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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Aslanlı Yol’un başındaki 
yerini almasının 

ardından başlayan törende, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, yüksek yargı organlarının 
başkanları, Genelkurmay Başkanı 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 
erkânı ile Cumhuriyet’in 
ilanının 99’uncu yıl 
dönümü dolayısıyla 
Anıtkabir’i ziyaret etti.

DEVLET ERKÂNI, CUMHURİYET BAYRAMI 
DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ
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Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet 
Komutanları da Aslanlı Yol’dan 
geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
üzerinde ay yıldız bulunan 
çelengi Atatürk’ün mozolesine 
bırakmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. 

Daha sonra Erdoğan ve 
beraberindekiler, Misak-ı Millî 
Kulesi’ne geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 
Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz 
altında yürütülen zorlu ve 
destansı bir mücadelenin 
ardından kurduğumuz 
Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl 
dönümünü idrak ediyoruz. 

Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin 
emaneti olan Cumhuriyetimizi 
ilelebet payidar kılmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
tarihî günü, ülkemizin ilk yerli 
elektrikli otomobili olan Togg’un 
üretim tesisinin açılışını yaparak 
taçlandırmanın bahtiyarlığını 
yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan 
engellere aldırmadan içinde 
bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı 
yapmak ve milletimizi hayalleriyle 
buluşturmak için mücadelemizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Ruhun şad olsun. Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL 
ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı tebriklerini kabul etti.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
99. yılı kutlamaları kapsamında 
Anıtkabir’deki törenin ardından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
geçti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet 
Akarca, Danıştay Başkanı Zeki 
Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin 
Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 

üyeleri, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 
ve Kuvvet Komutanları, TBMM 
üyeleri, kamu kurumlarının 
yöneticilerinin de aralarında 
olduğu devlet erkânı, yabancı 
misyon şefleri ile uluslararası 
kuruluşların temsilcileri 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
bayram tebriklerini sundu.

Tören, Başkent’te görevli çeşitli 
rütbelerden askerî personelin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
tebrikleri kabul ettiği alanda, 
“Türkiye Yüzyılı” logosunun 
bulunduğu ay yıldızlı 
“Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu 
Olsun” yazısı yer aldı.
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN 29 EKİM 
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

“Aziz Milletim…

Sizleri en kalbî duygularımla 
muhabbetle hürmetle 
selamlıyorum.

Bugün, hep birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş 
yıl dönümüne kavuşmanın 
gurur ve heyecanını yaşıyoruz.
Ülkemizin 81 vilayetindeki her 
bir insanımızın ve dünyanın dört 
bir köşesindeki milyonlarca 
vatandaşımızın 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Yurt dışındaki 
temsilciliklerimizde bayram 
sevincimize ortak olan 
dostlarımıza da şahsım, ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu vesileyle bir 
kez daha Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal ile 
birlikte İstiklal Harbimizi zaferle 
taçlandıran kahramanlarımızı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
vatanperver üyelerini rahmetle 
yâd ediyorum.

Bağımsızlığımız uğrunda 
bir gül bahçesine 
girercesine toprağa 
düşen aziz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimizi minnetle 
anıyorum. Bundan 99 
yıl önce ağır bedeller 
ödeyerek, gerçekten 
çok zor şartlarda 
kurduğumuz Türkiye 
Cumhuriyeti’ni “muasır 
medeniyetler seviyesinin 
de üstüne çıkarmak” için 
kesintisiz bir mücadele 
içindeyiz. Son 20 yılda 
gerçekleştirdiğimiz 
demokrasi ve kalkınma 
devrimleriyle sadece 
millî iradenin önündeki 
engelleri değil, cumhurla 
cumhuriyet arasında 

örülen kalın duvarları da ortadan 
kaldırdık.

Türkiye’yi, demokrasisi örnek 
alınan, ekonomisi göz dolduran, 
diplomasisi ilgiyle takip edilen, 
millî birlik ve kardeşliğini her 
türlü sabotaja rağmen en güçlü 
şekilde muhafaza eden bir ülke 
konumuna getirdik.

Bir asır önce istiklal mücadelesi 
mazlum halklara ilham veren 
Türkiye’nin, bugün de gözlerin 
ve kalplerin hayırlı menzili içinde 
olduğu bir gerçektir.Küresel 
belirsizliklerin arttığı bir dönemde 
barışı, istikrarı ve adaleti tesise 
yönelik gayretlerimiz, tüm 
kesimler tarafından takdirle 
karşılanıyor.

Suriye’deki insani trajedinin sona 
erdirilmesinden Rusya-Ukrayna 
krizinin çözüme kavuşturulmasına 
kadar girişimci ve insani dış 
politikamızla çevremizde bir 
barış ve refah kuşağı oluşturmaya 
çalışıyoruz.

Millî gelirine oranla en çok insani 
yardım yapan ülke olarak, nerede 

bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç 
sahibi varsa, kökenine, inancına, 
farklılıklarına bakmadan imdadına 
koşuyoruz.

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını 
ve ağırlığını artırırken, içeride de 
yatırım ve kalkınma hamlelerimize 
aralıksız bir şekilde devam 
ediyoruz. Karadeniz’de keşfini 
yaptığımız ve evlerimize taşımak 
için gece gündüz çalıştığımız 
doğalgaz, enerji kulvarında 
önümüzde yeni ufuklar açtı. 
Savunma sanayii alanında kendi 
ürünlerini tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve bunları ihraç eden bir 
kapasiteye ulaştık.

Tarımdan turizme, ulaştırmadan 
eğitim ve sağlığa her alanda 
kendimizle yarışıyor, başarı 
çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.

Birkaç gün önce yaklaşık 6 
milyon vatandaşımızın ev ve arsa 
ihtiyacını giderecek tarihimizin 
en büyük sosyal konut projesinin 
temelini attık.

29 Ekim’de de ülkemizin ilk yerli 
ve milli elektrikli otomobili olan 
TOGG’un banttan indirilme 
törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz 
kaldığımız onca haksızlığa ve 
engellemeye rağmen, bir satranç 
ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 
vizyonlarımızın temelini atıyoruz.

Ülkemize kazandırdığımız eser ve 
hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye 
Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız.

Rabb’im yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin diyorum. Bu düşüncelerle 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 
bir kez daha tebrik ediyor, 
milletimize sağlık, huzur ve 
esenlik diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun!

Cumhuriyetimizin 99’uncu 
yıldönümü kutlu olsun!”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN  
29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 
bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle:

“İstiklâl ve istikbâl mücadelemizi 
zaferle taçlandırarak millî 
varlığımızı tarihin güçlü bir 
öznesi olarak devam ettirme 
kararlılığımızı bütün dünyaya 
kabul ettirerek ilan ettiğimiz 
Cumhuriyet’in 99’uncu yılına 
erişmenin gururunu yaşıyoruz. 

Yurt içinde ve yurt dışında 
yaşayan bütün vatandaşlarımın 
Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyorum.

Topyekûn, millet olarak, 
emperyalist istilacı ve işgalcilere 
karşı kazandığımız destansı 
zafer sonrasında millî egemenlik 
esaslarıyla devletimizi yeniden 
yapılandırdığımız süreçte ilan 
ettiğimiz cumhuriyet, ay yıldızlı 
bayrağımızın altında hür ve 
bağımsız yaşama irademizin 
somutlaşmış ifadesidir.

Cumhuriyet çokluk içinde birlik 
anlayışı ile gelişmiş, demokrasi ile 
taçlanmıştır. 

Devletimiz ve milletimiz, bu 
süreçte karşılaştığı zorlukları ve 
sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza 
ederek aşmıştır. 

İçeriden ve dışarıdan 
hiçbir oluşum ve girişimin 
millî birliğimizi, vatanımızın 
bütünlüğünü ve anayasal düzeni 
bozmasına fırsat verilmemiştir. 

Bu kararlılığımız, aslında, 
Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki 

mücadelemizin 
devamıdır. 

Eğitimden 
sağlığa, 
kültürden 
sanata, 
tarımdan 
ticarete kadar 
her alanda 
büyük bir 
gelişme 
göstermemizin 
yarınlardaki 
en güçlü 
güvencesi aziz 
milletimizdir. 

Kadın-erkek, 
çocuk-büyük, 
genç-yaşlı  
fark etmeksizin 
85 milyon 
vatandaşımızın 
yanı sıra, 
dünyanın başka 
coğrafyalarında 
yaşayıp 
kalbi bizimle 
atan bütün 
kardeşlerimizin 
varlığı ve 
dayanışmasıyla 
yarınlarımızın 
daha huzurlu, 
güvenli, güçlü 
ve müreffeh olacağına inancım 
tamdır.

Cumhuriyet demokrasi ile 
beraber, millî  egemenliğimizin 
somutlaşmış nizamıdır. 

‘Güçlü ve tam bağımsız Türkiye’ 
idealimiz ve ‘Barış ve huzurun 
teminatı güçlü Türkiye’ anlayışımız 
her geçen gün çok daha  
büyük güç ve kararlılık 
kazanmaktadır.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 
99’uncu yıl dönümünü 
kutladığımız bugün, millet olarak 
bizim iftihar günümüzdür. 

Bu vesileyle kurtarıcı ve 
kurucu Meclisimizin ilk Başkanı 
ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî 
Mücadele’nin kahramanlarından 
müteşekkil birinci dönem ile 
Cumhuriyetimizi ilan eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ikinci dönem milletvekilleri başta 
olmak üzere milletimize ve 
devletimize hizmet etmiş bütün 
siyaset ve devlet adamlarımızı, 
aziz vatanımızı bizlere emanet 
eden kahraman şehitlerimizi ve 
vefat etmiş gazilerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlu olsun.”
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

“Cumhuriyet Biziz! Cumhuriyet’ten Vazgeçmeyiz! 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun.”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik düşü, millet 
egemenliğinin nişanesi güzel Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun. 
Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün liderliğinde 
milletimiz, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine 
eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet etmiştir. Cumhuriyet’i 
kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, güzel 
Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Bu duygu ve inançla 

99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye.”

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

“29 Ekim 1923 tarihinde alınan son ve kesin kararla Türk milletinin 
bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına 
gölge düşürmeyeceği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam 
bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayacağı tereddüde mahal 
bırakmayacak bir biçimde somutlaşmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin 
istiklal ve istikbal güvenliği, Türkiye’yi yüksek hedeflere, diriliş ve yükseliş 
zirvesine taşıyacak güvencedir. Bu münasebetle büyük Türk milletinin 

Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyor, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve büyük ceddimize Cenabıallah’tan rahmetler niyaz 
ediyorum.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

“Bugün, Cumhuriyet gibi hayatların doğum gününü kutluyoruz. 
Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu 
açan, o büyük hikâyemizi kutluyoruz. Biz bu asırlık hikâyeyi hep birlikte 
yazdık. Millet olarak uyanıp istikbalimize sahip çıktık. Ve şartlar ne 
kadar zor olursa olsun, hür sesimiz, daima mavi göklerde yankılanacak. 
Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacak.”

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“Bugün anmanın, kutlamanın yanında Cumhuriyet’in ve milletimizin her 
bir ferdine tevdi ettiği nimetlerin de anlaşılacağı gün. Onca dert, onca 
eza ve cefadan sonra milletimizin derin bir nefes almasını sağlayan 
Cumhuriyet’in, bugün yine ve yeniden hangi dert, hangi sıkıntı olursa 
olsun insanımız için aynı imkân ve kabiliyete sahip olduğunu bilmemiz 
gereken gün bugün. Birinci asrında ‘yine’ ve ‘sahiden’ ‘bayram’ 
edeceğimiz bir mahiyete kavuşacağı ümidiyle Cumhuriyetimizin 

ilanının 99. yılını onurla ve gururla kutluyorum.”

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARININ  
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
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SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

“Cumhuriyet, tükenmekte olan umutların, milletin azmi ve kararlılığıyla 
yeniden yeşerdiği bir zaferin en büyük kazanımıdır. Canları pahasına 
mücadele ederek bu toprakları bize yurt kılan şehitlerimizin bize 
bıraktığı eşsiz mirastır Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
vesilesiyle bizlere bu kararlılık, azim ve mücadele ruhunu ve en 
önemlisi Cumhuriyet’i miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.”

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

“İyi ki doğdun Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, 
kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle 
anıyorum. Cumhuriyetimizi 100. yaşında güçlü bir ekonomiye, itibarlı 
bir dış politikaya ve özgürlükçü bir demokrasiye kavuşturacağız.”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir insanın sahip olabileceği her 
şeyi ‘Vatan sağ olsun.’ cümlesiyle gözünü kırpmadan feda eden 
iman erleri kurdu; yaşatıyor, yaşatmaya devam edecek. Milletimizin 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, 
varlıklarını devletimizin ve milletimizin varlığına armağan eden tüm 
şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.”

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ

“Atatürk’e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak 
zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı 
gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!”

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

“16 Mayıs 1919 öğle saatlerinde yanında 18 askerle birlikte İstanbul’dan 
Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal’in ruhunu hissetmenizi 
istiyorum sizden. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Demokrasi, 
Yaşasın Cumhuriyet.”

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022 11



Ankara Valiliğince 
Cumhuriyet’in ilanının 99. 
yıl dönümü dolayısıyla 

TBMM önünden Ulus’taki Birinci 
Meclis binasına kadar resmigeçit 
düzenlendi.

TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısı 
önünden başlayan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı töreni için 
çevrede geniş güvenlik önlemleri 
alındı. Bulvar’a çıkan yollar trafiğe 
kapatıldı, yürüyüş güzergâhı 
dedektör köpeklerle kontrol 
edildi. 

Bazı binaların üst katlarına da 
keskin nişancılar yerleştirildi.

Yürüyüş, Mehteran Birliği’nin 
gösterisi ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, 
TSK Armoni Mızıkası, Kuvvet 
Komutanlıkları personelinden 
oluşan Karma Bando’nun 
marşları eşliğinde ilerleyen 
kortejde, Çanakkale, Kurtuluş 
ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış 
Harekâtı gazilerini temsil eden 

BAŞKENT’TE CUMHURİYET’İN 99. YILI 
COŞKUYLA KUTLANDI
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askerlerin bulunduğu 
“Tarihî Bölük” de yer aldı.

Kortejin önünde 
motosikletli timler 
bulunurken, arkalarındaki 
askerler, Türk bayrakları 
ve büyük boy Atatürk 
posteri taşıdı. Kortejin 
sonunda bulunan atlı 
birlikler, çocukların ve 
yetişkinlerin ilgi odağı 
oldu.

Kortejde, gaziler, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi 
(AFAD) Başkanlığı, Türk 
Kızılay, Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) ve Arama 
Kurtarma Derneği (AKUT) 
ekipleri, orman işçileri 
ile genç millî sporcular, 
izciler ve Okçular Vakfı 
üyeleri de yer aldı.

Geçiş sırasında Ampute 
Millî Futbol Takımı 
Teknik Direktörü Osman 
Çakmak ve takım 
oyuncuları, vatandaşlar 
tarafından “Helal olsun 
size” denilerek alkışlandı.

Korteje ellerinde kendi 
ülkelerinin bayrakları 
ve Türk bayraklarıyla 
katılan Türkiye burslusu 
uluslararası öğrenciler, 
“Türkiye” sloganı attı.

Kortej yürüyüşünü 
ellerinde Türk 
bayraklarıyla izlemeye 
gelen vatandaşlar 
da marşlara eşlik etti, 
asker ve polislere sevgi 
gösterisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı’ndan 
Ulus Meydanı’na ulaşan 
kortejin yürüyüşü, Birinci 
Meclis binası önünde 
son buldu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, İstanbul Boğazı’nda 
havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şelale ve ışık gösterisi yapıldı.

Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla fener alayı düzenlendi. 
Yürüyüş sonrası polis ve jandarmaya 
bağlı motorize ekipler burada gösteri 
düzenledi.
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Mersin’de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valilik tarafından organize edilen etkinlik 
kapsamında, öğrenciler ve millî sporcular Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanda 100 metre uzunluğunda 

“dev” Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.

Muğla’nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. 
Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi’nde 
başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi 
ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile 
Bodrum Belediye Meydanı’na yürüdü. 
Bodrum Kalesi’nin dış cephesine yansıtılan 
Türk bayrağı büyük ilgi gördü.

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları dolayısıyla kortej yürüyüşü 
ve fener alayı gerçekleştirildi. Valilikçe 
organize edilen etkinlik çerçevesinde 

Cumhuriyet Caddesi Çifte Minareli 
Medrese önünde toplanan grup, 

ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle, 
mehteran takımı eşliğinde Havuzbaşı Kent 

Meydanına kadar yürüdü.



27. DÖNEM  
6. YASAMA YILI  
BAŞLADI



Türkiye Büyük Millet Meclisi  Genel Kurulu,  
27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla  

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında  
özel gündemle toplandı. 



27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı 
dolayısıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki Atatürk Anıtı önünde tören 
düzenlendi.  
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
anıta çelenk koymasının ardından Polis 
Bandosu eşliğinde saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu.



27. DÖNEM 6. YASAMA 
YILI AÇILIŞI DOLAYISIYLA 
MECLİSTEKİ ATATÜRK 
ANITI ÖNÜNDE TÖREN 
DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un anıta 
çelenk bırakmasının 
ardından bando eşliğinde 
saygı duruşunda bulunularak, 
İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, TBMM 
Başkanvekilleri Haydar Akar, 
Celal Adan ve Nimetullah 
Erdoğmuş, partilerin grup 
başkanvekilleri, milletvekilleri 
ve TBMM bürokratları katıldı.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ  GENEL KURULU,  
27. DÖNEM 6. YASAMA YILI’NIN 
BAŞLAMASI DOLAYISIYLA 
TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP BAŞKANLIĞINDA  
ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI

TBMM, 3 aylık aranın ardından 
mesaisine yeniden başladı.

Şentop’un sunuş konuşmasının 
ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan’ın 
eşliğinde Genel Kurul Salonu’na 
geldi.

Genel Kurulda bando eşliğinde 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye çıktı. 

Liderlerden CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş 
Genel başkanları Mithat Sancar 
ve Pervin Buldan salonda hazır 
bulundu.

Genel Kurul toplantısına, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati,  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Millî Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler ve TSK komuta 
kademesi, Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Kamu Başdenetçisi 
(Ombudsman) Şeref Malkoç, 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir ile Ankara Valisi Vasip 
Şahin katıldı. Toplantıyı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay 1. Başkanı Mehmet 
Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 
Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski 

TBMM Başkanları Bülent Arınç ve 
Cemil Çiçek ile yabancı misyon 
temsilcileri de izledi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
AÇILIŞ KONUŞMASI

TBMM Genel Kurulu, Meclis 
Başkanı Mustafa Şentop 
başkanlığında toplandı

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “Değişen şartlar 
ne olursa olsun, bazı devletlerin 
iki yüzlü tavırları, savaşı destekler 
politikaları devam etse de 
Türkiye barıştan yana çalışmasını 
sürdürmeye devam edecektir.” 
dedi.

Şentop, TBMM’nin  
27. Dönem 6. Yasama Yılı 
açılışında yaptığı konuşmada, 
yapılacak çalışmaların, alınacak 
kararların ve çıkarılacak  
kanunların millete, devlete, kalbi 
Türkiye’den yana olan soydaş 
ve akraba topluluklarla bütün 
insanlığa hayırlar getirmesini; 
Büyük Türkiye davasının 
başarısına katkı sağlamasını 
Allah’tan niyaz etti.

27. Dönem’in 6. ve son yasama 
yılına girerken bu dönemin 
tarihe şahitlik ettiğini dile 
getiren Şentop, bu dönemin, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk yasama dönemi 
olduğunu, etkisi yaklaşık 2,5 
yıl hissedilen küresel Covid-19 
salgınını yaşamış ve ağır salgın 
şartlarına rağmen çalışmalarını 
fedakârca sürdürmüş 
milletvekillerinin gayretlerine 
şahitlik eden bir dönem 
olduğunu vurguladı. Şentop, 
27. Dönem’de ayrıca, millet 
ve devlet için hayati öneme 
sahip hadiselerin 100’üncü yıl 
dönümlerinin idrak edildiğini 
anımsatarak, “İşgal ve istila tehdidi 
karşısında kurtuluşun ilk adımını 
teşkil eden Gazi Mustafa Kemal’in 
Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, 
Erzurum ve Sivas kongreleri, 
Millî Mücadele’nin karargâhı 
olmuş yüce ve gazi Meclisimizin 
Ankara’da açılışı, İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve son olarak Büyük 
Taarruz, bu yasama döneminde 

100’üncü yılını idrak ettiğimiz tarihî 
ve millî hadiseler arasındadır. 
İnşallah bir sonraki yasama 
döneminde, 29 Ekim 2023’te de 
Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü 
yılını milletçe, heyecan ve gururla 
kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, başta yüce 
Meclisin ilk Reisi, Cumhuriyet’in 
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bütün mücadele 
arkadaşlarını, birinci Meclisin 
şerefli milletvekillerini, istiklal 
şairi ve birinci Meclis Mebusu 
Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal 
Harbi’ndekiler başta olmak 
üzere gaziler ve şehitler ile 15 
Temmuz 2016 gecesinde milletin 
istikbaline saldıran alçaklara 
geçit vermemek için şehadete 
yükselen vatan evlatlarını 
minnetle, şükranla ve rahmetle 
andı. Şentop, “100’üncü yılını 
andığımız bu tarihî hadiselerin 
merkezinde tabii olarak Millî 
Mücadele yer almaktadır. Zira 
Millî Mücadele, Anadolu’yu vatan 
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kılan yüce gayenin ve imanın 
özeti, sonrasında gösterilecek 
kahramanlıkların ön sözü ve 
ilhamıdır.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, bir devletin tarihinin 
bir devir, bir bütün olarak 
ele alınıp değerlendirildiğini, 
aksi yaklaşımın ilmî ve makul 
olmadığını belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda 
Osmanlı İmparatorluğu, 
kudretimizi tahkim eden, nizam-ı 
âlem mefkûremizi hayata 
geçiren, devamı olmaktan iftihar 
ettiğimiz bir cihan devletidir. 
Bin yıl önce, Çağrı Bey’in keşif 
seferleriyle başlayan, 1071 
Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve 
bugüne kadar gelen Türkiye 
tarihini, hoşumuza giden veya 
gitmeyen yönleriyle bir bütün 
olarak ele almaya mecburuz. 
Bizi bu topraklarda var kılan, 
bu toprakları bize vatan yapan, 
bu bin yıllık tarihin acı ve tatlı 
olaylarıdır. Bu yüzden, Türkiye’nin 
coğrafi birliğini bozmak ne kadar 
yanlış ve kabul edilemezse, 
farklı devletlerin, yapıların ve 
yöneticilerin devamlılık içinde 
inşa ettiği Türkiye tarihini 
parçalamak da o ölçüde tehlikeli, 
yanlış ve gayrimillî bir tavırdır. 
Türkiye’yi bu aziz millete vatan 
kılmak için gayret sarf eden 
beylikleri, devletleri, komutanları, 
devlet adamlarını, tarihin seyri 
nasıl ilerlemiş olursa olsun, 
birbirlerinin düşmanları veya 
rakipleri değil, tamamlayıcıları 
olarak görmeliyiz. Bu toprakları 
vatan, milletimizi bayındır kılmak; 
millî şerefimizi, şanlı bayrağımızı, 
büyük ve güçlü Türkiye davasını 
yükseltmek için gayret sarf 
eden her kim varsa bizimdir, 
vazgeçilmez millî değerimizdir. 
Bu cümleden olmak üzere 
Selçuklu da bizimdir, Osmanlı 
da bizimdir, elbette ve mutlaka, 
öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 
bizimdir, hepimizindir.”

Mustafa Şentop, küresel 
ölçekte büyük belirsizliklerin 
yaşandığı, uluslararası örgütlerin, 
konvansiyonel ilişkilerin ve 
kamplaşmaların etkisizleştiği, 
çatışma ve savaş ikliminin siyasi 
ve ekonomik anlamda zorlayıcı, 
sarsıcı ve hatta yıkıcı sonuçlar 

doğurduğu bir dönemden 
geçildiğine dikkati çekti.

Tarihin hızlandığı, eski ittifak ve 
dengelerin bozulduğu, yeni 
dengelerin kurulduğu böyle bir 
dönemde uluslararası ilişkilerde 
samimi ve tutarlı bir şekilde barışı, 
adaleti ve hakkaniyeti önceleyen 
tutumların, bu tutumlara sahip 
siyaset ve devlet adamlarının, 
ülkelerin öneminin arttığını ifade 
eden Şentop, şunları kaydetti: “Bu 
çerçevede Türkiye’nin uluslararası 
alanda güvenilir ve itibarlı bir aktör 
olarak gün geçtikçe daha fazla 
ön plana çıktığını memnuniyetle 
görmekteyiz. Yakın zaman önce 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Sayın Guterres’in katılımıyla Rusya-
Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan 
ve bütün dünyayı etkileyebilecek 
potansiyele sahip tahıl krizinin 
çözümlenmesi, Türkiye’nin dünya 
ölçeğinde oynadığı yapıcı rolü 
göstermesi açısından güzel 
bir örnektir. Sizlerin de bildiği 
üzere Türkiye’nin liderlik ettiği 
bu sorun çözücü yaklaşıma, 
başta BM olmak üzere birçok 
uluslararası kuruluştan ve farklı ülke 
liderlerinden destek ve teşekkür 
mesajları gelmiştir. Elbette bu 
teşekkürlerin hiçbiri, Türkiye için, 
gıda kıtlığı ve yoksulluk yaşayan 
ülkelerde karnının doymasına 
vesile olduğumuz bir çocuğun 
tebessümünden daha değerli 
değildir.”

Şentop, Rusya ile Ukrayna 
arasında iki ülkenin çok 
önem verdiği esir takasının 
gerçekleştirilmesine de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
arabuluculuğuyla Türkiye’nin 
öncülük ettiğini hatırlatarak, “Bu 
olay da bölgemizde yaşanan 
büyük krizin çözüme bağlanması 
konusunda Türkiye’nin 
tutumunun ve hamlelerinin 
ne kadar kıymetli olduğunu 

TBMM Başkanı Şentop: 
“Gazi Meclisin bugünkü 

üyeleri olarak, Millî 
Mücadele’yi sevk ve idare 

eden Birinci Meclisten 
alacağımız ders, sadece o 
öncü kadronun cesareti 
değildir. Gizli celselerde 
en sert fikir tartışmaları 
yaşansa, fikir ayrılıkları 

hararetli bir üslupla 
ortaya konulsa bile, açık 
oturumlarda ve milletin 

istiklali söz konusu 
olduğunda yekvücut 

hareket etme ve 
görünme şuuru, Birinci 

Meclisten bize kalan 
en önemli mirastır. Bu 
çerçevede milletimizin 
biz milletvekillerinden 

beklentileri, uluslararası 
alanda Türkiye’nin 

millî menfaatleri söz 
konusu olduğunda iç 

siyasetteki anlaşmazlık 
noktalarını bir kenara 
bırakarak, söz konusu 

millî şuur doğrultusunda 
ortak hareket 

sergilememizdir.”
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somut olarak göstermektedir. 
Değişen şartlar ne olursa olsun, 
bazı devletlerin ikiyüzlü tavırları, 
savaşı destekler politikaları 
devam etse de Türkiye barıştan 
yana çalışmasını sürdürmeye 
devam edecektir. Sadece bu 
sebeple bile Türkiye, her zaman 
daha güçlü, bilgi ve savunma 
teknolojileri başta olmak üzere 
her alanda daha donanımlı olmak 
mecburiyetindedir.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, Türkiye fikrinin 
Türkiye sınırlarından çok daha 
büyük bir muhtevaya sahip 
olduğunu; başta soydaş ve 
akraba topluluklar ile ortak 
tarih ve medeniyetin çocukları 
olmak üzere masum ve mazlum 
milletlerin geleceğe dair 
duydukları umudun adı olduğunu 
söyledi.

