirketlerinin ülkedeki 

en büyük yatırımcılar arasında yer 
almasının gösterdiği belirtildi. 

Kuzey Makedonya’nın, tüm 
vatandaşlarına eşit derecede 
önem gösterdiği, farklı kültür, 
din ve etnik topluluklara mensup 
vatandaşların bir ülkede, uyum 
içinde nasıl yaşayabileceğinin 
bir örneği olduğu ve bunun 
Balkanlar’da barışa önemli 
bir katkı sağladığı vurgulanan 
açıklamada, bu bağlamda 
Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yı, 
bölge ve ötesinin istikrarı için 
önem taşıyan Avrupa Birliği 
(AB) ile müzakerelere bir an 
önce başlaması noktasında 
desteklediği aktarıldı. 

Açıklamada Kovaçevski’nin, 
Türkiye’nin Kuzey Makedonya’ya, 
bağımsızlığından günümüze 
kaydettiği ilerlemede gösterdiği 
samimi ve sürekli destek için 
teşekkür ettiği belirtildi. 

Kuzey Makedonya ile Bulgaristan 
arasındaki meseleye değinen 
Kovaçevski, çözümün, her iki 
tarafın da Avrupa değerlerine 
ve karşılıklı saygı ruhuna dayalı, 
onurlu görüşmelerde kararlı 
olduğu takdirde mümkün 
olacağını ifade etti. 

Ukrayna’daki durum hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunan Kovaçevski, Kuzey 
Makedonya’nın AB ve NATO 
ile tamamen uyumlu politikalar 
sürdürdüğünü vurguladı. 

Şentop ve Kovaçevski 
görüşmesinde, Kuzey 
Makedonya ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin ekonomik açıdan ve 
NATO ittifakı kapsamındaki 
partner ülkeler olarak gelişmeye 
devam ettiği kaydedildi.

TBMM Başkanı Şentop:  
“Savaşlar elbette 

kötü, göç kötü; ama 
önümüzde çok daha 
büyük insani krizler 

olma ihtimali var. Onun 
için barışın, huzurun 

tesisi, en azından insani 
ateşkesin sağlanması 
için gayret göstermek 

mecburiyetindeyiz. 
Türkiye de bunu 
yapıyor.” dedi..”
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Şentop, Aliya İzzetbegoviç’in 
Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini 
ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, Bosna-
Hersek’in ilk cumhurbaşkanı 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in 
Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini 
ziyaret etti.

Bosna-Hersek’e resmî ziyarette 
bulunan TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kovaçi Şehitlik Anıtı’na 
çiçek bırakarak İzzetbegoviç’in 
kabri başında dua etti. Şehitlik 
ziyareti sonrası Saraybosna’daki 
tarihî Başçarşı’ya geçen TBMM 
Başkanı Şentop, burada halkla ve 
esnafla sohbet etti. 

Meclis Başkanı Şentop, 
Başçarşı’da tarihî Gazi Hüsrev 
Bey Camisi ve Kütüphanesine 
ziyarette bulundu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 
“Barışın, huzurun tesisi, insani 
ateşkesin sağlanması için gayret 
göstermek mecburiyetindeyiz.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, Kuzey 
Makedonya’daki Uluslararası 
Balkan Üniversitesinin (İBU) iftar 
programına katıldı 

İBU kampüsünde düzenlenen 
iftara, TBMM Başkanı Şentop’un 
yanı sıra Kuzey Makedonya 
Başbakan Yardımcısı Boyan 
Mariçiç, Türkiye’nin Üsküp 
Büyükelçisi Hasan Mehmet 
Sekizkök, İBU Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Süleyman Özdil, 
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı 
Yardımcısı Hüsni İsmaili, TBMM ve 
Kuzey Makedonya milletvekilleri, 
siyasetçiler, diplomatlar, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve 
davetliler katıldı. 

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 81 ilinden 

85 milyon vatandaşından selamlar 
getirdiğini belirterek, “Özel 
olarak Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını 
da iletmek isterim.” dedi. 
Türkiye ile Kuzey Makedonya 
arasındaki ilişkilerin mükemmel 

seviyede seyrettiğine işaret eden 
Şentop, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Siyaset, savunma, 
ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, 
daha birçok alanda çok sağlam 
temellere dayanan iş birliğimiz 
bulunmaktadır. İkili ilişkilerimizi 
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daha da geliştirmek için karşılıklı 
güçlü bir iradenin olduğunu da 
görmek bizi memnun ediyor. 
Balkanlar’da barış ve istikrarın 
hâkim olmasının küresel barış ve 
istikrarın bir ön şartı olduğunun 
farkındayız. 

Bu sebeple Türkiye olarak Kuzey 
Makedonya dahil olmak üzere 
Balkan ülkelerinin istikrarı ve refahı 
için her türlü desteği veriyoruz.” 

Kuzey Makedonya’nın farklı kültür, 
din ve etnik kökenden insanların 
bir arada bulunduğu, barış içinde, 
birlikte yaşama kültürüne sahip 
bir ülke olarak Balkanlar’da örnek 
sayılabilecek bir ülke olduğunu 
vurgulayan Şentop, şunları dile 
getirdi: 

“Kuzey Makedonya’nın önemli 
bir emsal teşkil ettiği kültürlerin 
uyumu ve bir arada, barış 
içerisinde yaşama anlayışının 
korunmasında kuşkusuz soydaş 
ve akraba topluluklarımızın payı 
büyüktür, 

Türklerin bu konudaki payları 
da çok önemlidir. Kuzey 
Makedonya’da yaşayan 
soydaşlarımız ülkelerimizin 
birbirleriyle olan kuvvetli bağının 
en önemli unsurlarıdır.” 

Türkiye’nin Kuzey Makedonya 
halkının hem kalbinde hem 
de hafızasında özel bir yere 
sahip olduğunu bildiğini, Türk 
halkının da aynı duygularla 
buna mukabele ettiğine dikkati 
çeken Şentop, Türkiye’nin 
zor zamanlarında Kuzey 
Makedonya’nın yanında durarak 
bu kardeşlik duygusunun hakkını 
verdiğini söyledi. Şentop  
“Türkiye, kadim dostu Kuzey 
Makedonya’yı bağımsızlığından 
bu yana her alanda desteklediği 
gibi bundan sonra da 
desteklemeye devam edecektir.” 
dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi ve Maarif Vakfı okulllarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet,  
Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek 

buradaki iftar programına katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Bosna-Hersek’in Travnik şehrindeki  
Travnik Kültür Merkezinde verilen iftara katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa 
Haliliye Belediyesince Bosna-Hersek’in batısındaki Livno 
şehrinde bulunan Hacı Ahmet Dukatar İslam Kültür Merkezinde 
verilen iftara katıldı. İftar sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  

Mustafa Şentop 
ve beraberindeki 

parlamento heyeti, 
Başçarşı’da tarihi  

Gazi Hüsrev 
Bey Camisi ve 

Kütüphanesi’ni ziyaret 
etti. 

TBMM Başkanı  
Şentop, kütüphanedeki 

eserleri inceledi.



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Vakfın 
genel merkez binasında 

gerçekleşen İlim Yayma Vakfı 51. 
Olağan Genel Kurulunda, milletle 
devletin bütünleşmesinin önemli 
olduğunu, Türkiye’de milletin 
değerleriyle devletin değerlerinin 
bütünleştiği dönemlerde önemli 
hamlelerin yapıldığını ifade etti. 

Türkiye’nin kazandığı büyük 
zaferlere ve gerçekleştirdiği 
büyük hamlelere vurgu yapan 
TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
konuştu: 

“Milletin değerleriyle devletin 
değerlerinin bütünleşmesi 
suretiyle bizim, Türkiye olarak 
hamle yaptığımız bir dönemin 
önü açılıyor. 

Türk tarihinde ne zaman milletin 
değerleriyle devletin değerleri 
bütünleşmiş, o zaman bizim 
hamle dönemlerimiz açılmış. 
Malazgirt’ten bugüne kadar, 
İstiklal Harbimiz, Millî Mücadele 
böyledir. 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsüne karşı böyledir. 
Ne zaman ki millet ve devlet, 
değerler bazında birleşmiş ise o 
zaman hamle yapabilecek gücü, 
kudreti bulabilmişiz.” 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl 
dönümünü de kutlayan TBMM 
Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılışı yapılan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün Türkiye’nin önemli 
eserleri arasında yerini aldığını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
19 Mart’ta İlim Yayma Vakfı 
51. Olağan Genel Kuruluna 
katılarak bir konuşma  
yaptı. Şentop, milletle 
devletin bütünleşmesinin 
önemine dikkat çekerek, 
Türkiye’de milletin 
değerleriyle devletin 
değerlerinin bütünleştiği 
dönemlerde önemli 
hamlelerin yapılabildiğine 
vurgu yaptı.

İLİM YAYMA VAKFI GENEL KURULU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sağlık 
çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Özveri, sabır ve insanüstü gayretleriyle şifaya vesile olan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 
#14MartTıpBayramı’nı kutluyorum. Millî Mücadelemizin tıbbiyelilerinden, bugünün salgın dönemine, 
vazifelerine ömürlerini adayan tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.”



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Yaşlılara Saygı Haftası” 
dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Şentop, mesajında bu özel hafta 
vesilesiyle yaşlılarımızın sorun 
alanlarının tespiti, gereken 
önlemlerin alınması ve daha 
nitelikli hizmet sunulabilmesi 
için Meclis araştırması 
açılmasının faydalı olacağını 
ifade etti. 

Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, mesajında 
şunları kaydetti: 

“Hayat tecrübeleri ve birikimleri 
ile toplumumuzun temel 
yapı taşları konumunda olan 
yaşlılarımızın Yaşlılara Saygı 
Haftası’nı hürmetle kutluyorum. 
Yaşlılarımız, büyüklerimiz 
bizim hem geçmişimiz hem 

geleceğimizdir. Onlara gereken 
saygıyı, ilgiyi ve hürmeti 
göstermek, onları her koşulda el 
üstünde tutmak, Aziz Milletimizin 
mümeyyiz vasıflarından biridir 
ve insani esaslara dayanan 
medeniyetimizin büyüklüğünün 
göstergesidir. 

Hayat şartları ile tıp ve sağlık 
teknolojisi alanında yaşanan 

YAŞLILARA SAYGI   HAFTASI
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önemli gelişmeler, insan 
ömrünü uzatmıştır. Buna karşılık 
doğurganlık ve ölüm hızlarında 
görülen yavaşlama neticesinde 
65 yaş ve üzerindeki kişilerin 
toplam nüfus içindeki oranının 
dünya genelinde olduğu 
gibi Türkiye’de de arttığı 
görülmektedir. Ülkemizde hayat 
kıdemi fazla büyüklerimizin 
yaşadığı sorunlar ve bunların 
çözümü konusunda daha fazla 
özen gösterilmesi gerektiğini, 
18-24 Mart tarihlerini kapsayan 
Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle 

bir kez daha hatırlatmayı borç 
bilirim. Güncel veriler ışığında 
2021 yılında dünya genelinde 65 
yaş ve üzeri 764 milyonu aşkın 
kişi bulunmaktayken, bu sayının 
2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı 
tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus 
açısından dünya genelinde 167 
ülke arasında 68’inci sırada yer 
alan ülkemiz de bu artıştan payını 
almaktadır. TÜİK’in 18 Mart 2022 
Cuma günü açıkladığı verilere 
göre, Türkiye’de yaşlı nüfus olarak 
ifade edilen 65 yaş üzerindeki 
kişi sayısı 2016-2021 yılları arasında 
yüzde 24 oranında artmış; yaşlı 
nüfusumuzun toplam nüfusumuz 
içindeki oranı 2010 yılında yüzde 
7,2 iken, 2021 yılında yüzde 9,7’ye 
yükselmiştir. Ayrıca 2080 yılında 
bu oranın yüzde 25,6’ya ulaşması 
beklenmektedir. 

Yine TÜİK verilerine göre 
ülkemizde, 2021 yılında toplam 
25 milyon 329 bin 833 hanenin 
yüzde 24,1’inde en az bir yaşlı 
bulunmaktadır. Çalışma çağındaki 
yüz kişiye düşen yaşlı sayısını 
ifade eden “yaşlı bağımlılık oranı” 
da 2021 yılında yüzde 14,3’e 
yükselirken, çalışma çağındaki 
yüz kişiye düşen çocuk sayısını 
ifade eden “çocuk bağımlılık 
oranı” ise yüzde 33’e düşmüştür. 
Gelecek perspektifi noktasında 
ülkemizde yaşlı bağımlılık oranının 
2025 yılında yüzde 16,4’e, 2030’da 
yüzde 19,6’ya, 2040 yılında yüzde 
25,3’e, 2060’ta yüzde 37,5’e 
ve 2080 yılında yüzde 43,6’ya 
çıkacağı öngörülmektedir. Diğer 
taraftan Türkiye’de tek başına 
yaşayan yaşlı sayısı 1 milyon 561 
bin 398’i bulmakta, bunların yüzde 
74,9’unu kadınlar, yüzde 25,1’ini 
ise erkekler oluşturmaktadır. Bu 
istatistiki veriler, dünya genelinde 
özellikle gelişmiş ülkelerin 
daha yoğun muhatap olduğu 
nüfusun yaşlanması meselesi 
üzerinde, önümüzdeki on 
yıllarda ülkemizde de ciddiyetle 
durulması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, 
sosyal bir hukuk devletidir. Bu 
bağlamda kültürümüzde çok 
değerli bir konumu haiz bulunan, 
hayat kıdemi fazla büyüklerimiz 
olan yaşlılarımıza, ihtiyaç 
duydukları kamu hizmetlerinin, 
yaşlı nüfus oranındaki artıştan 
etkilenmeden, sürekli ve 
sürdürülebilir şekilde ve her 
durumda üstün kalitede sunulması 
gerektiği tartışmasızdır. 

Bu çerçevede demografik 
dönüşüm süreci içerisindeki 
ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına 
göre dağılımında yaşanan 
değişimin incelenmesi, yaşlı 
nüfusumuzun artışıyla oluşacak 
yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının 
ele alınması, yaşlılarımızın hayatın 
çeşitli alanlarında yaşadıkları veya 
yaşamaları muhtemel sorunların 
tespiti, söz konusu olası sorun 
alanları için gereken önlemlerin 
alınması ve yaşlılarımıza yönelik 
kamu hizmetlerinin bölgesel 
ve bireysel niteliklere göre 
çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve 
daha nitelikli şekilde sunulması 
için kamu kurumlarımız tarafından 
alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasında 
büyük fayda görmekteyim. 
Bu hafta vesilesiyle, yaş almış 
büyüklerimizin her şart altında 
hak ettikleri vefa ve saygıyı 
görmeleri gerektiği bilinciyle 
tekrar kendilerine en derin sevgi 
ve hürmetlerimi sunuyorum.”

TBMM Başkanı Şentop: 
“Büyüklerimiz her şartta 

güven ve huzur içinde 
yaşamayı hak ediyor.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 3 Mart’ta TBMM’de 
Yunus Emre Sempozyumu’nun 
açılışını gerçekleştirdi.

Yunus Emre’yi tanıtmak 
ve felsefesini farklı 
coğrafyalarda anlatmak 

için Millî Eğitim Bakanlığı, Eskişehir 
Valiliği ve Anadolu Üniversitesinin 
ortak çalışmalarıyla düzenlenen 
7 İklim 7 Coğrafyada Bizim 
Yunus’a Vefa Sergisi ve Yunus 
Emre Sempozyumu’nun açılışı, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
himayelerinde TBMM Tören 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

TBMM Başkanı Şentop, 2021’in, 
Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü 
yıl dönümü nedeniyle Yunus 
Emre ve Türkçe Yılı ilan edildiğini 
hatırlattı. Eskişehir Valiliğinin, bu 
kararın ardından yıl boyunca 

Yunus Emre’ye yakışır biçimde 
birçok anma ve tanıtım programı 
yaptığını söyleyen Meclis 
Başkanı Şentop, TBMM Şeref 
Salonu’nda Eskişehir Olgunlaşma 
Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan 
eserlerden oluşan 7 İklim 7 
Coğrafyada Bizim Yunus’a Vefa 
Sergisi’nin açıldığını dile getirdi. 

Mustafa Şentop, 2021 yılı içinde 
Eskişehir Valiliğinin himayesinde 
Van, Trabzon, Urfa, İzmir, Antalya 
ve İstanbul’da düzenlenen 
sergiye yedinci durak olarak 
Ankara’da ev sahipliği yaptıklarını 
belirtti. 

Eskişehir Olgunlaşma 
Enstitüsünün, söz konusu sergi 
kapsamında Yunus Emre’nin 
sevgi ve barış dilini hatırlatmak 
ve dünyada bilinirliğini artırmak 
için el emeği göz nuru 

çalışmalar hazırladığını anlatan 
Şentop, “Bugün bu sergiyi 
TBMM’de açmanın ve sizlerle 
buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. El emeği göz nuru 
geleneksel sanat ürünlerinden 
oluşan sergimizi gezerek Yunus 
Emre’nin yaşadığı dönemde, 
13’üncü yüzyıl Anadolusunda 
âdeta bir gezinti yapacağız. 
Sergide el sanatlarımızdan 
suzeni işlemesi tekniğiyle yapılan 
Yunus Emre Şiir Panosu, Selçuklu 
dönemini anlatan seramikler, Türk 
kilim dokuma sanatıyla Yunus 
Emre kilimi, el dokuma heybeler, 
seccadeler, naht, minyatür, 
tezhip, hat çalışmalarından oluşan 
toplam 99 eser bulunuyor.” 
diye konuştu. “Güçlünün haklıya 
meydan okuduğu böyle 
günlerde sevginin, hoşgörünün, 
kardeşliğin önemi çok daha iyi 
anlaşılıyor.”

7 İKLİM 7 COĞRAFYADA  
BİZİM YUNUS’A VEFA SERGİSİ
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Şentop, “Vefatının üzerinden  
7 asır geçmesine rağmen 
Yunus’un bıraktığı hoş sada  
7 iklim, 7 coğrafyada 
yankılanmaya devam ediyor ve 
gönülleri birleştiriyor. Bizlere ne 
mutlu ki Yunus Emre gibi gönül 
sultanları yetiştirmiş bir milletin, 
bir medeniyetin ahfadıyız.” dedi. 

İnsanlığın, sürekli şiddet ve 
gerilim içinde olduğunu, 
savaş ve çatışmaların yine 
yaşandığını belirten Şentop, 
“Coğrafyamız çocuk-genç, 
kadın-erkek demeden yine kan 
ve gözyaşlarıyla yankılanıyor. 
İnsaf ölçülerini aşan, insanları 
öldüren saldırılar neticesinde 
evler yıkılıyor, masum çocuklar 
öldürülüyor, aileler yok ediliyor. 
Güçlünün haklıya meydan 
okuduğu böyle günlerde 
sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin 
önemi çok daha iyi anlaşılıyor.” 
mesajını verdi. 

“Anadolu irfanının eskimeyen şiir 
dili, kardeşliğin vicdan sesi.” 
TBMM Başkanı Şentop, Yunus 
Emre’yi, “Anadolu irfanının 

eskimeyen şiir dili, kardeşliğin 
vicdan sesi” olarak tanımlayarak, 
“Yunus Emre, çağlar öncesinden 
gelen ve sonsuza kadar değerini 
kaybetmeyecek, iyi ve doğru 
insanın timsali olarak kültürümüzü 
gelecek nesillere taşımaya 
devam edecek.” dedi. 

Yunus Emre’nin, Moğol istilasının 
yaşandığı dönemin velut 
ariflerinden, dervişlerinden 
olduğunu hatırlatan Şentop, 
şunları kaydetti: “Yunus Emre, 
yaşadığı dönemde savaştan 
değil barıştan, bencillikten değil 
paylaşmaktan yana tavır almış 
ve insanları güzel ve iyi olana 

davet etmiştir. Onun yedi asır 
önceden gelen sesinin, savaşların 
bütün hızıyla devam ettiği 
bugünün dünyasında ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha 
hatırlıyoruz. 

Dünya durdukça eskimeyecek 
bu evrensel konuları işleyerek 
yalnızca yaşadığı 13’üncü asır 
Anadolusuna değil, teknoloji 
çağını idrak eden günümüz 
insanına da hitap etmeye devam 
edecek. 

Bizden binlerce yıl sonraki 
nesillere de hitap etmeye devam 
edeceği muhakkaktır.” 

TBMM Başkanı Şentop, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan eserlerin yer aldığı  
7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus’a Vefa Sergisi’ni açtı. 

TBMM Başkanı Şentop: 
“Yunus Emre, yaşadığı 

dönemde savaştan değil 
barıştan, bencillikten değil 

paylaşmaktan yana tavır 
almış ve insanları güzel 

ve iyi olana davet etmiştir. 
Onun yedi asır önceden 
gelen sesinin, savaşların 

bütün hızıyla devam ettiği 
bugünün dünyasında ne 

kadar önemli olduğunu bir 
kez daha hatırlıyoruz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ilk yurt dışı 
ziyaretini 24 Mart’ta 

Türkiye’ye yapan KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu 
Töre’yle önce baş başa, daha 
sonra da heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi. Şentop’un, 
TBMM’deki makamında yapılan 
baş başa görüşmenin ardından 
heyetler arası görüşmeye geçildi. 
İki Meclis Başkanı, KKTC ile 
müzakere süreçlerine dair güçlü 
mesajı bu görüşmede verdi. 