Dünyanın bütün güçlerinin, 
özellikle de bölgesindeki 
devletlerin, Türkiye’nin uluslararası 
hukuka, tarihî ve coğrafi haklarına 
dayanan taleplerine kayıtsız 
kalma hatasına düşmemesi 
gerektiğini vurgulayan Şentop, 
“Aziz milletimizin toprağının 
tek bir karışından, Mavi 
Vatan’ın tek bir damlasından 
vazgeçebileceğini düşünmek, 
böyle düşünenler için ölümcül 
ve yıkıcı bir yanlışlık olacaktır. 
Dostluğu, diplomasiyi ve barışı 
önceleyen hassasiyetlerimiz 
elbette bundan sonra da devam 
edecektir. Ancak bu hassasiyet, 
iyiyi şefkatsiz, kötüyü cezasız 
bırakmayan millî karakterimizin, 
Türkiye’ye düşmanlık eden 
hadsizlere had bildirmekten 
geri durmayacağı gerçeğini 
değiştirmemektedir.” dedi.

Türkiye’nin, kardeş Azerbaycan’ın 
Ermenistan tarafından işgal 
edilen topraklarının kurtuluşu 
ve azat kılınması için büyük 
çaba gösterdiğini dile getiren 
Şentop, “Bu çabanın, duygusal 

bir destek olmaktan çıkıp etkili bir 
iş birliğine yönelmesiyle birlikte 
Karabağ’ın azat kılınması mümkün 
olmuş; Azerbaycan, 44 günlük 
destansı bir vatan muharebesi 
ile birlikte yaklaşık 30 yıldır 
devam eden bir hukuksuzluğa 
son vermiştir. Azerbaycan ile 
bu tarihî ortak iş birliği içinde 
olmak, ifasından kaçınılamayacak 
millî bir borç ve mecburiyettir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile alakalı gelişmelerde de 
çok önemli bir döneme 
girildiğini belirterek, Türkiye’nin, 
uluslararası hukuk çerçevesinde 
sahip olduğu bütün hak ve 
menfaatlerini her zaman ve her 
yolla korumak ve savunmak 
konusunda kararlı olduğunu 
kaydetti. Şentop, “Kıbrıs 
Adası’nda, iki farklı halk ve iki farklı 
devlet bulunduğu gerçeğinden 
hareket eden bir yaklaşımla 
Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Ersin Tatar’ın yaklaşımını 
desteklemektedir. Ada’da Türk 
toplumunun varlığını ve haklarını 
inkâr eden Rum yaklaşımının, 
çözümün önündeki en büyük 
engel olduğunu biliyoruz. TBMM, 
her zaman Kıbrıs davasında 
siyasi görüş farklılıklarını bir 
kenara bırakarak ortak tutum 
belirlemiştir. Bundan sonra da 
KKTC’nin yanında durmaya ve 
haklı davasını desteklemeye 
devam edecektir.” diye konuştu. 
TBMM Başkanı Şentop, 100 yıl 
önce, kati bir inanmışlıkla milletin 
nesilden nesile aktardığı millî 
şerefi koruma ve tam bağımsızlık 
arzusunu tahakkuk ettirmek için 
Millî Mücadele mevziine koşan 
o günkü kadronun ruhunun, 
bugün çatısı altında bulunulan 
Gazi Meclisin varlığında vücut 
bulduğunu dile getirerek, 
şunları söyledi: “Gazi Meclisin 
bugünkü üyeleri olarak, Millî 
Mücadele’yi sevk ve idare eden 

Birinci Meclisten alacağımız 
ders, sadece o öncü kadronun 
cesareti değildir. Gizli celselerde 
en sert fikir tartışmaları yaşansa, 
fikir ayrılıkları hararetli bir 
üslupla ortaya konulsa bile, açık 
oturumlarda ve milletin istiklali 
söz konusu olduğunda yekvücut 
hareket etme ve görünme şuuru, 
Birinci Meclisten bize kalan en 
önemli mirastır. Bu çerçevede 
milletimizin biz milletvekillerinden 
beklentileri, uluslararası alanda 
Türkiye’nin millî menfaatleri söz 
konusu olduğunda iç siyasetteki 
anlaşmazlık noktalarını bir kenara 
bırakarak, söz konusu millî şuur 
doğrultusunda ortak hareket 
sergilememizdir.” Türkiye’nin, 
bu yasama yılının sonunda 
cumhurbaşkanı ve milletvekili 
genel seçimlerine gideceğini 
hatırlatan Şentop, milletin bir 
yıldan kısa bir zaman dilimi 
içinde bir kere daha iradesini 
temsil edecek milletvekilleri ile 
cumhurbaşkanını tercihleriyle 
belirleyeceğini ifade etti. Şentop, 
“Bu süreç, seçime katılacak tüm 
siyasi partilerimiz açısından, 
‘barış ve huzur içinde, güçlü ve 
tam bağımsız Türkiye’ idealinin 
gerçekleşmesinde rol alabilmek 
adına gerçekleştirilecek 
demokratik bir yarışı temsil 
etmektedir. Türkiye’nin 
önümüzdeki bu seçim dönemini 
de bugüne kadar geçirdiği diğer 
seçimlerde olduğu gibi büyük 
bir demokratik olgunlukla hitama 
erdireceği konusunda inancım 
tamdır. Bu vesileyle 6’ncı yasama 
yılının sonunda gerçekleştirilecek 
seçimlerin şimdiden ülkemize, 
milletimize ve devletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasını, Gazi Meclisin ilk 
Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1923’te TBMM’de sarf ettiği 
“Meclisimiz, milletimizin kalbi, 
vicdanı ve mevcudiyetidir.” 
sözleriyle tamamladı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
GENEL KURULA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Meclisin 27. Dönem 6. Yasama 
Yılı’nın açılışı dolayısıyla 
TBMM Genel Kurulunda 
milletvekillerine hitap etti.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını 
dileyen Erdoğan, Meclisin 
kuruluşundan bugüne, bu yüce 
kurum çatısı altında ülkeye 
hizmet eden tüm milletvekillerine 
şükranlarını sundu.

İlk faaliyete geçtiği 1920’den 
beri Mecliste görev yapmış 
milletvekillerinden vefat edenlere 
Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, 
“Büyük Millet Meclisimizin ilk 
Başkanı, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi 
yolunda gayret gösteren herkesi 
hürmetle yâd ediyorum. Bin 
yıldır vatanımızın müdafaası, 
milletimizin dirliği, ülkemizin 
bütünlüğü, devletimizin bekası 
uğrunda gözlerini kırpmadan 
canlarını feda eden tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmetle anıyorum.” diye 
konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin istiklal ve 
istikbal davasının, çağlar ötesine 
uzanan kutlu bir mücadelenin 
adı olduğuna işaret ederek 
“Bugün de sınırlarımızın içinde 
ve ötesinde aynı mücadeleyi 
vermeyi sürdürüyoruz. Terör 
örgütlerinin başında yer 
aldığı düşmanlarımıza göz 
açtırmayan askerlerimize, 
polislerimize, jandarmalarımıza, 
Sahil Güvenlik personelimize, 
istihbaratçılarımıza, güvenlik 
korucularımıza başarılar 
diliyorum. Rabb’imden 
milletimizin tüm fertleriyle birlikte 
bu kardeşlerimizi de korumasını, 
esirgemesini, ayaklarına 

taş değdirmemesini niyaz 
ediyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM’nin, Millî Mücadele 
yıllarından beri, ülkenin her türlü 
meselesinin çözümünde, milletin 
her beklentisinin karşılanmasında 
öncü bir rol üstlendiğine dikkati 
çeken Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün de gerek 27. Dönem 
boyunca çıkartılan kanunlarla 
gerek halen komisyonlarda 
ve Genel Kurul gündeminde 
bekleyen tekliflerle gerekse 
bundan sonra gündeme gelecek 
çalışmalarla Meclisimizin tarihî 
misyonunu hakkıyla yerine 
getirdiğine ve getireceğine 

inanıyorum. Bilindiği gibi 
bugün 27. Dönem Meclisimizin 
son yasama yılının açılışını 
yapıyoruz. Meclisimizin, seçim 
takvimine göre çalışmalarına ara 
vermeden önce pek çok kritik 
düzenlemeyi hayata geçirerek 
bu yasama yılını da en iyi şekilde 
değerlendireceğine inanıyorum.

Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra 
gideceği seçimlerde hem 
yasama organı Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin üyelerini 
hem de yürütmenin temsilcisi 
cumhurbaşkanını belirleyecek. 
Dünyanın ve bölgemizin 
gerçekten tarihî günler yaşadığı, 
asırlık dengelerin kökünden 
sarsıldığı, siyasi, ekonomik 
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ve askerî güç merkezlerinin 
yeniden oluştuğu bir dönemde 
bu seçimleri yapacağız. 27. 
Dönem milletvekilleri olarak 
sizlerin, üstlendiğiniz misyonun 
gereklerini başarıyla ifa etmiş 
bir kadro sıfatıyla milletimizin 
gönlündeki yerinizi aldığınıza 
inanıyorum. Bu büyük şeref, 
evlatlarınıza bırakacağınız en 
büyük miras olacaktır. Ülkemize, 
milletimize, Meclisimize yaptığınız 
hizmetler için şimdiden her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımızı 
sunuyorum.”

Erdoğan, komisyonlardan Genel 
Kurula kadar Meclis çalışmalarının 
tüm aşamalarındaki katkıları için 
siyasi parti grup yönetimleri ile 
Meclis Başkanlık Divanına da 
teşekkür etti.

Önce Millî Mücadele’de son 
olarak da 15 Temmuz gecesi gazi 
unvanıyla şereflenen Meclisin, bu 
vasıflarıyla dünya parlamentoları 
arasında müstesna bir yere sahip 
olduğuna işaret eden Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Bir dönem ülkemize, 
‘demokrasiyi, bedel ödemeden 
elde ettiği için içselleştiremediği’ 
ithamları yöneltilirdi. Şimdi ise 
karşımızda son çeyrek asrın en 
iddialı demokrasi ve kalkınma 
programlarının ahdî altyapısını 
kurmuş bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi var. Şimdi karşımızda 
darbecilere direnerek millî 
iradenin üstünlüğünü hiçbir 
tereddüde mahal bırakmayacak 
şekilde tescillemiş bir Meclis 
var. Şimdi karşımızda her türlü 
tehdide rağmen temsilcisi 
olduğu milletin hakkını, hukukunu, 
menfaatlerini cansiparane şekilde 
koruyan bir Meclis var. Şimdi 
karşımızda küresel eğilimlerin 
aksine milletiyle bağlarını en 
güçlü şekilde sürdüren bir 
Meclis var. Meclisimizin ve 
milletvekillerimizin zaman zaman 

maruz kaldıkları iftira derecesine 
varan saldırıların bir sebebi de 
işte bu tablodur.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’yi, ısrarla müstemleke 
muamelesine maruz bırakmak, 
siyasi ve ekonomik olarak 
peykleri konumunda görmek 
isteyenlerin, Meclisin onurlu 
duruşundan da rahatsız olduğunu 
söyledi. Erdoğan, “Ama biz, 
kimin ne dediğine, kimin ne 
istediğine değil, milletimizin 
neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin 
hedeflerine bakarak, yasamasıyla 
yürütmesiyle yargısıyla birlikte 
istikametimizi çiziyoruz; yolumuza 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en köklü 
reformlarına bu Meclisin imza 
attığına işaret eden Erdoğan, bu 
süreçte gerçekleştirilen, istiklali 
ve istikbali aydınlatan en önemli 

reformlardan birinin de yönetim 
sisteminde yapılan değişiklik 
olduğunu belirtti.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemiyle demokratik 
erklerin her birini kendi alanında 
en güçlü, en etkili, en verimli 
hale getirdiklerine inandığını dile 
getirerek, geçmişte demokratik 
denge içinde değil de yıkıcı 
rekabet görünümü veren 
yasama, yürütme ve yargının artık 
aynı ortak gaye doğrultusunda 
birbirlerini destekleyen anlayışla 
çalıştığını vurguladı.

Gelecek dönemde dördüncü 
yılını geride bırakan yeni yönetim 
uygulamalarında elde edilen 
tecrübeler ışığında, sistemi 
eksiklerini tamamlayacak, güçlü 
yönlerini tahkim edecek bir 
anlayışla daha da geliştirmeyi 
planladıklarını dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dünyanın ve bölgemizin her 
alanda büyük değişimler yaşadığı 
bir süreçte ülkemizi bunun 
dışında tutamayız. Türkiye’nin 
ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, 
beklentilerine, potansiyelini 
kullanma kabiliyetlerindeki 
ilerlemeye ve elde ettiğimiz 
tecrübelere göre kendimizi 
yenilemeyi sürdüreceğiz. Yunus 
Emre’nin ‘Her dem yeniden 
doğarız, bizden kim usanası.’ 
sözündeki irfanla işaret ettiği 
yolu takip ediyoruz. Mevlâna 
Hazretleri’nin ‘Şimdi yeni şeyler 
söylemek lazım.’ mısraındaki 
teşvikle tavsiye ettiği istikameti 
izliyoruz. Bu yaklaşıma sadık 
kalmayı ve icap eden adımları 
atmayı tüm kalbimizle bağlı 
olduğumuz milletimize karşı 
sorumluluğumuzun gereği 
olarak görüyoruz. Elbette bu 
tamamlayıcı reformları da 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin banisi yüce 
Meclisimizle birlikte inşa 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan: 

“Bugün 27. Dönem 
Meclisimizin son 

yasama yılının açılışını 
yapıyoruz. Meclisimizin, 

seçim takvimine 
göre çalışmalarına 

ara vermeden 
önce pek çok kritik 

düzenlemeyi hayata 
geçirerek bu yasama 

yılını da en iyi şekilde 
değerlendireceğine 

inanıyorum.”
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edecek ve hayata geçireceğiz. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
yasama ve yürütme olarak 
ortak gündemimizin başında 
bu husus yer alacaktır. İçimizde 
ukde kalan bir diğer mesele de 
ülkemizi yeni, sivil, demokratik 
yöntemlerle inşa edilmiş, 
kapsayıcı sade ve vizyoner bir 
anayasaya kavuşturmaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni 
dönem Meclisimizin, Türkiye’yi 
hakkı olan yeni anayasayla 
buluşturarak, darbe dönemlerinin 
son izini de sileceğine 
inanıyorum. Bunu aynı zamanda 
gelecek nesillere bir borcumuz, 
önümüzdeki dönemde 
gençlerimize hediye edeceğimiz 
en büyük kazanım olarak 
görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İnsanların temel hak ve 
özgürlüklerini en üst seviyeye 
çıkartan sessiz devrimleri hayata 
geçirdikleri gibi yeni anayasa 
çalışmasını da tamamlayacaklarını 
bildiren Erdoğan, “Türkiye’yi 
vesayetin, darbelerin, baskıların, 
zulümlerin utancından, 
vatandaşlarımızı, kökeni, inancı, 
mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve 
kültürü sebebiyle horlanmaktan 
beraber kurtardık. Yeni 
anayasayla bu kazanımların ahdî 
temelini de olması gereken hale 
getirmek istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin son 20 yılına 
bakıldığında milletin gündemini 
uzunca bir süredir işgal eden 
sorun alanlarını birer birer geride 
bıraktıklarına dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: “Bunlardan 
biri; terör örgütlerinin kanlı 
saldırılarıyla yol açtığı huzur ve 
güven endişesiydi. Uzun yıllar 
boyunca ülkemiz gündeminin 
bir numaralı sorunu; hep 
terör meselesiydi. Yaptığımız 
operasyonlar, aldığımız 
tedbirler, izlediğimiz çok yönlü 

diplomasiyle terör örgütlerini 
sınırlarımız içinde bitirirken, 
sınırlarımız dışında da adeta 
felç ederek yeni bir güvenlik 
ve huzur iklimi oluşturduk. 
Bu gerçeği, elini vicdanına 
koyan hiç kimse inkâr edemez. 
Teröristlerin giriştikleri tek tük 
eylem teşebbüsleri, inşallah 
bu hainlerin son çırpınışlarıdır. 
Güvenlik güçlerimizle, 
askerimizle ve istihbarat 
teşkilatımızla, teröristlerin her 
an ensesindeyiz. Güvenlik 
kuvvetlerimizi hem terörle 
mücadele hem de bölgesel ve 
küresel tehditlere karşı ülkemizi 
koruma görevini en üst düzeyde 
yürütebilmesini sağlayacak imkân 
ve kabiliyetlerle güçlendirdik. 
Tehditleri kaynağında yok 
ederek, ülkemizin güvenliğini, 
milletimizin huzurunu, sınırlarımız 
dışında başlatma stratejimizi ‘Bir 
gece ansızın gelebiliriz.’ ifadesiyle 
uygulamaya devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Geçtiğimiz 20 yılda 
ülkemize kazandırdığımız asırlık 
eser ve hizmetler de milletimizin 
nesillerdir yaşadığı geri kalmışlık, 
yokluk, yoksulluk sorunlarını da 
ortadan kaldırmıştır. Biraz sonra 
sizlerle paylaşacağım eser ve 
hizmet özetlerimiz, bu gerçeği 
gören gözlere, duyan kulaklara, 
Hakk’ı ikrar eden dillere, nasır 
bağlamamış yüreklere bir kez 
daha hatırlatacaktır. Eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan enerjiye, 
sanayiden tarıma, spordan 
sosyal desteklere her alanı 
kapsayan eser ve hizmetlerimizin 
hayatına dokunmadığı, hayat 
kalitesini yükseltmediği tek 
bir insanımız dahi yoktur. Çok 
partili siyasi hayatımız boyunca 
defalarca yaşadığımız darbeler 
dönemini de 15 Temmuz’da 
istiklaline sahip çıkan milletimiz 
ve millî iradenin özellikle itibarını 
yere düşürmeyen Meclisimiz 

sayesinde geride bıraktık. Bu 
vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyor, aynı gece 
Mecliste destansı bir direniş 
sergileyen milletvekillerimize 
tekrar şükranlarımı sunuyorum.”

Türkiye’yi geliştirmek, büyütmek, 
güçlendirmek, milletin refahını 
artırmak, hayatını kolaylaştırmak 
için çalışıp çabalarken, küresel 
krizlerin ağır etkileriyle de 
mücadele ettiklerini dile getiren 
Erdoğan, “Üstelik biz küresel 
krizlerle birlikte, hassaten 
ülkemize yönelik saldırıları da 
göğüslemek mecburiyetinde 
kaldık. Nitekim cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimlerinin 
yapıldığı 2018 Haziran ayından 
bugüne kadar dünyamız, İkinci 
Cihan Harbi sonrasındaki en 
ağır sınamalarını yaşamıştır.” 
yorumunu yaptı.

Gelecek yıl yapılacak genel 
seçimlere işaret eden Erdoğan, 
“Önümüzdeki yıl hep birlikte 
coşkuyla kutlayacağımız 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılına atıfla 2023’te 
milletimizin huzuruna yeni bir 
sözle çıkıyoruz. Bu söz, ülkemize 
bugüne kadar kazandırdığımız 
eser ve hizmetlerin üzerine 
‘Türkiye Yüzyılı’ inşa etme sözü.” 
dedi. 

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, 
milletin asırlık hayallerini 
hayata geçirme dönemi haline 
dönüştürmekte kararlı olduklarını 
dile getiren Erdoğan, “İnşallah 
bunu yasaması ve yürütmesiyle 
hep birlikte gerçekleştireceğiz. 
Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçiminin, 
ülkemizin bu vizyonu, milletimizin 
bu özlemi doğrultusunda en 
hayırlı şekilde sonuçlanacağına 
inanıyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, yeni yasama yılının 
hayırlı olmasını dileyerek sözlerini 
tamamladı.
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YENİ YASAMA YILI AÇILIŞ 
RESEPSİYONU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 27. Dönem 6. Yasama 
Yılı’nın başlaması dolayısıyla 
Mecliste resepsiyon verdi.

Meclis başkanlarının yasama 
yılı açılışı dolayısıyla geleneksel 
olarak verdiği akşam 
resepsiyonu, salgın nedeniyle 
iki yıl aranın ardından yeniden 
düzenlendi.

TBMM Başkanı Şentop, 
resepsiyonda gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı

Bir gazetecinin “erken seçim” 
konusundaki sorusuna Şentop, 
“Erken seçimciler bile artık 
iddialarından vazgeçtiler.” 
karşılığını verdi.

“Yeni anayasa” çalışmalarına 
yönelik soru üzerine Şentop, 
“Yeni anayasa seçimlerden 
sonra olabilir, olması lazım. 
Vakit daraldı, bu süreçte daha 
önce bir çağrı oldu zaten. 
Bir hazırlık yapıldı fakat diğer 
partiler buna iştirak etmediler, bir 
metin ortaya koymadılar. Nasıl 
olacak? Bu dönemde olması 
biraz zor. Anayasa’da birçok 
değişiklik yapıldı ama anayasanın 
bütünlükçü bir yaklaşımla 
hazırlanması lazım.” diye konuştu.

TBMM’nin, ilk kez 6’ncı 
yasama dönemine girdiğinin 
anımsatılması üzerine Şentop, 
“Geçmişe baktığınızda vaktinde 
olan seçimler yok. Seçimler bir 
şekilde erken olmuş. Dolayısıyla 
6’ncı yasama dönemi yok.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhurbaşkanı’nın karar alması 
durumunda yeni dönemde 
bir kez daha seçilmesinin söz 
konusu olmadığı” yönünde 

bazı söylemler bulunduğunun 
anımsatılması üzerine Şentop, 
bu konuda akademik bir 
dergide yayımlanan makalesi 
bulunduğunu hatırlattı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Anayasa’daki değişikliği iyi 
bilmeyen hukukçular veya 
hukukçu olmayanlar söylüyor. 
Okuyorlar, iki cümle aynı, eskisi 
de yenisi de... Fakat biz eski 
101’inci maddeyi kaldırdık yeni bir 
madde yazdık. 

Recep Tayyip Erdoğan, 10 
Ağustos 2014’te bir Anayasa 
maddesine göre bir kere 
cumhurbaşkanı seçildi. 

O madde yürürlükten kalktı. 
2018’de ise yeni bir Anayasa 
maddesine göre bir kere seçildi. 
Yani iki farklı, iki defa seçilme 
hakkı tanıyan madde var. 
Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı 
yok. Hukuken çok net konu. 
Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt 
yok.”

Resepsiyonda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
konser verdi.
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Mersin’in Mezitli 
ilçesindeki Polisevi’ne 
yönelik terör saldırısını 

kınayarak sözlerine başlayan 
Şentop, saldırıda şehit olan polis 
memuru Sedat Gezer’e Allah’tan 
rahmet, ailesine ve Emniyet 
Teşkilatına baş sağlığı diledi.

Devlet’in dirliğine ve milletin 
birliğine kasteden bütün 
terör örgütlerini ve gizli-açık 
destekçilerini lanetleyen Şentop, 
“Ne kadar tuzak kurarlarsa 
kursunlar Türkiye’nin bu 
tuzaklara düşmeyeceğine, kimi 
odakların istediği gibi kaosa 
sürüklenmeyeceğine inancım 
tam.” mesajını verdi.

Meclis Başkanı Şentop, yeni 
yasama yılının yarın başlayacağına 
işaret ederek “Meclisimiz, 1 Ekim 
2021’de başladığı 5. Yasama Yılı’nı 

sonlandırmış ve tarihinde ilk kez 
6. Yasama Yılı’na başlamış olacak.” 
dedi.

Meclisin, yoğun bir yasama yılını 
geride bıraktığını anımsatan 
Şentop, 5. Yasama Yılı’nda, 
Meclis Genel Kurulunda, 112 
birleşim ve 486 oturumun 
gerçekleştirildiğini, 818 saat 50 
dakika çalışma yapıldığını, Genel 
Kurul, komisyonlar ve Başkanlık 
Divanı çalışmaları kapsamında 
toplam 74 bin 694 sayfa tutanak 
tutulduğunu bildirdi.

Şentop, geride kalan yasama 
yılında aralarında Paris 
Anlaşması’nın onaylanmasını 
uygun bulan, kadınlara ve sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet 
eylemlerinin cezalarını artıran, 
nükleer enerji ve iyonlaştırıcı 
radyasyona ilişkin faaliyetlerin 

yürütülmesi sırasında uyulması 
gereken ilke ve esasları 
belirleyen, genel seçimlerde 
ülke barajını yüzde 10’dan yüzde 
7’ye düşüren, müsilaj sorununun 
çözümü için alınması gereken 
önlemlerin hukuki çerçevesini 
çizen ve kamu çalışanlarının özlük 
haklarında iyileştirmeler öngören 
çok önemli düzenlemelerin de 
bulunduğu toplam 83 kanun 
teklifinin yasalaşarak yürürlüğe 
girdiğini, TBMM Genel Kurulunda 
çeşitli konularda 31 TBMM Kararı 
alındığını anlattı.

Şentop, Meclisin yasama 
dışında çok önemli bir diğer 
fonksiyonu olan denetim 
faaliyetleri kapsamında 5. Yasama 
Yılı’nda, milletvekillerince Meclis 
Başkanlığına 19 bin 710 yazılı soru 
önergesi verildiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan yazılı 
soru önergesi sayısının 73 bin 
500’ü geçtiğine dikkati çeken 
Şentop, 27. Dönem’in, daha 
önceki yasama dönemleriyle 
kıyaslandığında TBMM 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 27. DÖNEM 
5. YASAMA YILI’NI DEĞERLENDİRDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 30 Eylül’de 
parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu’nda 
bir araya gelerek sona eren 27. Dönem 5. Yasama 
Yılı’nı değerlendirdi.
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Başkanlığına en fazla yazılı soru 
önergesinin sunulduğu dönem 
olduğunu dile getirdi.

Şentop, 27. Dönem’in, TBMM 
Başkanlığına sunulan yazılı soru 
önergesi sayısı bakımından 
rekor kıran bir dönem olduğuna 
dikkati çekerek “6. Yasama Yılı’nda 
TBMM Başkanlığına sunulacak 
soru önergeleri ile birlikte bu 
rekor daha da yüksek sayılara 
ulaşacak.” dedi.

Meclis araştırması önergeleri 
bakımından da benzer bir 
rekorun kırıldığını, 5. yasama 
yılında Meclis Başkanlığına 6 bin 
647 Meclis araştırması önergesi 
sunulduğunu belirten Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açılışından bugüne kadar 
tüm yasama dönemleri 
kıyaslandığında bu sayı, TBMM 
Başkanlığına bir yasama dönemi 
içinde sunulan en fazla Meclis 
araştırması önergesi sayısına 
karşılık geliyor, hatta önceki 
3 yasama döneminde TBMM 
Başkanlığına sunulan toplam 
Meclis araştırması önergesi 
sayısı 6 bin 553 olup bu sayı, 
27. Dönem’in başlangıcından 5. 
Yasama Yılı sonuna kadar tek 
bir dönemde verilen toplam 
Meclis araştırması önergesi 
sayısını geçemedi. 27. Yasama 
Dönemi’nin halen devam 
ettiği düşünüldüğünde, TBMM 
Başkanlığına sunulan toplam 
Meclis araştırması önerge 
sayısının daha da artacağını ve 
gelecek yasama dönemlerinde 
kırılması hayli zor olacak bir 
rekor seviyesine ulaşacağını 
söyleyebiliriz.”