TBMM Başkanı Şentop, “Kıbrıs 
Türk halkının kazanmış olduğu 
müktesep hakları; egemen 
eşitliği ve eşit uluslararası statüsü 
tescil edilmeden yeni bir 
müzakere sürecinin başlaması 
mümkün değildir. Aksi halde 
bir 50 yıl daha hiçbir sonuç 
alınmadan müzakere yapılır. 
Ancak ne Türkiye’nin, ne KKTC’nin 
kaybedecek böyle bir ilave 
zamanı yoktur.” derken, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Zorlu Töre de, 50 yıldır masada 
dirsek çürüttüklerini vurgulayarak, 

Türkiye’nin garantörlüğünün 
devam etmesi gerektiğine 
dikkat çekti ve “Türkiye bizim 
bedenimizdeki can, Türk ordusu 
damarımızdaki kandır. Asla 
Türkiye’den vazgeçmeyiz.” dedi.

Şentop, heyetler arası 
görüşmede, yeni görevinden 
dolayı Töre’yi tebrik ederek 
sözlerine başladı. KKTC’nin 
Türkiye için taşıdığı önem ve 
ayrıcalığa dikkat çeken Meclis 
Başkanı Şentop, 2021 Nisan 
ayında Cenevre’de BM Genel 
Sekreteri’nin düzenlediği 
gayriresmî toplantıda KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 
ortaya koyduğu, Ada’daki 
gerçeklikleri temel alan vizyona 
Türkiye’nin desteğinin tam 
olduğunu vurguladı. Mustafa 
Şentop, “Uluslararası topluma 
her vesileyle Ada’da iki ayrı halk, 
iki ayrı devlet bulunduğunu, 
çözümün ancak bu gerçekleri 
esas alan bir yaklaşımla mümkün 
olduğunu anlatıyoruz her 
ortamda. Kıbrıs Türk halkının 
kazanmış olduğu müktesep 

hakları, bunların başında egemen 
eşitliği ve eşit uluslararası 
statüsü tescil edilmeden 
yeni bir müzakere sürecinin 
başlaması mümkün değildir. 
Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir 
sonuç alınmadan müzakere 
yapılır. Ancak ne Türkiye’nin, ne 
KKTC’nin kaybedecek böyle 
bir ilave zamanı yoktur.” dedi.
Meclis Başkanı Şentop, Doğu 
Akdeniz’deki hidrokarbon arama 
çalışmalarına da değindiği 
konuşmasında, Rum kesiminin 
tek taraflı hidrokarbon arama 
çalışmalarının bir tehdit 
oluşturduğunu ifade etti. Şentop, 
“Bunlara izin vermeyeceğimizi 
biz Türkiye olarak her vesileyle 
ifade ettik. Hem kendi kıta 
sahanlığımızda, hem KKTC’nin 
ruhsat sahalarında gerçekleştirilen 
hidrokarbon faaliyetleriyle 
hak ve çıkarlarımızı koruma 
irademizi herhangi bir şüpheye, 
tereddüde mahal bırakmayacak 
şekilde hem masada diplomasi 
alanında, hem de sahada açık 
bir şekilde ortaya koyduk. 
Bazı ülkelerin faaliyetlerimize 

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI 
ZORLU TÖRE’NİN TBMM ZİYARETİ
TBMM Başkanı Şentop’tan müzakere mesajı: “Egemen statü tescil edilmeden 
yeni müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir.”
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dair tarafgir yaklaşımı, bu 
bağlamda alınan bazı yaptırım 
kararları güçlü duruşumuzu ve 
kararlılığımızı bugüne kadar 
etkilemedi. Bundan sonra da 
etkilemeyecektir.” diye konuştu.

Ukrayna-Rusya arasındaki 
gelişmelerin bölgeyi ve dünyayı 
daha da etkileyeceğine 
işaret eden Şentop, Ukrayna 
krizinin, hem göç, hem de 
uluslararası kurumların saygınlığı 
bakımından değerlendirme 
yapmayı gerektiren bir durum 
oluşturduğuna vurgu yaparak, 
“Bu kurumların objektif anlamda 
tarafsızlığını gerçekleştirecek 
yeni bir dünya düzeni üzerinde 
tartışmanın, bu kriz sonrası ciddi 
şekilde gündeme geleceğini 
düşünüyorum. Birçok ülkenin 
büyük tedirginliği var. Bunları 
giderecek, güvenliklerini garanti 
edecek yeni bir paradigmaya 
ihtiyacı var bölgemizin ve 
dünyanın. Bunun Doğu Akdeniz 
bağlamında da yeniden 
değerlendirileceğini ifade etmek 
isterim.” dedi.

Töre: “Türkiye bizim 
bedenimizdeki can, Türk ordusu 
damarımızdaki kandır. Asla 
Türkiye’den vazgeçmeyiz.”

KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Zorlu Töre de, ana vatan 
Türkiye’yi yanlarında hissettikleri 
zaman güçlü olduklarını 
vurgulayarak, “Allah bizi bir 

daha ayırmasın. Türk askeri 
adada bizim güvenliğimizdir 
özgürlüğümüzdür.” diye konuştu.

Kıbrıs’ta fiili olarak iki devlet 
olduğunun altını çizen Töre, 
toprak ve nüfus faktörlerinin 
önemine işaret ederken, 
federasyon yönteminin 
fonksiyonel olarak mümkün 
olamayacağına dikkat çekti. 

Töre, “50 senedir dirsek çürüttük 
masalarda.” dedi. Bölgede 
Türkiye’nin liderliğinin önemine 
işaret eden KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Töre, sorunların 
da ancak Türkiye’nin liderliğinde 
çözüme kavuşturulabileceğine 
vurgu yaparak, “Türkiye bizim 
bedenimizdeki can, Türk ordusu 
damarımızdaki kandır. Asla 
Türkiye’den vazgeçmeyiz.” dedi.

İki Meclis Başkanı heyetler arası görüşmenin ardından, Genel Kurul Salonu’nu gezdi ve TBMM’de 15 
Temmuz’da bombalanan alana karanfil bıraktı.

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022 99



Tunus’ta Parlamentonun 
feshedilmesi üzerine TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 4 Nisan’da yazılı bir 
açıklama yaptı:

“Tunus Temsilciler Meclisinin 
30 Mart 2022 tarihinde alınan 
bir kararla feshedilmesi 

ve akabinde Meclis Başkanı 
ve bazı Meclis yöneticileri 
ile milletvekilleri hakkında 
yasama faaliyeti niteliğindeki 
eylemlerinden dolayı ceza 
soruşturmaları yürütülmesi son 
derece endişe vericidir.

Tunus halkının iradesini temsil 
eden Temsilciler Meclisinin, 
Anayasa’da buna açıkça izin 
veren bir hüküm bulunmamasına 
rağmen feshedilmesi hukuka 
ve demokratik ilkelere açıkça 
aykırıdır.

Seçilmiş parlamentoları ve 
milletvekillerini, Anayasa ile 
kendilerine yüklenen görevleri 

yerine getirmekten 
men eden her 
türlü karar veya 
eylem, Anayasal 
demokratik düzene 
yöneltilen bir 
darbedir. Bu karar 
veya eylemlerin 
ülkenin askerî 
kuvvetleri yerine 
başka makamlarca 
icra edilmesi, 
halkın iradesini yok sayan bu 
tür girişimlerin vahametini 
ve gayrimeşruluğunu 
azaltmamaktadır. Darbelere 
ayrım yapmaksızın karşı çıkmak 
ve her durumda darbecilere 
karşı halkın iradesinin yanında 
yer almak, temeli demokrasi 
olan tüm parlamentoların ortak 
vicdani sorumluluğudur. Uzun 
bir süredir demokratik bir sistem 
kurma mücadelesi veren ve bu 
uğurda büyük acılar yaşayan 
Tunus halkının Anayasa’ya, 
hukuk kurallarına ve demokratik 
ilkelere göre yönetilmesi en 

tabii hakkıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olarak, 
Tunus halkının ve anayasal 
parlamentolarının yanında 
olduğumuzu, parlamentoya 
yönelik hukuk ve demokrasi 
dışı her türlü müdahaleyi kabul 
edilemez bulduğumuzu ifade 
etmek isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
temennimiz, dost ve kardeş 
Tunus halkının kendi iradesiyle 
Tunus Anayasası’nın ve hukuk 
kurallarının işlediği bir şekilde 
yönetilmesidir.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN, TUNUS 
PARLAMENTOSUNUN FESHEDİLMESİNE TEPKİ
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
16 Nisan’da Dünya Yetimler 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, mesajında 
insanların hayatlarını biraz 

yavaşlatıp, içlerine biraz daha 
eğilebilme ve derinleşme imkânı 
bulduğu mübarek ramazan ayının 
ortasına gelindiğini anımsattı.

Ramazan ayının, Hadis-i Şerifte, 
“Başı rahmet, ortası mağfiret ve 
sonu cehennemden kurtuluş” 
olarak nitelendirildiğini anımsatan 
Şentop, mesajında, “Bu değerli 
vakitte bütün bir yeryüzü 
sorumluluğumuzu yeniden 
hatırlıyor, kendimizden başlayarak 
halka halka büyüyen vicdani ve 
insani dikkatimizi merhametle 
büyütmenin, herkes için iyi 
olanı gerçekleştirmenin yollarını 
arıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın hassas kalpler için “hep 
olduğu gibi” tahammülü zor 
zamanlardan geçtiğini belirten 
Şentop, şunları kaydetti:

“Ortasını mağfiret 
kabul ettiğimiz 
ramazan ayının 
15’inci gününün 
Dünya Yetimler 
Günü olarak kabulü 
Müslümanlar kadar 
bütün insanlık için 
büyük önem arz 
ediyor. Yetimlerin 
bağışlanmaya 
vesile olması 
bakımından da 
ayrıca düşünülmesi 
gereken bu  
özel günü, bugün 
de yeniden 
idrak ediyor ve dikkatlerimizi 
dünyanın her yanına serpilmiş 
yetimlerimize çevirip, insani 
ana gündemlerimizden biriyle 
daha yakından hemhal olmaya 
çalışıyoruz.”

“Yeryüzünde iyilik için 
çalışan bütün kardeşlerimizi 
selamlıyorum.” 

Bireyler kadar toplumların da 
yalnızlaşıp yüzüstü bırakılabildiği 
bir çağda, UNICEF rakamlarına 
göre muhtelif sebeplere bağlı 
olarak dünyada 140 milyon yetim 
çocuk bulunduğunu kaydeden 
Şentop, gerçekte bu sayının daha 
yüksek olduğuna inanıldığını ve 
her yıl bu rakama 3 milyon yeni 
çocuk eklendiğini belirtti.

Küresel olduğu ölçüde kırılganlığı 
da artan dünyada zincirleme 
reaksiyonların, zayıf ve güçsüz 
toplumları bir anda yıkım ve 

sosyal çalkantılarla yüz yüze 
bırakabildiğine dikkati çeken 
Şentop, şöyle devam etti:

“Böyle bir vasatta çoğu İslam 
coğrafyasında olan yetim 
yavrularımızın sorumluluğu, 
içimizde ağırlık noktası 
oluşturuyor.

Yetim kardeşlerimize karşı 
olan davranışlarımızı ilahi 
öğretiyle öğrendiğimiz 
gerçeğini ve âlemlere rahmet 
Peygamber Efendimiz (sav)’in 
yetim olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda bu 
konudaki sorumluluk ve 
hassasiyetimiz bir kat daha 
artıyor. 

Yetimleri ihmal etmenin kalbimizi 
ihmal etmek ve çürümeye 
terk etmek olduğu inancıyla 
yeryüzünde iyilik için çalışan 
bütün kardeşlerimizi en içten 
duygularımla selamlıyorum.”

DÜNYA  
YETİMLER  

GÜNÜ

TBMM Başkanı Şentop: 
“Yetimleri ihmal 

etmek kalbimizi ihmal 
etmektir.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 7 Nisan’da 
TBMM Tören Salonu’nda 

şehit aileleriyle bir araya geldi. 

İftarın ardından yaptığı 
konuşmasında şehit ailelerini 
Mecliste ağırlamaktan  
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Şentop, “Böyle güzel 
günlerde ilk hatırladığımız 
şehitlerimizdir, onların bize 

emaneti aileleridir; 
her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Her ramazanda 
olduğu gibi bu yıl 
da şehit yakınlarıyla 
bir araya gelmekten 
onur duyduğunu 
belirten Şentop, şehit 
ailelerinin, varlıkları 
ile şehitlerin şahs-ı 
manevisini Milletin Meclisine 
taşıdığını söyledi. Şentop, 
“Ebediyen minnettar kalacağımız, 
vatan için toprağa düşmüş aziz 
şehitlerimizin aileleri olarak 
sizler, bu milletin baş tacısınız. 
Şühedamız adına, artık bu  
millete emanetsiniz.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, ramazan ayının ülke, 
millet, bölge ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programa, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı Jülide 
Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri 
de katıldı.

“Ebediyen minnettar 
kalacağımız, vatan için 
toprağa düşmüş aziz 
şehitlerimizin aileleri 
olarak sizler, bu milletin 
baş tacısınız. Şühedamız 
adına, artık bu millete 
emanetsiniz.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞEHİT 
AİLELERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Hasköy Kültür Sanat 
ve Gösteri Merkezinde 

düzenlenen ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı “Beyoğlu 
İftarı”nda yaptığı konuşmada, 
ramazanın özel bir ay olduğunu 
söyledi.

Orucun başlı başına bir özgürlük 
ve onarma eylemi olduğunu dile 
getiren Şentop, şöyle devam 
etti: “Bugün ramazanın 10’uncu 
iftarını yaptık, ilk üçte birlik kısmını 
böylece tamamlamış olduk. 
Ramazan özel bir ay, özel bir 
zaman dilimi. Bizim kültürümüzde 

‘11 Ayın Sultanı’ denilmiş. Oruç 
da ramazanın en önemli ibadeti. 
Ramazan maddeten ve manen 
sosyal hayatımızın da çok 
daha farklı, insani değerlerin, 
güzel ahlakın, birbirimizle 
yardımlaşmanın öne çıktığı bir 
zaman. Ramazan ayı umuyorum 
ve diliyorum ki ruhumuzun 
dirilişinin vesilesi olur. Oruç aynı 
zamanda kötülüğün topyekûn 
bir tasfiye eylemidir. Kötü duygu 
ve davranışları, iyi davranışlarla 
değiştirme, erdemli duyguları 
yerleştirme eylemidir. Bu sebeple 
orucun bir armağanı da bütün 
afetlerden korunmak, yalandan, 

dolandan, dedikodudan 
arınmaktır.”

Tevrat ve İncil’den oruçla ilgili 
örnekler veren Şentop, orucun 
nefsi dizginlemek, insanlar 
arasında yardımlaşmayı ve 
birbirlerine olan merhameti 
artırmak gibi hasletlerinin bütün 
dinlerde olduğunu aktardı.

Şentop, “Ramazan aynı zamanda 
infak, zekât, cömertlik, paylaşma 
ayıdır. Bizleri onarıp ihya etmeye 
gelen ramazan ayı umuyorum ki 
gönüllerimizin şifası, ruhumuzun 
diriliş vesilesi olur.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 11 Nisan’da Beyoğlu’nda yabancı misyon 
şefleri, farklı dinî cemaat liderleri ve kanaat önderleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

“ORUÇ, İNSANİ DEĞERLERİN ÖNE 
ÇIKTIĞI BİR ZAMAN”

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022104

TBMM’DEN HABERLER



105



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 

Birliği (İSİPAB) üyesi ülkelerin 
büyükelçileri ve üye ülkelerin 
TBMM’deki dostluk grubu 
başkanlarına iftar daveti verdi. 

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, İsveç’te Kuran-ı 
Kerim’in yakılmasına sert tepki 
göstererek, “Kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerim’e yönelik aşağılık 
ve provokatif saldırılar oldu. 
İfade özgürlüğü kalkanı arkasına 

saklanarak nasıl da İslam düşmanı 
ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne 
şahit oluyoruz. Tüm bu olayları 
şiddetle kınıyoruz. Bütün dünyayı 
ve uluslararası kuruluşları sadece 
ifade ve din özgürlüğünü değil, 
dünya barışını da tehdit eden 
bu eylemleri önleme konusunda 
gerekli tedbirleri almaya, ilkeli 
bir duruş sergilemeye davet 
ediyoruz. Tüm ülkeleri ve 
uluslararası kuruluşları gerekli 
önlemleri almaya ve ilkeli 
bir duruş sergilemeye davet 
ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) üyesi ülke 
büyükelçileriyle  
20 Nisan’da iftarda 
buluştu. İsveç’te Kuran-ı 
Kerim yakılmasına tepki 
gösteren TBMM Başkanı 
Şentop, “Şiddetle kınıyoruz. 
Uluslararası kuruluşları 
gerekli önlemleri almaya 
davet ediyoruz.” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
İSİPAB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE 
İFTARDA BULUŞTU
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“Hristiyan, Yahudi, beyaz 
Avrupalı değilse bir insan, 
Müslümansa veya farklı bir dine 
mensupsa onların nezdinde 
‘insan’ kategorisine girmiyor 
zannediyorum.” diyen Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aksi takdirde, sırf Afganistan’dan, 
Suriye’den göçmenler gelmesin 
diye birçok marifet sergilemez, 
yığınla para harcamazlardı; 
Akdeniz’i göçmenlerin, 
göçmen çocukların, bebeklerin 
mezarlığına döndürmezlerdi.”

TBMM Başkanı Şentop, 
Müslümanlar için mübarek olan 
ramazan ayı içerisinde, Filistin 
ve İsveç’te yaşananlara dikkat 
çekerek, şunları söyledi:

“Filistin’de kutsal ibadetgâhımız, ilk 
kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yapılan 
saldırılar, her birimizin kalbini 
paramparça etti. İsrail’in ibadet 
eden Müslümanlara yönelik 
müdahaleleri ve provokasyonları 
sonucu yaşananlar asla kabul 
edilemez. İsveç’te kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerim’e yönelik aşağılık 
ve provokatif saldırılar oldu. 
İfade özgürlüğü kalkanı arkasına 
saklanarak nasıl da İslam düşmanı 
ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne 
şahit oluyoruz. 

Tüm bu olayları şiddetle 
kınıyoruz. Bütün dünyayı ve 
uluslararası kuruluşları, sadece 
ifade ve din özgürlüğünü değil, 
dünya barışını da tehdit eden 
bu eylemleri önleme konusunda 
gerekli tedbirleri almaya ilkeli 
bir duruş sergilemeye davet 
ediyoruz. Tüm ülkeleri ve 
uluslararası kuruluşları gerekli 
önlemleri almaya ve ilkeli 
bir duruş sergilemeye davet 
ediyoruz.”

Müslümanların olanların farkında 
ve bilinçli olmak mecburiyetinde 
olduğunu vurgulayan Şentop, 

“Bölünmüşlüklerimizi bir kenara 
bırakarak milyonlarca mazlum din 
kardeşimizin elinden tutmak için 
gayret göstermekle mükellefiz. 

Müslümanlar olarak bizleri bir 
araya getiren değerler, ihtilafa 
sebep olabilecek hususlardan kat 
kat fazladır. İhtilaf sebeplerimiz 
neredeyse yok mesabesindedir. 

Müslümanlar olarak, dünyadaki 
insanları birleştirecek en güçlü 
değerlere sahibiz. Dünyada 
2 milyara yaklaşan Müslüman 
nüfusu var. Devletlerimiz 
dünyanın en stratejik 
coğrafyalarında yer alıyor, dünya 
ekonomisinin büyük imkânlarına 
sahibiz. Buna rağmen gücümüz 
ve tesirimiz bunlara kıyaslayınca 
çok az. Birbirimize güvenelim, 

birbirimize inanalım. Başkalarına, 
başkalarının kararlarına bakmak 
yerine, istişare edip ortak 
menfaatlerimizi gözeten kararları 
biz kendimiz verelim. Eğer biz 
kendi sorunlarımızı çözmez 
isek, biz kendi kararlarımızı 
vermez isek, o sorunları çözmek 
için başkaları gelip bizim 
coğrafyalarımızı ateş çemberi 
içine alıp kendi menfaatlerine 
göre dizayn etmeye 
çalışacaklardır, ki bugün yaşanan 
da budur.”

Neden BM Güvenlik 
Konseyinde bir İslam ülkesi 
yok?

“İSİPAB üyesi olarak sormamız 
gerekiyor: Dünyada en ağır 
zulümlere maruz kalan; en 
büyük bedelleri ödeyen 
İslam dünyasından neden 
tek bir devlet bile Güvenlik 
Konseyinin daimî üyeleri 
arasında bulunmuyor?” sorusunu 
yönelten Meclis Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda 
dile getirdiği “Dünya 5’ten 
büyüktür.” söyleminin bugün 
çok daha büyük bir değer ve 
anlam taşıdığını belirterek, İslam 
dünyasının kendi kurumlarını 
yeniden dizayn etmesi 
gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı 
Şentop’tan İsveç’te 

Kuran-ı Kerim 
Yakılmasına Tepki:

“Şiddetle Kınıyoruz.”
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TBMM’de görev yapan 
ve bu büyük ailenin bir 
parçası olan parlamento 

muhabirleriyle iftar sofrasında 
bir araya gelmekten duyduğu 
mutluluğu dile getiren Şentop, 
“Dostluğun, kardeşliğin, 
yardımlaşma ve dayanışmanın 
emir ve tavsiye edildiği bu 
ayın, feyiz ve bereketinden 
faydalanmak amacıyla 
hazırladığımız iftar soframızda 
sizleri ağırlamaktan memnuniyet 
duyuyorum.” diye konuştu.