Yaşlıların hayatın çeşitli 
alanlarında yaşadıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
bir araştırma komisyonu 
kurulduğunu hatırlatan 

Şentop, “Toplumumuzda ve 
kültürümüzde çok önemli yerleri 
bulunan, ailelerimizin temel direği 
olan yaşlılara, ihtiyaç duydukları 
kamu hizmetlerini üstün 
kalitede, sürekli ve sürdürülebilir 
şekilde sunmak için alınması 
gereken tedbirleri araştıran bu 
komisyonumuz, çalışmalarına 
halen devam ediyor. Bu 
komisyonun çalışmalarını çok 
kıymetli buluyorum ve yakından 
takip ediyorum.” diye konuştu.

Şentop, “5. Yasama Yılı içinde 
işleme alınarak muhataplarına 
gönderilen 18 bin 814 yazılı soru 
önergesinden 3 bin 39’unun 
süresi içinde, 5 bin 624’ünün ise 
süresi geçtikten sonra olmak 
üzere toplam 8 bin 663 soru 
önergesinin cevaplandırıldığını, 
6 bin 420 yazılı soru 
önergesinin ise süresi içinde 
cevaplandırılmadığının Gelen 
Kâğıtlar’da ilan edildiğini, ayrıca 
3 bin 731 yazılı soru önergesinin 
cevaplandırılma süresinin halen 
devam ettiğini gözlemliyoruz.” 
bilgisini verdi.

TBMM’nin 24. ve 26. yasama 
dönemlerinde soru önergelerinin 
muhataplarınca toplam 
cevaplandırılma oranları 
yüzde 60,3 ve yüzde 45,4 iken 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin geçerli olduğu 27. 
Dönem’de bu oranın yaklaşık 
yüzde 64 olduğunu bildiren 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bu istatistiki verilerden hareketle 
bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
soru önergelerine cevap 
verilmediği yönünde 
oluşturmaya çalıştıkları izlenime 
ve bu noktada önceki yasama 
dönemlerinden daha kötü 
bir durumda olduğumuz 
yönündeki eleştirilere katılmamız 
mümkün değil. Bununla birlikte 
tekrarlamakta fayda görüyorum, 
her ne kadar yazılı soru 

önergelerinin cevaplandırılma 
oranı açısından önceki yasama 
dönemlerine göre daha iyi 
konumda olsak da arzu edilen 
elbette milletvekillerimizin 
yönelttiği soru önergelerinin 
tamamının süresi içerisinde ve 
yeterli içerikle cevaplandırılması. 
Bu amaçla 27. Dönem’in önceki 
yasama yıllarında olduğu 
gibi 5. Yasama Yılı’nda da 
Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve 
bakanlıkların her birine 18 Ocak 
2022 ve 7 Temmuz 2022’de ayrı 
ayrı gönderilen yazılarla soru 
önergelerine verilmesi gereken 
cevapların süresi içinde ve 
TBMM’nin saygınlığına uygun 
olacak şekilde soruları tam olarak 
karşılayan, yeterli ve tatminkâr 
nitelikte hazırlanması hususunu 
iletmiş bulunuyoruz.”

Meclis Başkanı Şentop, yazılı 
soru önergeleri ve Meclis 
araştırması önergeleri başta 
olmak üzere Meclis Başkanlığına 
milletvekilleri tarafından sunulan 
bazı dilekçelerin iade edilmesi 
işlemlerinin zaman zaman 
gündeme getirildiğine işaret 
ederek “Milletvekillerince TBMM 
Başkanlığına sunulan önergelerin 
bazı kriterlere uygunluk 
noktasında bir denetime tabi 
tutulması TBMM Başkanlığının 
tercihi değil, Anayasa’dan ve 
İçtüzük’ten kaynaklanan bir 
zorunluluk.” dedi.

Milletvekillerinin, soru önergeleri 
ile araştırma önergelerinde 
Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
uyarınca hangi unsurlara dikkat 
etmeleri gerektiğini gayet iyi 
bildiğini vurgulayan Şentop, 
şunları kaydetti: “Buna rağmen 
maalesef önergelerin Anayasa 
veya İçtüzük uyarınca iade 
edilmesini, kendi siyasi yorumunu 
ön plana çıkarabilme adına 
haber yaptıran milletvekillerimiz 
var. Bunu doğal karşılıyorum. 
Zira elbette onlar, önergelerinin 
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haber olmasını ve çalışmalarının 
gündeme gelmesini 
isteyeceklerdir. Ancak bunu 
yaparken aslında kamuoyu 
nezdinde, içinde bulunduğumuz 
bu çatı altında Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerinin uygulanmasını 
eleştirmekteler; dolayısıyla bilerek 
veya bilmeyerek parlamentoya 
ve işleyişine zarar veriyorlar. 
Hatta bazı arkadaşlarımızın, bu 
bağlayıcı hükümlerden sarfınazar 
edilmesini isteyen bazı talepleri 
de var.

Geçen yasama yılında TBMM 
Başkanlığına 317 yasama 
dokunulmazlığı tezkeresi 
geldiğini belirten Şentop, 
“Bunlardan Diyarbakır Milletvekili 
Semra Güzel hakkında 
düzenlenen 2 tezkerede TBMM 
Genel Kurulu tarafından yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 
karar verildi, 1 tezkere ise istem 
üzerine Cumhurbaşkanlığına 
iade edildi. 5. Yasama Yılı’nda 
sunulanlarla birlikte 27. Yasama 
Dönemi’nin tamamında Meclis 
Başkanlığına sunulan tezkerelerin 
toplamı ise maalesef 1600’ü 
geçmiştir.” diye konuştu.

Bu konuda daha önce 
açıklamalar yaptığını 
anımsatan Şentop, yasama 
dokunulmazlığının suç işleme 
özgürlüğü anlamına gelmediğini 
dile getirdi. Şentop, yasama 
dokunulmazlığının, şahıslarından 
bağımsız olarak, yürüttükleri 
yasama görevi sebebiyle 
milletvekillerine bazı geçici 
imkânlar tanınmasını ifade eden 
bir müessese olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, bir 
milletvekilinin suç işlediği 
iddiasıyla dokunulmazlığının 
kaldırılması talep edildiğinde 
yapılacak işlemlerin, TBMM 
İçtüzüğü’nde ayrıntılı şekilde 
kurala bağlandığına işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktada Meclise 
sunulan dokunulmazlığın 
kaldırılması tezkereleri 
hakkında TBMM Başkanlığının, 
‘dokunulmazlığın kaldırılmasına 
veya kaldırılmamasına karar 
verme’ şeklinde bir yetkisi 
bulunmamaktadır. Bu yetki ancak 
TBMM Başkanlığınca kendilerine 
yapılacak havale işlemi 
sonrasında İçtüzük hükümlerine 
uygun şekilde kullanılmak üzere, 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonda ve daha sonra 
TBMM Genel Kurulundadır. 

Nitekim Karma Komisyon 
geçtiğimiz yasama yılında  
2 milletvekiline ait  
7 dokunulmazlık tezkeresinin 
görüşülmesi için toplanmış, 
akabinde bir milletvekiline ait  
2 dosyada Genel Kurul tarafından 
dokunulmazlığın kaldırılmasına 
karar verilmiştir. Yine bir  
diğer milletvekilinin 5 dosyası 
hakkında düzenlenen Karma 
Komisyon raporları da öyle 
tahmin ediyorum 6. Yasama 
Yılı’nın başında Genel Kurul 
tarafından görüşülerek karara 
bağlanacaktır.”
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Şentop, 5. Yasama Yılı’nda, 
Covid-19 salgınının etkilerinin 
azalmasının, millî günleri ve 
bayramları önceki yıllara göre 
daha coşkulu şekilde kutlamaya 
izin verdiğini dile getirerek, bu 
yıl Gazi Meclisin açılışının 102. 
yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarında, geniş katılımlı 
etkinliklerin düzenlenebildiğini 
anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve  
Millî Birlik Günü’nde de  
Mecliste anma töreni, panel, 
fotoğraf sergisi düzenlendiğini 
anımsatan Şentop, TBMM’nin 
son dönemde yasama ve 
denetim faaliyetlerinin yanı sıra 
parlamenter diplomasi alanında 
da yoğun mesai harcadığını ifade 
etti.

Mustafa Şentop, TBMM’nin ve 
milletvekillerinin, Türkiye’nin 
“girişimci ve insani dış politika” 
ilkesiyle uyumlu şekilde yurt 
dışındaki muhataplarıyla önemli 
görüşmeler ve çalışmalar 
gerçekleştirdiğini dile getirerek, 
“Büyük önem atfettiğimiz 
parlamenter diplomasi faaliyetleri 
kapsamında ben de TBMM 
Başkanı olarak çok sayıda 
uluslararası toplantı, ikili görüşme, 
ziyaret ve heyet kabulleri gibi 
bir dizi dış ilişkiler faaliyetinde 
bulundum.” açıklamasında 
bulundu.

Birçok görüşme talebi ve davetin 
bulunduğunu ancak hepsine 
katılmanın mümkün olmadığını 
aktaran Mustafa Şentop,  
bu kapsamda geçtiğimiz  
yasama yılında 11 ülkeye resmî 
ziyaret gerçekleştirildiğini,  
8 farklı ülkeden parlamento 
heyeti ağırladıklarını ve 
uluslararası sorunlara çözüm 
önerilerinin ele alındığı 3 
uluslararası konferansa ev 
sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Şentop, bu faaliyetlerin yanı 
sıra bu dönemde TBMM 
Başkanı sıfatıyla 48 farklı ülke 
ve 3 uluslararası örgütten 
cumhurbaşkanı, meclis başkanı, 
hükümet başkanı, uluslararası 
örgüt veya parlamento başkanı 
ve diğer devlet yetkilileriyle 
119 ikili görüşme yaptıklarını 
hatırlatarak, “Bütün bu 
görüşmelerde ülkemiz lehine 
bir iklim oluşturmuş olmaktan 
memnuniyet duyuyorum.” 
sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanı Şentop, geçen 
yasama yılında parlamenter 
diplomasi faaliyetleri kapsamında, 
dönem içinde ortaya çıkan 
uluslararası krizlerle ilgili 
yoğun bir telefon diplomasisi 
yürüttüğünü de vurgulayarak, 
Azerbaycan’ın haklı davasında 
yanında yer almak adına yapılan 
faaliyetlere dikkati çekti.

Türkiye’nin, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan haklarının 
korunması noktasında her 
zaman Azerbaycan’ın yanında 
yer aldığını, bundan sonra da 
yanında yer almaya devam 
edeceğini belirten Şentop, 
“Biz, yanı başımızdaki bu 
bölgede barışın tesisi için çaba 
gösterirken, yakın zaman önce 
mevkîdaşım ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 
tahrik edici ve krizi tırmandırıcı 
Ermenistan ziyaretine dikkat 
çekmek isterim. 

Maalesef bu ziyaret, BM Güvenlik 
Konseyi kararlarını hiçe sayan, 
BM Güvenlik Konseyinin, AGİT’in, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin birçok kararında  
işgalci olarak nitelendirilen 
Ermenistan’ı, uluslararası 
hukuka aykırı bu tür davranışlar 
sergileme konusunda 
cesaretlendirmekten öte bir 
amaca hizmet etmeyecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Meclisin, bir asır önce 
vatanın birliğini, milletin 
bağımsızlığını, hürriyetini 
muhafaza için sergilediği 
kararlılığı ve zorluklarla mücadele 
azmini bugün de sebatla 
koruduğunu, çalışmalarını bu 
şuurla yürüttüğünü vurgulayan 
Şentop, “Dünyanın büyük 
dönüşümler yaşadığı şu zaman 
diliminde hepimize düşen, 
‘yeniden büyük Türkiye’  
davasının çalışkan, gayretli ve 
vatanperver neferleri olarak 
bu kutlu vatan için çalışmak ve 
ona layık şahıslar olabilmektir.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, dünyada barış için 
olağanüstü gayret gösteren 
bir ülke olarak öne çıktığını ve 
gerçekleştirdiği girişimlerin 
sonuçlarının da tüm dünyaca 
takdir edildiğini anlatan Şentop, 
kendilerine düşenin başarı çıtasını 
daha yukarılara taşımak olduğunu 
söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, şu 
görüşleri paylaştı:

“Türkiye güçlü ise hepimiz 
güçlüyüz, Türkiye öncü ise 
hepimiz öndeyiz. Ülkemizi 
başta TBMM olmak üzere, 
tüm kurumlarıyla öne 
çıkarmaya, başarıyı kalıcı 
adımlarla sağlamlaştırmaya 
ve kurumlarımızın saygınlığını 
artırmaya sonuna kadar gayret 
göstereceğiz.

Bu vesileyle, TBMM’nin ilk 
başkanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, istiklal ve hürriyet 
kahramanlarımızı, aziz 
şehitlerimizi, gazilerimizi ve 
başta 1. Meclis üyeleri olmak 
üzere bu kutsal çatı altında 
görev yapma onuruna erişerek 
ebediyete irtihal etmiş bütün 
milletvekillerimizi bir kere daha 
rahmet, minnet ve şükranla yâd 
ediyorum.”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 4 Eylül Sivas 
Kongresi’nin 103. yıl dönümü 

etkinlikleri kapsamında Sivas’ta, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Sivas Kongresi’nin 103. yıl 
dönümü dolayısıyla kongrenin 
yapıldığı Atatürk ve Kongre 
Müzesi bahçesinde düzenlenen 
törende bir konuşma yapan 
TBMM Başkanı Şentop, bazı 
şehirlerin, coğrafyaları ve köklü 
geçmişleri sebebiyle tarihin 
yoğunlaştığı, mühim hadiselerin 
yaşandığı merkezler olma 
özelliğine sahip olduğunu belirtti. 
Sivas’ın da bu şehirlerden birisi 
olduğunu vurgulayan Mustafa 
Şentop, “Anadolu’daki varlığımızın 
sembol şehri ve medeniyetimizin 
en nadide eserlerinden bir 
kısmını barındıran Sivas’ta 

bulunmaktan memnuniyet 
duyuyorum. Sivas’ın Anadolu’nun 
İslamlaşması sürecinde yaşanan 

tarihî hadiselere şahitlik ettiğini, 
birçok İslam devletinin en 
önemli merkezlerinden hatta 

SİVAS KONGRESİ’NİN  
103. YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Sivas 
Kongresi’nin 103. yıl 
dönümü etkinlikleri 
kapsamında, Atatürk 
ve Kongre Müzesi 
bahçesinde düzenlenen 
törene katıldı.
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başkentlerinden birisi olduğunu 
biliyoruz.” diye konuştu.

Şentop, şunları kaydetti: “Bu 
şehrin bizim için bir diğer önemi 
de yıl dönümünü idrak ettiğimiz 
Sivas Kongresi’ne ev sahipliği 
yapması, milletimizin varlık 
yokluk cehdi olarak cereyan 
eden Millî Mücadele’nin başlıca 
uğrak yerlerinden birisi olmasıdır. 
Malum olduğu üzere Birinci 
Dünya Savaşı, Avrupalı büyük 
güçlerin bir iktidar ve paylaşım 
mücadelesiydi. Karlofça’dan 
itibaren geri döndürülemez bir 
gerileme ve çöküş devresine 
giren Osmanlı İmparatorluğu, 
kayıplarına çare olmak üzere 
18’inci yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren başlayan, Tanzimat 
Fermanıyla birlikte devlet 
programına dönüşen bir 
modernleşme projesine girişti. 
Amaç, eski yöntem ve usulleri 
artık etkili olamayan klasik bir 
imparatorluğu, modern ve 
Avrupalı güçlerle mücadele 
edebilecek bir devlete 
dönüştürmekti.”

Mustafa Şentop, Osmanlı’nın 
hummalı, çoğu zaman da plansız 
ve sarsıntılı modernleşme, 
orduyu ve devleti yeniden 
yapılandırma projesinin, muayyen 

ve mevzii başarılar sağlasa da 
toprak kayıplarını ve ekonomik 
çöküşünü engelleyemediğini 
hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, Birinci 
Dünya Savaşı’nın doğurduğu 
neticenin, daha önceki 
mağlubiyet ve toprak kayıplarını 
hatta Rumeli faciasını aşacak 
kadar hazin, büyük ve trajik 
olduğunu vurgulayarak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletimiz, kendisini Anadolu’dan 
atma ideali söz konusu 
olduğunda aralarındaki bütün 
ihtilafları bir kenara bırakıp 
birleşen Avrupa devletleri 
karşısında mağlup, çaresiz, 
müttefiksiz bir biçimde 
kalakalmıştı. Mesele artık toprak 
kaybetmek ve bunun acısına 
katlanmak değil, ‘vatansız kalmak’ 
meselesiydi. Bu tablo karşısında 
dönemin bir muharririnin 
Anadolu’yu düşünürken 
Endülüs’ü hatırlaması, edebî 
ve tarihî bir çağrışım değil, 
hakikatin bizzat kendisiydi. 
Tarihe nizam, coğrafyalara 
intizam vermekle maruf bir 
millet, bir aslanın sonu kafeste 
hapsedilmek olan kıstırılmışlığıyla 
yüzleşmek zorundaydı. 1919’da 
manzara, iyimser olmaya 

imkân tanımayacak 
kadar karanlıktı ve millet 
hem yorgundu hem 
de umutsuzdu. Fakat 
bir yandan da savaş 
kaybedilmiş olsa da 
Avrupa’nın mütemadiyen 
öne çıkardığı, 
propagandasını yaptığı 
uluslararası hukuk ve 
devletler arası ilişkilerde 
hakkaniyet prensiplerinin 
mağlup devlet olsa bile 
Türkiye’ye uygulanacağını 
bekleyenler vardı. 
Bu beklenti, İzmir’in 
işgaliyle derin bir öfkeye, 
harimiismetine el uzatılmış 

namuslu insanlara özgü bir infiale 
dönüştü. Meselenin mağlup 
bir devleti cezalandırmaktan 
ziyade tıpkı Rumeli’de 
olduğu gibi Anadolu’nun 
da İslamsızlaştırılması, 
Türksüzleştirilmesi olduğu 
anlaşıldı. Fakat ne yapmalı, hangi 
yolu tutmalı, işgal ve izmihlalden 
istiklale nasıl ulaşılmalıydı? Millî 
Mücadele dediğimiz varlık yokluk 
mücadelesi, işte bu ‘nasıl’lara, 
arayışlara verilen destansı cehdin, 
cesur karşı koyuşun toplamıdır.”

Türkiye’nin önce işgalden 
kurtuluşunu sağlayan, ardından 
sonraki 103 yılı belirleyen 
mimarinin, bu şehirde 
gerçekleştiğini dile getiren 
Şentop, 4 Eylül 1919’da açılan ve 
toplam 8 oturumda, 11 Eylül’e 
kadar çalışmalarını yürüten 
Sivas Kongresi’nin en hararetli 
kısmının, bilindiği üzere, manda 
ve himaye tartışmaları olduğunu 
anımsatarak, şunları kaydetti:

“İstiklal-i tam gayesinin 
tahakkukuna yönelik direnişi 
en açık ve kararlı haliyle ortaya 
koyan bir beyanname ile 
neticelenen bu kongre, Millî 
Mücadele’nin muhtevasını, 
ruhunu ve gayesini tam olarak 
ortaya koymuştur. 
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Sivas Kongresi’nin Türk milleti için 
dönüm noktası sayılabilecek bir 
olay olduğuna vurgu yaparak, 
şöyle devam etti:

“Sivas Kongresi’nin toplandığı  
4 Eylül 1919’da tarihe gafleti ve 
ihanetiyle kaydedilmiş Damat 
Ferit, bir Fransız gazetesine 
mülakat verir. 

Mülakatında henüz filizlenen Millî 
Mücadele’ye karşı küçümseyici 
tavrını ortaya koyduktan 
sonra kendisine yabancı bir 
devletin mandasına nasıl baktığı 
sorulduğunda şu cevabı verir; 

‘Hiçbir kabine ve hiçbir Osmanlı 
hükümeti manda sözünü bile 
işitemez. Biz tamamen hür 
bir milletiz ve böyle kalmak 
arzusundayız. 

Mütareke hükümlerine riayet 
ediyoruz ve Avrupa’ya itimadımız 
tamdır.’ Eğer sadece sözlere, 
beyanatlara, demeçlere bakacak 
olursak, gafleti ve ihaneti tescilli 
Damat Ferit’in bu sözleri, sureta 

masum görünmektedir. Oysa 
vatanseverlik, milletten ve 
istiklalinden yana olmak, devletin 
bekasını gözetmek, söz değil, 
eylem ve icraat meselesidir. 

Bir kimsenin tam bağımsızlık 
prensibine, millî şerefe ne ölçüde 
taraftar ve riayetkâr olduğu, 
ancak ve ancak milletin ve 
devletin lehine takındığı tavırla 
ölçülebilir. 

“Sivas Kongresi’ni de kapsayan 
Millî Mücadele’yi geçmişte kalmış 
bir hadise olarak değil de milletin 
bağrından çıkmış şerefli bir kıyam 
olarak görüyor ve  
onun hâlâ var olduğuna 
inanıyorsak, vatanseverlik 
ölçümüzü yeniden belirlemeye 
mecburuz.” diyen Meclis Başkanı 
Şentop, “Hakiki vatanseverlik, 
‘vatanın işgaline karşı savaşmayı 
değil, büyük devletlerin 
adaletine ve insafına sığınmayı 
tercih etmeliyiz.’ diyen gafillere 
karşı, ‘hiçbir devlet, milletimizin 
şerefinden daha büyük değildir.’ 
cevabını verebilmektir.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, Millî 
Mücadele’nin 
ruhunun, Sivas 
Kongresi’nin 
manasının bu 
cevapta gizli 
olduğuna işaret etti.

Tarih boyunca 
iktidar, hakimiyet ve 
kudretin, insanlara 
ve topluluklara 
münavebeli bir 
biçimde verildiğini 
aktaran Şentop, “Her 
kuvvet sahibi, daha 
kuvvetli bir kişi veya 
grup tarafından 
mağlup edilmiştir. 
Mağlubiyeti, kuvvet 
kaybını yaşamayan 
yoktur. 

Fakat mağlup edilemeyen 
yegâne kuvvet, hakiki iman ve 
hakka dayanan, istiklal ve hürriyet 
fikridir. Bu keyfiyeti haiz iman ve 
fikir, mağlup göründüğü anda 
bile, bir galibiyetin arifesinde 
veya hazırlığındadır. Hakiki 
manası milletimizin ruhunda 
mündemiç olan Millî Mücadele 
ve onun belirleyici safhalarından 
olan Sivas Kongresi de bu 
cümleden anlaşılmalıdır.” dedi.

Bin yıl önce olduğu gibi, 100 yıl 
önce de milletimiz, en zor ve 
namüsait şartlardan, kurtuluş 
ve zafer inşa etmenin yolunu 
bulmuştur, kimsenin zerre şüphesi 
olmasın ki, bundan sonra da 
bulmaya tam olarak muktedirdir. 

Bu şuur ve inançla, 103 yıl  
önce Anadolu’daki varlığımızın 
sembol şehri Sivas’ta bir araya 
gelerek şerefli bir gelecek için 
mücadele hattını çizen, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
mücadele arkadaşları olmak 
üzere bütün şehitlerimizi, ahirete 
intikal eden gazilerimizi rahmetle 
anıyorum.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN SİVAS KONGRESİ MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sivas 
Kongresi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla 4 
Eylül’de bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere 
yer verdi: “Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, 

Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı 
saygıyla ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce 
Sivas’ın gök kubbesinde çınlayan o ses, hürriyet 
ve şerefinden vazgeçmemek için canından 
vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, 
aynı ruhla.”



TBMM Başkanı Şentop, 
mevkidaşları Vanhanen ve 
Norlen ile gerçekleştirdiği 

çevrim içi üçlü görüşmede, 
Türkiye’nin ilke olarak İsveç ve 
Finlandiya’nın stratejik hedef 
olarak ortaya koyduğu NATO 
üyeliğini desteklediğini ifade 
etti. Görüşmede, NATO Madrid 
Zirvesi’nde imzalanan Üçlü 
Muhtıra’yı anımsatan Şentop, 
Türkiye’nin her iki ülkeden de 
PKK, FETÖ ve diğer tüm terör 

örgütleriyle ilgili atacağı adımı 
beklediğini ancak muhtıranın 
üzerinden yaklaşık 2 ay 
geçmesine rağmen henüz bir 
adım atılmadığını belirtti.

Türkiye’nin iki ülkenin taahhütlerini 
yakından takip ettiğine dikkati 
çeken Şentop, görüşmede 
şunları kaydetti:

“Üçlü Muhtıra bu süreçteki 
kılavuzumuz olmalıdır. İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyelikleri 
onay için TBMM’ye sevk 
edildiğinde, TBMM’de bu süreçte 
yaşanacak tartışmalarda bu 
muhtıra bir referans olarak esas 
alınacaktır. Şüphesiz muhtıranın 
ne ölçüde uygulamaya geçtiği 
değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla muhtıra, TBMM 
onayı söz konusu olduğunda 

performansın ölçüldüğü bir 
belge muamelesi de görecektir. 
Mevcut ortamda kamuoyumuzu 
muhtıranın maddelerinin 
uygulandığı yönünde ikna 
etmemiz mümkün değildir. 
TBMM’deki onay sürecinin 
tamamlanabilmesini teminen 
söz konusu taahhütlerin hayata 
geçirilmesi önem arz etmektedir.”

Türkiye’nin 70 yılı aşkın süredir 
NATO üyesi olduğunu anımsatan 
Şentop, ayrıca Türkiye’nin 
NATO’nun güvenlik faaliyetlerine 
en fazla katkı veren iki ülkeden 
biri olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin, terörle yürüttüğü 
mücadeleye de değinen 
Şentop, özellikle PKK’nın Türkiye 
dışında isim değiştirmesinin 
örgütün değiştiği anlamına 
gelmeyeceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
7 Eylül’de Finlandiya 
Parlamentosu Başkanı 
Matti Vanhanen ve İsveç 
Parlamentosu Başkanı 
Andreas Norlen ile 
görüştü.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
FİNLANDİYA VE İSVEÇ’TEKİ 

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yıl 
dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, 9 Eylül’de 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, İzmir’in 
düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. yılı olduğunu anımsattı. 
Şentop, mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

“Millî Mücadelemizin zaferle 
taçlandığı, güzel İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yıl 
dönümünü kutluyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere vatanımızın kurtuluşu  
için yüreğini, canını ortaya  
koyan İstiklal Savaşı 
kahramanlarımızın her birini 
rahmetle anıyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 12 Eylül’de yeni eğitim 
öğretim yılının başlaması 
dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı 

mesajında, yeni eğitim öğretim 
yılında öğrencilere başarılar 
diledi.

Meclis Başkanı Şentop, şu 
ifadelere yer verdi:

“Okul çantalarını ilk kez hazırlayan 
minik öğrencilerimizin ve ilk ders 
zilini karşılayan gençlerimizin 
heyecan ve sevincini gönülden 
paylaşıyorum. Yeni eğitim 
öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve velilerimiz 
için hayırlı olsun, başarılar 
getirsin.”

İZMİR’İN 
DÜŞMAN 
İŞGALİNDEN  
KURTULUŞUNUN 
100. YILI

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
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TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento 
heyetini, Kişinev Uluslararası 

Havalimanı’nda Moldova 
Parlamentosu Başkanvekili Mihail 
Popşoi ile Moldova-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Fiodor Gagauz 
karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop’a, 
ziyarette TBMM Türkiye-Moldova 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Uşak Milletvekili Mehmet Altay, 
TBMM Kâtip Üyesi, AK PARTİ 
Kütahya Milletvekili İshak Gazel 
ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür 
Karabat da eşlik etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
MOLDOVA PARLAMENTO 
BAŞKANI GROSU İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, 
Moldova ziyareti kapsamında ilk 
olarak Moldova Parlamentosunu 
ziyaret etti.

Moldova Parlamento  
Başkanı Igor Grosu tarafından 
karşılanan TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, Genel 
Kurul Salonu’nu gezerek 
mevkidaşından yasama 
faaliyetleri konusunda bilgi  
aldı.

Ardından, Şentop ve Grosu, 
heyetler arası görüşmeye 
başkanlık etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
Moldova’da bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Moldova, ortak sınırımız 

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP 
MOLDOVA’YA 
GİTTİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
15 Eylül’de resmî 
ziyaret kapsamında 
Moldova’nın başkenti 
Kişinev’e gitti.
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olmamasına rağmen komşu 
addettiğimiz bir ülke. Yapacağımız 
görüşme ve istişarelerin hem ikili 
ilişkilerimize hem de bölgesel 
ve küresel meseleleri ele almak 
bakımından ortak bir yaklaşım 
geliştirmemize vesile olacağına 
inanıyorum.” dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin tesisinin 30. yılı 
olduğuna işaret eden Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2018’de Moldova’yı 
ziyareti sırasında tesis edilen 
stratejik ortaklığın, ilişkilerde 
dönüm noktasını teşkil ettiğini 
belirtti. Şentop, Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısının gelecek dönemde 
düzenlenmesinin öngörüldüğünü 
bildirdi.

Covid-19 salgını süresinde dünya 
genelinde diplomatik ilişkilerin, 
karşılıklı ziyaretlerin yara aldığını, 
ikili temasların zorlaştığını 
anımsatan Mustafa Şentop, 
“Şimdi o dönemi aştık, bu aradaki 
zamanı da telafi edecek adımlar 
atacağız. Bu kapsamda özellikle 
Dışişleri Komisyonu başta olmak 
üzere ihtisas komisyonlarımızın 
karşılıklı ziyaretlerinin parlamenter 

ilişkilere katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
başlattığı savaşın en çok 
etkilediği ülkelerden birinin 
Moldova olduğuna işaret eden 
Şentop, şöyle konuştu: “Savaş, 
Avrupa güvenlik mimarisini 
derinden etkiliyor. Bu savaşın, 
Ukrayna’nın komşusu olması 
nedeniyle Moldova’yı da 
yakından etkilediğini müşahede 
ediyoruz. Komşumuz olarak 
gördüğümüz Moldova’nın 
istikrarına ve güvenliğine önem 
atfediyoruz. Türkiye olarak bu 
savaşı uluslararası hukukun açık 
bir ihlali olarak görüyoruz. 2014 
yılındaki Kırım’ın ilhakından beri 
Ukrayna’nın bağımsızlığı ve 
toprak bütünlüğünün korunması 
gerektiğini savunuyoruz. Bu 
tutumumuz yalnızca Ukrayna 
ile sınırlı olmayıp aynı tavrımız 
Gürcistan ve Moldova için de 
geçerli. Nitekim bu tavrımızı da 
Rus muhataplarımıza açık bir 
şekilde ifade ediyoruz.”

Savaşın başlamasından bu yana 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 
olmak üzere, Türkiye’nin, savaşın 
sonlandırılması için elinden 
gelen gayreti gösterdiğini 
söyleyen Mustafa Şentop, ileriki 
aşamalarda da bölgede barışın 
ve istikrarın sağlanması için bu 

tutumu ve çabaları sürdürmeye 
devam edeceğini bildirdi.

Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya 
başlattığı savaşın başta enerji 
ve gıda güvenliği olmak 
üzere hem bölge hem 
de geniş bir coğrafyada 
etkisinin giderek daha fazla 
hissedilmeye başlandığını 
ifade ederek, “Yaşanan bu 
savaşın ortaya çıkardığı ciddi 
sonuçlarla mücadele etmek 
için hepimizin daha yapıcı ve 
birlik ruhu içerisinde hareket 
etmesi gerekiyor. Türkiye olarak 
uluslararası barışa, güvenliğe, 
istikrara, toplumsal refaha ve 
kalkınmaya katkı sağlayacak 
her türlü adımı desteklemeye, 
bütün imkânlarımızla bu yöndeki 
çabalara katkı sunmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Moldova Meclis Başkanı 
Grosu’nun, güney koridorundan 
gaz talebiyle ilgili olarak, 
Türkiye’nin bu konuda 
dikkatle ve somut çözüm için 
değerlendirme yaptığını belirten 
Şentop, “Moldova’ya da yardımcı 
olmak isteriz.” dedi.

Şentop, FETÖ’nün Moldova’daki 
faaliyetlerine de değinerek, 
faaliyet gösteren 5 okulun 
Moldova’nın güvenliği için de risk 
oluşturduğu uyarısında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Rusya-Ukrayna 

savaşı, Avrupa güvenlik 
mimarisini derinden 
etkiliyor. Bu savaşın, 

Ukrayna’nın komşusu 
olması nedeniyle 

Moldova’yı da yakından 
etkilediğini müşahede 

ediyoruz.”
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TBMM Başkanı Şentop, 
görüşmede, 2021 seçimlerinde 
4 Gagavuz’un Moldova 
Parlamentosuna girmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Türkiye’nin, Gagavuz Özerk 
Yeri’ne yönelik yaklaşımının, 
Moldova’nın egemenliği ve 
toprak bütünlüğü çerçevesinde 
olduğunu belirten Şentop, 
“Gagavuz Özerk Yeri, Moldova’nın 
ayrılmaz bir parçası. Gagavuz 
özerkliğine işlerlik kazandıracak 
iki yasa tasarısının kabulünü 
memnuniyetle karşılamıştık. Kalan 
tasarının kabulünün, Gagavuz 
soydaşlarımızın Moldova’ya 
aidiyetlerini güçlendireceğine 
inanıyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.

Gagavuzlara da devlet dilini 
öğrenmeleri, başkentlerinin 
Kişinev olduğunu unutmamaları 
ve Kişinev ile yapıcı ilişki kurmaları 
yönünde teşvikte bulunduklarını 
kaydeden Şentop, Gagavuz 
Özerk Yeri’nin dışlanmaması 
temennisini dile getirdi. Şentop, 
Ukrayna’daki savaştan dolayı 
oluşan hassas durum nedeniyle 
bu durumdan istifade etmek 
isteyen birtakım çevrelerin 
olabileceği uyarısında bulundu.
Bu şartlar altında Gagavuz Özerk 
Yeri’ne yönelik olarak kapsayıcı 
ve birleştirici bir söylemin 
kullanılmasının önemine işaret 
eden Meclis Başkanı Şentop, 
ayrıştırıcı söylemlerin, istikrarsızlık 
yaratmak isteyen odaklarca 
istismar edilebileceğini vurguladı.

Moldova Parlamento Başkanı Igor 
Grosu da Rusya-Ukrayna savaşını 
hatırlatarak, barış ve istikrarın 
tekrar sağlanması için Türkiye’nin 
desteğinin farkında olduklarını 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çözüm bulmak için 

ortak bir yol aradığını bildiklerini 
vurgulayan Grosu, “Ukrayna’daki 
buğday ve diğer hububatın 
dünyaya ulaştırılması için çözüm 
bulan Türkiye’nin bütün adımlarını 
yakından takip ediyoruz.” dedi.

Savaş neticesinde dünyayı 
etkileyen bir enerji krizi olduğuna 
değinen Grosu, “Türkiye’nin bu 
konuda oynadığı rolü biliyoruz, 
iş birliği yapılarak bu krizin 
de aşılması için gösterdiğiniz 
bütün çabanın farkındayız. 
Moldova, enerji krizinden çok 
fazla etkilenmedi, çünkü yakın 
dostlarımız ve komşularımız var. 
Bu vesileyle sizden bir ricam 
olacak: Gaz nakli yapmamız 
gerekirse güney koridorunu 

kullanma fırsatımız olur mu?” 
ifadelerini kullandı.

Grosu, TİKA aracılığıyla 
Moldova’da 400’den fazla 
projenin hayata geçirildiğini, 
birçok şehre hizmet 
götürüldüğünü sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop, heyetler 
arası görüşmenin ardından 
Moldova Parlamentosu Şeref 
Defteri’ni imzaladı.

Şentop, daha sonra Moldova 
Parlamentosu komisyon 
başkanlarının yanı sıra Moldova 
Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile 
görüştü.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MOLDOVA BAŞBAKANI 
GAVRILITA İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Moldova Parlamentosundaki 
temaslarının ardından Moldova 
Başbakanlığına geçti.

Şentop, Başbakan Natalia 
Gavrilita ile görüştü. 
Görüşmede, Türkiye ile 
Moldova arasındaki güçlü 
siyasi ilişkilerin, ekonomik ve 
ticari ilişkilere de yansıdığını 
belirten Meclis Başkanı 
Şentop, “1 milyar dolar ticaret 
hacmine ulaşma yönündeki 
ortak hedefimizde, salgın 
ve savaş nedeniyle tedarik 
zincirlerinin bozulması gibi 
sorunlara rağmen önemli 
mesafe katettik.” dedi.

Türkiye’nin, Moldova’nın en 
çok ihracat yaptığı ülkeler 
arasında üçüncü sırada 
geldiğini söyleyen Şentop, 
Moldova vatandaşlarının 
yüzde 51,4’ünün tatil için 
Türkiye’ye geldiğini, bunun 
daha da gelişeceğine 
inandığını ifade etti.

Şentop, Moldova Başbakanı 
Gavrilita’nın, doğal gaz 
konusunda Türkiye’den 
destek talebini ifade etmesi 
üzerine, Trans-Balkan boru 
hattının iki taraflı kullanımının 
gündeme getirildiğini 
hatırlattı.

Diğer ülkelerin de aynı talebi 
dile getirdiğini belirten Şentop, 
hattın kullanılabilmesi için hem 
hatla ilgili hem de hattın geçtiği 
ülkelerle hukuki altyapıda 
iyileştirmelere ihtiyaç olduğu 
bilgisini verdi. Şentop, “İmkânlar 
elverdiği ölçüde elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz.” dedi.

Şentop, Moldova’da faaliyet 
gösteren 5 FETÖ okulu 
konusunda Moldova Başbakanı 
Gavrilita’ya da uyarılarda bulundu.

Daha sonra Puşkin Müzesi’ni 
ziyaret eden Mustafa Şentop, 
şaire ait müzede sergilenen 
kişisel eşya ve eserler hakkında 
bilgi aldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MOLDOVA CUMHURBAŞKANI 
SANDU İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
uzaması, durumu daha da 
kötüye götürmekten başka bir 
işe yaramayacak, sivil halk acı 
çekecek. Ülkemiz, barış yolunda 
gayret gösteriyor.” dedi.

Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, 16 Eylül’de 
Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile 
bir araya geldi.

Türkiye’nin, salgın dönemi ve 
Ukrayna’daki savaş esnasında 
yaşanan mülteci akını sırasında 
Moldova ile yaptığı dayanışmaya 
verdiği önemi ifade eden 
Şentop, “Ukrayna’da yaşanan 
gelişmeler, yeni sorun ve 
zorlukları da beraberinde 
getiriyor. Dünyada en fazla 
mülteciyi barındıran ülke olarak 
Türkiye, Moldova’nın üzerindeki 
baskıyı çok iyi anlıyor.” dedi.

Şentop, AFAD ve Kızılay eliyle 
yapılan insani yardımların 
gelecek dönemde de imkânlar 
ölçüsünde sürdürüleceğini 
söyledi.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nı uluslararası hukukun 
açık bir ihlali olarak gördüğünü 
vurgulayan Şentop, “Savaşın 
uzaması, durumu daha da 
kötüye götürmekten başka 
bir işe yaramayacak, sivil halk 
acı çekecek. Ülkemiz, barış 
yolunda gayret gösteriyor. İleriki 
aşamalarda da bölgemizde 
barışın ve istikrarın sağlanması 
için bu tutumumuzu ve 
çabalarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz.” değerlendirmesini 
yaptı.

Kişinev ile Komrat arasında 
yapıcı bir diyaloğun muhafaza 

edilmesini arzu ettiklerini belirten 
Şentop, komşu ülkede yaşanan 
savaş nedeniyle Moldova’nın 
hassas bir dönemden geçtiğini 
ve istikrarsızlık yaratmak isteyen 
birtakım odaklara karşı millî birlik 
ve beraberliği korumanın her 
zamankinden daha çok önem 
taşıdığını ifade etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A 
GAGAVUZYA’DA COŞKULU 
KARŞILAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Moldova’nın başkenti 
Kişinev’deki temaslarının ardından 
Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti 
Komrat’a geldi. Şentop, Gagavuz 
Özerk Yeri İcra Kurulu binası 

önünde, Gagavuz Özerk Yeri 
Başkanı Irina Vlah, Gagavuz 
Özerk Yeri Meclis Başkanı Dmitry 
Constantinov ve soydaşlar 
tarafından Türk Bayraklarıyla 
karşılandı.

Kendisini coşkuyla karşılayan 
çocukların yanına giden Şentop, 
hatıra fotoğrafı çektirdi.Karşılama 
sırasında Şentop’a gelenekler 
kapsamında tuz ve ekmek ikram 
edildi.

Meclis Başkanı Şentop, yöresel 
halk oyunları ekibinin gösterisinin 
ardından Gagavuz Özerk Yeri 
Başkanı Vlah ve Gagavuz Özerk 
Yeri Meclis Başkanı Constantinov 
ile görüştü.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
GAGAVUZ ÖZERK YERİ 
BAŞKANI VLAH İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, 
Gagavuz Özerk Yeri’nin  
başkenti Komrat’ta, Gagavuz 
Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile 
görüştü.

Görüşmede, “Soydaşlarımızın 
diyarı Komrat’ı ziyaret etmekten 
büyük mutluluk duyuyorum.” 
diyen Şentop, gösterilen 
misafirperverlik için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkiye’deki 
soydaşların selamını ileten Şentop, 
Gagavuzları, Türkiye ile Moldova 
arasındaki en güçlü bağ olarak 
gördüklerini belirtti.

Kişinev ve Komrat makamları 
arasında yapıcı bir iş birliğinin 
ve daimî diyaloğun tesisine 
önem verdiklerini söyleyen 
TBMM Başkanı Şentop, “Sorunlar, 
birbiri hakkında konuşarak değil, 
birbiriyle konuşarak çözülebilir.” 
dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 
Moldova’nın hassas bir 
dönemden geçtiğini ifade 
ederek, Gagavuzya’ya yönelik 
birtakım endişelerin bulunduğunu 
belirten Şentop, başkent 
Kişinev’de yaptığı görüşmelerde 
muhataplarına, Gagavuzya’ya 
yönelik ayrıştırıcı söylemler yerine, 
birlik ve beraberlik mesajları veren 
söylemler kullanılmasının önemini 
vurguladığını hatırlattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Gagavuzya’nın geleceği başka 
bir yerde değil, Moldova’da. 
Gagavuzya Moldova’nın ayrılmaz 
bir parçası. Sizlerin de Kişinev ile 
ilişkilerde yapıcı bir tutum içinde 
olmanız her zamankinden daha 
önemli.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Gagavuz Özerk 
Yeri’nin gelişmesi için gösterdiği 
çabanın süreceğini belirten 
Şentop, Türkiye’nin bölgede 
yürüttüğü önemli projeleri 
olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, Gagavuzların 
birlik ve uyumunun önemini 
dile getirerek, görüş ayrılıkları 
olsa da uzlaşı kültürünün hâkim 
kılınmasının önemine işaret etti.

Şentop konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi ikinci toplantısı için 
Kişinev’i ziyaret etmesinin söz 
konusu olduğunu ancak tarihin 
henüz netleşmediğini bildirdi.

Görüşmenin ardından Gagavuz 
Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah 
ve Gagavuz Özerk Yeri Meclis 
Başkanı Dmitry Constantinov’un 
katılımıyla Gagavuz Özerk Yeri 
Halk Topluluğu milletvekilleri 
ve İcra Komitesi üyeleri 
ile genişletilmiş toplantı 
gerçekleştiren Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, “Yalnızca 
bugün değil, geçmişte de 
kalbimizde yeriniz var. Bizim 
bağımız sadece kan bağından 
ibaret değil, geriye doğru çok 
güçlü bir gönül bağımız var. 
Duygusal bir karşılama ortamından 
duygulandık, etkilendik. Karşılama 
için çok teşekkür ediyorum. 
Bu, biz Türklerin geleneksel 
misafirperverliği ama soydaş, aynı 
kanı taşıyanlar için ayrı oluyor.” 
ifadelerini kullandı.

Gagavuzya’nın özerkliğine ilişkin 
uzlaşıda 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in üstlendiği 
rolün önemini hatırlatan Meclis 
Başkanı Şentop, “Huzur ve istikrarın 

TBMM Başkanı  
Şentop:  

“Gagavuzya’nın geleceği 
başka bir yerde değil, 

Moldova’da.  
Gagavuzya, Moldova’nın 

ayrılmaz bir parçası.” 
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bugüne kadar devam etmesi, 
özerkliğin kabul edilmesinin ne 
kadar doğru bir karar olduğunun 
göstergesi.” dedi.

Şentop konuşmasında soydaşlara 
hem Gagavuzcayı hem de resmî 
dili öğrenmeleri tavsiyesinde 
bulunarak, “Gagavuzcayı öğrenin, 
konuşun, çocuklarınıza da öğretin. 
Resmî devlet dilini de muhakkak 
öğrenin. Sağlıklı bir bütünleşme 
ancak böyle sağlanabilir. Gagavuz 
Özerk Yeri, Moldova’nın ayrılmaz 
bir parçası. Geleceğiniz başka bir 
yerde değil, burada.” ifadelerini 
kullandı.

Temasları kapsamında Yunus Emre 
Enstitüsünün Komrat’taki merkezini 
de ziyaret eden Şentop, anı 
defterini imzaladı, Komrat Atatürk 
Kütüphanesinde soydaşlarla 
sohbet etti.

Türkiye’nin katkılarıyla yapılan ve 
tamamlanmak üzere olan Komrat 
Belediye Stadyumu’nda Gagavuz 
miniklerin hazırladığı gösteriyi 
izledi.

Komrat’taki Recep Tayyip Erdoğan 
Eğitim Külliyesi inşaatında da 
incelemelerde bulunan Şentop, 
Nasrettin Hoca Ana Okulunu 
ziyaret ederek temaslarını 
tamamladı.

Meclis Başkanı Şentop, 
beraberindeki parlamento heyeti 
ile Komrat’ın girişinde hatıra 
fotoğrafı da çektirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
iki günlük resmî temaslarının 
ardından yurda dönmek için 
Kişinev Uluslararası Havalimanı’na 
gitti. Meclis Başkanı Şentop 
ve beraberindeki parlamento 
heyetini, havalimanından Moldova 
Parlamentosu Başkanvekili Mihail 
Popşoi ile Türkiye’nin Moldova 
Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel 
uğurladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta yapımı süren 
Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta bulunan 
Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi ve  Nasrettin Hoca Ana Okulunu ziyaret etti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MOLDOVA’DA GAZETECİLERİN 
SORULARINI CEVAPLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet 
Başkanları 22. Toplantısı’nda 
devlet başkanlarıyla sohbet 
ettiği anları yansıtan fotoğrafa 
ilişkin, “Fotoğrafta, diğer ülke 
devlet başkanlarının, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza olan 
ilgilerini, onun sözlerine, 
yaklaşımlarına gösterdikleri 
alakayı çok açık şekilde 
yüzlerinden okuyabiliyoruz. 
Türkiye açısından çok iftihar, 
gurur verici bir tablo.” dedi.

Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti 
Komrat’ta temaslarını sürdüren 
Şentop, Türkiye’nin Komrat 
Başkonsolosluğunda gazetecilere 
gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet 
Başkanları 22. Toplantısı’na ilişkin 
değerlendirmesi sorulan Şentop, 
dünyada birçok parametrenin 
değiştiğini, 20. yüzyılın 
paradigmaları üzerine kurulu olan 
yapıların geçerliliğini kaybettiğini 
söyledi.

Artık çok kutuplu ve ilişkilerin 
çeşitlendiği bir dünyaya doğru 
gidildiğini dile getiren Şentop, 
“Büyük ölçüde başta Avrupa 
Birliği olmak üzere Avrupa 
ülkelerinin, ABD’nin, başka ülkeleri, 
almış oldukları kararlara uymaya 
mecbur, dayatmacı ve dışlayıcı 
tutumları bizi ilişki alanlarımızı 
çeşitlendirmeye sevk ediyor.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da katıldığı Şanghay İşbirliği 
Örgütü Devlet Başkanları 22. 
Toplantısı’nın, Türkiye’ye yeni 
imkânlar, ufuklar ve bağlantılar 

sunacağını belirten Şentop, 
“Şangay’daki toplantı, dünya 
dengeleri bakımından da 
çok önemli. Artık bir kişinin 
karar verdiği, bütün ülkelerin, 
devletlerin uyduğu bir dünya 
yok. Bu açıdan bu toplantıyı 
önemli bir açılım olarak 
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet 
Başkanları 22. Toplantısı’nda 
liderlerle sohbet ettiği anları 
yansıtan fotoğraf konusunda 
değerlendirmesi sorulan Şentop, 
şöyle konuştu:

“O fotoğrafla ilgili birçok 
değerlendirme yapıldı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, diğer 
liderler nezdindeki itibarı ve 
onların bakış açısını göstermesi 
bakımından çok önemli bir 
fotoğraf. Uzun uzun cümlelerle 
anlatılmaya çalışılan konularda 
bazen tek bir fotoğraf karesi, 
belki kitaplarca izah edilecek 
birçok şeyi ortaya koyuyor. O 
fotoğrafta, diğer ülke devlet 
başkanlarının, liderlerinin 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
olan ilgilerini, alakalarını, onun 
sözlerine, yaklaşımlarına 

gösterdikleri alakayı çok 
açık şekilde yüzlerinden 
okuyabiliyoruz, bunu orada 
görüyoruz. Türkiye açısından çok 
iftihar, gurur verici bir tablo.”

Moldova ziyareti kapsamında 
muhataplarla önemli konuları ele 
aldıklarını ifade eden Şentop, 
“Moldova, Ukrayna’nın hemen 
bitişiğinde, savaşa komşu bir ülke. 
Bu bakımından hem güvenlikle 
hem de ekonomiyle ilgili çeşitli 
endişeler var.” dedi.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’ni 
ziyaretine işaret eden Şentop, 
“Bizi şaşırtan, canlandıran, 
duygusal anlar yaşatan bir 
karşılama oldu. Okullardan 
öğrenciler, evlerden kadınlar, 
erkekler yol boyunca dizilmişler, 
konvoyumuzu, heyetimizi 
karşıladılar. Türkiye’ye karşı çok 
büyük bir ilgi, alaka muhabbet 
var. Bunu görüyoruz, insanların 
yüzlerinden okunuyor.” diye 
konuştu.

Bölgede yaşanan kriz 
nedeniyle özellikle doğal gaz 
alımı konusunda endişelerin 
bulunduğunu söyleyen Şentop, 
şöyle konuştu:
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“Bir taraftan fiyatların çok 
yükselmesiyle ilgili birtakım 
sıkıntılar var, diğer taraftan ‘Bu 
kış doğal gaz yeterli miktarda 
alınabilecek mi?’ diye de 
bir endişe var. Daha önce 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
da başka ülkelerden, bu hat 
üzerindeki Ukrayna, Romanya ve 
Bulgaristan’dan iletilen talepler de 
var. Ukrayna üzerinden Rusya’nın 
bir hattı var devam eden ve bu 
bölgedeki ülkelere buradan 
doğal gaz veriliyor. Şimdi onunla 
ilgili tabii, kısıtlamalar, sınırlamalar 
var. Türkiye üzerinden giden, 
Bulgaristan’dan geçen bir hat 
var. Bunların karşılıklı yani iki 
tarafa da gaz aktarma şeklinde 
çalıştırılabilmesi mümkün. 
Moldova da böyle bir taleple, 
Türkiye’nin bu konudaki desteğini 
istiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımızın bu konuda yaptığı 
çalışmalar olduğunu biliyorum. 
Komşu, dost ve kardeş ülkelere 
yardımcı olmayı, elimizdeki 
imkânlardan onların ihtiyaçlarını 
mümkün olduğu kadar 
karşılamayı arzu ediyoruz. 

Bu konuda prensip olarak olumlu 
bakılıyor ama tabii bunu çözmek 
için bazı hukuki altyapı, anlaşma 
ve bazı teknik altyapı problemleri 
var. Bunların da çözülebileceğine 
dair bilgiler var. Tabii bu konuyu 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
bakanlarımız takdir edecekler.”

Şentop, enerji sorununun 
yalnızca Moldova’nın, 
Gagavuzya’da yaşayan 
soydaşların sorunu olmadığını 
belirterek, “Hem pandemi sonrası 
gelişmeler, ekonomik etkileri 
başta enerji olmak üzere hem de 
Rusya-Ukrayna savaşının ortaya 
çıkardığı bir tablo var. Bilhassa 
dost ve kardeş ülkelerle bunu 
aşmak veya kolaylaştırmak için 
adımlar atılacak.” dedi.

Yunanistan’ın Ege’deki 
provokasyonlarına ilişkin soru 
üzerine Şentop, “Genel olarak 
Türkiye’nin yakın zamanlara kadar 
gücünü, etkisini hep jeopolitik 
de izah ederdik. Tabii jeopolitik; 
devletlere, ülkelere bir imkân 
sunuyor. 

Bu imkânı değerlendirip, fırsata 
dönüştürüp geliştirebilirsiniz 
de ama jeopolitiğin esiri de 
olabilirsiniz. Türkiye bunu Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
başardı.” dedi.

Türkiye’nin, yıllardır ülkelerle 
kurduğu ilişkileri gergef gibi ince 
ince işlediğini, bunun alt yapısını 
oluşturduğunu vurgulayan 
Şentop, “Ülke içindeki kavgaların 
Türkiye’ye yönelik bakış açılarını 
değiştirmediğini görüyoruz. 

Çünkü Türkiye ile ülkeler arasında 
kurulan ilişkilerin gerçekten 
sahici temelleri oluşturulmuş, 
bu ilişki bu temeller üzerinde 
yükseliyor. Deseniz ki ‘Eski 
hükümetle Türkiye’nin arası 
iyiydi, ben bozacağım.’ Bunu 
yapamıyorsunuz. 

Çünkü öyle sağlam temeller 
atılmış ki ilişkilerde bu, kolay bir 
iş değil, zaman isteyen bir şey. 
Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede 
bunu görüyoruz. Türkiye’nin 
yalnızca jeopolitiğin etkisiyle 
değil, bu süre içinde yaptığı 
çalışmalarla, ince işçilikle elde 
ettiği bir itibarı, gücü ve etkisi var.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Yunanistan’ın provokatif 
eylemlerine tepki gösteren 
Şentop, “Türkiye’yi, Yunanistan 
gibi bazı ülkelerle ufak tefek 
meşguliyetler içerisine sokmaya 
çalışıyorlar. 

Türkiye, Yunanistan’ın bu tür 
sözlerine, konuşmalarına veya 
hamlelerine cevap vermekten 

kendini müstağni addeder, yani 
cevap vermeye bile lüzum 
görmez. Türkiye’yi rahatsız eden, 
olmaması gereken bir durum 
varsa Türkiye bunun gereğini her 
zaman yapar.” mesajını verdi.

Türkiye’nin, devam eden savaşa 
çok yakın bir coğrafyada 
bulunduğuna değinen Şentop, 
şunları kaydetti: “Bölgemizde, 
etrafımızda komşularımızla barış 
içinde yaşamayı arzu ediyoruz. 
Sorunlarımız var ve bunları 
diyalogla, müzakere yoluyla 
çözmeyi hedefliyoruz. Amacımız 
bu. 

Bu yolla bunların 
çözülebileceğine inanıyoruz. 
Başkalarına da bunu telkin 
ediyoruz, biz de böyle yapıyoruz 
ama bu, Türkiye’nin sorunlarını 
başka yolla çözemeyeceği, 
yalnızca müzakere ve diyaloga 
mecbur olduğu anlamına da 
gelmiyor. 