Şentop, Mecliste geniş bir aile 
olarak millete hizmet etmek için 
gayret gösterdiklerini anlatarak, 
“Ankara, devletimizin başkenti 
olarak ülkemizin idaresinin 
gerçekleştirildiği, tabiri caizse 
ülkenin kalbinin attığı yer. 
Bu yüzden Ankara gündemi 
milletimiz tarafından yakından 
takip ediliyor. Sizler de Ankara 
gündemini ve burada meydana 
gelen gelişmeleri doğru ve hızlı 
şekilde milletimizin bilgisine 
arz ediyorsunuz. Göreviniz 

son derece kutsal ve önemli.” 
ifadesini kullandı.

Bu konunun gerçekliğinin 
tarihî olaylar ve gelişmelerle 
ispatlanmış olduğunu dile getiren 
Mustafa Şentop, “Basınımızın, 
İstiklal Savaşı sırasında Anadolu ve 
Ankara’daki, hatta Meclisimizdeki 
gelişmeleri doğru ve cesaretle 
yazması, yayınlaması neticesinde 
bu milletin ‘ya istiklal ya ölüm’ 
nidasının, bütün dünyada nasıl 
yankılandığını unutmak mümkün 
değil.” değerlendirmesini yaptı.

İstiklal Savaşı sırasında âdeta bir 
basın savaşının da yaşandığına 
işaret eden Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Esasen bu dönem; İstanbul 
eksenli mütareke basınının 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Parlamentoda 
görev yapan basın mensuplarına 18 Nisan’da TBMM 
Tören Salonu’nda iftar verdi.
Şentop burada yaptığı konuşmada, “Türk basın 
tarihimizin hikâyesi aynı zamanda demokrasi 
tarihimizin de hikâyesidir. Basın, toplumsal ve siyasi 
hayatımızın en önemli aktörlerindendir.” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
PARLAMENTO MUHABİRLERİNE İFTAR
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büyük milletimizi yok olmuş, 
çaresiz göstermeye çalışan yalan 
haberleriyle, Ankara merkezli 
Anadolu basınının, milletimizin 
istiklale yönelik kararlı iradesini 
duyuran gerçek haberlerinin 
savaşıdır. 

Bu hususta savaş tabirini 
kullanmam belki abartı olarak 
karşılanabilir ama kelimeleri 
yerinde ve doğru kullanmaya 
özen gösteren bir akademisyen 
ve siyasetçi olarak özellikle 
‘savaş’ kelimesini kullandım. Zira 
mütareke basını ile Anadolu 
basını arasındaki mücadeleyi tam 
manasıyla yansıtan, tanımlayan 
kelime budur.

Mütareke basınının işgalci 
emperyalistlerin yalan 
propagandalarını sözde haber, 
makale olarak pazarlayıp, 
milletimizin istiklalden ümidini 
kesmesi için gösterdiği çabaya 
karşı, Anadolu’daki basın 
emekçilerinin, milletin sesi olarak 
verdikleri mücadeleyi ‘savaş’ 
kelimesi dışında izah etmek 
mümkün değildir. Mehmetçik 
cephede, tüfeğiyle kanıyla canıyla 
savaşırken basın mensuplarımız 
da hiç şüphesiz kalemleriyle 
gazetecilik namuslarıyla düşmana 
ve onun sesi olan mütareke 
basınına karşı savaştılar.”

“Basın demokrasilerin 
vazgeçilmez unsurudur.”

Meclis Başkanı Şentop, basın 
mensuplarının yaptıkları görevin 
öneminin, FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi sırasında 
da anlaşıldığını vurguladı.

Parlamento muhabirlerinin, 
parlamentoda yaşanan ve haber 
değeri olan her konuyu doğru 
ve güvenilir şekilde millete 
iletmenin idrakinde olduğunu 
vurgulayan Şentop, “Yaklaşık 150 
yıllık demokrasi tarihine sahibiz 
ve sizler de demokrasilerin 
olmazsa olmazı basın mensupları 
olarak, bu yapının ayrılmaz birer 
parçasısınız.” ifadesini kullandı. 

Şentop, geçen yüzyılda, 
demokrasilerin vazgeçilmezi 
olarak ortaya çıkan basının, 
toplumu bilgilendiren, 
bazen uyaran, hatta koruyan, 
çok önemli bir yere sahip 
bulunduğunu kaydederek, “Türk 
basın tarihimizin hikâyesi aynı 
zamanda demokrasi tarihimizin 
de hikâyesidir. Basın, toplumsal 
ve siyasi hayatımızın en önemli 
aktörlerindendir. Bu sebeple 
sizler ve biz siyasiler birbirimiz 
için görünenden daha önemli 
bir birlikteliğe mecburuz.” 
değerlendirmesini yaptı.

“Anayasalarımızda 
basın özgürlüğünün 
temel hak ve 
özgürlük olarak 
düzenlenmesiyle 
iftihar edebiliriz.”

Türkiye’nin basın 
tarihinin, ilk yasal 
düzenlemenin 
yapıldığı 
1864 Matbuat 
Nizamnamesi’ne 
dayandığını 
hatırlatan Şentop, 
şunları kaydetti:

“Bu kadim tarih, bu ülkenin 
demokrasi şifrelerinin 
belirlenmesi bakımından 
hepimiz için çok önemlidir. Türk 
anayasal tarihi çerçevesinden 
değerlendirirsek bugüne kadar 
bütün anayasalarımızda basın 
özgürlüğünün temel hak ve 
özgürlük olarak düzenlenmesiyle 
iftihar edebiliriz. Sizler bu 
çerçevede milletimiz için, bu 
ülke için çok önemli bir vazifeyi 
icra ediyorsunuz. Sizlerin 
gazeteci olarak doğru haberi 
en kısa sürede aktarmak gibi 
bir meslek arzunuz, bizlerin 
de yaşadığımız haber değeri 
olan mevzuları objektif bir 
bakış açısıyla ve eşit koşullarda 
aktarmanızı bekleme arzumuz 
var. Her şeyden önemlisi bunun 
gerekli insani saygı çerçevesinde 
olması zannederim her iki 
tarafın da en büyük isteğidir.
Demokrasilerin en önemli yanı, 
çok sesliliğin belli bir armoniye 
sahip olarak aktarılmasıdır. Çok 
sesliliği yansıtan özgür basın, 
demokrasinin olmazsa olmaz 
unsurudur. Doğru haber peşinde 
uykusuz geçirdiğiniz gecelerde, 
milletimize hazırladığınız haberleri 
mümkün olduğunca objektif 
yansıttığınızı ve en önemlisi de 
etik kuralları önemsediğinizi 
biliyorum. Türk basını, bu konuda 
rüştünü ispatlamıştır.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 15 Nisan’da 
İsrail güvenlik güçlerinin 
Mescid-i Aksa’da ibadet 
eden Müslümanlara yönelik 
müdahalesinin, kabul edilemez 
olduğunu bildirdi. Şentop, 
sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulundu.

Ramazanda Mescid-i 
Aksa’da ibadet eden 
Müslümanlara İsrail 

güvenlik görevlileri tarafından 
yapılan müdahalenin asla kabul 
edilemez olduğunu kaydeden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Masum sivillere karşı yapılan bu 
eylemleri şiddetle kınıyorum. 
İsrail, dostumuz ve kardeşimiz 
Filistin halkına saldırılarına derhal 
son vermelidir.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
İSRAİL GÜÇLERİNİN 
MESCİD-İ AKSA  
BASKININA KINAMA

İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 
bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskına tepki gösterenlere müdahale etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 8 Nisan’da 
Tekirdağ Süleymanpaşa 

Belediyesi’nin Ekrem Tantı 
Caddesi’nde düzenlediği Gönül 
Sofrası İftar Programı’na katıldı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa 
Belediyesi’nin 100. Yıl 
Mahallesi’nde düzenlediği “Gönül 
Sofraları” iftar programına katılan 
Şentop, ramazanın Türkiye, dünya 
ve Müslümanlar için hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Dünyanın çok zor günlerden 
geçtiğini, ülkenin hemen yanı 
başında bir savaş yaşandığını 

belirten Şentop, şöyle devam 
etti: “Bu savaşın bugüne dair 
etkileri var, bugünden sonra 
önümüzdeki günlerde, aylarda, 
yıllarda ortaya çıkacak etkileri var. 
Avrupa ülkelerini biliyorsunuz, 
Afganistan’dan, Suriye’den 
göçmenler gelmesin diye 
birçok marifet sergilediler, para 
harcadılar. Akdeniz göçmenlerin, 
göçmen çocukların mezarı oldu. 
Akdeniz göçmen mezarlığına 
döndü.”

Şentop, Avrupa’nın Afrika’dan 
gelen göçmenlere ayrımcılık 
yaptığını belirterek, “Ukrayna’dan 
herhalde 4 milyonun üzerinde,  
5 milyona doğru gidiyor, 
Avrupa’ya doğru yoğun bir 
göçmen akını var. Bunun 10 
milyonu geçeceği söylenebilir. 
Şimdi doğudan, Afrika’dan, Orta 
Doğu’dan gelen göçmenlere 
kapıyı kapatanlar bu sefer 
Ukrayna’dan gelen büyük bir göç 
dalgasıyla karşı karşıya kaldılar. 
Dünyanın dengeleri değişti.” diye 
konuştu.

İşte böyle bir dönemde 
mübarek ramazan ayının 
yaşandığını vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti: “Duaların 
kabul olduğu bir 
aydayız. Cenab-ıhakk’a 
dua edelim. Milletimiz, 
devletimiz, Müslümanlar 
için, insanlık için dua 
edelim. İnşallah bu zorlu 
günleri de atlatacağız. 
Salgın sürecini yaşadık 
ve o günlerde eve 
kapanmak zorunda 
kaldık. 2 yıldır evimizde, 
yalnız başımıza, işte aile 
efradımızla sadece iftarlar 
yapıyorduk. O günler 
geçti, bugün işte böyle, 
meydanda binlerce 

kişi hep beraber iftar ediyoruz. 
Bugünkü zorluklar da inşallah 
Allah’ın yardımıyla dualarımızla 
aşılacak.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP TEKİRDAĞ’DA 
İFTAR PROGRAMINA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop: “Doğudan, 
Afrika’dan, Orta Doğu’dan 
gelen göçmenlere kapıyı 
kapatanlar bu sefer 
Ukrayna’dan gelen büyük 
bir göç dalgasıyla karşı 
karşıya kaldılar. Dünyanın 
dengeleri değişti.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
8 Nisan’da Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl 
Mahallesi’nde yaptırılan Hocaoğlu Camisi’nin 
açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, burada yaptığı konuşmada, mahalleye 
güzel bir cami kazandırılmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederek, “Camiler ve 
minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün 
birer nişanesi, birer sembolü, birer işaretidir.” 
dedi.
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Çalışma Süresi İstatistiği

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

(Saat)

Anayasa 1 16 saat 33 dk.

Adalet 1 10 saat 46 dk. 

Millî Savunma 27 7 saat 

İçişleri - -

Dışişleri 1 2 saat 26 dk. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 4 21 saat 24 dk.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler 2 13 saat

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 1 4 saat 30 dk.

Dilekçe 2(15+16) 16 saat 30 dk.

Plan ve Bütçe 3 22 saat 32 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 174 53 saat 45 dk.

İnsan Haklarını İnceleme 17 18 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum 17 9 saat 30 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 3(24+1) 11 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 1 1 saat 15 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 3(1+24) 6 saat 41 dk.

Komisyonlar Toplam 43 215 saat 22 dk.

Kapalı Oturumlar 2 2 saat 15 dk

TBMM Genel Kurulu 16 110 saat 14 dk.

4 Alt Komisyon
5 Yerinde İnceleme   
6 Başkanlık Divanı
7 Çalışma Ziyareti

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 130

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 48

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

6

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

1347
(1085+262) 

Kanunlaşan 14

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 6

Komisyonlarda Bulunan 4051

Genel Kurulda Bulunan 46

¹ 01/03/2022- 31/03/2022 tarihi arasında Kanunlar ve Karar-
lar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 9

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 5

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3102 230

İHİK 224 169

KEFEK 2 -
2 53 adet dilekçe On üç grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 55

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1552

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 1
3 31/03/2022 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1950 6 206 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 1157 11 - - -

MART AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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NİSAN AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği

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

(Saat)

Anayasa - -

Adalet 1 7 saat 21 dk.

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 3 saat 15 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor -  -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

Dilekçe 26 1 saat

Plan ve Bütçe 1 8 saat 57 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 2(14+15) 37 saat

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 14 5 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 8 62 saat 33 dk.

Kapalı Oturumlar - -

TBMM Genel Kurulu 13 68 saat 2 dk.

4 Alt Komisyon
5 Yerinde İnceleme
6 Başkanlık Divanı

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 84

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 35

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

1385
(1119+266) 

Kanunlaşan 12

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 11

Komisyonlarda Bulunan 4130

Genel Kurulda Bulunan 45

¹ 01/04/2022- 30/04/2022 tarihi arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 10

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3222 545

İHİK 394 248

KEFEK 4 1
2 52 adet dilekçe yedi grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 31

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1583

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/04/2022 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1928 6 222 1 -
Cevaplanan /
Görüşülen 2256 7 30 - -
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TBMM Başkanı Şentop: 
“Vatandaşlarımızın emniyet 
ve huzurunun, can ve mal 
güvenliğinin teminatı olan Türk 
Polis Teşkilatımızın  177. kuruluş 
yıl dönümünü tebrik ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türk Polis 
Teşkilatının 177. kuruluş 

yıl dönümü dolayısıyla sosyal 
medya hesabından yayınladığı 
mesajında “Vatandaşlarımızın 
emniyet ve huzurunun, can ve 
mal güvenliğinin teminatı olan 
Türk Polis Teşkilatımızın   

177. kuruluş yıl dönümünü tebrik 
ediyorum. Ayrıca beraber 
çalıştığımız arkadaşlarımız 
nezdinde, tüm emniyet 
teşkilatımızın Polis Haftası'nı 
kutluyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
10 Nisan’da Türk Polis Teşkilatının 
177. kuruluş yıl dönümünü 
kutlamak için Bursa'daki ilk polis 
merkezi amirliğinde görevli 
polisleri ziyaret etti.

Bursa'daki bir dizi programının 
ardından Çarşı Polis Merkezi 
Amirliği'ni ziyaret eden Şentop, 

burada görevi başındaki polis 
memurlarını tebrik etti. Şentop, 
bir süre polis memurlarıyla 
sohbet etti.

Ziyarete TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu, Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, İl Emniyet 
Müdürü Tacettin Aslan ve bazı 
milletvekilleri ile Başkomiser Eralp 
Uysal, kadın polis memurları 
Tuğçe Savaş ve Çiğdem Avcı da 
katıldı.

 
177 
YAŞINDA

TÜRK 
POLİS
TEŞKİLATI
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AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA 
İLK TERAVİH NAMAZI
"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene 
gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 88  yıl sonra ilk teravih namazı 1 Nisan’da kılındı. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un da  katıldığı namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.



“Aziz Milletim, 

İbadet ve dualarla orucun hikmetini idrak ettiğimiz; sabır, şükür ve paylaşma duygularını 
derinliğine yaşadığımız mübarek Ramazan ayını tamamlayarak, bayramın neşesine ve 
sevincine eriştik. 

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam âleminin Ramazan 
Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. 

Kalplerimizi güzelleştiren, ruhlarımızı incelten, bizleri bir kez daha dayanışma hisleriyle 
kenetleyen Ramazan ayının saygı ikliminin, bütün dünyamıza hâkim olmasını temenni 
ediyorum. 

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, zarafetin ve inceliğin günleri olan bu güzel bayramın, 
bütün dünyamıza bereket ve mutluluk getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. 

Aziz Milletim, 

Bayramlar; aramızdaki muhabbeti artırmanın yanında, birlik içinde olma şuurunun 
pekiştiği ve sosyal hayatın tazelendiği, barış rüzgârlarının içimize dolduğu günlerdir. 

Dargınların kucaklaştığı, küçüklerin büyüklere saygı ve büyüklerin küçüklere sevgi 
gösterdiği, husumet duygularının terbiye edildiği zamanlardır. 

Hastaların ziyaretle, küçüklerin hediyelerle gönüllerinin alındığı, ince zevklerin gelenek 
olup nesillere aktarıldığı neşe dolu şölenlerdir. 

Tebessümün ve selamın kimsesizlere, yetimlere, yalnızlara ulaştığı günlerdir. 

Bayramların özünde var olan manevi terbiye derinliğinin kalıcı dostluk ve hoşgörüye 
kapı aralamasına yardımcı olduğu günler olarak telakki edilmesinin gereğine bütün 
kalbimle inanıyorum. 

Çocuklarımıza neşe, sevinç ve umut dolu yarınlar, büyüklerimize huzur ve afiyet sözümüz 
var. 

Salgın sınırlamalarının hayatımızı tümüyle terk etmeye başladığı bugünlerde küçüklerimiz 
ve büyüklerimizle birlikte olmaya doyacağımız neşe dolu bir bayram bizi bekliyor 
inşallah. 

Sevinç ve neşenizin dostluk ve muhabbetle ziyade olması temennisiyle, Ramazan 
Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ailenize, milletimize, İslam âlemine 
ve bütün insanlığa güzellik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: 
“RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN”



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Tekirdağ 
Valiliği tarafından Rumeli 
İskelesi’nde düzenlenen 
programda, protokol üyeleri ve 
vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını Tekirdağ 
Eski Cami’de kılan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, Tekirdağ Valiliği 
tarafından Rumeli İskelesi’nde 
düzenlenen programda, 
protokol üyeleri ve vatandaşlarla 
bayramlaştı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı 
kutlayan Şentop, “Ramazan ayı 
oruçla ibadetlerle güzellikler ve 
huzur ayı olmasıyla birlikte tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” 
dedi.

Dünyanın zor zamanlardan 
geçtiğini ve savaş nedeniyle 
düzensiz bir göçün de meydana 
geldiğini ifade eden Şentop, 
Türkiye'de uzun yıllar düzensiz 
göçle ilgili misafirler olduğunu 
anımsattı. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’da Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, görev 
başındaki Emniyet ve Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.



Türkiye'nin bu meseleye bakış 
açısıyla Avrupa'nın, özellikle 
Yunanistan'ın bakış açısının 
ortada olduğunun altını çizen 
Şentop, "Botları şişleyerek 
batırmak suretiyle itme suretiyle 
geri itme dediğimiz olay 
suretiyle geldikleri yerlere 
gönderme şeklindeki gayriinsani 
yaklaşımlarını görüyoruz 
ve Akdeniz'in bir bebek ve 
çocuk göçmen mezarlığına 
döndüğünü üzülerek uzun 
yıllardır müşahede ediyoruz. 
İşte Avrupa ülkelerinin, ‘Bu 
göçmenler bize gelmesin.’ diye 
gösterdikleri gayret, harcadıkları 
paralar heba oldu. Şimdi bir 
başka ülkeden, Ukrayna'dan 
tahmin ettikleri, beklediklerinin 
kat kat üstünde bir göç 
dalgasıyla karşı karşıyalar." 
ifadelerini kullandı. 

Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, “Büyüklerimizin 
bayramlarını kutlayıp, hayır dualarını aldık. Onlara gereken saygı, ilgi ve hürmeti göstermek aziz 
milletimizin mümeyyiz vasıflarından biridir.
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Şentop Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 
bitmesi için Türkiye'nin yoğun 
çaba sarf ettiğini belirterek, 
"Türkiye'nin sürecin başından  
beri üstlenmiş olduğu sorumlu, 
yapıcı, sorun çözücü rol, bütün 
dünyanın dikkatini çekiyor.” 
şeklinde konuştu.

Şu ana kadar dünyada  
uluslararası hukuk ve uluslararası 
hukukun barışı sağlamak 
üzere ortaya koymuş olduğu 
kurumların, işlevsiz olduğunu ve 
görevini yerine getiremediğini 
savunan Şentop, şöyle devam 
etti: 

"Bunlardan bir tanesi Birleşmiş 
Milletler. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, Rusya-Ukrayna 
Savaşı'nda bir karar bile alamadı. 
Niye alamadı? Çünkü 5 daimî 
üyeden biri zaten Rusya, bu 

çatışmanın, savaşın taraftarı; o 
veto ettiği zaman karar çıkmıyor. 
Uzun yıllardır biz ne diyoruz? 
Sayın Cumhurbaşkanımız ne 
diyor? “Dünya beşten büyüktür.” 
Şimdi bununla yüzleşmek 
zorunda kaldılar. Güçlü 
devletler uluslararası hukuku 
çiğnediler. Şimdi bunun önemini 
anladılar. Türkiye uzun süredir, 
Sayın Cumhurbaşkanımız BM 
toplantılarında bu meseleyi 
defaatle söyledi. 

Güçlü devlet şiarıyla bunun 
temellerini attık. Devleti tahkim 
etmek, milleti tahkim etmek çok 
önemlidir. Güçlü ve dirayetli 
hükümetleri olan devletler 
yoluna devam edecek. Bunu 
yakın zamanda göreceksiniz. 
Millî meselelerde millet olarak bir 
oluyoruz. Bayramlar da bunlardan 

biridir. Nice bayramlara Rabb’im 
bizi kavuştursun.”

Mustafa Şentop, daha sonra 
Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma 
Komutanlığının bayramlaşma 
törenlerine katıldı. Şentop, 
ardından, Zübeyde Hanım 
Huzurevinde yaşlıların bayramını 
kutladı, Zübeyde Hanım Çocuk 
Evindeki çocuklara hediye  
dağıttı. 