Bu, bizim tercihimiz ama  
başka türlü bu sorunların 
çözüleceğine kanaat getirirsek 
o yolla da her türlü imkânla, 
her türlü güçle ve enstrümanla 
Türkiye sorunlarını çözebilecek 
güç ve kudrette.

Yunanistan konusunu Türkiye 
için önemli bir gündem olarak 
görmediğini vurgulayan Şentop, 
“Bu mesele Türkiye’yi bu işle 
biraz meşgul etmek, başka daha 
önemli işlerle meşgul olmamasını 
sağlamak için düşünülmüş bir 
formül. 

Türkiye bunu kolaylıkla aşabiliyor. 
Türkiye bir sorun, burada 
çözülmesi gereken bir şey 
olduğunu görüyorsa bunu her 
türlü yöntemle, diyalogla da 
müzakereyle de ama başka 
yöntemler gerekiyorsa onlarla 
da çözebilecek güç ve kudrette.” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
ANKARA’NIN 
BAŞKENT 
OLUŞUNUN  
99. YILINI 
KUTLADI

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 
Ankara’nın 
başkent oluşunun 
99. yılını kutladı.

Şentop, 
sosyal medya 
hesabından 
yaptığı 
paylaşımda, “Millî 
Mücadelemizin 
ve 
Cumhuriyetimizin 
karargâhı olan 
güzel Ankara’nın 
başkent oluşunun 
99’uncu yıl 
dönümünü 
kutluyorum. 
Aziz milletimizin 
kaderinin 
şekillendiği, 
millî iradenin 
tecelligâhı Gazi 
Meclisimize 
ev sahipliği 
yapan Ankara, 
bağımsızlığımızın 
tarihî simgesidir.” 
ifadelerini 
kullandı.
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Törene, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop’un yanı sıra, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet 
Akarca, Danıştay Başkanı Zeki 
Yiğit, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin, AK PARTİ TBMM Grup 
Başkanı İsmet Yılmaz, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Erinç Sağkan ve yüksek yargı 
mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yargıtayda düzenlenen 2022-
2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, yeni adli yılın; 
Türkiye, millet, hâkim ve savcılar, 
avukatlar ve tüm adalet teşkilatı 
için hayırlara vesile olmasını 
diledi.

Türkiye’nin, Anayasa’da da 
belirtildiği şekilde demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti 

olduğuna işaret eden Erdoğan, 
Anayasa’da sayılan, devletin 
diğer vasıflarının ortak paydası 
mahiyetindeki “hukuk devleti” 
ifadesinin, tarihî kökenleri de olan 
çok önemli bir vurgu olduğuna 
işaret etti.

İnsanlık tarihindeki mücadelelerin 
merkezinde hep bu arayışın yer 
aldığını dile getiren Erdoğan, 
“Biz de geride bıraktığımız 20 
yılda, ülkemizin hukuk devleti 
vasfını güçlendirmek için önemli 
reformlara imza attık. 

Reformlarımızın en önemli 
unsurlarını, insan hak ve 
hürriyetleri, kadın hakları, çocuk 
hakları, adalet sistemimizin 
geliştirilmesi gibi başlıklar 
oluşturmuştur.” dedi.

Türkiye’deki anayasaların 
neredeyse tamamının olağanüstü 
dönemlerin ürünü olmasının 
eskiden beri dile getirdikleri 
bir sıkıntı olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
halihazırdaki Anayasa’nın da 1980 
darbesinin ardından hazırlanıp 
yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne 
kadar 1982 Anayasasında, hem 
bizden önceki hükümetler hem 
biz çok sayıda köklü değişiklik 
yapsak da sonuçta elimizdeki 
malzemenin darbe dönemi 
ürünü olduğu gerçeğinden 
kurtulamıyoruz. Bunun için 
hükümetlerimiz döneminde 
çeşitli defalar, siyasi partilere 
yeni anayasa hazırlama çağrısı 
yaptık. Kimi zaman bu doğrultuda 
Meclis bünyesinde zayıf da 
olsa bazı adımlar atılmıştır. 
Meclisteki bu çabamızdan, 
diğer siyasi partilerle uzlaşma 
sağlayamadığımız için sonuç 
alamadık. Buna rağmen 
gayretlerimizi sürdürdük. 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine geçtikten sonra da yeni 
bir adım attık.

Geçtiğimiz yıl bir kez daha 
siyasi partilere ülkemizi yeni 
bir anayasaya kavuşturma 
çağrısında bulunduk. Biz de 
kendi çalışmalarımızı yaptık, 
müzakereye esas olan bir taslak 
hazırladık. Ancak, maalesef, bu 
çağrımız da karşılıksız kaldı, diğer 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle 
1 Eylül’de Yargıtay 
Başkanlığında 
düzenlenen 2022-2023 
Adli Yıl Açılış Töreni’ne 
katıldı.

ADLİ YIL 
AÇILIŞ 
TÖRENİ
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partilerden herhangi bir somut 
anayasa taslağı metni alamadık. 
Netice itibarıyla insan haklarına 
dayanan, hukukun üstünlüğünü 
esas alan sivil, demokratik ve 
özgürlükçü yeni bir anayasayı 
ülkemize henüz kazandıramadık. 
Ama umudumuzu da 
kaybetmedik, kaybetmiyoruz. 
İnşallah, siyasetin iklimi böyle bir 
adıma uygun hale geldiğinde 
yeni anayasa çalışmasını tekrar 
başlatabileceğimizi ümit 
ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, yapay 
zekâyı, yargının, hâkim, savcı ve 
avukatların hizmetine sunmak 
için hazırlıklarını sürdürdüklerini 
söyledi. Yargı hizmetlerinden 
memnuniyetin ve hukuk 
güvenliğinin daha da artırılması 
için yeni adımları atacaklarını 
belirten Erdoğan, “Adalete erişimi 
kolaylaştıracağız. Yargı süreçlerini 
sadeleştireceğiz. Alternatif çözüm 
yöntemlerini ve kapsamlarını 
geliştireceğiz. Yargılamaların 
makul sürede sonuçlandırılması 
ve adaletin vaktinde tecellisi için 
yeni projeleri devreye alacağız. 
Ana başlıklarıyla özetlediğimiz 
tüm bu çalışmalarla milletimizin 
adalete olan güvenini en üst 
seviyeye çıkarmakta kararlıyız.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
medeniyette “düzen, denge, 
denklik, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük” 
gibi ifadelere karşı gelen “adalet” 
kavramının hakkını vermenin 
zorluğuna işaret ederek, bunun 
için çalışmaları yürütürken, 
“Geç gelen adalet, adalet 
değildir.” sözünü akıllarından asla 
çıkarmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın geçen asırda kurulan 
siyasi ve ekonomik güç 
dengelerinin kökünden sarsıldığı 
bir dönemden geçtiğine işaret 

ederek, küresel finans kriziyle 
başlayıp koronavirüs salgınıyla 
derinleşen, Ukrayna-Rusya 
savaşıyla kapsamı genişleyen bu 
sürecin, Türkiye’yi de tarihî bir yol 
ayrımına getirdiğini belirtti.

Son iki asrı, sürekli kayıplarla 
kırılmalarla yeniden diriliş 
mücadeleleriyle geçen bir 
ülke olarak Türkiye’nin, kendi 
potansiyelini kullanabileceği, 
demokrasi ve kalkınma 
altyapısının inşasını henüz 
tamamlayabildiklerini aktaran 
Erdoğan, şunları söyledi: “Altı 
asırlık cihan devleti Osmanlı’nın 
yıkılışı ve bu topraklardaki son 
devletimiz Cumhuriyet’in kuruluşu 
gibi bir devrimi sindirmek elbette 
kolay olmadı. Cumhuriyet 
yıllarına damga vuran vesayetin, 
darbelerin, siyasi krizlerin, 
ekonomik çöküşlerin, terörün, 
sosyal gerilimlerin, uluslararası 
baskıların her biri, şüphesiz ayrı 
değerlendirme konularıdır. 
Gerçek olan şudur ki Türkiye, artık 
yeni bir seviyeye, yeni bir lige 
çıkmıştır. Yaşanan her gelişme, 
ülkemizin önündeki fırsatın 
büyüklüğünü ve bizim bunu 
kullanabilme potansiyelimizin 
gücünü teyit etmektedir. Ülkemiz, 
geçtiğimiz 20 yılda sahip olduğu 
altyapıyla, âdeta bugünlere 

hazırlanmıştır. Cumhuriyet’in ikinci 
yüzyılı için yapacağımız büyük 
atılımın eşiğine gelmek belki 
öyle kolay olmadı. Ama netice 
olarak, dünyanın ve bölgemizin 
âdeta kaynadığı bir dönemde, 
biz her şeyimizle büyük ve güçlü 
Türkiye’nin, Türkiye yüzyılının 
inşasına hazırız. Eğitimden 
sağlığa, güvenlikten adalete, 
ulaşımdan enerjiye, sanayiden 
tarıma her alanda, ihtiyacımız 
olan araçlara sahibiz. Üretimiyle 
istihdamıyla ihracatıyla bu temelin 
üzerinde bölgesini aşıp, küresel 
düzeyde siyasi ve ekonomik güç 
olarak yükselen bir Türkiye var.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, artık, içeride olduğu 
gibi dışarıda da hedeflerine 
doğru yürümek için gereken 
güce, etkinliğe kavuştuklarını 
vurguladı.

Erdoğan, “Avrupa’dan Asya’ya, 
Afrika’dan Amerika’ya kadar 
dünyanın dört bir yanında siyasi 
ilişkilerimizle diplomatik ağlarımızla 
sivil toplum yapılarımızla hatta 
askerî gücümüzle varlığımızı 
kabul ettiriyoruz. Sadece Ukrayna 
krizinde değil, daha pek çok 
yerde, vicdanın ve hakkaniyetin 
sembolü olarak, savaşan taraflarla 
dahi aynı düzeyde ve etkinlikte 
ilişki kurup yürütebilen neredeyse 
tek ülkeyiz.” değerlendirmesinde 
bulundu. Türkiye’nin, ecdadından 
miras bu adil ve dengeli 
siyasetinin, asırlardır sömürülen 
ülkelerin kendilerine ve dünyaya 
bakışını da değiştirdiğine işaret 
eden Erdoğan, “Son dönemde 
bunun pek çok emaresini 
görüyor, duyuyor, okuyoruz.

 İnsanımızın kendine güveni 
öylesine kuvvetlendi ki dünyanın 
neresine giderseniz gidin, çoğu 
defa elinde bir bavulu dahi 
olmadan gelip, başarı hikâyeleri 
yazan vatandaşlarımıza rastlamak 
mümkün.” diye konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 2024 yılında imam 
hatip liselerinin 100’üncü 

yılını idrak edeceklerini belirtti.

Gelenek, fonksiyon ve ihtiyaç 
penceresinden bakıldığında 
bir eğitim kurumunun 100 yıllık 
bir maziye sahip olmasının 
çok önemli olduğuna dikkati 
çeken Mustafa Şentop, “İmam 
hatip okulları ve liseleri, aslında 
tek bir okul olarak değil, 
bir okullar zinciri, topluluğu 
olarak kurulmuştur. Dolayısıyla 
kurumundan, kurucusundan, 
yöneticisinden, öğreticisine ve 
öğrencisine kadar büyük bir 
camiayı kuşatan ve kapsayan 
bir kurum olarak 100’üncü yılını 
idrak edecek. Çok önemli bir yıl 
dönümü olduğunu ifade etmek, 
anlatmak isterim.” diye konuştu.

Şentop, imam hatip okullarına 
milletin teveccühünün artarak 
devam ettiğini vurgulayarak, 
şunları kaydetti:

“İmam hatipler milletin 
ihtiyacından doğdu. O ihtiyacın 
temelinde ise günlük ihtiyaçlarda, 
medeniyetine ve inancına 
yabancılaşmadan değişim 
sağlayabilmek kaygısı ve endişesi 
vardır. İmam hatip okullarının çok 
önemli özelliklerinden biri de 
1951’den itibaren toplumda dikey 
hareketliliğin mobilizasyonunu 
sağlamış olmasıdır. 1950 

sonrasında Türkiye esasen çok 
önemli değişiklikler geçirmiştir. 
Hepimizin bildiği ve ilk planda 
şahit olduğu değişiklik, Türkiye’de 
göstermelik seçimleri geride 
bırakarak çok partili siyasi hayata 
geçmiş olmak ve ilk kez tek parti 
iktidarının yerine, gücünü millî 
iradeden alan bir partinin ülkeyi 
yönetmek için başa geçmesidir. 
En önemli siyasi değişim bu.”

Meclis Başkanı Şentop, bu 
değişimin arka planında daha 
derinden işleyen başka bir 
değişimin yattığına değinerek, 
“1950’den sonra Türkiye’de 
şehirleşme toplumsal bir 
gerçeklik olarak karşımıza 
çıkmaya başlamıştır. Çok 
partili siyasal hayata geçiş ve 
şehirleşme süreci toplumun 
akışını, ihtiyaçlarını ve yapısını 
değiştirirken, sadece siyaset değil 

eğitim de demokratikleşmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Eğitimin 
demokratikleşmesi toplumun 
her kesiminin rekabete dayalı 
olarak yükselmesi imkânlarını 
içermektedir. İmam hatipler 
aracılığıyla son 70 yılda 
gerçekleşen de esasen budur.” 
ifadelerini kullandı.

İmam hatip liseleri sayesinde 
yüz binlerce memleket evladının 
eğitimlerini farklı alanlarda devam 
ettirerek ülkedeki sosyal ve siyasi 
sisteme dahil olduğunu dile 
getiren Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olarak 
bendeniz ve birçok mevkide 
bulunan arkadaşlarımız imam 
hatip lisesi mezunlarımızdır. Bu 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
3 Eylül’de Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi 
19. İmam Hatipliler 
Kurultayı’nda konuştu.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
19. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI
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durum, milletimizin gayreti ve 
istikbaliyle yükselen bu okulların 
başarısını ortaya koymaktadır. 
Aslında bu başarı milletimizin 
başarısıdır çünkü imam hatip 
liselerini kuran milletimizdir. 
Esasen imam hatip liseleri sadece 
milletimizin bazı dini pratiklerini 
karşılayacak, onlara cevap 
verecek din adamları yetiştirilmesi 
meselesiyle ortaya çıkmamıştır. 
İmam hatip okulları ve liseleri 
sadece bir mesleğe yönelik 
eğitim veren, öğrenci yetiştiren 
kurumlar değildir. Kanun buna, 
‘mesleğe ve yükseköğrenime 
öğrenci yetiştiren kurumlardır’ 
diyor.”

TBMM Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti:

“Sadece Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı olarak değil, 
hukuk okumuş bir sosyal bilimci 
olarak, bir eğitimci olarak bu 
okullarda eğitim görmüş birisi 
olarak şunu açıklıkla ifade etmek 
isterim: İmam hatipliler siyasetin 
konusu, siyasetçilerin malzemesi, 
zaman zaman da akıl almaz 
söylemlerin, ifadelerin, yasakların, 
muhatabı olmayı kendileri tercih 
etmediler. Hatta imam hatipliler 
ve çocuklarını bu okullara 
gönderen aileler, bu tartışmaların 
dışında kalmak için daima 
azami bir titizlik, dikkat ve gayret 
göstermişlerdir. Fakat maalesef 
inancı ve inanç hassasiyetini, 
eğitim konusu olamayacak kadar 
önemsiz gören bazıları, sürekli 
surette ve kimi zaman insani olan 
değerleri yok sayan bağnazlıkla 
imam hatiplileri siyasi tartışmaların 
konusu haline getirmişlerdir.”

Katsayı mağduriyetinin böyle 
bir bağnazlığın ve uygulamanın 
sonucu olduğuna dikkati çeken 
Şentop, “Şükür ki artık böyle bir 
durum ortadan kalktı. Devlet, 
kendi kurumları, özellikle de 
eğitim kurumları arasında ne 

ayrımcılık yapmalıdır ne de 
onlardan bir kısmını ayrıcalıklı 
görmelidir. Kanaatim budur. 
İmam hatip okulları devletin 
kurumlarıdır. İmam hatipler devrin 
ihtiyaçlarına göre vazifesini ifa 
etmiş, millete ve devlete hizmet 
etmiştir.” diye konuştu.

Şentop, Türkiye’nin demokrasi ve 
temel haklar, hürriyetler yolundaki 
gelişimi ile imam hatip liselerinin 
öğrenci sayısı bakımından 
artışı noktasında bir paralellik 
olduğunu anlatarak şöyle devam 
etti: “İmam hatip okullarından 
rahatsız olan çevreler var. 
Bunların esas rahatsızlığı imam 
hatip liseliler değildir. İmam 
hatip liselerinin muhtevasıyla 
ilgili bir rahatsızlık var. Dine karşı, 
dindarlığa karşı, Türkiye’deki 
milletin temel değerlerine 
karşı olan husumetlerini, 
düşmanlıklarını açıkça ifade 
edemeyenler, imam hatip 
liselerine, imam hatip liselerinden 
mezun olan öğrencilere karşı 
bunu ifade ediyorlar. Tabii 
bunun bir kısmı bilinçlidir. Bir 
kısım insanlar neyin ne olduğunu 
bilerek ve kasten bunu yapıyorlar 
ama büyük bir kısmı da cehalet 
sebebiyledir.”

“İstiklal mücadelemiz, millî 
mücadelemiz, milletimizin 
değerlerine dayanılarak 
kazanılmıştır.” diyen Mustafa 
Şentop, Millî Mücadele’nin, 
batılılaşma ideali için 
yürütülmediğine işaret ederek, 
şunları kaydetti: 

“Biz bu topraklara niçin sahip 
olduğumuzu, vatan, millet, devlet 
anlayışımızı, tamamen milletimizin 
binlerce yıldır bu topraklarda 
var kıldığı değerler etrafında 
temellendirmişiz, onlar için 
savaşmışız, onlar için ölmüşüz, 
ölmek de demiyoruz şehit 
olmuşuz. 

Dolayısıyla bizim sahip 
olduğumuz, öğrendiğimiz, 
hayatımıza pratiğini yansıttığımız 
milletin değerleri, aslında bizi bu 
topraklarda var eden ve ilelebet 
var olmamızı sağlayacak olan 
değerlerdir.”

TBMM Başkanı Şentop, kurultayın 
ardından Sivas Valisi Yılmaz 
Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi 
Bilgin ve beraberindekilerle, 
Hamidiye Millet Bahçesi’nde 
bulunan Savaş Atları Müzesini 
gezdi.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022 53



Programda, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal 
konut hamlesinin tanıtım 

filmi izlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’un yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Yargıtay Birinci 
Başkanı Mehmet Akarca, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan,  

AK PARTİ TBMM Grup Başkanı 
İsmet Yılmaz ile Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Destici 
katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan bir 
konuşma gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, konu ile 
ilgili sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal konut 
projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
müjdeleriyle aziz milletimizin 
hizmetine açıldı. Bugün; 
gençlerimize, emeklilerimize, 
ailelerimize yeni yuvalar 
kazandırmanın mutluluğunu 
birlikte yaşadık. Vatandaşlarımıza 
hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 
SOSYAL KONUT PROJESİ TANITIM TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle 13 Eylül’de 
Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal 
konut projesinin tanıtım 
törenine katıldı.
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TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyetini, Budapeşte Ferenc 
Liszt Uluslararası Havalimanı’nda, 

Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye’nin 
Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu 
ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis 
karşıladı.

Şentop’a TBMM Türkiye-Macaristan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler, MHP 
İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve İYİ Parti 
Mersin Milletvekili Behiç Çelik eşlik etti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP
MACARİSTAN’DA
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop 28 Eylül’de resmî 
ziyaret kapsamında Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’ye gitti.

TBMM BAŞKANI  
MUSTAFA ŞENTOP, 
MACARİSTAN’DAKİ 
TÜRK ŞEHİTLİĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ 

Resmî ziyaret 
kapsamında başkent 
Budapeşte’de bulunan 
Şentop, buradaki 
Türk Şehitliği’ni ziyaret 
ederek, 1. Dünya Savaşı 
Galiçya Cephesi Şehitleri 
Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve 
Türkiye ile Macaristan 
millî marşlarının 
okunmasından sonra 
Mustafa Şentop, 
askerlerin mezarlarına 
karanfil ve gül bırakıp 
dua etti, Şehitlik 
Defteri’ni imzaladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan’daki temasları kapsamında, Macaristan 
Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MACARİSTAN MECLİS BAŞKANI 
KÖVER İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Budapeşte’de Macaristan 
Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver 
ile görüştü.

Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Macaristan 
ziyareti kapsamında Macaristan 
Parlamentosunu ziyaret etti.

Köver tarafından karşılanan Meclis 
Başkanı Şentop, Genel Kurul 
Salonu’nu gezerek mevkîdaşından 
yasama faaliyetleri konusunda 
bilgi aldı.

Ardından Şentop ve Köver, 
heyetler arası görüşmeye 
başkanlık etti.

Ulusal Meclis binasında 
gerçekleşen görüşme sonrası 
Şentop ve Köver, ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki 
ve parlamentolar arası ilişkileri 
değerlendirdiklerini belirten 
Şentop, “Türkiye ve Macaristan 
arasında hükümetler arası siyasi, 
ekonomik ve ticari bakımdan 
fevkalade güzel yürüyen bir süreç 
var.” dedi.

Meclis Başkanı Şentop,  
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 
bölgede enerji ve göç alanında 
kriz yaşandığını vurgulayarak, 
mevkîdaşı Köver ile bu konuları da 
ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ve Macaristan’ın bölgesel 
ve küresel sorunlara, benzer bakış 
açısına sahip olduğunu aktaran 
Şentop, Macaristan’ın Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) üyeliğine 
verdiği destek için teşekkür etti. 
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan 
ve Türkiye arasındaki dostluğun 
eskilere dayandığını aktardı.

Türkiye’nin ilk dostluk anlaşmasını 
18 Aralık 1923’te Macaristan ile 
imzaladığına dikkat çeken Şentop, 
bunun yüzüncü yıl dönümü 
nedeniyle 2024’ün Türkiye-
Macaristan Kültür Yılı ilan edildiğini 
söyledi. Şentop ayrıca Köver’e, 
kendisine ve heyetine gösterilen 
misafirperverlikten dolayı teşekkür 
etti.

Laszlo Köver ise, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin çok iyi olduğunu, 
ticarette geçen yıl rekor kırıldığını 
söyledi. Köver, Macaristan olarak 

Türkiye’nin göçmen konusu ve 
enerji güvenliği açısından attığı 
adımları desteklediklerini belirtti.

Türkiye’nin arabuluculuğuyla 
olası bir insani felakete neden 
olabilecek gıda krizinin 
önlendiğini belirten Köver, 
ayrıca Türkiye’nin AB üyeliğini de 
desteklediklerini dile getirdi.

Köver ayrıca Şentop’un kendisini 
Türkiye’ye davet ettiğini, 
kendisinin de daveti kabul ettiğini 
sözlerine ekledi.
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP, MACARİSTAN 
BAŞBAKANI ORBAN İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 29 Eylül’de Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ile bir 
araya geldi.

Şentop, görüşmede, Macaristan 
ile samimi diyalog temelinde 
geliştirilen yakın ilişkilerin yeni 
hükümet döneminde de 
güçlendirilerek sürdürülmesi 
arzusunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ile Macaristan arasındaki ilişkilerin 
100. yılı vesilesiyle 2024’te 
düzenlenmesi planlanan “Türkiye-
Macaristan Kültür Yılı” etkinliklerine 
verilen öneme işaret etti.

Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) üyelik sürecine ve 
Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu 
gündemin geliştirilmesine yönelik 
desteğini takdirle karşıladıklarını 
ifade eden Şentop, “Türkiye’nin AB 
üyelik sürecinin önündeki siyasi 
engeller kaldırılmalı ve ilişkilerin 
önünü açacak somut adımlar 
ivedilikle atılmalıdır.” dedi.

Şentop, Macaristan’ın Türk 
Devletleri Teşkilatının (TDT) 
çalışmalarına etkin katılımı ve üye 
ülkelerle iş birliğinden duydukları 
memnuniyeti vurguladı.

FETÖ’nün halen Macaristan’da 
varlığını sürdürüyor olmasının 
üzüntü verici olduğunu 
vurgulayan Şentop, “Geçtiğimiz 
kasım ayında düzenlenen 5’inci 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi Toplantısı’nda FETÖ 
iltisaklı okulların faaliyetlerinin 
sonlandırılması yönündeki 
taahhüdünüzü memnuniyetle 
karşıladık.” diye konuştu. Şentop, 
okulların Türkiye Maarif Vakfına 
devredilmesinin, bu okullarda 

öğrenim gören öğrenci ve 
velilerin olası mağduriyetlerinin 
de önüne geçilmesini 
sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan’ın güvenlik 
ve düzensiz göç alanında  
örnek bir iş birliği sergilediğini 
belirten Şentop, söz konusu iş 
birliğinin, insan kaçakçılığının 
önlenmesi ve sınır geçişlerinin 
hızlandırılmasına önemli katkı 
sağladığını kaydetti.

Ukrayna-Rusya Savaşı’na da 
değinen Şentop, Türkiye’nin 
savaşın başından beri Ukrayna’ya 
sunduğu siyasi, insani ve teknik 
yardımları devam ettirdiğini 
vurguladı. Söz konusu savaşın 
enerji piyasalarında yol açtığı 
çalkantının devam ettiğini 
dile getiren Şentop, şunları 

söyledi: “Enerji arz güvenliğinin 
sağlanması için stratejik akılla 
hareket etmeye ihtiyaç vardır. 
Macaristan’ın enerji güvenliği 
bağlamındaki endişelerini 
anlıyoruz. Biz, kendi enerji 
güvenliğimizi gözeterek Avrupa 
doğal gaz arz güvenliğine katkı 
sağlamaya hazırız. Türkiye zaten 
Avrupa’nın enerji güvenliğine 
net katkı sağlamaktadır. Güney 
Gaz Koridoru bunun en somut 
örneğidir. Bu koridorun ilave gaz 
tedariki durumunda kapasitesi 
genişletilebilir.”

Şentop, AB ve Türkiye arasında 
yüksek düzeyli enerji diyaloğunun 
stratejik bir gereklilik olduğunu 
belirterek, “Bu diyaloğun 
tekrar canlandırılmasına ihtiyaç 
vardır. Buna destek vermenizi 
bekliyoruz.” dedi.
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, MACARİSTAN 
CUMHURBAŞKANI NOVAK İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Macaristan 
Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile 
bir araya geldi.

Şentop, görüşmede, yakın zaman 
önce göreve gelen Novak’ı, 
Cumhurbaşkanlığı görevini 
üstlenmiş olmasından dolayı 
tebrik ederken, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını iletti. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin, NATO, Avrupa Birliği 
(AB) ve Türk Devletleri Teşkilatı 
başta olmak üzere, çok taraflı 
platformlarda Macaristan ile 
iş birliği ve dayanışma içinde 
olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın etkilerini ve Türkiye’nin 
gösterdiği çabayı dile getiren 
Şentop, Ukrayna savaşının 
özellikle enerji konusunu olumsuz 
etkilediğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
“Ukrayna’nın toprak bütünlüğü 
ve egemenliğini güvence altına 
alacak kalıcı ve adil bir barışın bir 
an önce sağlanması için elimizden 
gelen her türlü desteği sağlamayı 
sürdüreceğiz.” dedi. Türkiye’nin 
dengeli politikasını sürdüreceğini 
aktaran Şentop, “AB ülkeleri gibi 
bir tutuma girseydik, uzlaştırma 
pozisyonumuz olmazdı.” diye 
konuştu.

Göç sorununa da değinen 
Şentop, “Avrupa, kendisine 
biraz uzak olduğu için kendisini 
güvende hissediyordu ama 
Rusya-Ukrayna olayı, bundan uzak 
olamayacağını gösterdi. Göçe 
ve göçmenlere harcanan para 
ile göçmenleri kendi ülkelerinde 
yaşatabiliriz. Türkiye’yi bir göçmen 
deposu olarak görüp o sınırların 
dışına çıkmasınlar diye bakmak 
yanlış.” ifadesini kullandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MACARİSTAN’DA ZİYARETLERDE 
BULUNDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
başkent Budapeşte’deki Gül Baba 
Türbesi’ni ve Osmanlı’nın son 
Budin Beylerbeyi Abdurrahman 
Abdi Paşa’nın anıt mezarını ziyaret 
etti.

Resmî ziyaret kapsamında 
başkent Budapeşte’de bulunan 
Şentop, ülkedeki Osmanlı 
dönemi eserlerinden Gül Baba 
Türbesi’ne ve Buda Kalesi’ndeki 
Osmanlı’nın son Budin Beylerbeyi 
Abdurrahman Abdi Paşa’nın anıt 
mezarına ziyarette bulundu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MACARİSTAN ZİYARETİNİ VE 
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Macaristan ile ilişkimiz 
sadece hükümetler arası ve 
parlamentolar arası değil; aynı 
zamanda ortak kökenlere 
dayanan tarihî ve kültürel 
ilişkilerimiz de var. Hatta biz 
Macaristan’ı kardeş ve akraba 
topluluk olarak görürüz, onlar da 
bizi öyle görüyor.” dedi.

Resmî temaslarda bulunmak üzere 
başkent Budapeşte’de bulunan 
Şentop, basın mensuplarına, 
Macaristan ziyaretini ve gündemi 
değerlendirdi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin 
Novak, Ulusal Meclis Başkanı 
Laszlo Köver ve Başbakan Viktor 
Orban ile görüştüğünü belirten 
Şentop, bu görüşmelerde hem 
ikili ilişkileri hem de bölgesel 
durumu ele aldıklarını söyledi.

Siyasetin, rasyonalite, makuliyet 
ve kendi halkının menfaatini 
düşünerek yapıldığını ve bu 
kapsamda Türkiye’nin Macaristan 
ile birçok konuda aynı fikirde 
olduğunu belirten Şentop, “Bu 
savaş (Rusya-Ukrayna) sürecinde 
ortaya çıkan enerji krizi ve gıda 
krizi bağlamında yaşananlar biraz 
Avrupa’nın başka ülkelerindeki 

politikacıların yönetim ve siyasetle 
ilgili bu iki önemli esası göz ardı 
ettiklerini gösteriyor. Bir kere, 
alınan kararların önemli bir kısmı 
makul değil, öbür taraftan halkın 
çıkarlarını gözeten kararlar değil. 
Siyaset ve yönetimde gerçekçi 
yaklaşımlar önemli. Ben burada 
Macar siyasetçilerin gerçekçi 
yaklaşımlar ortaya koyduklarını 
görüyorum.” dedi.

Türkiye’nin girişimiyle tahıl 
koridoru ve esir takası gibi somut 
neticeler elde edildiğini ve bunun 
Macar politikacılar tarafından 
da takdir edildiğini vurgulayan 
Şentop, “Türkiye’nin savaşan iki 
ülke arasında, Rusya ve Ukrayna 
arasında, önce ateşkesi sağlamak 
daha sonra kalıcı barışı tesis 
etmek için Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde yapmış olduğu 
çalışmaları burada büyük bir 
takdirle karşılıyorlar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Orban 
arasındaki yakın dostluğun, 
hükümetler arası ve iki ülke 
arasındaki ilişkilere yansıyan 
çok olumlu yönleri olduğunu 
söyleyen Şentop, “Macaristan 
ile ilişkimiz sadece hükümetler 
arası ve parlamentolar arası 
değil; aynı zamanda ortak 
kökenlere dayanan tarihî ve 
kültürel ilişkilerimiz de var. Hatta 
biz Macaristan’ı kardeş ve akraba 

topluluk olarak görürüz, onlar 
da bizi öyle görüyor.” dedi.

Macaristan’ın, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) üyeliğini 
desteklediğini, ayrıca AB ile 
Türkiye arasında olumlu bir 
gündemin oluşması yönünde 
gayret de gösterdiğini 
kaydeden Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Avrupa 
Parlamentosunda Macar 
milletvekillerinin bu yönde 
gayretleri de var. Bu da 
sadece ikili ilişkilerin iyi gidiyor 

olmasından kaynaklanan bir 
husus değil, hakikaten çok güçlü 
bir arka planı da var. Türkiye 
gibi bir ülkeyi-AB içerisinde 
nüfus olarak, yüksek ekonomik 
gücü ve toplam büyüklüğü 
itibarıyla Türkiye’yi-AB’de yeni bir 
denge oluşturabilecek, bilhassa 
İngiltere’nin ayrılmasıyla ortaya 
çıkan bir denge bozulmasını 
düzenleyebilecek bir ülke olarak 
gördüklerini ifade ettiler.”

Almanya Federal Meclisi Başkan 
Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan hakkındaki sözlerine 
de tepki gösteren Şentop, “Tabii 
büyük bir densizlik, çok açık 
söylemek lazım. Bir parlamentoda 
Başkan Yardımcısı konumuna 
gelmiş olan bir siyasetçinin-ki 
yaşı itibarıyla da tecrübeli bir 
siyasetçi olduğu anlaşılıyor-böyle 
bir kişinin dost ve müttefik bir 
ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili 
bu şekilde konuşması kendini 
bilmezlik, büyük bir densizlik ve 
terbiyesizlik. Çok açık söyleyelim. 
Tabii buna dair ben muhatabım 
olarak Federal Meclis Başkanı’na 
bir mektup yazdım, bu konuyla 
ilgili hem duyduğumuz rahatsızlığı 
ve kınadığımızı ifade ettim 
hem de bununla ilgili Alman 
parlamenterlerden de Meclis 
Başkanı başta olmak üzere bir 
tavır beklediğimizi ifade ettim 
mektupta.” dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, resmî 
ziyaret kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala 

Lumpur’a gitti. 

TBMM Başkanı Şentop’a ziyaretinde, TBMM Türkiye-
Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 
Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı AK PARTİ Trabzon Milletvekili Adnan 
Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP 
Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray 
Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyetini, Kuala Lumpur Uluslararası 
Havaalanı’nda Malezya Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Dato Mohd Rashid Hasnon karşıladı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’UN 
MALEZYA VE 
ENDONEZYA 
ZİYARETİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, 3 Ekim’de 
Malezya ve Endonezya’yı kapsayan resmî 
ziyaret için Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’a gitti.

Mustafa Şentop Malezya’daki resmî 
temasların ardından, Endonezya’da  
G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları 
Zirvesi’ne katıldı.

MALEZYA
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MALEZYA TEMSİLCİLER MECLİSİ 
BAŞKANI HARUN İLE GÖRÜŞTÜ

Şentop, Malezya’nın Başkenti 
Kuala Lumpur’daki resmî temasları 
kapsamında ilk olarak Malezya 
Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar 
Azizan Harun ile önce baş başa, 
ardından da heyetler arası 
görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Temsilciler 
Meclisi Konuk Defteri’ni imzalayan 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Genel Kurulu 
izledi.

Şentop, Temsilciler Meclisi Başkanı 
Harun ile görüşmesinin ardından 
Malezya Senato Başkanı Rais Yatim 
ve beraberindeki heyet ile bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Malezya’da 3 Ekim’de başlayan 
yeni yasama döneminin hayırlı 
olmasını diledi.

İkili ilişkilerde güven duygusunun 
hâkim olmasının memnuniyet 
verici olduğunu ifade eden 
Şentop, iki ülke arasında 
oluşturulan kapsamlı stratejik 
ortaklığın, yasama, yürütme ve 
yargı organları arasındaki ilişkilerin 
de ilerletilmesini kapsadığı 
anlayışında olduklarını söyledi.

Hükümetler arasındaki ilişkilere 
paralel olarak parlamentolar 
arasındaki diyalog ve dostluk 
ilişkilerinin de güçlendirilmesi 
gerektiğini ifade eden 
Şentop, İSİPAB (İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği) ve 
Parlamentolar Arası Birlik başta 
olmak üzere, parlamentoların 
temsil edildiği parlamenter 
asamblelerde heyetler arasında 
daha güçlü bir iletişim ve 
müşterek gündemin karşılıklı 
menfaatler bakımından da yararlı 
olacağını söyledi.

Şentop, Türkiye ile Malezya 
arasındaki ticaret hacminin 
artırılması konusunda, yerel 
paralarla takas anlaşmasının 
önemli kolaylık sağlayacağını dile 
getirdi.

Merkez Bankaları arasında 8 
Ağustos’ta başlatılan görüşmeleri 
hatırlatan Şentop, Malezya Kralı 
Sultan Abdullah’ın Türkiye ziyareti 
sırasında da gündeme gelen 
konuyla ilgili desteğin önemine 
işaret etti.

İş birliği yapılabilecek sektörlerle 
ilgili de değerlendirmelerde 
bulunan Şentop, özellikle 
savunma sanayii firmalarının 
Malezya’da ortak üretim ve 
teknoloji transferine açık bir 
anlayışla iş birliğini geliştirmeyi 
hedeflediğini bildirdi.

Öte yandan Şentop, çip 
üretimi konusunda öne çıkan 
Malezya ile Türkiye arasında 
yatırım karşılığında somut iş 
birliği yapılması hususunda 
çalışılabileceğini vurgulayarak, 
uzay ve uydu teknolojileri 
konusunda iş birliğinin 
geliştirilebileceğini kaydetti.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölge ve 
Müslümanların yaşadığı diğer 
coğrafyalardaki gelişmeleri 
de önemsediklerini belirten 

Şentop, Malezya’nın, özellikle 
Myanmar’daki askerî darbe 
sonrası oluşan ekonomik ve insani 
krizin ele alınması konusundaki 
çabalarını takdirle karşıladıklarını 
söyledi.

Şentop, Myanmar’da özellikle 
Arakan Müslümanlarına yönelik 
etnik temizlik ve soykırım 
girişiminin durdurulması ve 
Rohingya Müslümanlarına yönelik 
insani yardımların sağlanması için 
gösterdikleri çabanın son derece 
değerli olduğunu dile getirdi.

İSİPAB bünyesinde, İSİPAB üyesi 
olmayan ülkelerde yaşayan 
Müslüman azınlıklara yönelik 
insan hakları ihlalleriyle ilgili 
hazırlanmakta olan rapora dikkati 
çeken Şentop, “Müslüman 
ülkeler olarak bu tarz çalışmaları 
önümüzdeki dönemlerde de 
sürdürmemiz, bu konuda yakın 
iş birliği içinde hareket ederek 
adalet ve insan merkezli bir 
siyasetin hâkim olması için çaba 
sarf etmemiz bütün dünyanın, 
bütün insanlığın çıkarına olacaktır.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
başkanlığını uzun süredir 
Türkiye’nin üstlendiği Asya 
Parlamenter Asamblesinin de 
daha aktif hale getirilebileceğini 
söyledi.
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ŞENTOP MALEZYA’DA YUNUS 
EMRE ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET 
ETTİ

Şentop, Malezya’nın başkenti 
Kuala Lumpur’daki resmî 
temasları kapsamında Yunus 
Emre Enstitüsünü ziyaret ederek 
vatandaşlarla buluştu, Türkiye’nin 
ve Türk kültürünün tanıtımı için 
hizmet veren enstitüde yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
İş insanları, öğrenciler ve 
Malezya’da yaşayan vatandaşlarla 
bir araya gelerek sohbet eden 
Şentop, talep ve görüşleri dinledi.

Yunus Emre Enstitüsünün dil 
ve kültürü tanıtma ve yayma 
çalışmalarına dikkati çeken 
Şentop, enstitünün, öğrenciler, iş 
insanları başta olmak üzere çok 
geniş bir kesime hizmet ettiğini 
ifade etti. “Bizim de vazifemiz 
sizlerin iş hacmini artırmak 
için önünüzü açmak.” diyen 
Şentop, “Çok stratejik bir bölge. 
Adalar, denizi bir zincir gibi 
kapatmış. Bütün geçişin kontrolü 
bakımından kavşak noktada. Çin 
ile ABD arasındaki gelişmeler 
için önemli bir bölge. Stratejik 
önemi itibarıyla da Türkiye’nin 
ilgi ve takip alanında olmak 
zorunda olan bir bölge. Buradaki 
kurumlarımız sizin hizmetinizde. 
İlişkileri güçlendirecek her 
türlü yardımı yapmaya hazırız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan’ın Malezya 
Büyükelçisi İrfan Davudov’un 
da toplantıya katılıp konuşma 
yapması üzerine Şentop, “tek 
millet iki devlet” sözünün sadece 
bir slogandan ibaret olmadığını 
vurguladı. Şentop, şunları 
kaydetti:

“Dünyanın her yerinde, Türkiye’nin 
bulunmadığı platformlarda, 
Azerbaycanlı kardeşlerimiz 
bizim adımıza konuşuyorlar. İki 
büyükelçimiz var burada. Zor bir 

dönemden geçtik. Planladığımız 
konularda sonuç alacağız. Birçok 
insan konuyu Karabağ meselesi 
olarak biliyor ama Karabağ’ı bir 
kenara bırak, hiç tartışma kabul 
etmeyecek hakimiyet alanı işgal 
altındaydı. Minsk Grubu oradaki 
o çözümsüzlük hadisesinin 
devam etmesini arzu ediyordu. 
Azerbaycan ne zaman ki ‘Kendi 
göbeğimizi kendimiz keselim.’ 
dedi, ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Pelosi Ermenistan’ı ziyaret 
etti. Nerede bir kriz bölgesi, 
kanamaya aday yara varsa Pelosi 
oraya gidiyor. ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı 28 yıldır gitmemiş 
oraya. Sorun çözümlenmiş, 
şimdi oraya desteğe gidiyor. 
Biz bölgede barış ve istikrarı 
savunuyoruz. İyi niyetimizi her 
zaman ifade ettik ve gösterdik. 
Karşı taraf da iyi niyetli olmalı.”

TBMM Başkanı 
Şentop: “Azerbaycan 
ne zaman ki ‘Kendi 

göbeğimizi kendimiz 
keselim.’ dedi, ABD 
Temsilciler Meclisi 

Başkanı Pelosi 
Ermenistan’ı ziyaret 
etti. Nerede bir kriz 
bölgesi, kanamaya 

aday yara varsa Pelosi 
oraya gidiyor.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MALEZYA ULUSLARARASI 
İSLAM ÜNİVERSİTESİNDE 
KONUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Rusya-Ukrayna arasındaki 
savaşta, uluslararası hukukun 
ihlal edildiğini birçok vesileyle 
tekrarladıklarını hatırlatarak, 
yaklaşık yarım yüzyıldır,  
dünyanın her yerinde uluslararası 
hukuk katledilmiş, paspas haline 
getirilmişken, çıkarları söz  
konusu olduğunda hukuku 
çiğnemekte beis görmeyenlerin, 
şimdi hukukun çiğnendiğinden 
söz etmesinin ne kadar haklı 
ve ne kadar etkili olabileceğini 
sordu.

Şentop, Malezya Uluslararası 
İslam Üniversitesinde, 
akademisyen ve öğrencilere 
“İki Farklı Dünya, İki Farklı Hukuk 
Anlayışı” konulu konferans verdi.

Günümüzde yaşanan ulusal 
ve küresel ölçekteki sorunların 
başında, hukuk ve adalet 
eksikliğinin, hukukun adaleti 
temin edememesi meselesinin 
geldiğini kaydeden Şentop, 
insanlık tarihinde önemli bir 
kavşaktan, tarihin akışının 

hızlandığı bir dönemden 
geçildiğini söyledi.

En uzun yılların, en uzun ayların, 
en uzun günlerin ve en uzun 
saatlerin yaşandığını anlatan 
Şentop, “Bir büyük dönemeçte, 
bir büyük dönüşümün 
başlangıcında olduğumuzun 
farkındayız.” dedi.

Kara Avrupası, İngiltere ve İslam 
hukukunun temellerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Şentop, “20. yüzyılın kurumları, 
fikirleri, paradigmaları geçersiz 
hale gelmiş, yaşadığımız 
olayları izah etmekten, bir 
araya getirmekten, bir çözüme 
kavuşturmaktan uzak hale 
gelmiştir. Şimdi eski dünyanın 
bittiği ve yeni bir dünyanın 
kuruluş zamanlarının yaşandığı 
dönemden geçiyoruz.” 
ifadesini kullandı. Kara Avrupası 
Hıristiyanlık, Yahudilik, İngiltere 
ve İslam hukukunun temellerine 
ilişkin olarak Şentop, bütün 
hukuk sistemlerinde kuralların 
ve düzenin meşruiyet 
temellendirmesinin olduğunu 
dile getirdi. Bugüne kadar etkin 
hukuk sistemlerinin sorunları 
çözmedeki eksikliğine işaret 
eden Şentop, “Hukukun inançtan, 

metafizikten, ahlaktan, vicdandan, 
değerlerden belki daha kapsayıcı 
bir ifade ile kültürden soyutlanmış 
bir sistem olarak algılanması ve 
kurulması dünyamızı bu noktaya 
getirmiştir. Esasen hukuk kuralları, 
hukuk sistemine, hukuk sistemi 
hukuk kültürüne, hukuk kültürü 
de bir dünya görüşüne dayanır.” 
yorumunda bulundu. Her 
alanda arayışların yoğunlaştığı 
bir dönemde, hukuk algısıyla 
alakalı tartışmaların çok önemli 
olduğunu dile getiren Şentop, 
şunları kaydetti: 

“Bugün Rusya-Ukrayna arasındaki 
savaşta, uluslararası hukukun 
ihlal edildiğini birçok vesile ile 
tekrarlıyoruz. Ama, yaklaşık yarım 
yüzyıldır, dünyanın her yerinde 
uluslararası hukuk katledilmiş, 
paspas haline getirilmişken, 
çıkarları söz konusu olduğunda 
hukuku çiğnemekte beis 
görmeyenlerin şimdi hukukun 
çiğnendiğinden söz etmesi ne 
kadar haklı ve ne kadar etkili 
olabilir? Bu sebeple, biz Türkiye 
olarak ‘Yeni ve adil bir dünya 
mümkündür.’ diyoruz. Ve adil 
bir dünyanın, değerler, inançlar, 
vicdan ve ahlakla bütünleşmiş 
bir hukuk anlayışıyla mümkün 
olacağını dile getiriyoruz.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MALEZYA KRALI SULTAN 
ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, 
Malezya Kralı Sultan Abdullah 
Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah 
ile bir araya geldi.

İstana Negara Kraliyet 
Sarayı’ndaki görüşmede 
konuşan Şentop, 13-15 Haziran 
tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette 
bulunan Temsilciler Meclisi 
Başkanı Azhar Azizan Harun’un 
daveti üzerine Malezya’ya ilk 
ziyaretini gerçekleştirdiğini 
söyledi. Türkiye ile Malezya 
arasında parlamentolar arası 
ilişki ve iş birliğini ilerletme 
konusunda ortak bir iradeye 
sahip olunduğunu görmekten 
memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Şentop, “İkili ilişkilerimiz, üst 
düzey ve de teknik ziyaretlerle 
her alanda gelişip derinleşmeye 
devam ediyor. Önümüzdeki 
dönemde de ikili ticaret 
hacmimizi dengeli biçimde 
artırmak istiyoruz.” dedi.

Görüşmenin ardından Kral Sultan 
Abdullah tarafından TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet onuruna 
yemek verildi.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 202266

TBMM’DEN HABERLER



ENDONEZYA

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
ENDONEZYA’DA

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop 
ve beraberindeki 
parlamento heyeti, 
G20 Parlamento 
Başkanları Zirvesi’ne 
katılmak üzere 
Endonezya’nın 
başkenti Cakarta’ya 
gitti.

Meclis Başkanı 
Mustafa Şentop 
ve beraberindeki 
heyeti, Soekarno-
Hatta Uluslararası 
Havaalanı’nda 
Büyükelçi Ahmet 
Cemil Miroğlu 
tarafından karşılandı.
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ŞENTOP, GAZETECİLERİN 
SORULARINI CEVAPLADI

TBMM Başkanı Şentop, 
Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da basın mensuplarının 
gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı.

CHP’nin, kadınların kılık kıyafeti 
konusunda zorlamaya tabi 
tutulamamasına yönelik yasa 
teklifine ilişkin değerlendirmesi 
sorulan Şentop, “Sayın 
Kılıçdaroğlu ‘Bu konuda bir 
teklif vereceğiz.’ dediği zaman 
şaşırdım.” dedi.

Bir ay önce bir televizyon 
programında kendisine 
başörtüsü konusunda bir 
yasal düzenleme gerekip 

gerekmeyeceğine yönelik 
bir soruya “Başı açık olarak 
üniversiteye gitmek, ilk ve orta 
öğrenim kurumlarında öğrenim 
görmek veya kamuda başı açık 
olarak çalışmak için bir kanun 
düzenlemesine ihtiyaç olmadığı 
gibi başörtülü olarak çalışmak 
için de böyle bir düzenlemeye 
ihtiyaç yoktur.” dediğini aktaran 
Şentop, bunun kanuna dayanan 
bir hak değil, kanun ötesi, 
anayasa ötesi bir doğal hak 
olduğunu vurguladı. Şentop, 
kanunla bir hak verilmeyeceğinin 
altını çizdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki 
açıklamasını duyunca kafasında 
bir endişe oluştuğunu dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
şöyle devam etti:

“Demek ki bu konuda hâlâ bir 
sorun olduğunu düşünenler var 
ve bu sorunun çözülmesi için bir 
şey yapılması yönünde bir adım 
atmaya çalışanlar var. 

O zaman bu konuda yeniden 
düşünmemiz gerekiyor. Verilen 
kanun teklifine de baktığımızda 
sadece kamu kurumlarında 
ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında çalışanlarla 
ilgili, aslında çok net de değil. 
Yapılan mesleğin icrasıyla ilgili 
öngörülen bazı şeylerden 
bahsediliyor ama acaba bunlar 
başörtüsüyle bağdaşmayan bir 
şey olursa ne olacak? Bu konuda 
bir açıklık yok. Ama öbür taraftan 
siz, baş örtmeyi kanunla verilmiş 
bir hakka dönüştürürseniz, 
başörtüsü özgürlüğünün 
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dayanağını kanun yaparsanız, 
bunu kanunla yasaklanabilir hale 
getirirsiniz. Dolayısıyla burada 
bazı kötü niyetlilerin bunu 
yapabileceğini de düşünüyorum. 

Eğer siz başörtüsü serbestliğini 
bir kanuna bağlarsanız, bu 
özgürlüğün kaynağını bir kanun 
hükmüne dönüştürürseniz, 
o zaman bu kanunu ileride 
değiştirdiğinizde pekâlâ 
bu özgürlüğü ortadan da 
kaldırabilirsiniz.”

Esasen bir Anayasa 
düzenlemesine de gerek 
olmadığını belirten Şentop, 
“Nasıl başı açık olarak çalışmakta, 
üniversiteye, okula gitmekte bir 
kanuna gerek yoksa, Anayasa 
düzenlemesine gerek yoksa, 
bunun için de gerek yok.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitede bu konuyla ilgili 
tutumundan dolayı soruşturmalar 
geçirdiğini anlatan Şentop, iki kız 
kardeşinin başörtüsü sebebiyle 
okuyamadığını; birisinin çok 
başarılı bir öğrenci olduğu halde 
okuldan atıldığını söyledi.

İki kız çocuğu olduğunu 
dile getiren Şentop, “Onların 
istikbaliyle, tahsil hayatıyla ilgili de 
hep endişeler içerisinde yetiştik. 
Sınavlara girerken ben kapılarında 
bekledim. Olur ya bir densiz çıkar 
da müdahale eder diye kapıda 
bekledim. 

Biz, bunları yaşamış, hayatımızı, 
gençliğimizi, hukuki bağlamda 
başörtüsüyle ilgili mücadeleye 
vermiş insanlarız. Dolayısıyla bu 
işin, iğneden ipliğe kadar her 
şeyini biliyoruz.” diye konuştu.

“’Bu konuyla ilgili bir 
düzenlemeye ihtiyaç var.’ 
deniliyorsa o zaman bunu 
gerçekten teminat altına 
alabilecek bir Anayasa hükmü 

getirmek lazım.” ifadesini kullanan 
Şentop, şunları kaydetti:

“Vatandaşların bu doğal 
haklarının hiçbir şekilde 
engellenemeyeceğini, 
engelleme yolunda 
hareket edenlerin, bir 
eylemde bulunanların da 
cezalandırılacağına dair bir 
Anayasa hükmü konulmalıdır. 
Böyle bir Anayasa hükmü olur 
mu? Evet. İtalya’da, Polonya’da 
yaşarsak olmaz ama Türkiye’nin 
geriye dönük olarak yaşadığı 
bu sıkıntıları dikkate alırsak, 
binlerce vatandaşımızın 
hayatlarını geri dönülmez 
şekilde etkileyen bunca olay 
yaşanmışken, Türkiye’de böyle 
bir düzenlemenin, anlamı, yeri 
olabileceğini düşünüyorum. 

Madem Mecliste de ‘Bu konuda 
bir düzenleme yapılmalı.’ diye 
genel eğilim ortaya çıktıysa, 
Anayasa’yı değiştirebilecek bir 
imkân da vardır.”

Bu sorunun bir genel kabulle, 
toplumsal anlayışla aşıldığını dile 
getiren Şentop, “Böyle bir kanun 
teklifi ortaya çıkınca, demek ki 
böyle bir toplumsal anlayışa şu 
anda tam ulaşamamışız.  
Birtakım farklı düşünenler var. 
Böyle düşünenlerin yanında  
daha da farklı düşünenler 
çıkabilir. 

O zaman biz, bu endişelerin 
hepsini bertaraf edecek bir 
Anayasa değişikliği yapabiliriz. 
Eğer bunu samimi olarak 
herkes istiyorsa, kısa bir süre 
içinde hemen sadece bu 
konuya ilişkin bir düzenlemeyle, 
Anayasa’ya bir cümle, iki 
cümle eklemek suretiyle bunu 
başarabiliriz. Ben doğrusunun 
bu olduğu kanaatindeyim.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Gelin, çözümü 
yasa değil, Anayasa düzeyinde 
sağlayalım.” çağrısı sonrasında, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifine 
destek verilmesini istemesini 
nasıl değerlendirdiğine yönelik 
bir soruya Şentop, “Yasa 
konusundaki ısrarı kötü niyetli 
bulurum. 

Meclis Başkanı olarak 
girmemeye çalışırım ama 
eğer siz başörtüsüyle ilgili 
özgürlüğü, serbestliği bir kanunla 
tanırsanız, bir başkası da gelir bu 
kanunu değiştirerek yasak hale 
getirebilir.” karşılığını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
kanun konusundaki ısrarın, 
kendisinde endişe uyandıracağını 
söyledi.

Şu anda bunun doğal bir hak 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“Kanunla yapılacak bir düzenleme 
çok tehlikeli, bizi tuzağa 
düşürebilir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Başı açık 

olarak üniversiteye 
gitmek, ilk ve orta 

öğrenim kurumlarında 
öğrenim görmek veya 

kamuda başı açık 
olarak çalışmak için bir 
kanun düzenlemesine 

ihtiyaç olmadığı gibi 
başörtülü olarak 

çalışmak için de böyle 
bir düzenlemeye 
ihtiyaç yoktur.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
UKRAYNA MECLİS BAŞKAN 
YARDIMCISI KONDRATYUK İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
G20 Parlamento Başkanları 
Zirvesi’nde gerçekleştirdiği  
ikili görüşmeler kapsamında, 
Ukrayna Parlamentosu Başkan 
Yardımcısı Olena Kondratyuk’u 
kabul etti.