Şentop'a Vali Aziz Yıldırım,  
AK PARTİ Tekirdağ milletvekilleri 
Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, 
Tekirdağ Jandarma Komutanı 
Kıdemli Albay Osman Kılıç, 
Tekirdağ Emniyet Müdürü 
Mehmet Hakan Fındık, 
Süleymanpaşa Kaymakamı  
Harun Kaya ve Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel 
de eşlik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1996 yılında Bingöl’de şehadete yükselen 
Harun Duman’ın ailesini Tekirdağ’daki evlerinde ziyaret etti. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
BAYRAMIN SON GÜNÜNDE 
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA 
GELDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Ramazan Bayramı’nın üçüncü 
gününde İstanbul’da Rumeli 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin bayramlaşma 
törenine katıldı. 

Bayrampaşa’da bulunan  
Windsor Hotel’de gerçekleşen 
törende dernek üyeleri ve 
Balkan kökenli vatandaşlarla 
bayramlaşan TBMM Başkanı 
Şentop, davetlilere hitap etti. 

Burada konuşan Meclis 
Başkanı Şentop, ramazanda 
dünya genelindeki 2 milyar 
Müslüman’ın Allah’la olan ilişkisini 
gözden geçirdiğini ve takvasını 
güçlendirmek için ibadet ettiğini 
belirtti. Zor geçen pandemi 
süreci sonrası söz konusu 

buluşmaya vesile olan  
Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği  
Genel Başkanı Adnan Şahinler 
ve dernek yönetimine teşekkür 
eden Şentop, pandemi ve 
benzer kriz dönemlerinin 
ülkelerin karakterlerini  

ortaya koyduğunu vurguladı.  
Şentop, dünyanın bir yerinde  
bir insan huzursuzsa, insanca 
şartlar altında yaşamıyorsa, bu 
durumun bütün insanların huzuru 
ve barışı için tehdit olduğunu 
ifade etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 1 Mart’ta 
Estonya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu  
Başkanı Mihhail Korb'u  
kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Korb ile makamında 
yaptığı görüşmede, Türkiye 

ile Estonya arasındaki tarihî 
ilişkilere değindi. 

İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin, bunun tesisinin 
üzerinden geçen 30 yılda çok 
daha ileri düzeye geldiğini 
vurgulayan Şentop, Estonya 
ile NATO gibi Avrupa Atlantik 
kurumları başta olmak üzere 
birçok konuda uluslararası 
platformda dayanışma içerisinde 
ilişkileri sürdürdüklerini kaydetti. 

Türkiye'nin, AB ile ilişkilerini de 
olumlu gündem çerçevesinde 

geliştirmeye çalıştığına 
işaret eden Mustafa Şentop, 
"Estonya'nın, Türkiye'nin AB üyeliği 
sürecine vermiş olduğu destek 
bizim için önemlidir. Bu ilkesel 
desteğin devam edeceğine 
şüphemiz yok." dedi. 

Korb da Türkiye'ye, özellikle 
mülteci sorunuyla ilgili 
üstlendiği sorumluluktan dolayı 
teşekkürlerini iletti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ESTONYA DOSTLUK GRUBU 
BAŞKANI KORB'U KABUL ETTİ
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ESTONYA-TÜRKİYE DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI KORB, 
TBMM’DE

Estonya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mihhail Korb, 1 Mart’ta Türkiye-
Estonya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı,  
AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz ve TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Akif 
Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

Estonya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mihhail Korb, Mecliste önce 
Türkiye-Estonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Yılmaz ile görüştü. 

Yılmaz, iki ülke arasındaki tarihî 
ilişkilere değinerek Estonya'da 
1000'e yakın Türk vatandaşının 
ikamet ettiğini belirtti. 

Rusya-Ukrayna savaşına da 
değinen Yılmaz, "Rusya-Ukrayna 
arasındaki savaşın bir an önce 
sonlanmasını, sivil halkın çektiği 
ıstırabın sona ermesini en kalbî 
dileklerimizle diliyorum. İki ülke 
arasındaki problemin barışla 
sonlanmasını arzu etmekteyiz." 
ifadesini kullandı. 

Mihhail Korb ve beraberindeki 
heyet, daha sonra TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Kılıç'ı ziyaret 
etti. 

Kılıç, Rusya ile Ukrayna arasındaki 
savaşı endişe ile izlediklerini, 
savaşın bir an önce bitmesini 
umduğunu söyledi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 22 Mart’ta 
Nijer-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Daouda Mamadou Marthe ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop kabulde, 
Türkiye ile Nijer arasındaki 

ilişkilerin, eğitim, sağlık, askerî 
konular gibi çok farklı alanlarda 
potansiyel taşıdığını belirterek, 

"Geniş bir alanda iş birliği yapma 
imkânlarımız var. Bu bağlamda 
ülkelerimiz arasındaki mevcut 
dostluğu pekiştirmeyi, iş birliği 
alanlarını geliştirmeyi arzu 
ediyoruz." dedi. 

Meclis Başkanı Şentop, 
parlamentolar arasındaki 
ilişkiyi de geliştirme arzusunu 
dile getirdiği konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatıyla hibe olarak 

verilmesi kararlaştırılan 500 bin 
doz aşının 200 bin dozunun 14 
Mart'ta Nijer'e teslim edildiğini 
söyledi. 

Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Daouda 
Mamadou Marthe de Türkiye 
ile Nijer'in 2012'de karşılıklı 
büyükelçiliklerinin açılmasıyla 
her alanda olduğu gibi, 
parlamentolar arasındaki ilişkilerin 
de ivme kazanmaya başladığını 
ifade etti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
NİJER-TÜRKİYE 
PARLAMENTOLAR 
ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI MARTHE’Yİ KABUL ETTİ
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili, 
Müsilaj Araştırma Komisyonu 
Başkanı Mustafa Demir ve 
Komisyon üyelerini 5 Nisan’da 
kabul etti. Demir, müsilaj 
sorununun giderilmesine 
yönelik tespit, görüş ve 
önerilerin yer aldığı raporu 
TBMM Başkanı Şentop’a sundu.

TBMM Başkanlığından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
Komisyon Başkanı ve  

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Demir ile Komisyon 
üyeleri, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop'u ziyaret etti.

Demir, çalışmalarına 7 Temmuz 
2021'de başlayan Komisyonun, 
toplam 92 saat çalıştığını ve 
570 sayfa civarında rapor 
hazırlandığını söyledi. Demir, 
raporda müsilaja neden olan 
etkenler ile başta çevresel olmak 
üzere Marmara ve ülke geneline 

etkisine ilişkin görüş ve önerilerin 
yer aldığını anlattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
müsilaj sorununa kalıcı çözüm 
yolları ve kanuni düzenleme 
hazırlığıyla ilgili Mustafa Demir 
ve üyelerden bilgi aldı. Sunulan 
raporun en kısa zamanda 
Genel Kurulda görüşülmesi 
gerektiğini dile getiren Şentop, 
yasal düzenleme konusunda 
gelişmeleri takip edeceğini 
kaydetti.

MÜSİLAJ 
SORUNUNU 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU 
RAPORU, TBMM 
BAŞKANI ŞENTOP'A 
SUNULDU
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TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığınca 
“Kütüphane Haftası” dolayısıyla 
hazırlanan serginin açılışını 
TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanı Belma 
Satır ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Canan Kalsın yaptı. 
30 Mart’ta gerçekleştirilen 
açılışa, Başkanlık Divanı üyeleri 
ve milletvekilleri ile Meclis idari 
teşkilatı personeli katıldı.

TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığı 
tarafından hazırlanan 

serginin açılışına Meclis 
Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in 
yanı sıra bazı Başkanlık Divanı 
üyeleri ve milletvekilleriyle 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu ve üst düzey 
yöneticiler katıldı. 

Serginin açılışında konuşan 
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kütüphanesi'nin Türkiye'deki 
en saygın kütüphanelerden biri 
olduğunun önemine değindi. 

Kadınların siyasetteki gücünün 
artması ve daha fazla temsil 
edilmesine önem verdiklerini 

ifade eden Bilgiç, 
Kütüphane Haftası 
nedeniyle Mecliste ilk 
kadın milletvekilleri ile 
ilgili bir sergi açılmasının 
oldukça anlamlı 
olduğunu söyledi. 

Bilgiç, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Kütüphane Haftası'nı 
tematik bir sergiyle açtıklarına 
işaret etti. Kadınların, 1934'te 
gerçekleştirilen Anayasa 
değişikliğiyle milletvekili seçme 
ve seçilme hakkına kavuştuğunu 
anımsatan Bilgiç, buradan 
hareketle bu yılki sergi temasını 
bu Anayasa değişikliğinden 
sonra yapılan ilk genel seçim 
olan 1935 seçimlerinde Meclise 
giren ilk kadın milletvekillerine 
ithaf etmeyi uygun gördüklerini 
aktardı. 

Meclis Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
da konuşmasında, Meclis 
Kütüphanesi'nin tarihe ışık tutan 
çok önemli bir arşive sahip 
olduğunu belirtti ve daha fazla 
kişiye ulaşmayı hedeflediklerini 
söyledi. 

Meclis Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanı Arif Şayık 
da Meclis Kütüphanesi'nin 

arşivinin dijital ortama aktarılması 
çalışmalarının 2023 yılında 
tamamlanacağını açıkladı. 

Konuşmaların ardından Meclis 
Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 
"İlk Kadın Milletvekillerinin 
Tercüme-i Halleri ile Seçilmiş 
Arşiv Defterleri" temalı serginin 
açılışını AK PARTİ İstanbul 
Milletvekilleri Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Mihrimah Belma Satır ve 
Canan Kalsın ile birlikte yaptı. 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanı Arif Şayık, Bilgiç ve 
beraberindekilere sergide yer 
alan belgelerle ilgili bilgi verdi. 

Meclis Kütüphanesi’nde açılan 
"İlk Kadın Milletvekillerinin 
Tercüme-i Halleri ile Seçilmiş 
Arşiv Defterleri" Sergisinde, 18 ilk 
kadın milletvekiline ait bilgilerin 
yanı sıra mazbataları ve o güne 
ait defterlere ilişkin belgeler yer 
alıyor.

TBMM’DE “KÜTÜPHANE 
HAFTASI” ETKİNLİĞİ
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İlk Meclisin Hazırlıkları

Ankara’da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanma 
hazırlıkları Heyet-i Temsiliye tarafından 19 Mart  
1920 tarihinde mülkî ve askerî makamlara 
gönderilen seçim talimatı ile başlamıştı. Mebuslar, 
İstanbul ve Anadolu’nun bir kısmı düşman işgali 
altındayken Nisan ayının başından itibaren Ankara’ya 
gelmeye başladılar. Ankara’da o günün şartlarında 
resmî bina olarak hizmet verebilecek nitelikli yapı 
çok azdı. Bu binalar; Taş Mektep (Millî Müdâfaa 
Vekâleti), Ulus İşhanı civarındaki Muallim Mektebi 
(Maarif Vekaleti), Merkez Bankası’nın bulunduğu 
yerdeki Duyûn-ı Umûmiye bölge binası (Hariciye 
Vekâleti), Hacı Bayram-ı Veli Camii yakınındaki 
Hükûmet Konağı, Ulus Meydanı’ndan İstasyon’a 
giden yol üzerindeki İttihad ve Terakki Kulübü  
binası (Birinci Meclis binası) idi. Ayrıca, Taşhan’dan 
başka konaklayacak yer pek olmayıp, kiralık ev 
bulmak oldukça zordu. Bu yüzden Muallim  
Mektebi ilk başlarda Ankara’ya gelen mebuslara 
otel olarak ayrılmış; ayrıca tabldot usulü yemek 
tahsis edilmişti. 

İlk Meclis Misafirhanesi: Dârülmuallimin  
[Erkek Öğretmen Okulu]

“Ankara’ya muvasalatımızın vaziyeti 
kavramaya ait ilk günleri geçmiştir. Şimdi 
artık adamakıllı iş başındayız ve hepimiz 
çalışıyoruz. İstanbul’dan çıkıp gelebilecek 
mebuslar ile Anadolu’dan intihap olunarak 
[seçilerek] gelecek mebuslara ikametgâh 
olarak Dârülmuallimin binası tahsis edilmişti. 
İlk gelen arkadaşlarla bu bina koğuşlarının 
ilk misafirlerini teşkil edenlerdeniz. Her gün 
bir iki, üç beş arkadaşın daha inzimamıyla 
[katılımıyla] kışla hayatımız büyümektedir. Çok 
vakit geçirmeksizin orada derhal bir tabldot 
teşkilâtı yaptık. Sabah kahvaltısından akşam 
yemeğine kadar bütün o günlerin meşrubat 
ve mekulâtı tarafımızdan müntehab ve kendi 
arkadaşlarımızdan müteşekkil bir idare heyeti 
tarafından temin ediliyor ve adam başına 
günde ancak 48-55 kuruşa mal oluyor. Hesaplı 
hareket etmeye mecburuz. Mektebin bütün 
takımları mesuliyetimiz altında olarak emrimize 
tevdi olunmuştur. Muayyen saatlerde cemaatle 
kahvaltıya inmek ve yemek yemek, arkadaşlara 
bir nevi mektep hayatı yaşatıyor. Bundan 
memnun olanlar çoktur. Büyük adamların bazen 
ne çocuk şeyler olduğunu Dârülmuallimin 
yemekhanesindeki cemaatin şakraklığında 
[neşeli] keyif ve zevkle temaşa ederdim”. 

Yunus Nadi, Ankara’nın İlk Günleri, İstanbul: Sel 
Yayınları, 1955, (s. 100-101).
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Meclis Binasının Hazırlanması 

Çalışma mekânı olarak, günümüzde “Kurtuluş 
Savaşı Müzesi” olarak kullanılan, Ankara’nın Ulus 
Meydanı’ndaki bina hazırlandı. Bu bina, 1915 yılında 
İttihad ve Terakki Fırkası tarafından kulüp binası 
olarak kullanılmak üzere, Enver Paşa’nın emriyle 
Vakıflar İdaresi Mimarı Salim Bey tarafından 
projelendirilmişti. Ancak savaş hali sebebiyle 
binanın kârgir kısmı tamamlanmış; çatı ve diğer 
bölümler malzeme sıkıntısı sebebiyle yarım kalmıştı. 

I. Dünya Savaşı sonrasında Ankara, kısa bir süre için 
İngiliz ve Fransız askerleri tarafından işgal edilince, 
küçük bir Fransız müfrezesi, henüz çatısının bir 
bölümü örtülmemiş olan bu binaya yerleşmiş, 
ancak Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelmesi 
üzerine binayı boşaltarak şehri terk etmişlerdi. 
Meclisin Ankara’da açılmasına karar verildiğinde,  
XX. Kolordu ve Ankara Müdâfaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin öncülüğünde bu binanın çatısına 
kiremitler döşendi, mekteplerden sıralar getirilerek 
toplantı salonunda oturulacak yerler düzenlendi ve 
bir kürsü yaptırıldı. Meclisin inşa ve tefrişi sırasında 
ilk yapılan işlerden birisi de toplantı salonu, mescit 
ve Başkanlık odasının hazırlatılması oldu. Neredeyse 

bütün Ankaralıların katkısıyla yeni Meclis binası kısa 
sürede açılışa hazır hale getirildi. 

Ankara Halkının, Meclisine Verdiği Destek

İlk Meclisin açılışına şahit olanlardan biri, gazeteci 
ve ilim adamı Enver Behnan Şapolyo idi. Şapolyo, o 
günkü manzarayı şu şekilde not etmişti: 

“Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri bile 
döşenmemişti. Binanın pencereleri ve kapıları 
takılmıştı, fakat pek çok noksanları vardı. O 
zamanlar Ulucanlar’da bir ilkokul yapılmakta idi. Bu 
bina için Marsilya kiremitleri getirilmişti. Kiremitler 
alınarak Meclis binasının orta kısmına yerleştirildi. 
Toplantı salonunun üstü kiremitle kaplandı, fakat 
iki tarafı boş kaldı. Bunu gören Ankaralılar kendi 
çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı 
kapattılar. Bu manzara çok anlamlıdır. Mecliste 
mebusların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara 
Muallim Mektebi’nin Tatbikat Okulu’na ait sıralar 
getirildi. O tarihte Ankara’da elektrik de yoktu. 
Kahvelerin birinden alınan petrol lambası asılarak 
aydınlatma meselesi halledildi. Salonun koridoruna, 
mebusların su içmesi için üç küp konuldu, 
üzerlerine maşraba bırakıldı. Sokağa bakan ilk oda 
da Riyâset (Başkanlık) Odası yapıldı.  
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Daha sonra meşhur Hattat Hulûsi Efendi’nin yazdığı 
‘Hâkimiyet Milletindir’ tabelası, kürsünün arkasına 
asıldı.” 

“Meclisin içine bir kürsü lazımdı. Ankaralı 
marangozlar omuzlarında tahtalar ve kalaslar, 
ellerinde keserleri, Meclise gelerek bir kürsü 
yaptılar. Kürsü tamamlanınca marangozlara 
emeklerine mukabil, gündelikleri verilmek 
istendiği zaman hepsi birden; “Biz buraya paralı 
işçi gelmedik, Meclisimizi kurmaya geldik, para 
istemiyoruz. Hakkımız helal olsun.” diyerek, yüksek 
bir vatanseverlik numunesi gösterdiler. kürsüye 
bir reis çanı konuldu, üzerine de zafer kazanana 
kadar kalmak üzere siyah bir örtü örtüldü. Zafer 
kazanılınca siyah örtü kaldırılıp, yerine yeşil örtü 
serildi.” 

Yeni Meclisin Adı Ne Olacaktı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de 
açıldığında adının ne olacağı üzerinde henüz tam 
bir mutabakat sağlanamamıştı. Mustafa Kemal Paşa, 
İstanbul’un işgali sonrasında yeni Meclisin Ankara’da 
toplanması gerektiği yönünde yayımladığı 
genelgede Kurucular Meclisi (Meclis-i Müessisân) 
adını kullanmıştı. Ancak bu isme Kâzım (Karabekir) 

Paşa ve bazı komutanlar sıcak bakmazken, Şûrâ-yı 
Millî denilmesini ya da Meclis-i Mebûsan olarak 
adının devam etmesini önerdiler. Bu sebeple  
19 Mart tarihli seçim talimatında, Ankara’da 
toplanacak Meclis için daha ılımlı bir tanımlama ile 
“salâhiyet-i fevkalâdeyi hâiz bir Meclis” (olağanüstü 
yetkileri taşıyan bir Meclis) denilmekle yetinildi. 

Yeni Meclise verilecek isimle ilgili tartışmalar, 
açılıştan önce Ankara’ya gelen bazı mebusların 
yaptıkları toplantılarda da devam etti. Mebusların 
toplumsal kökeni, kültür düzeyleri ve temsil ettikleri 
siyasî düşünceler, isim konusunda faklı görüşler ileri 
sürmelerine sebep olmaktaydı. Meclise verilecek 
isim tartışmalarında; Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 
Bey, Türk tarihinden esinlenerek Kurultay; 
Celâleddin Arif Bey ise Meclis-i Kebîr-i Millî (Büyük 
Millet Meclisi) adının verilmesini önermişti. Bu 
isimler dışında Meclis-i Âlî, Birinci Meclis, Kuva-yı 
Milliye Meclisi gibi isimler de gündeme gelmişti. 

Meclisin açılışında yapılacak törenle ilgili 21 Nisan’da 
yayımlanan genelgede; “Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi küşad edilecektir.” denilmesi, yeni Meclisin 
adının ne olacağına dair ipucuydu. Nitekim geçici 
Meclis Başkanı Sinop Mebusu Şerif (Avkan) Bey 
de açış konuşmasına, “Büyük Millet Meclisini 
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açıyorum” diye başladı. 23 Nisan 1920 tarihinde, 
Meclisin açıldığı gün alınan; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ne şekilde oluşacağı hakkındaki heyet-i 
umûmiye kararında: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu kerre intihâb edilen âzalarla İstanbul Meclis-i 
Meb’ûsânından iltihak eden âzalardan müteşekkil 
bulunmasına karar verildi.” denilirken, ilk defa resmî 
bir kayıtta, Meclisin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak geçmişti. Takip eden günlerde Meclis için 
Büyük Millet Meclisi adı kullanılmış; ancak Mustafa 
Kemal Paşa’nın 8 Şubat 1921 tarihinde İcrâ Vekilleri 
Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararlarını, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi” sıfatıyla imzalamasıyla, artık bu 
isim resmiyet kazanmaya başladı. 

Mecliste İlk Genel Kurul Toplantısı

Meclis, yeni seçilen ve İstanbul Mebusân 
Meclisinden gelen 115 mebusla 23 Nisan 1920 
Cuma günü saat 13.45’te açıldı ve ilk toplantısını 
yaptı. En yaşlı mebus sıfatıyla Meclis Başkanı olarak 
Sinop Mebusu Şerif (Avkan) Bey, açılış oturumunu 
yönetti ve İstanbul’un işgali neticesinde saltanat 
ve hilafet merkezinin istiklalinin ortadan kalkarak 
milletin derhal, içerisinde bulunulan Meclis-i Âlî’yi 
teşekkül ettirdiğini ve reisi bulunduğu bu Meclisin, 
İstanbul’un ve bütün vilayetlerin kurtuluşunu Allah’ın 
izniyle sağlayacağını belirtti. 

Meclisin 24 Nisan 1920 tarihli birleşiminde öncelikle 
mebusların mazbataları incelenip karara bağlandı. 
Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mütareke’den 
Meclisin açılışına kadar geçen süredeki gelişmeleri 
anlatan bir konuşma yaptı ve konuşmasının 
sonunda bir hükümet kurulmasına yönelik önergeyi 
Meclise sundu. Bu önergede; Temsil Heyeti’nin 
görevinin sona ermesi, kuvvetler birliği esasına 
dayanan yasama ve yürütme yetkilerinin Meclisin 
elinde toplanması ve Meclisten seçilmiş bir heyetin 
hükümet işlerini yürütmesi, Meclis Başkanı’nın da, 
aynı zamanda, bu heyetin başkanlığını üstlenmesi 
önerilmekteydi. 

Mustafa Kemal Paşa’nın önergesiyle Meclis 
Hükümeti denilen sistem kurulurken, bunun için 
bir İcra (yürütme) Heyeti oluşturuluyordu. Mecliste 
okunan bu önerge ittifakla kabul edilip onaylandı. 
Millete ait bütün işleri görmek, memleketin ve 
Halifeliğin kurtuluşunu sağlamak amacıyla kurulan 
Meclisin üstünde artık hiçbir kuvvet olmayacaktı. 

24 Nisan’da, Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasından 
sonra I. ve II. başkanlarla, başkanvekilleri seçimi 
yapıldı. Çeşitli önergelerin ele alınmasından 
sonra yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa 
(Ankara), 120 üyeden 110’unun oyuyla I. Başkanlığa, 
Celâleddin Arif Bey (Erzurum), 120 üyeden 109’unun 
oyuyla II. Başkanlığa, Abdülhalim Çelebi Efendi I. 
Başkanvekilliğine seçildi. 
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KUT’ÜL AMARE ZAFERİ (29 Nisan 1916) 

İngiliz general Townshend komuta-
sındaki düşman kuvvetlerinin teslim 
alınmasıyla kazanılan Kut’ül Amare 
Zaferi, Çanakkale’nin ardından Birinci 
Cihan Harbi’nin nişanelerinden biridir. 
Hint Denizi’nin güvenliğini sağlamak 
ve Osmanlı Devleti’nin güneye asker 
kaydırmasını sağlayarak savaşı kısa 
sürdürmek için yapılan Bağdad 
Seferi’nde İngiliz birlikleri Selman-ı Pak’ta 
Türk ordusuna yenilmiş ve Kut’ül Amare 
bölgesinde savunmaya geçmişlerdi. 

Zaferin ardından Kut soyadını alacak Halil Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri bölgedeki başarılı kuşatma 
harekâtıyla uzun süre İngilizlere yardımın ulaşmasını engelledi. Kaledeki erzakı biten düşman askerleri 
zaman zaman kuşatmayı yarmaya çalışsa da geri püskürtüldü. Yaklaşık beş ay süren kuşatmanın bitirilmesi 
için silah ve 1 milyon sterlin tazminat vermeyi ve karşılığında Hindistan’a gitmek için müsaadeyi talep eden 
İngiliz tarafına karşı Türk tarafı General’in dışındaki bütün askerlerin kayıtsız şartsız teslim olmasında diretti. 
Teslim şartlarına dair yapılan müzakereler neticesinde 29 Nisan 1916’da halkın coşkulu gösterileriyle Türk 
birlikleri Kut’ül Amare’ye girdi. İngiliz general Townshend komutasında 5 general, 481 subay ve yaklaşık 
13.330 askerden oluşan İngiliz birliği  Osmanlı Devleti’ne teslim oldu. İngilizler, Çanakkale’den sonra Kut’ül 
Amare’de de Türk Ordusu’na mağlup oldular ancak, bu büyük yenilgiden iki ay sonra Şerif Hüseyin eliyle 
gerçekleştirdikleri ayaklanmayla Orta Doğu’nun kontrol altına girmesini sağladılar. 

MOSKOVA ANTLAŞMASI (16 Mart 1921) 

TBMM Hükûmeti’nin Ermenistan ve 
Afganistan’dan sonra imzaladığı antlaşma 
Sovyet-Rusya ileydi ve stratejik açıdan 
en önemlisiydi. Millî Mücadele’de ihtiyaç 
duyulan silah ve cephanenin bir kısmının 
tedarik edildiği bu ülke ile ilişkiler, Gümrü 
Antlaşması’nın getirdiği soğukluğun 
ardından yumuşamış ve karşılıklı ziyaretler 
gerçekleşmişti. Bekir Sami Bey heyetinin 
ilk Moskova ziyareti 69 gün süren zorlu 
bir yolculuktan sonra gerçekleşmiş, fakat 
Rusların iç meseleleri, karşılıklı yardımlaşma 
antlaşmanın imzasını engellemişti. İlki başarısız 
olsa da TBMM Heyeti, ikinci defa Rusya’ya 

giderek Stalin ile görüştü. 16 Mart 1921’de Moskova’da imzalanan Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nın 
İstanbul’un işgal edildiği tarih olan 16 Mart’a denk getirilmesi, bilhassa Batılı işgalci güçlere verilen  
bir mesajdı. Antlaşmayı, Sovyet-Rusya adına Dış İşleri Bakanı Çiçerin [Georgy Chicherin] ve Celal Korkmazof, 
TBMM Hükûmeti adına da İktisat Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk), Maarif Vekili Dr. Rıza (Nur) Bey ve  
Moskova Büyükelçisi Ankara Milletvekili Ali Fuat Paşa imzaladı. Geniş bir içeriğe sahip olan bu antlaşmada, 
karşılıklı iktisadî, askerî ve siyasi menfaatler öne çıkarılmış ve pek çok konuda iş birliğinin yapılacağının 
altı çizilmişti. 21 Temmuz 1921’de Mecliste kabul edilen antlaşma, TBMM Hükûmeti’nin büyük bir devletle 
imzaladığı ilk antlaşma olması sebebiyle önemliydi. Bu antlaşma ile Sovyet-Rusya, Sevr Antlaşması’nı 
reddederek Mîsâk-ı Millî’yi tanıyan ilk büyük devlet olmuş, doğu sınırı çizilerek bu cepheden gelebilecek 
tehlikeler bertaraf edilmişti. Ayrıca bu antlaşma ile eski dönemde yapılan muahedeler geçersiz sayılmış 
ve dolayısıyla Çarlık Rusyasına olan borçlar ortadan kalkmıştır. 

TARİHTE BU AY 
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ANADOLU AJANSININ 
KURULMASI 

(6 Nisan 1920)

Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920 
tarihinde Halide Edip (Adıvar) 
Hanım ve Yunus Nadi Bey’in 
çalışmaları ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın beyanatıyla kurulmuştur. 
Kurucuları arasında Millî Mücadele 
dönemine damga vurmuş 
gazeteci ve siyasetçiler vardı. Yurt 
içinde, savaşan ve dış dünyadan 
habersiz bir toplumu memleket 
olaylarından haberdar etmek, bazı 

yabancı gazetelerin ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etmek, ülke dışında ise,  
Millî Mücadele’yi savunmak, Türkiye’nin haklı davasında yurt dışı kamuoyunu bilgilendirmek ve mutlak 
haklılığını ispat etmek, Ajansın ortaya çıkışında ana gerekçelerdi. Ajans, bir başka ifadeyle, Millî Mücadele’yi 
tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyaracak, Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe 
halka ulaştırarak hükümet ile halk arasında bağlantıyı temin edecekti.

O yıllarda oldukça zor şartlarda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı, Millî Mücadele’nin ve TBMM  
tarafından alınan kararların duyurulmasında önemli bir rol üstlenmiş, Atatürk’ün ifadesiyle “Türkiye’nin sesini 
bütün dünyaya duyuran” bir vasıta olmuştu. İlk zamanlarda ülkenin bütün köşesine haberleri düzenli bir 
şekilde götürmek zor olsa da sonraki yıllarda teknolojik gelişmelerle bu sorun aşılacaktı. 

1924 ANAYASASI (20 Nisan 1924)

20 Nisan 1924 tarihinde, 1875 Fransa Anayasası 
ve 1921 Polonya Anayasası’ndan yararlanılarak 
hazırlanan Anayasa, güçler birliği esasına 
dayanarak 105 maddeden oluşuyordu. Kanun, 
yoğun geçen tartışmalar sonrasında oy çokluğu 
ile kabul edildi. 36 yıl yürürlükte kalan bu 
Anayasa, 27 Mayıs 1960’taki askerî darbeye kadar 
1928, 1934 ve 1937 senelerinde toplam yedi 
kez değişikliğe uğradı. 1928’de önce devletin 
dininin İslam olduğuna ilişkin hüküm metinden 
çıkarıldı, akabinde, milletvekili ve cumhurbaşkanı 
yeminlerindeki “vallahi” sözcüğü kaldırılarak 
“namusum üzerine söz veririm.” ibaresi getirildi. 
En kapsamlı değişiklikler ise 1937’de gerçekleşti. 
Tek parti olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın altı ilkesi 
Anayasa’ya dahil edilerek bu umdeler devletin 
temel nitelikleri halini aldı ve “Türkiye Devleti,  
cumhuriyetçi, milliyetçi,  halkçı,  devletçi, laik ve  
inkılapçıdır.” hükmüyle nitelendirildi. Böylece tek 
partinin ana ilkelerinin anayasallaştırılması, parti-
devlet birlikteliğinin en üst düzeyde tescili oldu. 
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ÇANAKKALE
MUHAREBELERİ





Çanakkale Deniz Zaferi, Türk 
Ordusu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki 
en önemli zaferlerinden biridir. 
Askerî tarih açısından Çanakkale 
muharebelerini taktik ve stratejik 
açıdan iki farklı savaş tipi içerisine 
oturtmak mümkündür. 18 Mart 
1915 gününe kadar icra edilen 
harekât deniz harbi iken, bu 
tarihten sonraki muharebeler 
müttefik devletlerin donanma 
ile birlikte kara harekâtına da 
başvurduğu amfibi tipi bir 
harekâttır.

18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz 
Harbi 

Düşman birliklerinin Boğaz’a ilk 
saldırısı 19 Şubat 1915’te olurken, 
ikinci harekât 25 Şubat’ta 
gerçekleşti. Bilhassa ikinci 
saldırıda Boğaz'ın giriş tabyaları 
ağır hasar aldı. Müttefik donanma 
nihai taarruz için 18 Mart’ı 

seçmişti. 18 Mart 1915 sabahı 
Limni Adası’ndan yola çıkan filoda 
dönemin en önemli teknolojik 
gücüne sahip zırhlı muharebe 
gemileri vardı. Türk obüsleri 
Boğaz’ın her iki yakasındaki 
tabyalardan ateş etse de henüz 
menzile girmeyen düşman 
kuvvetlerine isabet sağlanamadı. 

Durumdan cesaret alan Müttefik 
filo komutanları geri planda 
kalan zırhlılarla da ileri harekâta 
geçti. Fransız gemilerinden Türk 
tabyalarına yapılan atışlardan 
biri Inflexible adlı zırhlının çok 
yakınına isabet etti. Mermi 
gemiye isabet etmemesine 
rağmen, suyun yüzeyinde 
patladığı için geminin sol 
tarafında büyük bir delik açmıştı. 
Gemi, geri hatta çekilmek 
zorunda kaldı. Bu harekât 
sırasında Charlemagne ve 
Souffren zırhlıları da hasar aldı. 
Birkaç saat içinde de Bouvet’nin 

sancak tarafında büyük bir 
patlama meydana geldi ve gemi 
kısa sürede battı. 

Türk tabyalarından devam eden 
ateşlerden Irresistible da nasibini 
almış ve geminin yan tarafında 
patlama meydana gelmişti. 
Patlamayla birlikte gemi yan 
yatarken, hemen arkasından 
Inflexible mayına çarparak 
yara aldı. Mürettebat, geminin 
batmaması için Bozcaada’ya 
yönelse de bu sefer de gemi 
karaya oturdu. Tam bu esnada da 
Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği 
mayınlardan birine çarparak battı. 
Müttefik Filo Komutanı durumu 
gözden geçirerek geri çekilme 
emri verdi. Büyük zırhlıların savaş 
dışı kalmasıyla 18 Mart 1915’te 
Müttefik Donanma ağır bir yenilgi 
almış, Türk Ordusu teknolojik 
üstünlüğe galip gelmişti. 
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Amfibi Harekâtı ve Kara 
Muharebeleri  

18 Mart 1915’te işgal kuvvetlerinin 
bu başarısızlığından sonra 
Müttefikler seferî bir kuvvet 
oluşturmaya başladı. Türk tarafı 
da buna mukabele ederek 
Gelibolu Yarımadası’ndaki 
savunmayı kuvvetlendirmek 
amacıyla 5. Ordu Komutanlığı’nı 
kurdu ve Alman Liman von 
Sanders Paşa Ordu Komutanı 
olarak atandı. 5. Ordu emrindeki 
Esat Paşa komutasındaki 3. 
Kolordu, Bolayır’dan başlayarak 
bütün Gelibolu Yarımadası'nın 
savunmasından sorumluydu. 
Emrindeki Albay Halil Sami 
komutasındaki 9. Tümen, 
Yarımada'nın en güneyindeki 
Seddülbahir bölgesinde 
konuşluydu ve tüm kıyıda 
savunma tertibi almıştı. Yarbay 
Mustafa Kemal komutasındaki 
19. Tümen ise ordu ihtiyatı olarak 
Bigalı bölgesinde tertiplenmişti. 
Bu iki tümen, Gelibolu’da 
düşmanla muharebeye girecek 
ilk Osmanlı birlikleriydi. 

5. Ordu Komutanı Liman Paşa, 
26 Mart 1915’te Çanakkale’ye 
geldikten sonra Müstahkem 
Mevki Komutanlığı tarafından 
hazırlanan savunma planlarını 
incelemiş ve hepsini yürürlükten 
kaldırmıştı. Gelibolu savunma 

planlarında Türk Komutanlığı 
düşmanı sahilde karşılamaya 
yönelik bir tertibat almak 
isterken Liman Paşa bunun 
yerine, sahilde zayıf gözetleme 
birlikleri bulundurup, düşmanın 
karaya çıkmasından sonra içeri 
bölgelerde tertiplenecek ihtiyat 
kuvvetlerinin karşı taarruzları 
ile düşman birliklerinin 
imhası yönünde bir planı 
savunmaktaydı. Liman Paşa’nın 
bu plan değişikliğindeki 
başlıca sebepler, çıkarma 
noktasının kesin olarak tahmin 
edilemeyişi ve düşman 
donanma topçusunun kıyıda 
toplu halde mevzilenmiş 
birlikler üzerinde oluşturacağı 
tehdit idi. Alman Komutan’ın 
planındaki dezavantaj ise 
düşman birliklerinin sahile 
tutunabilmesiydi. Nitekim 
öyle de oldu ve 25 Nisan 1915 
günü sahildeki zayıf birlikler 
kendilerinden üstün düşman 
kuvvetleri karşısında çoğunlukla 
etkisiz kalarak düşman 
birliklerinin hâkim noktaları ele 
geçirmesine yol açıldı. 

25 Nisan sabahı düşman 
birliklerinin kara harekâtı 
başlayınca Türk Ordusu da 
karşı taarruza geçti. Düşmanın 
sağlam mevziler tutamadan 
denize dökülmesi başlıca 
amaçtı. Ancak bu taarruzlar, 
cepheye yeni gelen her 



birlik tarafından hazırlıksız şekilde icra edildiğinden 
sonuçsuz kalıyordu. Ancak başarısızlıkların en temel 
sebebi, taarruzlardaki topçu ateşinin etkisizliği 
idi. Top sayısı ve mühimmatın yetersizliği, taarruz 
öncesi düşman mevzilerini tahrip edebilecek 
ve savunmadaki piyadeyi sindirecek bir etki 
sağlanmasına engel oluyordu.

13 Temmuz’a kadar yapılan tüm taarruzlar, başta 
Liman Paşa ve Enver Paşa olmak üzere Osmanlı 
yüksek komuta kademesinin Çanakkale’deki 
durum ve modern siper savaşının gereklerini 
kavrayamamaları sebebiyle ağır zayiatla 
neticelenmişti. Gündüzleri yapılan kalabalık taarruzlar 
düşman donanmasının ve düşman makineli 
tüfeklerinin ateşi altında eriyordu. Gece taarruzları 
da farklı değildi. İstanbul, kendisine gönderilen yanlış 
raporlarla muharebelere sık sık müdahale ederken, 
onların verdiği yanlış emirler sonucu subayların 
çoğu sorgusuz sualsiz, birlikleriyle ölüme gitmişlerdi. 
Emirlere karşı fikrini ifade etmeye çalışan subaylar da 
derhal görevlerinden alınıp cezalandırılmışlardı.

6 Ağustos’ta, Arıburnu ve Seddülbahir bölgelerinde 
başlayan düşman taarruzu, çıkarmanın ilk gününden 
sonra Türk tarafının karşılaştığı en büyük tehlike oldu. 
Seddülbahir’deki taarruzlar kırıldı ama Arıburnu’nda 
16. Tümen mevzileri düşman eline geçti. Müttefik 
askerler Çanakkale Boğazı’na hâkim Conkbayırı 
ve Kocaçimen Tepesi’ne ilerlemeye başladı. 
Conkbayırı’na ilk olarak 19. Tümen Komutanı Mustafa 
Kemal bir taburluk kuvvet sevk etti. Ardından  

9. Tümen, 4. Tümen ve 8. Tümen’in karşı taarruzlarıyla 
8 Ağustos akşamı düşman ilerleyişi durduruldu.

Liman Paşa, 6 Ağustos’ta Suvla Koyu’na taze kuvvetler 
çıkaran düşmanın ilerlemesini önlemek üzere  
7 Ağustos akşamı Anafartalar Grubu Komutanlığı’nı 
teşkil etmiş ve idaresini  Yarbay Mustafa Kemal’e 
vermişti. Mustafa Kemal, önceden yapılmış taarruz 
planını hiç değiştirmeden uygulamaya koydu ve 
aynı gün düşman ilerleyişi durdurularak Anafartalar 
düşmandan temizlendi. 10 Ağustos sabahında da 
Conkbayırı’ndaki düşman birlikleri püskürtüldü. 
Mustafa Kemal bu tepenin önemini kavramış ve 
muharebeyi de yakından idare etmişti. İngiliz 
General Hamilton, Savaş Bakanı Lord Kitchener’dan 
takviye kuvvet talep ettiği 17 Ağustos tarihli raporunu 
“çok cesur harbeden ve iyi sevk ve idare edilen asil 
Türk Ordusu’nun karşısında bulunuyoruz.” sözleriyle 
tamamlamıştı. Müttefikler, Ağustos ayı sonunda 
yaptıkları taarruzlardan da sonuç alamayınca genel 
bir değerlendirme yaparak Gelibolu’yu en kısa 
sürede boşaltmaya karar verdiler. 

Sonuç

Çanakkale Muharebeleri, Müttefiklere ait donanma 
harekâtının başarısız olması sonucu bir kara 
harekâtına dönüşmüş, fakat denize dökülen 
mayınların büyük zırhlıları savaş dışına itmesi ve 
Türk askerinin fedakârlığı ile dünyanın o güne kadar 
gördüğü en büyük filo mağlup edilmişti. Bilhassa 
II. Abdülhamid döneminden itibaren kıyı savunma 
sistemlerinin tahkim edilmesi bu galibiyette büyük rol 
oynamıştı.



“YASAMA TEFSİRİ” 
NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Doç. Dr. Şeref İBA

1- Genel Olarak

Yasama tefsiri, 1876 
Anayasasından 1961 
Anayasasına kadar varlığını 
sürdürmüş, kendine mahsus 
yönleri olan bir yasama 
işlemidir. Dilimize Arapçadan 
geçen “tefsir” kelimesi, 
“yorum, yorumlama” anlamına 
gelmektedir.1 TBMM’nin 
1961 yılına kadar aktif olarak 
kullandığı tefsir yetkisi, literatür 
ve diğer kaynaklarda, organik 
yönden aidiyeti ifade etmek 
üzere teşrii tefsir, tefsir kararı, 
meclis yorumu, yorum kararı, 
yasama yorumu gibi farklı 
isimlerle ifade edilmiştir. 
Buna mukabil, yasama dilinde 
özellikle resmî kullanımda  
tefsir sözcüğünün tek başına 
geçtiği görülmektedir. 

Meclisin kanunları yorumlama 
yetkisi, uygulama ile Anayasa  
ve TBMM İçtüzüğü 
hükümlerine de teşmil 
ettirilmiş, yorum alanı 
sadece kanunlardan ibaret 
görülmemiştir. Genel olarak, 
yasama işlemlerinin tamamını 
kapsar biçimde uygulanan  
tefsir yetkisini geniş anlamda 
ele almak gerekmektedir.

1     TDK Güncel Sözlük, (https://sozluk.gov.tr/) (erişim tarihi: 30.12.2021)

2     Şeref İBA (2008), “Türk Parlamento Hukukunda “Yasama İşlemi” ve “Karar” Kavramları”, Prof. Dr. Ergun Özbudun Armağanı, Ankara, Yetkin Yayınevi, 
Cilt: 2, s. 399-420.

2- Tefsir Nedir?

Tefsir işlemi, parlamento kararı 
usulüyle yapılmakla beraber, 
kanunlar gibi uyulması 
zorunlu hukuki niteliğe 
sahiptir. Dolayısıyla yasama 
tefsirlerine, mahkemeler ve 
yüksek mahkemeler dahil 
herkes tarafından uyulması 
şarttır. Bu anlamda tefsir, 
yasama organınca kendi 
içtüzüğü ve yürürlükte 
bulunan kanunlardaki muğlak 
hükümlerin anlamlandırılması 
ve açıklığa kavuşturulması 
amacıyla kanunlara eş 
değerde, düzenleyici nitelikte 
bir yasama işlemidir. Hukukun 
kaynakları bağlamında, yasama 
tefsiri, yorumlanan kanuni 
düzenlemenin ayrılmaz bir 
parçası olarak tamamlayıcı 
nitelikte, ancak onunla eşit 
hukuki düzeyde yer alan bir 
yasama belgesidir.  