Ukrayna’nın egemenliğinin önem 
taşıdığını, Türkiye’nin, savaşın 
başından bu yana Ukrayna’ya 
verdiği desteğin süreceğini 
söyleyen TBMM Başkanı Şentop, 
süreci yakından takip ettiklerini 
kaydetti.

Şentop, “Ülkenizin işgal altındaki 
bazı bölgelerinde referandum 
ve kısmi seferberlik kararını 
endişeyle karşıladık. Referandum 
kararını da Rusya’nın ilhak 
kararını da kabul etmediğimizi 
kamuoyuna açıkladık. Bu tür 
adımların kimseye faydası yoktur. 
Tam tersine barış çabalarını da 
zora sokmaktadır.” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, birçok 
bölgedeki çatışmalar sebebiyle 
göçmenlere ev sahipliği yapan 
Türkiye’nin, savaşın başlamasıyla 
birlikte Ukrayna’dan gelen 
mültecilere de kapılarını açtığını 
anımsattı.

Savaştan sadece Ukrayna 
ve komşusu ülkelerin 
etkilenmediğine dikkati 
çeken Şentop, tahıl krizinin, 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çabasıyla 
çözüldüğünü hatırlattı.

Bu sayede 5,5 milyon tonun 
üzerinde tahılın dünya 
pazarlarına ulaşabildiğini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, bu sürecin devam 
etmesinin önemli olduğunu 
vurguladı. Anlaşmanın, 
dünyadaki tahıl fiyatlarına bir 
istikrar getirdiğine de işaret 
eden Şentop, “Türkiye olarak 
önce, gerek ateşkes, gerek 

kalıcı barışın temini için gayret 
göstermeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Öte yandan Şentop, G20 dönem 
Başkanı Endonezya’nın, toplantıya 
Ukrayna’yı çağırmasının önemine 
dikkati çekti.

Ukrayna Parlamento Başkan 
Yardımcısı Kondratyuk da 
her türlü desteğinden dolayı 
Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Ukrayna’nın başından beri 
barış müzakerelerine olumlu 
yaklaştığını ve Türkiye’nin 
de verdiği destek ile süreci 
yönlendirdiğini söyleyen 
Kondratyuk, Rusya’nın 
referandum ve işgal kararlarının 
hiçbir ülke tarafından 
tanınmaması gerektiğini söyledi.

Tahıl koridoru çabasından dolayı 
teşekkür eden Kondratyuk, 
“Sizin sayenizde biz de 
ürettiğimiz tahılı dünyanın başka 
bölgelerine ulaştırma imkânı 
bulduk. Umuyoruz anlaşmanın 
süresi uzatılır ve yürürlükte kalır.” 
ifadelerini kullandı.

Kondratyuk, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yürüttüğü diplomasi trafiği 
sonucunda Eylül’deki Rusya ve 
Ukrayna arasında yapılan savaş 
esiri takası nedeniyle TBMM 
Başkanı Şentop’a teşekkür etti.

TBMM Başkanı  
Şentop  

Türkiye’nin, 
Ukrayna’nın 

işgal altındaki 
bazı bölgelerinde 

referandum ile 
Rusya’daki kısmi 

seferberlik kararını 
endişeyle karşıladığını 

belirterek, 
“Referandum 

kararını da Rusya’nın 
ilhak kararını da 

kabul etmediğimizi 
kamuoyuna açıkladık. 

Bu tür adımların 
kimseye faydası 

yoktur. Tam tersine  
barış çabalarını da  
zora sokmaktadır.”  

dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ENDONEZYA TEMSİLCİLER 
MECLİSİ BAŞKANI MAHARANİ 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Endonezya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi 
için Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da bulunan Şentop, 
Maharani ile görüşmesinde, 
Malang şehrindeki futbol 
müsabakasında yaşanan 
izdihamda meydana gelen can 
kayıplarından duyduğu üzüntüyü 
ifade etti. Endonezya’nın Türkiye 
açısından bölgesel ve küresel 
refahın, istikrarın ve barışın 
gelişimine ciddi katkılar yapan 
önemli bir ortak olduğunu 
vurgulayan Şentop, parlamentolar 
arasında yürütülen yakın iş birliği 
ve temasların da ikili ilişkilerdeki 
ivmenin korunmasına önemli 
katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin, 
G20, BM, MIKTA, 
İslam İşbirliği 
Teşkilatı, ASEAN 
ve D8 gibi çok 
taraflı platformlar 
aracılığıyla da 
güçlendirilmesinin 
önemine işaret 
eden Şentop, “İslam 
dünyasını yakından 
ilgilendiren 
Filistin, Afganistan, 
Rohingya 
Müslümanları ve 
İslam karşıtlığı gibi konularda 
istişare ve iş birliğimize önem 
atfediyoruz.” dedi.

Mustafa Şentop, İSİPAB, Asya 
Parlamenter Asamblesi ve 
Parlamentolar Arası Birlik gibi 
platformlarda iki ülke heyetleri 
arasında daha güçlü bir iletişimin 
müşterek gündem ve ortak 
menfaatler bakımından yararlı 
olacağı kanaatini dile getirdi. 

FETÖ’nün Endonezya’daki 
faaliyetlerine de değinerek, 
mücadele konusunda atılabilecek 
adımlar olduğunu belirten 
Şentop, “Endonezya’da eğitim 
kisvesi altında faaliyet gösteren 
FETÖ iltisaklı 11 okulun Maarif 
Vakfına devredilmesi hususunda 
iş birliğinizi bekliyoruz. FETÖ bir 
terör örgütü olmanın yanında, dini 
ve manevi duyguları istismarda 
ustalaşmış bir suç şebekesidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

ŞENTOP, AZERBAYCAN MİLLÎ 
MECLİSİ BAŞKANI GAFAROVA 
İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi 
için Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da bulunan Şentop, 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Sahiba Gafarova ile görüştü.
Görüşmesinde, Ermenistan ile son 
çatışmalarda hayatını kaybeden 
Azerbaycanlılar için taziyelerini 
iletti. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın 

toprak bütünlüğünü kabul eden 
bir barış anlaşması imzalamaktan 
başka seçeneğinin olmadığını 
belirten Şentop, “Ermenistan’ın 
provokasyonlardan vazgeçerek 
bölgesel barış ve iş birliğine 
odaklanması gerektiğini her 
vesileyle dile getiriyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Azerbaycan topraklarına yeniden 
katılan bölgelerin imar edilmesi ve 
dönüşün sağlanması için başlatılan 

“Büyük Dönüş”ten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Şentop, “Şuşa başta olmak üzere, 
Karabağ’ın inşa sürecinin bir an 
önce tamamlanması bizi memnun 
edecektir. Şuşa Beyannamesi’nin 
uygulanması barışın tesisi için 
önemli.” değerlendirmesini yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, Şuşa 
Beyannamesi’nin, barışın kalıcı 
olarak tesis edilmesi ve istikrar için 
önemine işaret etti.

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Gafarova da parlamentolar 
arasında ilişkilerin güçlenmesi 
için yapılabilecek ortak 
çalışmalara değindi. 2023’ün 
Azerbaycan’da “Haydar Aliyev 
Yılı” olarak ilan edildiğini aktaran 
Gafarova, parlamentolar arasında 
“Cumhuriyet’in 100. Yılı” ile 
 “Haydar Aliyev Yılı” için ortak 
programlar düzenlenebileceğini 
belirtti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, G20 
PARLAMENTO BAŞKANLARI 
ZİRVESİ’NDE KONUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Türkiye, gıda güvenliği 
konusunda olduğu gibi enerji 
güvenliği konusunda da her 
zaman bölgesine ve Avrupa’ya 
somut katkılar yapıyor, yapmaya 
da devam edecek.” dedi.

Şentop, Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da G20 Parlamento 
Başkanları (P20) Zirvesi 
kapsamında düzenlenen “Gıda 
ve Enerji Güvenliği ile Ekonomik 
Güçlükler” konulu oturumda 
konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, sözlerine, 
Endonezya’da bir futbol maçında 
çıkan izdihamda hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dileyerek başladı.

Küresel düzeyde önemli 
sınanmalarla karşılaşılan bu 
dönemde gündemin en üst 
sırasına güvenlik sorununun 
yerleştiğini söyleyen Şentop, gıda 
ve enerji güvenliğinin, birçok 
boyutu bulunan güvenliğin en 
önemlileri arasında yer aldığını 
dile getirdi.

Covid-19 salgını sürecinin, 
küresel düzeydeki bazı önemli 
emtiaların üretimi ve lojistiğinin 
kesintiye uğramasına neden 
olduğunu belirten Şentop, “Bu 
durumun küresel düzeyde ne 
derecede olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğini tecrübe 
ettik. Artık geride bırakmayı 
umduğumuz salgın süreci ve 
onun olumsuz etkilerinden 
toparlanmaya çalıştığımız bu 
dönemde Rusya ve Ukrayna 
arasında yaşanan savaş ise gıda 
ve enerji güvenliğinin, en az 
askerî güvenlik kadar önemli 
olduğunu bir kez daha herkese 
hatırlattı.” diye konuştu.

Küresel bir emtianın savaş 
nedeniyle ilk kez kesintiye 
uğramadığına işaret eden 
Şentop, Rusya-Ukrayna savaşının 
gıda güvenliği konusundaki 
kırılganlığı göz önüne serdiğini 
dile getirdi. Şentop, savaşın 
milyonlarca insanı ciddi bir 
tehditle karşı karşıya bıraktığını, 
gıda güvensizliğini daha da 
şiddetlendirdiğini ifade etti.

Başta az gelişmiş ülkeler olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesi 
için söz konusu bölgeden 
gelecek tahılın hayati önem 

taşıdığına dikkati çeken Şentop, 
“Acil olarak çözülmesi gereken 
bu sorun karşısında Türkiye 
olarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
üstün gayretleri, BM ve diğer 
uluslararası ortaklarımızın da 
destekleri, Rusya ve Ukrayna’nın 
makul yaklaşımıyla elimizden 
geleni yapmaya çalıştık. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan anlaşma 
sayesinde tahıl ve ilgili gıda 
ürünlerinin yanı sıra gübrelerin de 
ithal edilebilmesini garanti altına 
aldık.” dedi.

Tarihî İpek Yolu’nun 
canlandırılması projesinin en 
önemli bileşenlerinden biri 
olarak “Orta Koridor Girişimi”ni 
kararlılıkla sürdürdüklerini belirten 
Şentop, bu kapsamda ulaştırma 
konusundaki altyapı yatırımlarıyla 
Çin ile İngiltere arasında tren yolu 
ulaşımının mümkün kılınacağını, 
bu sayede küresel tedarik 
zincirinin kesintisiz işlemesine 
önemli katkı sunulacağını söyledi.

Enerji güvenliğinin acilen 
çözülmesi gereken bir konu 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
yıllardır tartışılsa da bu sorunun 
giderek çok boyutlu ve karmaşık 
hale geldiğine işaret etti.

G20
PARLAMENTO  
BAŞKANLARI 
ZİRVESİ
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Yaşanan savaşın, dünyanın enerji 
arzının istikrarı açısından ne kadar 
kırılgan olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini söyleyen Şentop, 
“Şiddetli şekilde devam eden 
bu savaşın, enerji arz güvenliği 
için yarattığı tehdit ve enerji 
fiyatlarındaki çalkantılar, salgın 
nedeniyle zaten bozulan küresel 
ekonomi üzerinde doğrudan 
olumsuz etkiler yaratıyor. Sonuç 
olarak enerji kaynakları ve 
güzergâh çeşitlendirmesinin 
önemi doğal olarak arttı.” diye 
konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynakların 
kullanımının teşvik edilmesinin, 
enerji güvenliğinin sağlanması 
için önemli stratejilerden 
olduğunu belirten Şentop, şöyle 
devam etti:

“Bu geçiş, ulusal, bölgesel ve 
küresel düzeylerde daha iyi 
planlama, koordinasyon ve 
yönetişim gerektiriyor. Türkiye, 
gıda güvenliği konusunda olduğu 
gibi enerji güvenliği konusunda 
da her zaman bölgesine ve 
Avrupa’ya somut katkılar yapıyor, 
yapmaya da devam edecek. 
Ülkemizin Avrupa’ya entegre 
elektrik piyasası, büyük Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı ve yine 
Bakü-Tiflis üzerinden Erzurum’a 
ulaşan doğal gaz boru hattı gibi 
altyapı projeleri (BTC, BTE, TANAP 
gibi) bunun tezahürü. TANAP 
projemizdeki adımlarımızla 
‘Güney Gaz Koridoru’ için 
gereken iş birliği imkânlarına da 
hazırız.”

Şentop, Türkiye’nin yalnızca 
doğal gaz arz güvenliğinde değil, 
rüzgâr ve diğer yenilenebilir 
enerji alanlarında da güvenilir bir 
ortak haline geldiğini vurguladı.

Avrupa’nın enerji arz güvenliği 
için güvenilir ve stratejik bir 
partner olarak iyi niyetli yaklaşıma 
sahip ülkelerle gereken her 

türlü yapıcı iş birliğine açık 
olduklarını dile getiren Şentop, 
Türkiye’nin Orta Doğu ve Akdeniz 
havzasında enerji merkezi 
rolünün güçlenmesinin bölgesel 
enerji güvenliğine ilave somut 
katkılar sunabileceğine dikkati 
çekti.

Şentop, uluslararası iş birliğinin 
küresel düzeyde hem gıda hem 
de enerji güvenliğinin korunması 
ve geliştirilmesi için hayati 
önemde olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya şirketlerinin 
doğru ve etkin bir şekilde 
denetlenmemesinin dünya 
çapında demokrasiler için 
büyük bir tehdit oluşturduğunu 
belirterek, bu konuda uluslararası 
ortak standartların ve kontrol 
mekanizmalarının hayata 
geçirilmesi için adım atmakta 
daha fazla gecikilmemesi 
gerektiğini söyledi.

Şentop, Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da G20 Parlamento 
Başkanları (P20) Zirvesi 
kapsamında düzenlenen “Efektif 
Parlamento ve Etkili Demokrasi” 
konulu oturumda konuştu.

Dönüşen dünyanın, sosyolojik 
dinamiklerde, ekonomik 
sistemlerin aktörlerinde, iletişim 
teknolojilerinde ve ulusal ve 
uluslararası politikalardaki 
önceliklerde de dönüşümleri 
beraberinde getirdiğini 
belirten Şentop, dünyanın hızla 
küreselleşmesinin, beraberinde 
insanlık için önemli kazanımları 
sağladığı gibi yine çözülmesi 
gereken yeni sorunlar getirdiğini 
kaydetti.

Bir taraftan bunları çözebilecek 
ortak değer ve normların 
gelişmesine katkı sağlarken diğer 
taraftan bu normların suistimal 
edilmesi gibi arızaları da yanında 
taşıdığına işaret eden Şentop, 
küresel ekonominin, bir yandan 
zenginlik ve refahı artıracak 
imkânlar sunarken diğer taraftan 
bunların adil paylaşımına ilişkin 
sorunları da ortaya çıkardığını 
söyledi.

Tüm ülkelerin tek bir ekonomi ve 
finans sistemine eklemlenmesinin 
sermayeyi merkezsizleştirdiğini 
kaydeden Şentop, şöyle devam 
etti: “Ama diğer taraftan bazı çok 
uluslu şirketler, sahip oldukları 
finansal kaynaklar sayesinde ulus 
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devletlerin ekonomik yetkilerini 
bir anlamda ele geçirme 
gayretine girişiyorlar. 

Üstelik küreselleşme ile tüm 
dünyaya bir aşırı tüketim kültürü 
dayatılıyor, insanların öncelikli 
vazifelerinin tüketmek olduğu bir 
anlayış hâkim kılınmaya, böylelikle 
israfa dayanan sosyo-ekonomik 
yapılar inşa edilmeye çalışılıyor. 

Yerkürenin bir başka noktasında 
ise insanlar yiyecek ekmeğe, 
en temel ihtiyaçlarını giderecek 
ürünlere, hatta musluklarından 
akabilecek suya muhtaç kalıyor. 
Küresel ekonomik sistem 
demokratik bir toplumda 
vatandaşlığın görev ve 
sorumluluklarını ikinci plana 
atarak, vatandaşlık ve ortak 
kimlikleri aşındırıyor. 

İnsanların apolitikleştiği, 
yalnızlaştığı ve sadece daha 
fazla tüketebilme odaklı kararlar 
aldığı bir durumla karşı karşıya 
kalabiliyoruz. 

Bu durum, demokrasilerin sağlıklı 
işleyişi için de tehdit oluşturuyor. 
Popülizmi geçer akçe haline 
getiriyor.”

Yeni ekonomik yapının kimi 
aktörlerinin, hukuk ve siyaseti yeni 
zorluklarla yüzleşmek zorunda 
bıraktığını ifade eden Şentop, bu 
aktörlerin, sınır aşan sermayeleri 
ile hukuki sorumluluklardan 
kaçınarak herhangi bir siyasi 
sorumlulukları veya demokratik 
meşruiyetleri olmadığı halde 
karar alma ve politika oluşturma 
süreçlerinde ulus devletlerden 
daha etkin olmaya çalıştığını ifade 
etti.

“Bu durum hem ulusal 
hem uluslararası düzeyde 
adil bir dünya arayışımıza, 
özgürlüklerimize ve 
demokrasilerimize karşı giderek 

şiddetlenen bir meydan 
okumadır.” diyen Şentop, 
“Habermas’ın dediği gibi iktidar 
demokratikleştirilebilirken, 
para demokratikleştirilemiyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bu yüzden tüm bunların 
demokrasinin geleceği açısından 
endişe verici olduğunu dile 
getiren Şentop, “Gücü elinde 
bulunduran ve sermayeyi bir 
şekilde kontrol edebilen bazı 
devletler; aralarında ihtilaflar 
bulunan başka ülkelere ve hatta 
aralarında sözleşmeler bulunan, 
müttefiklik bağı ile bağlı olan 
devletlere karşı bunları silah 
olarak kullanmaya, daha da ötesi 
bu sayede demokratik süreçleri 
etkilemeye çalışıyorlar.” dedi.

Hatta bunların çoğu zaman 
masum halkların refah, huzur 
ve güvenliğine büyük zararlar 
verecek şekilde yapıldığını dile 
getiren Şentop, “Bu bağlamda, 
parlamentolarımızın ve 
uluslararası kuruluşlarımızın, bir 
yandan ticaret ve ekonomik 
aktiviteleri kolaylaştırır ve 
teşvik ederken diğer taraftan 
kurallara dayalı, öngörülebilir, tek 

taraflı yaptırımların silah olarak 
kullanılamadığı, sözleşmelerin 
keyfi bir şekilde bozulamayacağı 
bir sistemi tesis edecek şekilde 
mevcut düzenlemeleri ve 
kurumları gözden geçirmesi 
gerekiyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Parlamenter diplomasinin, 
refahın paylaşımı bağlamında 
insani bir anlayışı hayata 
geçirecek, hükümetleri bu 
yönde teşvik edecek şekilde 
kullanılması gerektiğini ifade 
eden Şentop, “En önemlisi; 
insanları sağlıklı bir siyasi zeminde 
buluşturmak, bilinçli seçmenler 
olarak demokratik haklarını 
kullanmaya davet etmek için biz 
parlamenterlere de sorumluluklar 
düşüyor.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, bugün 
dünyanın oldukça zor bir 
dönemden geçtiğine dikkati 
çekerek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Uluslararası alanda çok sesliliğe 
ihtiyaç artarken çok taraflılığın 
ve uzlaşının etkisinin azaldığı, tek 
taraflı politikaların yaygınlaştığı, 
iç politikada popülizmin, 
yabancı düşmanlığının, İslam 
düşmanlığının ve kutuplaşmaların 
maalesef giderek arttığını 
görüyoruz. 

Küresel çapta enflasyondaki 
yükseliş, tedarik zincirlerinin 
bozulması ve uluslararası 
ticaretteki aksamaların küresel bir 
ekonomik resesyonu tetiklediğini 
gördük. 

Tüm bunların üstüne Ukrayna’da 
patlak veren savaşın, küresel 
ölçekte hem gıda hem de enerji 
güvenliğini derinden tehdit 
etmesi, dünyamızın karşı karşıya 
olduğu zorluklar üzerinde bir 
çarpan etkisi gösterdi. Dünya 
genelinde insanların temel 

TBMM Başkanı 
Şentop: 

“Parlamentolarımız 
arasındaki iş birliğini 

güçlendirmeli, bilgi ve 
tecrübe paylaşımını 

geliştirmeli, 
parlamenter 

girişimlerimizin 
sayısını ve etkinliğini 

de artırmalıyız.”
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ihtiyaçlarına dahi erişimde 
sıkıntılar yaratan bu durum, siyasi 
kurumlara güveni azaltıyor. 

Ekonomik zorluklar, popülist, 
korumacı ve yabancı düşmanı, 
hatta özellikle İslamofobik ve 
İslam düşmanı siyasi hareketlerin 
yükselmesine sebep oluyor; bu 
da demokrasileri daha kırılgan ve 
savunmasız hale getiriyor.”

Yeni teknolojilerin de 
demokrasiler üzerinde önemli 
etkileri olduğunu vurgulayan 
Şentop, sosyal medya 
platformlarının vatandaşların 
siyasete doğrudan katılmasına 
olanak sağlaması, sivil toplum 
için daha etkin bir iletişim 
kanalı olmasıyla demokrasiler 
açısından çok önemli faydaları 
olmasına rağmen birçok riski de 
beraberinde getirdiğinin altını 
çizdi.

TBMM Başkanı Şentop, bu 
platformların, radikal görüş ve 
ideolojiler de dahil olmak üzere 
her türlü düşünce ve hareket 
üzerine âdeta bir büyüteç tutarak 
ana akımlaşmasına yol açtığı için 
radikal görüşlerin daha geniş 
kitlelere ulaşmasını sağladığını 

ve kutuplaşmaları da artırdığını 
söyledi.

Sosyal medya platformlarının; 
dezenformasyon, 
mezenformasyon ve yalan 
haberlerin, eşi görülmemiş 
bir hızda yayılmasına sebep 
olduğunu anlatan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti: 

“Dezenformasyon ve yalan 
haberlerin küresel ölçekte devlet 
ve devlet dışı aktörler tarafından 
hasımlarına karşı kullanılması; 
demokrasi, hukukun üstünlüğü 
ve insan haklarını tehdit eden bir 
sınama olarak karşımıza çıkıyor. 

Üstelik bu platformları yöneten 
çok uluslu şirketler neyin ifade 
özgürlüğü, neyin nefret söylemi, 
neyin dezenformasyon olduğuna 
bizzat kendileri karar veriyor. 

Hangi standartlar, kriterler 
veya değerlerle yönetildiği 
belli olmayan, temel amaçları 
kârlarını maksimize etmek olan 
bu şirketlerin doğru ve etkin 
bir şekilde regüle edilmemesi, 
denetlenmemesi dünya çapında 
demokrasiler için büyük bir tehdit 
teşkil ediyor.

Bu konuda uluslararası bağlayıcı 
ve ortak standartların, kontrol 
mekanizmalarının hayata 
geçirilmesi için adım atmakta 
daha fazla gecikmemeliyiz. 

Ulusal seviyelerde atılacak 
adımları da bu standartlarla 
uyumlaştırmak ve buradan elde 
ettiğimiz tecrübe, iyi yönetişim 
örneklerini yine parlamenter 
diplomasi kanalları ile birbirimize 
aktarmak, cömert davranmak 
zorundayız. 

Ulusal hukuk düzenlerini tanımak 
istemeyen, kendi kurallarını 
kendileri koymak isteyen çok 
uluslu medya şirketlerine karşı 
uluslararası sözleşmelerle etkili ve 
güçlü bir hukuki düzenleme alanı 
oluşturmak mecburiyetindeyiz.”

Sorunların, demokratik 
değerler ve pratikler sayesinde 
aşılabileceğini vurgulayan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Dolayısıyla, demokrasilerimizin 
içinde olduğu bu sorunların 
bir numaralı muhatabı ve bu 
sorunların üstesinden gelebilecek 
birinci aktör; temsilcileri 
olduğumuz parlamentolardır, 
yani bizleriz. 

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022 75



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, PARLAMENTOLAR 
ARASI BİRLİK BAŞKANI PACHECO İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’da, 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte 
Pacheco ile görüştü.

Şentop, görüşmede, doğrudan halkın 
temsilcisi olan Parlamentoların birinci 
görevinin, halkların yarınlara barış, huzur 
ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak 
olduğunu vurgularken devam eden Ukrayna-
Rusya savaşına ve savaşın etkilerine dikkati 
çekti. Şentop, “Türkiye, başından beri liderleri 
bir araya getirmek için gayret ediyor. Benim 
kanaatim, kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan 
farklı olarak bazı ülkelerin savaşın bitmesini 
pek istemedikleri yönünde.” dedi.

PAB Başkanı Pacheco da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın sorunun çözümü için gösterdiği 
yoğun çabanın önemine işaretle teşekkür etti.

Meclis Başkanı Şentop da olumlu sözlerinden 
dolayı Pacheco’ya mukabil teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra 
Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan ayrıldı.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki 
heyeti, Soekarno-Hatta Uluslararası 
Havaalanı’nda Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu 
uğurladı.

Parlamentoların küresel güçlük ve 
değişimlere çok hızlı bir şekilde 
uyum sağlamaları gerekiyor. 

Karşı karşıya kaldığımız yeni 
meydan okumalara karşı 
parlamentolarımız daha 
müteyakkız, proaktif ve etkin 
adımlar atabilir hale gelmelidir.” 
görüşünü paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, Covid-19 
salgını süresince parlamentoların 

bu konuda ne kadar başarılı 
olabileceklerini gösterdiğini 
anlatarak, parlamentoların 
önceliklerinden birinin, 
demokrasiye yönelen tehditleri 
tespit etmek, bununla ilgili  
hem ulusal mevzuat çalışması 
yapmak hem de parlamenter 
diplomasi kanallarını kullanarak 
bu konularda uluslararası iş 
birliğini teşvik etmek olduğunu 
söyledi. Parlamentoların 
demokrasinin temel taşı 

olduğunu ifade eden TBMM 
Başkanı Şentop, parlamentoların 
güçlendirilmesinin, huzurlu 
toplumlar oluşturmanın da 
anahtarı olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Parlamentolarımız arasındaki iş 
birliğini güçlendirmeli, bilgi ve 
tecrübe paylaşımını geliştirmeli, 
parlamenter girişimlerimizin 
sayısını ve etkinliğini de 
artırmalıyız.” dedi.
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TBMM Başkanı Şentop, 
görüşmede, Türkiye-Avrupa 
Birliği (AB) ilişkileri ile Ege ve 

Akdeniz’de son dönem yaşanan 
gelişmeleri gündeme getirdi.

İki ülkenin parlamentoları 
arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, 
Akdeniz coğrafyası başta olmak 
üzere, küresel ve bölgesel 
sorunlar için görüş alışverişinde 
bulunulmasına katkı sağlayacağını 
belirten Şentop, Malta’nın BM 
Güvenlik Konseyi  
2023-2024 dönemi geçici 
üyeliğine seçilmiş olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye 
için AB üyeliğinin stratejik bir 
hedef olmaya devam ettiğini, 
Türkiye-AB ilişkilerinin bel 
kemiğini katılım müzakerelerinin 
oluşturduğunu vurguladı. 

İçinde bulunulan jeopolitik 
sınamaların da Türkiye-AB iş 

birliğini ve Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinin ilerletilmesini zorunlu 
kıldığını belirten Mustafa Şentop, 
sürecin geliştirilmesi için somut 
ve anlamlı adımların atılmasını 
istedi.