Parlamentonun klasik 
yasama fonksiyonu ifa ettiği 
bütün kanun ve kararları 
kapsayabildiği için yasama 
tefsiri kavramını, geniş anlamda 
düşünmek ve “tefsir yoluyla 
yasama” ekseninde ele almak 
daha uygun görünmektedir. 

Dolayısıyla, uygulama 
boyutunu da kavrayan 
kapsayıcı bir tanımlama daha 
isabetlidir. Bu çerçevede, 
yasama organı tarafından, 
kanunlar (Anayasa dahil) 
ve TBMM kararları (içtüzük 
dahil) hakkında yorumlama 
amacıyla karar alma usulüyle 
gerçekleştirilen yasama 
faaliyetlerinin bütününü, 
“yasama tefsiri” olarak anlamak 
ve algılamak daha elverişli 
görünmektedir. 

Hukuki işlem teorisi 
bağlamında yasama tefsiri, 
kuşkusuz düzenleyici 
mahiyette bir yasama 
işlemidir. Yasama organı 
tarafından karar alma usulüne 
göre gerçekleştirilmesi, 
normlar hiyerarşisi yönünden 
kanunlarla aynı basamakta yer 
aldığı gerçeğini değiştirmez. 
Yasama işlemleri, doktrinde 
klasik eserler tarafından 
“kanun” ve “karar” şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır. Ancak, 
TBMM Genel Kurulunda 
bilgiye sunulmakla veya 
son dönemlerde bazen de 
oylanarak sonuçlanan çeşitli 
hukuki işlemler, “diğer (isimsiz) 
yasama işlemleri” olarak 
sınıflandırılmalıdır.2 
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Diğer yasama işlemleri 
kapsamında yasama tefsirinin, 
kanun etki ve gücünde bir 
“kural işlem” niteliği taşıdığı 
kuşkusuzdur.

Uygulandığı dönemde tefsir, 
“kanun” ve “karar” şeklindeki 
klasik yasama işlemlerinin 
yanında pratik ve güncel bir 
yasama yolu haline gelmiştir. 
Karar görünümlü özgün 
nitelikte bir yasama faaliyeti 
olarak yeni hukuk anlayışının 
yerleşmesine ve gelişmesine 
de hizmet etmiştir. 

Parlamento tarihimizde 
yoğun hukuk reformlarının 
gerçekleştirildiği İkinci Meclis 
döneminde, yeni kanunlara 
uyumun sağlanması, uygulama 
mantığının oluşması ve 
gelişmesine katkı sunan 
tefsirler, sanıldığından daha 
önemli bir yasama işlemi 
türü olarak tarihteki yerini 
almıştır. Yasama tefsiri, karar 
alma usullerine uyularak 
gerçekleştirilen bir yasama işi 
olmasına rağmen kararların 
dışında kendi içerisinde ayrıca 
numaralandırılmıştır. Resmî 
Gazete’de ise ardışık düzende 
tefsir numarası ile birlikte 
TBMM kararlarından önce 
yayımlanmıştır.3 Yasama tefsiri 
usulü kaldırıldıktan sonra 1961 
Anayasası ve 1982 Anayasası 
dönemlerinde “uygulama 
kanunu” şeklinde kanunlaştırma 
gündeme gelmiştir. Böylece 
bir kanunun uygulama 
aşamasında tereddütlerin, 
uygulama kanunlarındaki 
ayrıntılı düzenlemeler yoluyla 
giderilmesi yöntemi öne 
çıkmıştır. Uygulama kanunu 

3     “Tefsir No. 203” için bkz. Resmî Gazete, 9 Aralık 1934 (Sayı: 2875)

4     TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 2, İçtima: 93, Celse:1, Cilt: 5, 31 Kanunusani 1340, s. 488-489.

5     TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 2, İçtima: 93, Celse:1, Cilt: 5, 31 Kanunusani 1340, s. 169-170.

çıkarma şeklindeki çözüm 
yolu günümüzde de devam 
etmektedir. Buna göre “Tefsir 
nedir?” sorusuna cevap teşkil 
edecek önemli noktalar şöyle 
sıralanabilir:

• Tefsir, Anayasa, TBMM 
İçtüzüğü, kanunlar ve 
benzer mahiyetteki 
düzenlemelerden oluşan 
geniş alanı kapsayan 
hukuken bağlayıcı nitelikte 
bir yasama faaliyetidir.

• Tefsir, kanun ve karar 
dışında üçüncü tip bir 
yasama işlemidir.

• Tefsir, kuvvetler birliği 
ve “meclis üstünlüğü” 
hükümet sisteminde 
meclisin kudretini 
güçlendiren etkili bir 
yasama yoludur.

• Tefsir, Avrupa’da 
ortaya çıkan, yorum 
yetkisinin yargı 
organlarına bırakılması 
yönündeki hakim görüş 
doğrultusunda, güncelliğini 
kaybetmiş nostaljik bir 
yasama işlemidir. Tefsirin 
kaldırılması sonrası 
“uygulama kanunları” 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

3- Tefsir Ne Değildir?

Yasama tefsiri, kendine 
mahsus boyutları olan bir 
kavram olarak özellikle de 
kapsam bakımından kanunların 
yorumlanması faaliyetinden 
ibaret, dar anlamda ve alelade 
parlamento kararı türü değildir.  
Yorum yoluyla kanunlar 

ve diğer hukuk metinlerini 
güncel somut gelişmelere 
uyarlayacak biçimde mana 
kazandıran, kendine mahsus 
önemli bir yasama faaliyetidir. 
TBMM Başkanı tarafından, 
kararlarda olduğu gibi, 
yayımlanmak üzere doğrudan 
Resmî Gazete’ye gönderilen, 
kanunlarda olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanması gerekmeyen 
tefsirler, pratik ve fiilî bir 
yasama faaliyeti olarak varlığını 
sürdürmüştür.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan 
TBMM, 1924 Anayasası öncesi 
süreçte de Osmanlı’dan kalan 
yasama tefsiri geleneğini 
sürdürmüştür. Örneğin, Amele 
Kanunu kapsamında sağlanan 
haklardan faydalanma 
yönünden “Ereğli havzasında 
çalışan işçiler” tanımının 
“sadece kömür madeninde 
çalışanları mı kapsadığı” 
yönündeki yorum istemine 
karşılık, işçi kapsamına Ereğli 
havzasında bulunan taşıma 
işleri vb. diğer işçilerin de dahil 
olduğu değerlendirmesiyle 
“tefsire mahal olmadığı” 
kararı vermiştir.4 Başka bir 
örnekte ise, Rüsumu Belediye 
Kanunu’nun 13. maddesinde 
geçen “yük hayvanı” ibaresinin 
develeri de kapsayıp 
kapsamadığına ilişkin talep 
üzerine benzer şekilde “tefsire 
mahal olmadığı” kararı vermiş, 
ancak gerekçede deveyi 
de kapsadığını belirterek 
dolaylı yorum yapmıştır.5 1924 
Anayasası döneminde tefsir 
sıklıkla başvurulan bir yasama 
faaliyeti haline gelmiştir. 
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Örneğin, Hafta Tatili 
Kanunu’nda cuma günü 
resmî tatil yapacak olan 
kurumlar arasında mekteplerin 
sayılmaması sebebiyle Hristiyan 
ve ecnebi mekteplerinin 
Cuma gününün tatil olup 
olmadığı hususunda tefsir talebi 
gelmiştir. TBMM aldığı tefsir 
kararıyla tereddütsüz bir şekilde 
Hristiyan ve ecnebi mekteplerin 
de aynı gün tatil olduğunu 
belirtmiştir.6

Ülkemizde tefsir yolunun 
genel itibarıyla dünyadaki 
gelişme çizgisine paralel gittiği 
söylenebilir. 19. yüzyılda ve  
20. yüzyılın başlarında, bazı 
ülke anayasalarında yasamanın 
üstünlüğü anlayışının bir sonucu 
olarak kanunları yorumlama 
yetkisi hâkimlere değil, yasa 
koyucu organlara tanınmıştı. 
19. yüzyılda ve 20. yüzyılın 
ortalarına kadar dünyada bazı 
ülkelerde yasama organının 
yorumu, etkin olan bir yasama 
faaliyeti türüdür. Yasama 
yorumu, bugün de Belçika, 
Hong Kong ve Tacikistan gibi 
az sayıda ülkede uygulanmaya 
devam olunmaktadır. 1961 
Anayasası bu anlamda, çok 
temel bir eksen değişikliği 
sergilemiştir. 

Türk anayasa tarihi bakımından, 
1960’lara doğru azalmaya 
başlayan tefsir sayıları, bu 
dönemde yükselmeye 
başlayan, kanunların yargısal 
yorumuna dair taleplerin 
1961 Anayasasında karşılığını 
bulmasıyla tamamıyla 
terkedilmiştir. Böylece 
dünyadaki gelişmelere paralel 

6     428 numaralı “Hafta Tatili Kanununun Sekizinci Maddesinin Tefsiri” metninde yer alan yorum şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilindeki 
bilcümle mekteplerde müdür, muallim ve hademe olarak Müslüman Türkler bulunduğu gibi talebenin de ya cümlesi, ya ekseriyeti azimesi veyahut bir, 
kısmı mühimmi Türk ve Müslüman evladı bulunduğundan tatil gününün Cuma günü olması tabii ve mantıkî olduğu” Bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 2, 
İçtima Senesi: 3, Cit: 20, s. 33.

7     Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, (S. Sayısı:35), B.34, 30.3.1961, s.29. bkz. (https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TM__/d00/c002/
tm__00002034.pdf) (erişim tarihi: 06.01.2022)

olarak Anayasa Mahkemesi 
kurulmuş ve haliyle yasamanın 
üstünlüğü zayıflatılmıştır. 1961 
Anayasasının kanunlaşma 
sürecinde çift meclisli yasama 
organının görev ve yetkilerinin 
düzenlenmesi esnasında 
tefsirin kaldırılması bağlamında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu’nda, eski hükümet 
sistemi ve anlayışına dayanan 
tefsir yolunun niçin kaldırıldığı 
açıklanmıştır. Temsilciler 
Meclisi, 62. maddenin Özel 
Gerekçesinde, eski Anayasa’nın 
26. maddesinde mevcut olup 
da yeni anayasa tasarısına 
alınmayan hususlardan 
kanunların tefsirinin modern 
bir yöntem olmadığı için 
kaldırıldığı şu şekilde ifade 
edilmiştir: 

“Kanunun resmî tefsiri, normal 
olarak yargı yetkisine giren bir 
husustur. Tamamıyla bağımsız 
bir hale getirilmiş bulunan 
yargının teşriî bir tefsirle 
bağlanabilmesi düşünülemez. 
Yasama, eğer çıkardığı kanunun 
maksadını karşılamadığını 
da, mahkemelerin tatbikatı 
sebebiyle görürse, bu kanun, 
istediği muhtevayı taşımıyor 
demektir. Bu takdirde yapılacak 
şey kanunu değiştirmekten 
ibarettir…Bu bakımdan, modern 
hukuk anlayışla bağdaşamayan 
tefsir yetkisi tasarıya 
alınmamıştır. 

Kanun yapma yetkisi mutlak 
olarak mevcut bulunduğuna 
göre, teşriî tefsir müessesesinin 
kaldırılması, Meclislerin 

yetkilerinde bir eksiltme 
sayılmamak gerekir.”7

Temsilciler Meclisi, yasama 
organının kanunları 
yorumlamasının yargı yetkisine 
müdahale eden, yargıyı 
bağlayan ve modern hukukta 
yeri olmayan bir yetki olduğu 
yönündeki döneme ait genel 
eleştirileri ve hâkim görüşleri 
tekrarlamıştır. Ancak, tefsirin 
kaldırılmasının Meclisin 
yetkilerinde bir eksiltme 
sayılmaması gerektiği ifadesinin 
gerçeği yansıtmadığını kabul 
etmek gerekir. Bu noktadan 
hareketle “Yasama tefsiri ne 
değildir?” sorusuna verilecek 
cevaplar şöyle sıralanabilir:

• Yasama tefsiri, kanun veya 
karar değildir.  

• Yasama tefsiri, 
sadece kanunların 
yorumlanmasından ibaret 
değildir.

• Yasama tefsiri, kanun 
değiştirmek değil, güncel 
tereddütleri gidermeye 
yönelik tamamlayıcı 
mahiyette, ancak etkili 
ve pratik bir yasama 
faaliyetidir. 

• Yasama tefsiri, gerekçe gibi 
yol gösterici ve tali (ikincil) 
nitelikte bir yasama belgesi 
değildir, kanunla eş değer 
düzeyde etkilidir.

144 MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022

YASAMA TARİHİ





TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 2 Nisan’da, 11. kez Avrupa Şampiyonu olan millî güreşçi Rıza 
Kayaalp'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş 
Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan millî sporcumuz Rıza 
Kayaalp'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 
MİLLÎ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP'İ 

TEBRİK ETTİ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022146









Çal Mağarası, üzerindeki kale, 
içindeki çağlayan ve gölle 
turizme katkı sunuyor
Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un 
en önemli turizm destinasyonları 
arasında yer alan Çal Mağarası, 
sarkıt ve dikitleri, zaman zaman 
1,5 metre derinliğe ulaşan 
deresi, şelaleleri ve göletleriyle 
birçok güzelliğe ev sahipliği 
yapıyor.
Trabzon’un Düzköy ilçesinde, 
deniz seviyesinden 1050 
metre yükseklikte bulunan ve 
dışarısındaki doğal güzelliklerin 
yanı sıra içindeki sarkıt ve 
dikitleriyle dikkati çeken Çal 
Mağarası, yaklaşık 22 yıldır 
bölge turizmine katkı sağlıyor.
Üzerinde bulunan kalesi 
ve içinden geçen deresiyle 
ziyaretçilerini karşılayan mağara, 
girişinden 200 metre sonra iki 
kola ayrılıyor. Sol bölümde 150 
metrelik yürüyüşün ardından 
kalker platolar üzerinde görülen, 
oval şekilli erime çukuru olarak 

bilinen dolinden gelen suyun 
aktığı baca göze çarpıyor.
Mağaranın yaklaşık 400 metrelik 
yürüyüş yolu olan sağ kolunda 
yer alan göl ve çağlayan ise 
farklı bir güzellik sunuyor.
Dış atmosfere dolinlerle olan 
irtibatı sebebiyle rahat bir hava 
hareketi bulunan ve astım ile 
sinüzit hastalıklarına iyi geldiği 
belirtilen mağaranın içerisinden 
geçen derenin debisi ise 
mevsimsel olarak değişiyor.
8 milyon yılda oluştuğu tahmin 
ediliyor
Yağışlı mevsimlerde mağaranın 
içindeki suyun derinliği 1,5 
metreye yükselirken yaz 
aylarında su seviyesi 25 
santimetreye kadar düşüyor.
Kireç taşları içindeki çatlak 
ile halen gözle net bir şekilde 
görülebilen faya bağlı gelişen 
ve 8 milyon yılda oluştuğu 
tahmin edilen Çal Mağarası'nın, 
bugünkü şekline ise iki aşamada 

ulaştığı belirtiliyor. Birinci 
aşamada yüzeyden sızan 
suların kireç taşını çözerek 
kırıkları genişletip bir yeraltı su 
kanalı oluşmasını sağladığı, 
ikinci aşamada ise bölgesel 
yükselmeye bağlı olarak 
mağara gelişimini sağlayan su 
akımının azaldığı ve mağaranın 
gelişiminin durduğu ifade 
ediliyor.
Şu ana kadar 8 kilometre 
uzunluğuna kadar ulaşılabilen 
ancak, birçok kısmı halen 
tam olarak keşfedilemeyen 
mağarada, yaklaşık 1 
kilometrelik bölüm gezilebiliyor.
Yıl boyunca ziyarete açık tutulan 
mağara, doğal güzelliklerinin 
yanı sıra üzerinde bulunan 
kalesindeki çayevi, otantik kafe 
ve yöresel lezzetleriyle de son 
yıllarda yerli turistlerin yanı sıra 
Orta Doğu’dan ziyaretçilerin 
ilk uğrak mekânları arasında 
bulunuyor.

ÇAL MAĞARASI
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TBMM Türkiye-Şili Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı, AK PARTİ Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Şili 
Bernardo O'Higgins Liyakat Nişanı'na layık görüldü. 

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansında 1 Nisan’da 
gerçekleştirilen törene, Şili'nin Ankara Büyükelçisi 
Rodrigo E. Arcos Castro, AK PARTİ Genel Başkan 

Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Bülent Turan ve davetliler katıldı.

Arcos, törende yaptığı konuşmada, 6 yıldan uzun süredir 
iki ülke ilişkilerini güçlendirdiği için bu nişanı Kırcalı'ya 
vermekten onur duyduğunu söyledi.

Parlamentolar arası ilişkilerin, ulusal çıkarları ve siyasi diyaloğu 
pekiştirmek açısından kritik olduğunu vurgulayan Arcos, 
"Sayın Kırcalı ve Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, 
salgın döneminde aktif bir rol alarak Şili ve Türkiye arasında 
önemli bir halka olmuştur." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ŞİLİ 
PARLAMENTOLAR 
ARASI DOSTLUK GRUBU 
BAŞKANI KIRCALI'YA 
LİYAKAT NİŞANI VERİLDİ
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Pakistan-Türkiye Dostluk 
Grubu üyeleri, TBMM ziyareti 
kapsamında 8 Mart’ta  
Türkiye-Pakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı, 
TBMM İdare Amiri Ali Şahin ve 
TBMM İnsan Haklarını  
İnceleme Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu ile bir  
araya geldi.

Konuk heyet ilk olarak 
Türkiye-Pakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı, TBMM İdare Amiri 
Ali Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Şahin, iki 
ülke arasındaki dostane ilişkinin 
çok özel bir ilişki olduğunu 
söyledi. 

Türkiye-Pakistan ilişkilerini her 
alanda daha ileriye taşımak 
gerektiğini belirten Şahin, 
Pakistan'ın Hindistan ile yaşadığı 
Keşmir sorununda Türkiye'nin 
Pakistan'ın yanında yer aldığını 
ifade etti. 

Toplantıdaki konuşmasında iki 
ülke arasındaki güçlü bağlara 
dikkat çeken Pakistan-Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı Malik 
Niaz Ahmed Jakhar ise iki 
ülke arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Pakistan Heyeti daha sonra 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 

İki ülke milletlerinin 
dayanışmasının tüm dünyaya 
örnek teşkil ettiğini söyleyen 
Çavuşoğlu, Pakistan'ın FETÖ ile 
mücadelede Türkiye'ye verdiği 
destek için teşekkür etti. 

Hakan Çavuşoğlu, Afganistan'da 
yaşanan krize de dikkati çekerek 
Türkiye'nin bölgede istikrarın 
yeniden tesisi için çalıştığını ifade 
etti. 

Pakistan heyeti öğle yemeğinin 
ardından, Meclisin 15 Temmuz 
hain darbe girişimi sırasında 
bombalanan bölümünü gezdi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kampüsüyle ilgili Ali Şahin'den 
bilgi aldı.

PAKİSTAN 
HEYETİNİN 
TBMM ZİYARETİ
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesindeki 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 
1 Nisan’da Bursa Valiliğine 
ziyarette bulundu.

Komisyon Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu ile üye 
milletvekillerinin, Vali Yakup 

Canbolat'ı ziyaretlerinde, Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Muhammer Doğan, kentte 
çocuk hakları alanında yapılan 
çalışmalar ve koruyucu ailelik 
hakkında sunum yaptı. Sunum 
sırasında koruyucu aileler de 
hazır bulundu.

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Katırcıoğlu, koruyucu ailelik 
uygulaması hakkında bir rapor 
hazırladıklarını ve bu kapsamda 

Bursa'da inceleme ziyaretlerinde 
bulunduklarını söyledi.

Koruyucu aileleri ziyaret ederek 
evlerine misafir olacaklarını 
belirten Katırcıoğlu, şunları anlattı:

"Valilik bünyesinde koruyucu 
ailelik ile ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldık. Burada 
yine koruyucu ailelerimiz ile bir 
araya geldik. Aynı zamanda yine 
çocukevlerinde çocuklarımıza 
ziyaretlerimiz olacak, ilk iftarı 
onlarla yapacağız. Onlarla zaman 
geçirerek ortamlarına bakacağız, 
kendilerinden ilk ağız olarak bu 

uygulamalarla ilgili düşüncelerini 
alacağız. Eğer koruyucu ailelik 
ile ilgili bir eksiklik varsa ya da 
düzeltilmesi gereken, eksik 
kalan ya da daha iyileştirilmesi 
gereken bir durum varsa, onların 
tespiti için Bursa'dayız. Belediye 
ve kurumlar tarafından kentte 
çocuklarla ilgili yapılan çalışmaları 
da yerinde inceleyeceğiz. 
Sivil toplum örgütlerinin 
uygulamalarını inceleyeceğiz ve 
beraber hem koruyucu ailelik 
hem de Bursa ilinde çocukla 
ilgili güzel ve başarılı örneklerin 
Türkiye çapında duyulmasına 
özen göstereceğiz."

ÇOCUK 
HAKLARI 
ALT 
KOMİSYONU
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TBMM Dışişleri Komisyonu, 
7 Nisan’da uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulan 6 kanun teklifini 
kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 

Türkiye'nin etrafında ve dünyada 
cereyan eden uluslararası 
gelişmelerin olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının halen 
devam ettiğini anımsatan Kılıç, 
"En son gelen görüntüler insanlık 
namına kabul edilemez, üzüntü 
verici ve felaket görüntüleridir. 
Ümit ediyorum ki en kısa süre 
içerisinde sorumlular -her 
kimse bunlar- bulunur, hukuk 
çerçevesinde gerekli adımlar 
atılarak cezalarını bulurlar." dedi.

Savaş sürecinde Türkiye'nin 
birinci önceliğinin acil ateşkes 
olduğuna işaret eden Kılıç, şunları 
kaydetti:

"Diplomatik çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu anlamda bizim de 
bazı temaslarımız oldu, Komisyon 
Başkanı olarak bazı ziyaretler 
gerçekleştirdim. Türkiye'nin 
siyasetinin, uluslararası diplomasi 

çabalarının ne kadar büyük bir 
anlamda değerlendirildiğini 
tekrar müşahede etme imkânımız 
oldu. Uluslararası anlamda 
da baktığımızda, Türkiye'nin 
arabuluculuğunun ciddi manada 
desteklendiği, takip edildiği ve 
özellikle arandığı bir noktadayız. 
Bu da birçok uluslararası 
konulardaki ortaya koyduğumuz 
duruşların da neticesi olarak 
ortaya çıkmıştır.”

Daha sonra kanun tekliflerinin 
görüşmelerine geçildi. 
Görüşmeler sonrasında kabul 
edilen kanun teklifleri şöyle:

• Türkiye ile Özbekistan 
Arasında Suçla Mücadelede 
İş Birliği Konulu Anlaşma 
ve Türkiye ile Özbekistan 
Arasında Suçla Mücadelede 
İş Birliği Konulu Anlaşmada 
Yapılan Değişikler ve 
İlavelere İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Özbekistan 
Arasında Kolluk Eğitimi İş 
Birliği Protokolü ve Türkiye ile 
Özbekistan Arasında Kolluk 
Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde 
Yapılan Değişiklikler ve 

İlaveler ile İlgili Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Kuveyt 
Devleti Milli Muhafız 
Komutanlığı Personelinin 
Eğitim ve Öğretimi Alanında 
Türkiye ile Kuveyt Arasında İş 
Birliği Protokolünün Notalarla 
Birlikte Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

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

• Türkiye ile Gambiya 
Arasında Kalkınma İş Birliği 
Anlaşmasının Notalarla Birlikte 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Küba Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve 
AK PARTİ Edirne Milletvekili 
Fatma Aksal, Türkiye'nin refahı 
için çalışmaya devam ettiklerini 
bildirdi.

Komisyon Başkanı Aksal, 
1 Nisan’da yaptığı yazılı 
açıklamada, tüm dünyayı 

etkisi altına alan pandemi 
nedeniyle gıda ve temel ihtiyaç 
maddeleri başta olmak üzere, 
tüm sektörlerde tedarik ve üretim 
sıkıntısı sonucu malî problemler 
ve küresel çapta ekonomik 
sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Devletin ve hükümetin tüm 
çalışma ve politikalarını 
vatandaşların bu süreci en az 

etki ile geçirmesi odağıyla 
oluşturduğunu ifade eden Aksal, 
şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle 
vurguladığı üzere, sabredersek, 
çalışmaya devam edersek, 
sağlam durursak, hedeflerimize 
doğru yürümeyi sürdürürsek 
hepimizi güvenli, huzurlu, 
müreffeh bir geleceğin 
beklediğinden şüpheniz 
olmasın. Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı yeni düzenlemelerimiz 
kapsamında temel ihtiyaç 
maddelerinden deterjan, sabun, 
tuvalet kâğıdı, peçete, bebek 
bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 
18'den yüzde 8'e indirilecek. 
Yeme içme hizmetlerinin 
tamamında KDV oranı yüzde  
8 olacak.

Net alanı 150 metrekareyi 
aşmayan konutlarda KDV 
oranı yüzde 8 olacak. Arsa 
ve arazilerin KDV oranı yüzde 
8'e indirilecek. Böylece 
inşaat sektörünün üzerindeki 
finansman yükü azaltılmış 
olacak. Tarım sektöründe her 
türlü sertifikalı tohum, fide, fidan 
teslimlerinde KDV yüzde 1'e, 
süt toplama tankları gibi kimi 
ürünlerdeki KDV de yüzde 8'e 
düşürülecek. Desteklerimizle, 
düzenlemelerimizle devletimizin 
ve bakanlıklarımızın çalışmalarıyla 
her fırsatta milletimizin her daim 
yanında olmak için çalıştık. 
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 
daha birçok yeni düzenlemeyle 
de ülkemizin refahı için çalışmaya 
devam edeceğiz."

KADIN ERKEK FIRSAT 
EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde faaliyet 
gösteren Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu, 6 Nisan’da  
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında 
toplandı.

TBMM Göç ve Uyum 
Alt Komisyonu Başkanı 
Atay Uslu, "Avrupa'nın, 

Ukraynalıları kabul etmelerini 
takdir ediyoruz ama aynı 
hakkın diğer insanlara, diğer 
sığınmacılara da gösterilmesi 
gerekiyor." dedi.

Uslu, zorunlu göçün yalnız Orta 
Doğu, Afganistan ya da Sahra 
Altı Afrika'da yaşanan bir olay 
olmadığını, Rusya'nın Ukrayna'ya 
saldırısı sonrasında bugün 
Avrupa'nın ortasında 4,5 milyon 
sığınmacının bulunduğunu, 
yaklaşık 10 milyon insanın 
evinden, yurdundan edildiğini 
söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile büyük 
bir dramın yaşandığını ifade 
eden Uslu, "Bu olay gösterdi ki 
herkes göçmen, herkes sığınmacı 
olabilir. Savunma konusu, 
göçmen konusu, göç konusu 
insanoğlunun dünyaya geldiği 
andan itibaren vardı. Tarihin her 
döneminde olmuş ama maalesef 
bu yüzyılda daha ciddi bir sorun 
haline gelmiş. Bugün dünyada 
250 milyondan fazla göçmenden 
bahsediyor ve bunun 70 
milyonunun, kendi ülkesinden 
farklı noktalarda sığınmacı olarak 
yaşadığı söyleniyor." dedi.

Uslu, şöyle konuştu:

"Ayrımcılığın orada da devam 
ettiğini gördük. Bu süreç, farklı 
göz ve ten rengine sahip 
insanların trenlere bindirilip 
Avrupa ülkelerine iltica 
etmelerine engel olunduğunu 
gösterdi. Avrupa'nın, Ukraynalıları 
kabul etmelerini takdir 
ediyoruz ama aynı hakkın diğer 

insanlara, diğer sığınmacılara 
da gösterilmesi gerekiyor. 
Yunanistan Başbakanı 'Ukraynalı 
mültecileri kabule hazırlanıyoruz.' 
diye bir açıklama yaparken 
aynı tarihlerde Ege'de farklı 
noktalardan Ege'yi geçmeye 
çalışan sığınmacıların geriye 
itildiğini, hatta ölümüne 
göz yumulduğunu gördük. 
Sığınmacılık bir insan hakkıdır. 
Onlara tanınan koruma ve acil 
yardımlar ayrım yapılmadan 
sağlanmalıdır. Avrupa'nın iki 
yüzlülüğünü, zihin dünyası 
kodlarındaki çarpıklığı bu olayda 
bir kere daha gördük. Şimdi 
Uluslararası Adalet Divanının 
hızlı bir şekilde Ukrayna'daki sivil 
ölümleri konusunda harekete 
geçtiğini görüyoruz. Güzel; takdir 
ediyoruz ama Uluslararası Adalet 
Divanı Suriye'de çocukların, 
kadınların üzerine bombalar 
atılırken niye harekete geçmedi? 
Bunu sormak herhalde insan 
olarak hepimizin hakkıdır."

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022 159



TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde kurulan Kadınların 
İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan 
Sorunların Tespiti ve Çözüm 
Önerilerinin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu 6 Nisan’da  
toplandı.

AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur 
başkanlığında toplanan 

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü Yahya 
Baba, kadın istihdam oranlarına 
ilişkin sunum yaptı.

Bakanlıkta çalışanların yüzde 
67,91’inin erkek, yüzde 33,09'unun 

ise kadın olduğunu aktaran 
Baba, Bakanlık merkezinde kadın 
istihdamının arttığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar 
ve Kooperatifçilik Genel Müdür 
Yardımcısı Bozkurt ise kadın 
kooperatiflerinin düşük sermayeli 
kadın girişimcileri bir araya 
getirdiğini, emeğini tek elden 
pazarlayamayan kadınlar için iş 
olanağı sağladığını vurguladı.

Kadın kooperatiflerinin bölgesel 
kalkınmaya katkı sağladığını 
dile getiren Bozkurt, kadın 
kooperatiflerinin dünyanın birçok 
yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de Ticaret Bakanlığına 
bağlı 981 kadın kooperatifi 

olduğunu aktaran Bozkurt, 
"Bakanlık olarak kadınların 
bir araya gelerek iş gücü ve 
sermayelerini birleştirmelerini, 
kooperatif kurmalarını 
desteklemekte ve kadınlara kalıcı 
faydalar sunmak için faaliyetler 
yürütmekteyiz." dedi.

TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı 
Ceren Aydın da kadının istihdama 
katılımı konusunda yaptıkları 
çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kadın erkek eşitliğinin 
sağlanmasının önemine değinen 
Aydın, kadın istihdam oranlarının 
artmasının sosyal güvenlik 
açığının azaltılması açısından 
da büyük bir önem taşıdığını 
düşündüklerini dile getirdi.

KEFEK KADINLARIN İŞ VE AİLE 
YAŞAMLARININ UYUMLAŞTIRILMASI  
ALT KOMİSYONU
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Bankacılık Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, 15 Nisan’da TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi.

AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Nilgün Ök ve AK PARTİ 
milletvekillerinin imzasını 

taşıyan teklife göre;

• Mevduat ve katılım fonunun 
sigortalanmasında kapsam 
genişletilecek.

• TMSF Fon Kurulu başkan 
yardımcılarının sayısı 2'den 
3'e çıkarılacak.

• Teklifle, TMSF tarafından 
yapılan ticari ve iktisadi 
bütünlük satışlarında, 
mevcut düzenlemeler ve 
yargı içtihatları gözetilerek, 
geçmiş dönem borcuna 
dair kriterlerin daha açık ve 
anlaşılır olması amaçlanıyor.

• Kurumlar Vergisi Kanunu'nda 
yapılan düzenlemeyle 
kurumların 31 Mart 2022 
tarihli bilançolarında yer 
alan yabancı paralarını 
2022 yılı sonuna kadar Türk 
lirası mevduat ve katılma 
hesaplarına dönüşümün 
desteklenmesi kapsamında 
dönüşüm kuru üzerinden 

Türk lirasına çevirmeleri 
ve bu suretle elde edilen 
Türk lirası varlığı en az 3 ay 
vadeli Türk lirası mevduat 
ve katılma hesaplarında 
değerlendirmeleri 
durumunda söz konusu 
hesapların dönem 
sonu değerlemesinden 
kaynaklananlar da dahil 
olmak üzere vade sonunda 
elde edilen faiz ve kâr payları 
ile diğer kazançlar kurumlar 
vergisinden müstesna 
olacak. Cumhurbaşkanı 
istisnayı 30 Haziran 2022 
veya 30 Eylül 2022 tarihli 
bilançolarda yer alan 
yabancı paralar itibarıyla da 
uygulatmaya yetkili olacak.

• Kanun teklifiyle, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF) kayyum olarak 
atandığı şirketlerin, şirket 
varlıklarını veya mal varlığı 
değerlerini kısmen veya 
tamamen satabilecek ya 
da feshi ile tasfiyesine karar 
verebilecek.

• Bir şirketin, devletin 
güvenliğine karşı suçlar 
ile terörizmin finansmanı 
suçundan dolayı 
müsaderesine karar verilmesi 
halinde müsadere kararı; 
bu şirket, ortaklık payları 
ve mal varlığı değerlerinin 

TMSF veya şirket yönetimi, 
müdürler kurulu, mal varlığı 
değerleri kayyım temsilciliği 
tarafından Hazine ve Maliye 
Bakanlığının onayı ile satış 
veya tasfiye edilmesi 
suretiyle yerine getirilecek.

• Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından 
yapımı tamamlanarak 
büyükşehir belediyelerine 
devredilen metro projeleri 
için merkezî yönetim 
bütçesinden harcanan 
tutarlar, belediyelerin genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden ayrılacak 
paylarının azami yüzde 5'i 
oranında tahsil edilecek.

Öte yandan önergeyle 
Şans Oyunları Hasılatından 
Alınan Vergi, Fon ve Payların 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a 
ek madde ihdas edildi.

Buna göre At Yarışları Hakkındaki 
Kanun ve Millî Piyango 
Hakkında Kanun Hükmündeki 
Kararname’yle 49 yıllığına 
Türkiye Varlık Fonuna devredilen 
lisanslarla ilgili olarak ortaya çıkan 
kamu payı, maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren anılan 
sürenin sonuna kadar Türkiye 
Varlık Fonu veya Türkiye Varlık 
Fonu tarafından kurulacak şirket 
tarafından gelir kaydedilecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, Gürcistan 
Ombudsmanı Nino Lomjaria ve 
beraberindeki heyetle  
7 Nisan’da bir araya geldi.

TBMM'deki görüşmede 
konuşan Çavuşoğlu, 
konuk heyeti TBMM'de 

ağırlamaktan memnun olduklarını 
söyledi.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki 
köklü ilişkilerin yeni iş birliği 
temellerine vesile olmasını 
dileyen Çavuşoğlu, Komisyonun 
çalışma alanlarına ilişkin de bilgi 
paylaşımında bulundu.

Türkiye'de 4 milyonu aşkın 
mültecinin olduğunu, bunların 

uluslararası hukukun kendilerine 
sunduğu imkândan azami 
seviyede yararlanmalarını 
sağlamayı amaçladıklarını ifade 
eden Çavuşoğlu, şöyle  
konuştu:

"Biz kimsenin rengine, dinine, 
ırkına, kimliğine bakmaksızın 
savaştan, her türlü baskıdan, 
ölümden kaçan insanlara kucak 
açtık. Bu, tarihte de böyle 
oldu, bugün de böyle. Son 
Ukrayna-Rusya savaşı esnasında 
yerini, yurdunu terk ederek 
komşu ülkelere geçmeye 
çalışan Ukraynalı dostlarımız, 
kardeşlerimiz oldu. 

Bunların insan hakları bağlamında 
iltica haklarının kullandırılması, 
kucak açılması çok önemli, ama 
burada yapılan tanımlamalar, 

açıkçası insan hakları konusundaki 
çifte standardı da ortaya çıkardı."

Gürcistan ile Türkiye'nin partner 
ülkeler olduğunu, Türkiye'nin 
her konuda vereceği desteği 
önemsediklerini ifade eden 
Gürcistan Ombudsmanı Nino 
Lomjaria, "Türkiye'nin, Gürcistan'ı 
NATO'ya entegrasyonu 
konusunda desteklemesi 
çok önemli bir konu. Var 
olan gelişmeler gösteriyor ki 
Gürcistan'ın NATO'ya katılımı 
büyük önem arz etmektedir." 
dedi.

GÜRCİSTAN 
OMBUDSMANI LOMJARIA 
TBMM’DE
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KEFEK Başkanı Aksal Gürcistan 
Ombudsmanı ile Görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 
Gürcistan Ombudsmanı Nino 
Lomjaria ve beraberindeki 
heyetle bir araya geldi.

KEFEK Başkanı Fatma Aksal, 
kabulde yaptığı konuşmada 
Gürcistan Ombudsmanı ve 
heyetini TBMM'de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kadim geleneklere sahip Türk ve 
Gürcü halkları arasında çok güçlü 
bağların bulunduğunu kaydeden 
Aksal, "Türk halkı, dünyanın en 
çetin coğrafyalarından olan 
Kafkasya'da, insan odaklı köklü 
bir medeniyet kuran Gürcistan 
halkına karşı daima dostane 
hisler beslemiştir. Halklarımız 
arasındaki bu köklü beşerî 
bağlar, bugün de ilişkilerimizin 
en güçlü dayanağıdır. Bizler 
artık, ilişkilerimizi, stratejik ortaklık 

olarak tanımlıyoruz. Çok boyutlu 
ve çok yönlü bir ortaklığa 
sahibiz. Yöneticilerimiz kadar, iş 
adamlarımız ve halklarımız da 
yoğun etkileşim halindedir." dedi.

Her alanda derinleşen ve 
genişleyen ikili ilişkilerin 
tamamlayıcı unsuru olarak 
parlamenter diplomaside 
de Gürcistan ile olan ilişkileri 
yoğun bir şekilde sürdürmek 
istediklerinin altını çizen Aksal, 
"Gazi Meclisimiz ile 103 yaşında 
köklü bir kurum olan Gürcü 
Parlamentosu arasındaki ilişkilerin 

Dışişleri Komisyonları ve Konya 
Milletvekilimiz Sayın Halil 
Etyemez'in başkanlığını yaptığı 
Türkiye - Gürcistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubumuzun 
çabaları ile çok ileri seviyelere 
geldiğini görmekten de ayrıca 
memnunuz. Parlamentolarımız 
arasındaki iş birliğinin artırılması 
ilişkilerimizin geliştirilmesine 
güçlü bir zemin sağlayacaktır." 
ifadelerine yer verdi. Kabulde AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay 
Kaynarca da bulundu.
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Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
14 Nisan’da TBMM Adalet 
Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, avukatlık stajına 
fiilen engel olmamak şartıyla 
herhangi bir işte sigortalı 

olarak çalışılması avukatlık stajının 
yapılmasına engel olmayacak.

Adli ve idari yargı hâkim ve 
savcı adayları ile hâkim ve 
savcı mesleğinden olanlar 
hariç olmak üzere, kamu kurum 
ve kuruluşlarının kadro veya 
pozisyonlarında görev yapanlar, 
görevleri sırasında avukatlık 
stajı yapabilecek. Bu kişiler, 
staj süresince görev yeri saklı 
kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli 
sayılacak ve bu dönemde yıllık 
izinlerini de kullanabilecek. Talep 

halinde ilgili birimlerce ücretsiz 
izin verilecek.

Birden fazla baronun bulunduğu 
illerde her bir baro tarafından adli 
yardım bürosu oluşturulacak.

Yargı mercilerinin talebi üzerine 
yapılacak görevlendirmeler, 
Türkiye Barolar Birliği tarafından 
oluşturulan elektronik bilişim 
sistemi üzerinden o ildeki 
avukatlar arasında eşitlik 
gözetilerek yapılacak.

Teklifle adli yardım hizmetleri 
için kullanılmak üzere Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından 
Türkiye Barolar Birliği hesabına 
aktarılan ödeneğin barolar 
arasındaki dağıtım esasları 
belirleniyor. Buna göre, 
ödenekten gönderilen paraların 
barolar arasındaki dağıtımında 

puanlama esas alınacak. 
Puanlamada öncelikle her 
baroya 5 temel puan verilecek. 
Bu temel puana ilave edilecek 
puanlar, baroların üye sayıları 
ve il nüfusları baz alınarak 
belirlenecek. Baroya kayıtlı olan 
her 50 üye avukat için bir puan; 
il nüfusu esas alınarak her 5 bin 
nüfus için bir puan belirlenerek 
baronun puanına eklenecek.

Birden fazla baronun bulunduğu 
illerde ise her 5 bin nüfus için 
tespit edilecek toplam puanın 
yüzde 40'ı, o ilde bulunan 
barolar arasında eşit olarak, 
kalanı ise o ildeki baro levhasına 
kayıtlı toplam avukat sayısına 
bölündükten sonra elde edilen 
rakamın her baronun üye sayısına 
çarpımı sonucu elde edilecek 
puana göre dağıtılacak.

AVUKATLIK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK 
TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA 
KABUL EDİLDİ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2022164



TBMM Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Alt Komisyonu,  
AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer başkanlığında  
23 Mart’ta toplandı.

İsmail Tamer, yasama 
organı Meclisin kabul ettiği 
kanunların yürütme organları 

tarafından uygulandığını, 
kanunların uygulanması sırasında 
vatandaşlarda memnuniyetsizliğe 
yol açan durumların ise 
şikâyetlere neden olduğunu dile 
getirdi. 

Tamer, KDK'nin, kanun değişikliği 
gerekmeyen konularda, yargının 
uzun ve meşakkatli süreçlerini 
beklemeden idare ile vatandaş 
arasında bağımsız ve tarafsız 
bir merci olarak, idarenin 
olumsuz karşılık verdiği talepler 
konusunda kararlarıyla yol 
gösterici olmak üzere 2012'de 
kurulduğunu kaydetti. 

KDK'nin bir taraftan kanunlardaki 
değişim hızını düşürmeye 
hizmet ederken diğer taraftan 
vatandaş şikâyetlerinin hızlı bir 
şekilde çözümüne yol aradığını 
belirten Tamer, "Kurumun 
tavsiye kararlarının tümüne 
önemli ölçüde uyum sergileyen 
kurumlarımızı takdir ediyoruz." 
diye konuştu. 

Tamer, tavsiye kararlarını 
uygulanabilir görmeyen 
kurumların temsilcilerinin de 
dinleneceğini ifade ederek, 
"Amacımız, kararlara olumsuz 
yaklaşan idarelerin, KDK ile etkin 
işbirliği yapmalarını temin etmek 
ve tavsiye kararlarına uymama 
gerekçelerini değerlendirerek 
çözüm önerileri geliştirmektir. 
Olumlu sonuçlara vesile olmasını 
temenni ediyoruz." diye konuştu. 

Kamu Denetçisi Yahya Akman, 
KDK'nin, TBMM'nin manevi 
şahsiyetinin gölgesinde, 
parlamenter denetimin parçası 
olarak, parlamentonun seçtiği, 

izin verdiği, Anayasa'da yer 
alan bir kurum olarak, insanların 
mahkemelere gitmeden, daha 
sempatik, daha kestirme bir 
yoldan haklarına kavuşması 
için icat edilmiş güzel bir yol 
olduğunu kaydetti. 

TBMM'nin ve milletvekillerinin 
de 10 yılı aşkın süredir bu işe 
sahip çıktığını vurgulayan 
Akman, muhalefet - iktidar ayrımı 
yapılmaksızın ciddi katkılar 
olduğunu söyledi. 

Akman, "Biz hiçbir kurumun 
muhalifi, karşısı, savcısı, hâkimi, 
karşı tarafı değiliz. Tamamen 
tarafsız bir şekilde burada 
olmamız gerekiyor. İdarenin 
hasmı değil, çözüm ortağıyız." 
ifadelerini kullandı. 

Komisyon, KDK'nin verdiği tavsiye 
kararlarına uyum oranı yüksek 
ve uyum oranı düşük kurumların 
temsilcilerini dinledi.

DİLEKÇE İLE İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KARMA ALT KOMİSYONU
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Linkedin yetkilileri, 3 Mart’ta 
TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonu toplantısında sunum 
yaptı.

TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonu, AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman 

başkanlığında toplandı. 

Linkedin Hukuk Danışmanı 
Joshua Reiten, merkezi İrlanda 
olan platformun 18 binden fazla 
çalışanının bulunduğunu, 26 dilde 
hizmet verdiğini ifade etti. 

Türkiye'de şu anda Linkedin'in 
bir ofisinin olmadığını kaydeden 
Reiten, ofis kurma konusundaki 
çalışmaları devam ettirdiklerini 
belirtti. 

Çalışmalarının merkezinde 
üyelerinin yer aldığını 
vurgulayan Reiten, Linkedin'in 
aktif bir platform olduğunu ve 
kullanıcıların önlerindeki imkânları 
arttırdıklarını dile getirdi. 

Reiten, Türkiye'de 2011'den bu 
yana bulunduklarını anlatarak, 
"Türkiye'deki iş gücü bizim için 
önemli. İngiltere ve Almanya'nın 
arkasından Türkiye'ye giriş 
yapmıştık. Dünya genelinde 
yaklaşık 810 milyon, Türkiye'de ise 

11 milyon üyemiz var. Türkiye'deki 
mevcut kullanıcı tabanımız çok 
hızlı bir şekilde büyüyor." diye 
konuştu. 

Türkiye'deki kurumsal ve özel 
şirketlerin iş ilanları açmak ve yeni 
yetenekler bulmak için Linkedin'i 
kullandığını aktaran Reiten, 
Linkedin'in de bu şirketleri takip 
ettiğini kaydetti. 

Büyük şirketlerin dünya çapında 
yetenekleri kendine çekebilmek, 
marka değeri yaratmak ve en iyi 
adayı bulabilmek için Linkedin'in 
çözümlerinden istifade ettiklerini 
belirten Reiten, "Politika 
yapmaktan tutun da analizlere 
kadar iş gücü piyasasına çok 
büyük bir değer katıyoruz. Buna 
göre iş ilanlarına çıkılıyor, insanlar 
iş bulabilmek için buna göre 
kendilerini geliştiriyorlar, iş arayan 
ile işveren arasında temas kurma 
fırsatı yaratıyoruz." dedi. 

Linkedin'in profesyonel anlamda 
görüşlerin paylaşılabileceği bir 
platform olduğunu, kullanıcıların 
kendilerini güvende hissetmesini 
istediklerini vurgulayan Reiten, 
bu konuda kural ve politikalar 
geliştirdiklerini aktardı. 

Reiten, yaptıkları çalışmalarla 
sahte hesapların önüne 
geçtiklerini, sahte hesap 
girişimlerinin yüzde 99'unun 
durdurulduğunu dile getirerek, 
"Linkedin'in en nevi şahsına 
münhasır özelliği, gerçek 
insanların temas kurmasını 
sağlamak. Sahte profilleri 
önlüyoruz." sözlerini sarf etti. 

Üyelerini sahte hesaplar ve 
zararlı içerikleri bildirmeleri 
için teşvik ettiklerini anlatan 
Reiten, "Amacımız açık ve net: 
Küresel politikalar benimsemek 
ve bu politikaların herkese 
uygulandığından emin olmak." 
ifadesini kullandı. 

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 
Başkanı Hüseyin Yayman ise 
küresel bir sorun haline gelen 
dezenformasyon konusuyla ilgili 
bir yasa çalışması yaptıklarını 
söyledi. 

Ukrayna-Rusya savaşının, 
sosyal ağlar üzerinden 
yapılan enformasyonların ve 
dezenformasyonların siyaset 
kurumunu ve demokrasileri rehin 
aldığını bir kez daha gösterdiğine 
işaret eden Yayman, ülkelerin 
sosyal ağlar üzerinden yeni bir 
yapılanmaya gittiklerini belirtti. 

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
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TBMM Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı Ahmet 
Aydın ve beraberindeki 
Komisyon üyeleri, 24 Mart’ta 
TUSAŞ'ın tesislerini ziyaret etti.

Komisyon üyelerine 
Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı 

İsmail Demir ile TUSAŞ Genel 
Müdürü Temel Kotil eşlik etti. 
Aydın ve beraberindekiler, 
TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. 

Ahmet Aydın, ziyaretin 
ardından yaptığı açıklamada, 
TUSAŞ'ın çalışmalarından 
gurur duyduklarını ve şirketin 
çalışmalarını yerinde gördüklerini 
ifade etti. 

TUSAŞ'ta hem savunma hem 
havacılık alanlarında muazzam 
adımların atıldığını gördüklerini 
dile getiren Aydın, şunları 
kaydetti: 

"Savunma sanayisi alanında 
ithalatçı konumundayken, 
tamamen dışa bağımlı 
konumdayken bugün hakikaten 
her türlü ambargoya, kısıtlamaya 
rağmen geldiğimiz nokta gurur 
verici. Yüzde 80 millîlik ve yerlilik 
oranına ulaşmış durumdayız. 
Türkiye 5. nesil savaş uçakları 
içerisinde dünyada söz sahibi 
bir ülke konumuna geliyor. 
Millî Muharip savaş uçağımız 
dünyanın en son donanımıyla 
uçacak." 

Aydın, ülkelerin bağımsızlığının 
savunma sanayisinden geçtiğini 
belirterek, şu değerlendirmede 
bulundu: 

"Tam bağımsız olmak istiyorsanız, 
savunma sanayinizi kendiniz 
kurmak zorundasınız. Savunma 
sanayisi anlamında dışa 
bağımlılıktan kurtulmalısınız. Biz, 
şu anda, bunu ihraç noktasına 
getirdik. Dünyada pek çok 

ülkeden Türkiye'ye bu noktada 
talep var. Eğer savunma sanayiniz 
güçlüyse diplomaside de 
güçlüsünüz, ekonomik olarak 
da güçlüsünüz. Bütün savunma 
sanayii şirketlerimizin gayretiyle 
muazzam bir noktaya geldik." 

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir de 
Katar'da düzenlenen Savunma 
Sanayii Fuarı’na değinerek, 
Türk şirketlerinin her alanda 
sahada bulunduklarını, fuarda 
kara, hava ve deniz araçları ve 
elektronik sistemler gibi her 
alanda Türk şirketlerinin varlığının 
hissedildiğini söyledi. 

Demir, "Fuarı gezdiğinizde de 
diğer Batılı ülkelerin gerçekten 
yanında, Türkiye'nin bir çıkış 
yaptığı gözlenebiliyor." diye 
konuştu.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU
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TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında, Ankara Üniversitesi İletişim 
Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) tarafından düzenlenen "İletişim Eğitimleri" programı başladı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında görev yapan ilgili personele yönelik iki grup halinde 
verilecek eğitimler başladı. 

Katılımcılara "Stres ve Çatışma Yönetimi, Motivasyon, Beden Dili, Diksiyon, Karşılama, Nezaket Kuralları ve 
İletişim" konularında eğitim verildi. 

25 Mart - 4 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen ilk grup eğitimlerin ilk gününde katılımcılara Prof. Dr. 
Nuran Yıldız tarafından "Birey: Ben, Biz, Öteki" konuşma başlığı adı altında eğitim verildi. 

Programın öğleden sonraki kısmında ise katılımcılara Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından "Motivasyon" konuşma 
başlığı adı altında "olumsuz duygularla başa çıkma, çatışma çözme" becerileri eğitimi verildi. 

TBMM PERSONELİNE YÖNELİK İLETİŞİM EĞİTİMİ 
PROGRAMI

AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Emrullah İşler başkanlığında toplanan 
Komisyonda, AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ele alındı. 

Kabul edilen teklifte, "İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesi 
öngörülüyor. 

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf 
üniversitesi kurulacak. 

Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri 
fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.

MİLLÎ EĞİTİM, 
KÜLTÜR, 
GENÇLİK 
VE SPOR 
KOMİSYONU



AK PARTİ ve MHP milletvekillerinin ortak 
imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 31 Mart’ta 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 
yasalaştı.

• Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 
olarak uygulanan ülke seçim barajı 
yüzde 7'ye indirildi.

• İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını 
geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde 
milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak 
içinde yer alan her bir partinin o seçim 
çevresinde almış olduğu oy sayısı 
dikkate alınarak yapılacak.

• İttifakı oluşturan siyasi partilerin her 
birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her 
seçim bölgesinde ittifak içinde elde 
ettiği oy sayısı esas alınarak genel 
D'Hondt uygulaması ile belirlenecek.

• Seçime katılma yeterliliği elde eden 
parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda 
öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen 
süreler içerisinde ilçe, il ve büyük 
kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa 
seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. 
Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, 
seçime katılabilmenin yeter şartından biri 
olamayacak.

• Görme engelli seçmenlerin oyun 
gizliliği esasına uygun şekilde oy 

kullanabilmelerine imkân sağlanacak. 
Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), görme engelli seçmenlerin oy 
kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun 
şablonu sağlayacak.

• İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye 
ile iki yedek üyeden oluşacak. Sandık 
kuruluna üye bildirme hakkı olan bir 
parti, oluru olmadan başka bir parti 
üyesini sandık kurulu üyesi olarak 
gösteremeyecek.

• Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun uyarınca yapılacak mahallî 
idareler genel seçimlerinde, yerleşim 
yeri adresine göre oluşturulan seçimin 
başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen 
kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

• Seçmen, kütük düzenlemesi nedeniyle 
hiçbir şekilde oy kullanma hakkından 
yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış 
olması sebebiyle adres kayıt sisteminde 
görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt 
sisteminde bulunan en son geçerli adres 
bilgileri esas alınacak.

• Yasayla cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine paralel olarak Seçim 
Kanunu'ndaki "Başbakan" ibaresi 
kanundan çıkarılacak.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, yasalaştı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan 

ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.



Kanunla spor kulüpleri, spor anonim 
şirketleri ve spor federasyonlarının 
kuruluşu, organları, üst kuruluş 
oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe 
ve harcama esasları, görev, yetki ve 
sorumlulukları, denetimleri, bunlara 
yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları 
düzenleniyor.

• Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve 
tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil 
edilmeleriyle spor anonim şirketi vasfını 
kazanacak.

• Spor kulüpleri veya spor anonim 
şirketleri, kaynak ve güçlerini 
birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa 
kullanabilecekleri spor merkezi, saha 
ve tesisleri kurmak ve kullanmak 
amacıyla il sınırları içinde en az 15 spor 
kulübü veya spor anonim şirketinin bir 
araya gelmesiyle federasyon, en az 
15 federasyonun bir araya gelmesiyle 
konfederasyon kurabilecek.

• Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde 
yer alan birden fazla spor kulübünde 
veya spor anonim şirketinde doğrudan 
veya dolaylı olarak hakimiyeti 
bulunamayacak.

• Spor federasyonları, spor dalıyla ilgili 
faaliyetleri yürütmek üzere kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
kurulacak.

• Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, 
önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla 
yüzde 10'una kadar borçlanabilecek, bu 
oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar 
genel kurulun nitelikli çoğunlukla 
vereceği kararla kabul edilecek ve ek 
bütçe ile yapılabilecek.

• Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri 
genel kurul kararı gerekmeksizin bir 
önceki hesap döneminde gerçekleşen 
brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini 
temlik edebilecek.

• Aynı spor federasyonunda üst üste 
veya aralıklı olarak en fazla üç dönem 
başkanlık yapılabilecek.

• Spor federasyonları, önceki yıl 
gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak 
miktarda borçlanma yapamayacak.

• Spor federasyonlarının malları 
devlet malı hükmünde olacak ve 
haczedilemeyecek.

YENİ SPOR KANUNU TEKLİFİ  
TBMM GENEL KURULUNDA YASALAŞTI

AK PARTİ ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor 
Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 22 Nisan’da kabul edilerek 

yasalaştı.



TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifleri şöyle: 

• Türkiye ile Özbekistan Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

• Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

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

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

• Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması 
Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

• Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde 
İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

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

• Türkiye ile Somali Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile KKTC Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC'de Eğitim-Araştırma 
Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi. 

TBMM GENEL KURULUNDA 
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA 
İLİŞKİN 10 KANUN TEKLİFİ  
KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair  
10 kanun teklifi 14 Nisan’da kabul edildi.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, CEBECİ 
ASRÎ MEZARLIĞI'NDAKİ DIŞİŞLERİ 
ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Ermeni terör örgütleri 
tarafından şehit edilen Türk 
diplomatlar ve ailelerinin, 
Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı 
Dışişleri Şehitliği'ndeki 
kabirlerini ziyaret ederek 
karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop 
buradaki anma töreninde 
yaptığı konuşmada,  

1973'te başlayan ve tarihte  
eşi benzeri görülmemiş alçakça 
terör eylemlerinin, yıllarca Türk 
diplomatlarını ve yakınlarını  

hedef aldığı bir sürece 
dönüştüğünü söyledi. 

Şentop, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Ermeni terör örgütlerinin hain 
saldırıları sonucu şehit olan 
diplomatlarımız ve ailelerini 
Dışişleri Şehitliği’nde ziyaret edip, 
karanfil bıraktık. 

Aziz şehitlerimizin, milletimizin 
kalbindeki mümtaz yeri bakî 
kalacaktır.

Ermeni terör örgütleri ve bir 
yalan hafızaya sarılan radikal 

ve provokatör Ermeni grupları, 
kanlı terör eylemlerine zemin 
oluşturmak için ‘1915 Olayları’ 
iddiaları ile mağdur ve mazlumu 
oynamaya çalışmaktadırlar.

Türkiye’ye karşı yürütülen 
karalama kampanyası ile tarihi 
çarpıtma gayretleri, tarihî deliller 
ile defalarca çürütülmüştür.

İddia edildiği gibi 1915 olaylarının 
soykırım olarak tanımlanabilmesi 
için uluslararası hukukta 
öngörülen şartların hiçbiri 
mevcut değildir.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, eski TBMM Başkanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Yıldırım Akbulut'un vefatının  
1. yılı dolayısıyla  
14 Nisan’da Devlet Mezarlığı'nda 
düzenlenen anma törenine 
katıldı.

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, Akbulut'un 
Türkiye'de zor dönemlerde 

önemli, kritik görevlerde 
bulunduğunu, 12 Eylül 1980 
darbesinden sonra Türkiye sivil 
demokratik hayata geçerken 
İçişleri Bakanlığı yaptığını ifade 
etti.

Akbulut'un 1987-1989 ve 
1999-2000 yıllarında Meclis 
Başkanlığı yaptığını, Körfez 
Savaşı’nın yaşandığı dönemde 

de Başbakanlık görevini 
üstlendiğini anlatan Şentop, 
herkesin, hakkında olumlu 
sözler söyleyeceği bir siyasetçi 
olduğunu belirtti.

"Yıldırım Akbulut denildiğinde, 
benim aklıma emin bir insan, 
'emin' kelimesi geliyor." diyen 
Şentop, merhum Akbulut'un emin 
insan olma vasfını taşıdığını her 
kesimden insanın tereddütsüz 
söyleyebileceğini dile getirdi.

Şentop, "Devlet adamı olarak 
emin bir insandı. Millet, 
seçmenler, vatandaş olarak 
kendisine güvenebilirdiniz. 
İstişare ettiğinizde size 
söyleyecekleri bakımından, 
samimiyeti ve aklıselime 
dayanan değerlendirmelerini 
alacağınızdan emindiniz. Farklı 
siyasi görüşlerden, çok geniş 

bir camianın onunla ilgili kanaati 
daima müspetti, vefatından önce 
de sonra da. Böyle siyasetçilere, 
böyle devlet adamlarına, böyle 
insanlara toplumumuzun, siyasi 
hayatımızın, devlet hayatımızın 
ihtiyacı var." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Akbulut'a 
rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay da Yıldırım Akbulut'un, 
milletini, memleketini ön plana 
çıkaran, ailesini ihmal etmeyen, 
iyi bir devlet adamı ve aile reisi 
olarak anıldığını kaydetti.

AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım ise Akbulut'un 
insan ve memleket sevgisi olan, 
memleketini düşünen dürüst 
bir siyasetçi olarak anıldığını, 
anılmaya devam edeceğini dile 
getirdi. 

YILDIRIM AKBULUT, VEFATININ  
1. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 18 Nisan’da 
TBMM Başkanlığı koruma 
polislerinden Emrullah 
Çarıklı'nın Amasya'daki cenaze 
törenine katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybeden, 
TBMM Başkanlığında koruma 

memuru olarak görev yapan,  
34 yaşındaki polis memuru 
Emrullah Çarıklı'nın cenazesi, 
memleketi Amasya'nın 
Hamamözü ilçesine bağlı Dede 
köyüne getirildi.

Cenazeye katılan Şentop, mesai 
arkadaşlarını kaybetmenin 

üzüntüsü içinde olduklarını 
söyledi.

Çarıklı'yı her zaman iyi bir insan 
olarak anacaklarını anlatan 
Şentop, "Uzun yıllar beraber 
çalıştığımız, beraber mesai 
yaptığımız Emrullah Bey'in son 
yolculuğu, cenaze namazı için 
bir aradayız. Allah kendisine 
rahmet eylesin, mekânı cennet 
olsun. Biz 10 yıldan fazla süredir 
beraber çalıştık, en uzun süre 
çalıştığımız arkadaşlarımızdan 
birisiydi. Kendisiyle ilgili, benim 
ve arkadaşımın kanaati, olumlu 
kanaattir. İyi bir insandı, temiz, 
ahlaklı ve güvenilir bir insandı." 
dedi.

Köy camisinde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından, Çarıklı'nın 
naaşı, köy mezarlığında toprağa 
verildi.

Cenaze törenine Emrullah 
Çarıklı'nın yakınları, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ile Amasya 
Valisi Mustafa Masatlı, AK PARTİ 
Amasya milletvekilleri Mustafa 
Levent Karahocagil ve Hasan 
Çilez, Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı ile protokol üyeleri 
katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 
Çarıklı 15 aydır kanser tedavisi 
görüyordu. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
POLİS MEMURU EMRULLAH 
ÇARIKLI’NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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Eski Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya  
22 Nisan’da 98 yaşında vefat etti. Delikaya için 
TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki 
törene, Delikaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı 
sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili 
Mehmet Göker, milletvekilleri ve Meclis çalışanları 
katıldı.

Törende, Delikaya'nın biyografisi okundu. Saygı 
duruşunun ardından dua edildi. Törenin sonrasında 
Delikaya'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Delikaya'nın cenazesi, İsmet Oğultürk Camisi'nde 
öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı 
sonrasında Cebeci Asrî Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

1924'te Malatya'da doğan Delikaya, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun  
oldu. Serbest avukatlık yapan Delikaya,  
TBMM'de Malatya Milletvekili olarak görev  
yaptı. Mehmet Delikaya, evli ve dört çocuk 
babasıydı.

ESKİ MALATYA MİLLETVEKİLİ MEHMET 
DELİKAYA VEFAT ETTİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında 
hayatını kaybeden eski bakanlardan Sadi 
Somuncuoğlu için 1 Mart’ta Mecliste cenaze 
töreni düzenlendi.

TBMM'deki törene, Somuncuoğlu'nun ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski  
TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile 
eski ve yeni milletvekilleri katıldı. 

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından Somuncuoğlu için dua 
edildi. Somuncuoğlu'nun cenazesi memleketi 
Aksaray'da toprağa verilecek. 

Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü  
Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde  
vefat etti. 

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen 
Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden mezun oldu. 

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir 
dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları 
Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Bir dönem 
Devlet Bakanı olan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk 
babasıydı.

ESKİ BAKAN SOMUNCUOĞLU İÇİN 
TBMM’DE CENAZE TÖRENİ
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20. Dönem Karaman Milletvekili

Abdullah ÖZBEY
(1958 - 07.04.2022)

38. Hükümet Turizm ve Tanıtma BakanI

İlhan EVLİYAOĞLU
(1929 - 21.04.2022)
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