TBMM Başkanı Şentop, “Daha 
fazla gecikmeden ve ön koşulsuz 
şekilde Türkiye’nin üyelik 
perspektifinin güçlendirilmesi, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
çalışmalarının başlatılması, iş birliği 
ve istişare mekanizmalarımıza 
yeniden işlerlik kazandırılması, 
mevcut vize serbestisi sürecimizin 
sonuçlandırılması ve bu sağlanana 
kadar kolaylaştırıcı önlemlerin 

alınması, yine göç iş birliğimizin 
yeni gerçekler ışığında gözden 
geçirilmesi ve terörizmle 
mücadelede iş birliğimizin 
güçlendirilmesi gibi hususlarda 
çalışmalarımızı başlatmalıyız.” 
değerlendirmesini yaptı.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki 
gelişmelere de değinen 
Mustafa Şentop, “Komşu ülke 
Yunanistan’ın son dönemde 
Adalar Denizi ve Doğu 
Akdeniz’de gerginliği tırmandıran 
söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri, 
ülkemiz için artık bir güvenlik 
tehdidine dönüşmüştür.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
13 Eylül’de Malta 
Temsilciler Meclisi 
Başkanı Angelo Farrugia 
ve beraberindeki 
heyetle bir araya geldi.

MALTA 
TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 
BAŞKANI 
ANGELO 
FARRUGIA
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Türkiye’nin, kıyılarına çok yakın 
adaların Yunanistan tarafından 
uluslararası anlaşmalar hilafına 
hâlâ silahlandırılmaya devam 
edilmesine göz yummasının 
söz konusu olamayacağını 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak diplomasi ve iş 
birliğinden yanayız. Müzakere 
ile sorunların çözülmesinden 
yanayız. Yunanistan ise iyi 
komşuluk ve dürüst diyalog 
yerine meydan okumayı tercih 
etmektedir. Yunanistan’ın 
Adalar Denizi’ni bir Yunan 

gölüne çevirmek istemesi 
kabul edemeyeceğimiz bir 
durumdur. Hava sahamızın ihlali 
ve uçaklarımıza yönelik tacizler 
de yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. 

Yunanistan, bu tacizlerde Patriot 
ve Rus mamulü S-300 hava 
savunma sistemlerini kullanmaya 
çalışmaktadır; 22, 24 Ağustos 
ve 1 Eylül’de Doğu Akdeniz ve 
Adalar Denizi’nin uluslararası 
hava sahasında NATO görevi ifa 
eden Türk uçaklarına S-300’leri 
kilitlemek suretiyle tacizde de 
bulunmuştur. Bu konuda biz hem 

NATO’ya üye, hem komşu ülkeler 
olmamız dolayısıyla müzakere 
yoluyla bu sorunların çözülmesi 
yönünde görüş ve kararlılığımızı 
ortaya koyduk; ama bu olmadığı 
takdirde Türkiye, sorunlarını, 
problemlerini, meydan okumaları, 
her türlü yöntemle çözebilecek 
kudrettedir.”

Görüşmenin ardından TBMM 
Başkanı Şentop ve Farrugia,  
15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında bombalanan alana 
karanfil bıraktı. Ardından Şentop, 
konuk Meclis Başkanı’na Genel 
Kurul salonunu gezdirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 17 Eylül’de Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Genel 
Sekreteri Asaf Hajiyev’i kabul 
etti.

Görüşmeye dair sosyal medya 
hesabından paylaşımda 
bulunan Şentop şunları kaydetti: 
“Bölgemizdeki etkin parlamenter 
diyalog platformlarından biri 
olan Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ile 
görüşerek 2023’te başlayacak 
dönem başkanlığımız öncesi 
bölgemizdeki son gelişmeleri 
değerlendirdik.”

KEİPA GENEL SEKRETERİ ASAF HAJİYEV
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TBMM Başkanı Şentop, 
Meclisteki kabulünde, 
Türkiye ve İrlanda’nın uzun 

yıllara dayanan ikili ilişkilere 
sahip olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Birçok alanda iyi olan ilişkilerin 
ekonomi, eğitim, bilim, teknoloji, 
sağlık gibi alanlarda daha da 
geliştirilebileceğini belirten 
Şentop, parlamentolar arası 
ilişkilerin de daha ileri seviyeye 
çıkartılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, küresel ve bölgesel 
konularda değerlendirmelerde 
bulunan Şentop, Türkiye’nin 
40 yılı aşkın süredir terörle 

mücadelesini devam ettirdiğini, 
bulunduğu coğrafya itibarıyla 
terör konusunda ağır bedeller 
ödeyerek yaşadığını kaydetti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye 
gibi ülkelerde farklı isimler 
altında faaliyet göstermesinin 
aldatıcı olduğuna dikkati çeken 
Şentop, PKK’nın Avrupa Birliği 
(AB) terör örgütleri listesinde 
tutulması konusunda İrlanda’nın 
desteğini istedi. Sadece PKK 
değil, kullandığı YPG, SDG gibi 
farklı isimlerin de terör listesinde 
olması gerektiğini vurgulayan 
Şentop ayrıca, 15 Temmuz 
darbe girişimini gerçekleştiren 

FETÖ konusunda da uyarılarda 
bulundu.

Şentop, Türkiye’nin, kaçan örgüt 
üyeleriyle ilgili mücadelesini yurt 
içinde olduğu gibi yurt dışında 
da sürdürdüğünü belirtti.

AB ülkelerinin Kıbrıs’ta Türk 
tarafını yok sayan yaklaşımının 
çözümü zorlaştırdığını ifade eden 
Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar’ın sunduğu önerilerin 
desteklenmesini istedi.

Görüşmede, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Akif Çağatay 
Kılıç da hazır bulundu.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
14 Eylül’de İrlanda 
Parlamentosu Dışişleri 
ve Savunma Ortak 
Komitesi Başkanı 
Charles Flanagan ile 
beraberindeki heyeti 
kabul etti.

İRLANDA 
PARLAMENTOSU 
DIŞİŞLERİ VE 
SAVUNMA 
ORTAK KOMİTESİ 
BAŞKANI  
CHARLES 
FLANAGAN

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 202280

TBMM’DEN HABERLER



TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN, KIRGIZİSTAN VE 
TACİKİSTAN’A “DİYALOG” ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
19 Eylül’de Kırgızistan ile Tacikistan Meclis 
Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki 

gerginliğin (sınır çatışması) diyalog yoluyla 
çözülmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı 
Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan 
Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda 
ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler 
için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini 

ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog 
yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten 
Şentop, “Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak 
ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla 
karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek 
için sükûnet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle 
günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin 
önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, 
komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an 
önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SOMALİ FEDERAL 
MECLİSİ BAŞKANI NUR İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Somali Federal Meclisi Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile 
27 Eylül’de yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya 
hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Şentop, 

“Somali Federal Meclisi Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile 
telefonda görüşerek, ikili ilişkilerimiz ve ülkelerimizi ilgilendiren 
bölgesel, küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
18 Eylül’de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Çerkezköy Belediyesi iş birliğiyle 

gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın 
açılışına katılarak konuşma yaptı.

Trakya’nın tek sanayi fuarı olan etkinliğin yıldan yıla 
büyüdüğünü, 2017’de 40 katılımcıyla kurulan fuara 
bugün 112 firmanın katıldığını söyleyen  
Mustafa Şentop, fuarın Trakya’nın sanayi ve üretim 
merkezi kimliğini güçlendirdiğine işaret etti. 

Konuşmasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 
Nancy Pelosi’nin Ermenistan’ı ziyaretine dikkat 
çeken Şentop, aynı ismin geçen ay Tayvan’a 
tartışmalı bir ziyaret düzenlediğini hatırlattı.

Bir ülkenin meclis başkanının başka bir ülkeyi 
ziyaretinin normal olduğunu, ancak bu ziyaretin son 
zamanlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında 
çözülme yoluna giren sorun dikkate alındığında 
“tahrik edici ve krizi yükseltici bir potansiyel 
taşıdığını” söyleyen TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, bu süreçte Azerbaycan’ın  
yanında olduklarını her zaman ifade ettiklerini 
kaydetti.

Meclis Başkanı Şentop, şöyle konuştu: “Biz de buna 
mukabil olarak Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
ile görüştük. Uygun olduğu takdirde bugün 
Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştireceğimizi, 
milletvekillerimizden bu konuda yoğun bir 
talebin olduğunu ifade ettik. Azerbaycan 
Meclis Başkanımızın, bugün İngiltere’ye gitmesi 
gerekiyordu. İngiltere’deki cenaze törenine 
Azerbaycan’ı temsilen katılacak. Biz bu süreçte 
Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu her zaman 
ifade ettik, bunu fiilen de gösterdik. Bundan sonra 
Azerbaycan’ın yanında olmaya kararlılıkla devam 
edeceğimizi ifade ettik.”

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce 
işgal ettiğini, iki ülke arasındaki sorunun çözümü 
için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
tarafından kurulan Minsk Grubuna dahil ülkelerin 
başarılı olamadığını kaydeden Şentop, şöyle konuştu: 
“28 sene içerisinde bu Minsk eş başkanlarından 
birisinin meclis başkanının Ermenistan’ı ziyaret 
ettiğini hatırlamıyorum. ABD Temsilciler Meclisi 
başkanlarından birinin de Ermenistan’ı ziyaret ettiğini 
hatırlamıyorum. Sadece Ermenistan da yetmez 
-çünkü bir anlaşmazlık varsa tarafı olur- Azerbaycan’ı 
da ziyaret ettiğini hatırlamıyorum.

Uluslararası birçok kurumun Ermenistan’ı işgalci 
olarak tespit ve ilan ettiği bu 28 yıllık süreç 
içerisinde hiçbir adım atmayan, kılını kıpırdatmayan 
Minsk Grubu eş başkanlarından birisi olan ABD’nin 
Meclis Başkanı’nın tam Azerbaycan’ın artık ‘Madem 
bu sorunu çözemiyorsunuz ben bu sorunu kendim 
çözerim.’ dediği ve inisiyatif aldığı, hakikaten 
de kendi topraklarını işgal altından kurtardığı bir 

ÇERKEZKÖY 
ENDÜSTRİYEL 
FUARI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Çerkezköy 
Belediyesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarı’nın açılışına 
katıldı. Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Çerkezköy 
Belediyesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarı’nın açılışında 
konuşma yaptı.
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süreçte ziyaret etmesini bölge 
barışına, dünya barışına faydalı 
olacak, iyi niyetli bir tavır olarak 
görmüyorum.”

Şentop, dünyanın farklı 
bölgelerinde etkili olabilmek için 
tedirginlikler ve istikrarsızlıklar 
meydana getirmeye çalışmanın 
büyük bir devletin yürüteceği bir 
politika olmaması gerektiğine 
işaret ederek yeni bir dünyanın 
kurulduğu bu dönemde 
küçüğüyle büyüğüyle tüm 

ülkelerin uluslararası hukuka 
saygılı, adalet ve barış ilkeleri 
doğrultusunda hareket etmesinin 
çok daha elzem hale geldiğini 
dile getirdi. Uluslararası hukukun 
Azerbaycan’a tanımış olduğu, 
işgal altındaki topraklarının 
kurtarılması yönündeki hakların 
bilinci içerisinde başından 
beri Azerbaycan’a destek 
verdiklerini kaydeden Şentop, 
“Ermenistan’ın da Kafkasya’da 
barış ve istikrarın devamından 
yana bir tutum geliştirmesi 
gerektiğini söylüyoruz. Bu, başta 
Ermenistan’da yaşayan insanlar 

için, bütün bölgemiz için de çok 
önemli bir husustur.” dedi.

Fuarda Vali Aziz Yıldırım, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak ve Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Süleyman 
Kozuva da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Şentop, 
en çok ihracat yapan firma 
temsilcilerine plaket verdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin 
ardından TBMM Başkanı Şentop 
ve protokol üyeleri, stantları 
gezdi.

TBMM Başkanı 
Şentop, ABD 
Temsilciler 

Meclisi Başkanı 
Nancy Pelosi’nin 

Ermenistan’ı ziyaretini 
bölge barışına faydası 

olacak, iyi niyetli 
bir tavır olarak 

görmediğini ifade etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 18 Eylül’de Tekirdağ’ın 
Kapaklı ilçesinde Nazmiye 
Seyfettin Koçak Ortaokulu ve 
kamu eğitim yatırımlarının toplu 
açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 
törende yaptığı konuşmada, 
eğitim yatırımlarının 

salgına rağmen kısa sürede 
tamamlandığını söyledi.

301 derslik, 14 okul ve 800 
kişilik spor salonuyla Kapaklı’ya 
kazandırılan eğitim yuvalarının 
toplu açılışını gerçekleştirmekten 
mutlu olduğunu belirten 
Şentop, şöyle devam etti: “2022-
2023 eğitim öğretim yılında, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılına koşar adım yaklaştığımız 
sayılı günler içinde, günümüz 
modern eğitimine uygun olarak 
yapılan binalardan yetişecek 
yavrularımızın vatana, millete 
hayırlı ve becerikli evlatlar 
kazandırmasını Cenabıhak’tan 
niyaz ediyorum. Devletimiz ve 
hayırsever hemşehrilerimizin 
iş birliğiyle yaptırılan eğitim 
kurumlarıyla iftihar ediyorum.”

Şentop, hayır hasenata el veren, 
yardımlarını esirgemeyen 
hayırseverlere ve bu projelerin 
hayata geçme aşamasında 
var olan bütün emekçilere 

teşekkür ederek, “Yapılan 
çalışmaların, iyiliklerin artarak 
çoğalmasını başka yüce gönüllü 
kardeşlerimize de yol açmasını, 
örnek olmasını temenni ediyorum. 
İyilik ve erdem kaynakları her 
daim coşkun olan memleketimin 
güzel insanlarına, yüce 
gönüllerine; gelecek nesillerin 
yetişmesine sundukları katkılardan 
dolayı, ebediyete kadar isimlerinin 
hayırla yâd edilmesine vesile 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Şentop, sağ elinin verdiğini sol 
elinden saklayan bir edebe 
sahip milletin okul, hastane, cami 
gibi yaptıkları hayır hasenatın, 
örnek teşkil etmesi bakımından, 
toplumun geneline yayılması için 
duyurulmasının önem arz ettiğini 
dile getirdi.

Toplumlarda adaleti tesis için 
gelir eşitliği duyarlılığıyla insanı 
yaşatmayı kendine vazife edinen 
bir medeniyetin, halen devam 
eden ve inşallah ebediyete 
kadar da devam edecek güzel 
hasletlerini taşıyan bir millet 
olduklarını vurgulayan Şentop, 
“Nerede bir yetim, nerede bir 
mazlum ve masum varsa arayıp 
bulan ve ihtiyacını gideren İslam 
ahlakıyla ahlaklanmış insanlar 
diyarında yaşamanın genetik 
kodlarını taşıyan halkımız var. 
Hayır ve hasenatta bulunmak, bu 

coğrafyanın mayasında mevcut 
olsa da özellikle salgın dönemiyle 
başlayan ve henüz aşılamayan 
birtakım olumsuz ekonomik 
şartlarda daha çok birbirimize 
ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Şentop, şunları kaydetti: “İnsan, 
hayvan ya da nebatat diye 
ayırmadan iyilik duygularıyla 
hareket edenlere selam olsun. 
Hangi dinden, hangi ülkeden 
olursa olsun iyilikle hareket eden 
insanlar; toplumun çimentosu, 
sosyal bağların lokomotifidir. 
Bugün yaptıkları iyiliklerle 
toplumumuza önderlik eden 
bütün hemşehrilerime tekrar 
teşekkür ediyorum. Bulaşıcı olan 
iyilik ve güzelliklerin toplumun 
geneline yayılmasını temenni 
ediyorum. İyi işler, güzel 
eylemler, kişilerin, iç huzuru ve 
mutluluğunun anahtarıdır. Hayır 
ve iyilikte yarışan insanların iç 
doyumu dünya nimetleriyle tesis 
edilemeyecek kadar ulvidir.”

Konuşmaların ardından Şentop, 
hayırseverlere plaket verip 
okulun bahçesine fidan dikti. 
Şentop daha sonra okulun 
açılışını yaparak, sınıfları gezip 
öğrencilerle sohbet etti.

Ardından Şentop, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan İmam Hatip 
Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TEKİRDAĞ’DA OKUL VE 
KAMU EĞİTİM YATIRIMLARININ AÇILIŞINI YAPTI
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir 
grup milletvekili ile çıktığı Balkan 
ülkeleri ziyareti programına Batı 
Trakya’yı da dahil etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
programına Gümülcine Müftüsü 
İbrahim Şerif’i makamında 
ziyaretiyle başladı.

Daha sonra Gümülcine Türk 
Gençler Birliğini (GTGB) ziyaret 
eden Şentop başkanlığındaki 
heyeti, Birlik Başkanı Sedat Hasan 

karşıladı. Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop ve beraberindeki heyet, 
burada bir süre birlik üyeleriyle 
görüştü.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
BATI TRAKYA’DA ZİYARETLERDE 
BULUNDU

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Batı Trakya temasları 
kapsamında 22 Eylül’de 
İskeçe ve Gümülcine 
kentlerinde ziyaretlerde 
bulundu.
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Gümülcine’deki programını 
tamamlayan heyet daha sonra 
İskeçe’ye hareket etti.

Şentop ve beraberindekiler, 
temmuzda 57 yaşında kanser 
hastalığı nedeniyle vefat eden 
merhum İskeçe Müftüsü Ahmet 
Mete’nin kabrine ziyarette 
bulundu.

Mustafa Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, Batı Trakya’da 
soydaşlarla hasbihal etmenin, 
onlara selam vermenin, vefat 
edenlerin kabrini ziyaret etmenin 
çok kıymetli olduğunu söyledi. 
Rahmetli Ahmet Mete’nin büyük 
hizmetleri olduğunu ifade 
eden Şentop, “Kendisine tekrar 
Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük 
hizmetleri geçmiş bir kardeşimiz, 
arkadaşımız, dostumuzdu.” dedi.

Bu toprakların Türkiye’de 
yaşayanlarca da yakından takip 
edildiğini vurgulayan Şentop, 
“Yüzyıllarca bir arada yaşamışız. 
Aynı kültürü, aynı dini, aynı 
medeniyeti paylaşmışız. Ayrıca 
üstelik 100 yıl önce yapılan 
anlaşmalarla bir hukuki durum, bir 
statü var. O çerçevede burada 
yaşayan kardeşlerimizin hakları, 
özgürlükleri, yaşamış oldukları 
sıkıntılar ve mahrumiyetler, 
Türkiye’de yaşayan 85 milyonun 
takibindedir. Biz Türkiye 
olarak burada yaşayan, başka 
coğrafyalarda da yaşayan bütün 
soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, 
aynı kültürü, medeniyeti, tarihi 

paylaştığımız 
bütün insanların 
hakları ve 
hukuklarıyla 
ilgili olarak 
bir hassasiyet 
içerisindeyiz.” 
ifadelerini 
kullandı.

Şentop, şöyle 
devam etti: 
“Sadece Türkiye’nin hassasiyeti 
değil, dünyanın gittiği nokta da 
odur. Uluslararası sözleşmeler, 
insan hakları sözleşmeleri, 
medeni ülkelerin vatandaşlarına 
uyguladıkları, tanımış oldukları 
statüler, haklar, bunların hepsi 
yaşadığımız dünyada, bilhassa 
Avrupa kıtasında önemli bir 
husus ve durum. Türkiye’de 
yaşanan durumlarla ilgili olarak 
hiç alakası olmayan Avrupa 
ülkeleri, Belçika’dan, İngiltere’den, 
Hollanda’dan gelen milletvekilleri, 
parlamenterler ‘Türkiye’de o 
niye böyle oluyor, bu niye böyle 
oluyor?’ diye soruyor. Niye? 
Çünkü insan hakları, demokratik 
haklar, özgürlükler, hürriyetler 
artık günümüz dünyasında hangi 
ülkede yaşıyorsa yaşasın herkesin 
alakasını çeken, dikkatini çeken, 
standartlarının yükselmesini talep 
ettiği bir husustur. Dolayısıyla 
bizim de hiçbir anlaşma vesaire 
olmasa bile, tarih boyunca 
yüzyıllarca beraber yaşamış 
olduğumuz insanların durumunu 
takip etmek bizim için de çok 
önemli, kıymetli.”

Ardından İskeçe Müftüsü Mustafa 
Trampa’nın makamına geçen 
Şentop yeni seçilen müftüye 
görevinde başarı diledi.

Şentop daha sonra İskeçe Türk 
Birliğini (İTB) ziyaret etti. Şentop’u 
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve 
çocuklar karşıladı.

Ahmetoğlu, Şentop’a adında 
“Türk” ismi geçtiği için sökülen 
tabelanın yerini göstererek hukuki 
mücadelelerinin sürdüğünü 
söyledi.

Ozan Ahmetoğlu, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin bu 
uygulama nedeniyle Yunanistan 
aleyhine karar vermesine rağmen 
Yunanistan’ın AİHM kararını 
uygulamadığını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop’a 
ziyaretlerinde milletvekillerinin 
yanı sıra, Türkiye’nin Atina 
Büyükelçisi Burak Özügergin 
ile Türkiye’nin Gümülcine 
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu 
eşlik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 24 Eylül’de Pendik’te 
gerçekleştirilen Armelsan’ın  

(Armelsan Savunma Teknolojileri 
A Ş) Yeni Ar-Ge Merkezi Açılış 
Töreni’ndeki konuşmasında, 
Türkiye’de son yıllarda kamu ve 
özel sektör şirketleri marifetiyle 
gerçekleştirilen stratejik yatırımlar 
arasında en çok dikkati çekenin 
savunma sanayii alanında 
yapılanlar olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük 100 savunma 
şirketi arasında 7 Türk şirketi 
bulunduğunu belirten Mustafa 
Şentop, bu şirketlerin sayısının 
daha da artacağına inandığını dile 
getirdi.

AR-GE faaliyetlerinin önemini 
anlamak için 21. yüzyılda ülkelerin 
geçirdikleri değişimi görmenin 
çok önemli olduğunu kaydeden 
Şentop, “Bu değişim, dönemler 
ve dalgalar halinde devam 
etmekte ve ülke ekonomilerine 
gelişmek için fırsatlar sunmaktadır. 
Bunların değerlendirilmesinde 
Almanya, Çin, Güney Kore 
gibi ülkeler somut örneklerdir. 
Saydığım ülkelerin tamamında 

büyümenin ardındaki gerçek itici 
güç, siyasi istikrarla birlikte AR-GE 
faaliyetlerine verilen önem ve 
bu alanlarda yapılan yatırımlar 
olmuştur.” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, AR-
GE’ye yapılan harcamaların hem 
şirketlerin büyümesini sağladığına 
hem de ülke ekonomilerinin 
gelişmesinde bir güç olduğuna 
işaret ederek, dünya ticaretinin - 
2020 yılında bir miktar daralsa da 
- 2021’de yeniden büyüme yoluna 
girdiğini ve toplam ticaretin 20 
trilyon dolara ulaştığını aktardı.

Aynı süreçte dünya 
ekonomilerinin toplam gayrisafi 
hasılasının 95 trilyon dolara 
ulaştığını belirten Şentop, oluşan 
gayrisafi hasıladan en büyük 
payı dünyada önde gelen birkaç 
gelişmiş ülkenin aldığını söyledi.

Şentop, sözlerine şöyle devam 
etti: “21. yüzyılın sonlarına kadar 
dünyanın en büyük şirketleri, 
petrol ve otomotiv alanındaki 
şirketlerdi. Bugün ise bu sıralama 
değişmiştir. Artık bilgisayar, 
elektronik, yazılım ve internet 
alanında faaliyet gösteren 
şirketler günümüzün en büyük 
ve en hızlı büyüyen şirketleri 
haline gelmiştir. Piyasa değerleri 
milyarlarca dolar eden bu 

şirketlerin kendileri ve bulundukları 
ülkeler, devletler, araştırma ve 
geliştirmeye özel önem veren 
devletlerdir, ülkelerdir. Bugün 
AR-GE harcamalarında lider ülke 
Amerika Birleşik Devletleri’dir. 
Dünyadaki araştırma, geliştirme 
harcamalarının dörttte biri 
Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Onu 400 milyar dolara yakın 
harcamasıyla Çin takip ediyor. 
Bu iki ülkenin küresel gayrisafi 
hasıladan aldıkları pay ise toplam 
yüzde 40’ı aşmaktadır. Bu oran, 
ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, 
ekonomilerinin büyüklüklerine 
göre de azalarak devam 
etmektedir.”

Türkiye’de ise geçmişte AR-GE’nin 
ihmal edilmiş bir konu olduğunu 
belirten Şentop, “Ancak hemen 
her alanda olduğu gibi son 
yıllarda AR-GE konusunda da bir 
zihniyet devrimi gerçekleşmiştir. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
yapılan bu 20 yıldaki gelişimin, 
değişimin en önemli unsuru 
nedir diye sorulduğunda 
verilmesi gereken cevap, benim 
kanaatimce bir zihniyet devrimidir. 
‘Al-kullan’ anlayışının yerini ‘üret-sat’ 
anlayışının almasından itibaren 
AR-GE’ye hem devletimiz hem de 
özel şirketlerimiz gereken önemi 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Pendik’te 
gerçekleştirilen 
Armelsan Yeni Ar-Ge 
Merkezi Açılış Töreni’ne 
katılarak konuşma yaptı.

ARMELSAN 
YENİ AR-GE 
MERKEZİ 
AÇILIŞ 
TÖRENİ
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vermeye başlamışlardır. Son 
yıllarda artan üretim ve ihracat 
kapasitemizin arkasında AR-GE 
harcamalarına ayrılan kaynak 
çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Gayrisafi pastadan ayrılan miktarın 
artmasının yanı sıra 2002 yılında 
AR-GE faaliyetlerinde çalışan 
kişi sayısı bugüne kıyaslandığı 
zaman 2,5 kattan fazla artmıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Armelsan’ın suyun altıyla 
ilgilenen bir çalışma alanını tercih 
ederek gözle görülmeyen, 
ancak Türkiye’nin güvenliği için 
çok değerli olan bir konuya 
odaklandığına dikkati çekerek, 
“Yerli gemi inşaat sanayisinde ve 
uzantısı olan su altı teknolojisinde 
artık uluslararası ölçekte rekabet 
edebilecek bir konuma ulaştık. 
Yerli ve millî gemilerimize, 600 
metre derinliğe kadar olan bütün 
denizaltılarımıza hayat desteği 
veren, personelini o derinliklerde 
gerektiğinde kurtaracak her türlü 
kabiliyete sahip, tam teşekküllü 
tıbbi imkânlarla donatılmış 
araçlarımızla gurur duyuyoruz.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin, millî teknolojilerin 
önünü açacak, insansız ve 
otonom su altı araçlarının üretimi 
çalışmalarına hızını artırarak 
devam ettiğini anlatan Şentop, bu 
çalışmaların son yıllarda fevkalade 
büyük gelişmeler gösteren SİHA 
ve İHA’lar olduğunu belirtti.

Şentop, bu tür çalışmaların 
Türkiye’nin etki alanını ve gücünü 
artırmaya hizmet edeceğini 
kaydederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Nükleer tehditler, bütün 
dünyanın uyacağı bir şekilde ve 
yoğunlukta dile getiriliyor. Savaş 
artık geçmiş asırların silahlarıyla 
değil, 21. asrın teknolojik harp 
teknikleriyle gerçekleşecektir. Bu 
yeni teknolojiler insanlar arasındaki 
mesafeyi daralttıkça tahribat ve 

ölüm oranlarında da 
artışları müşahede 
ediyoruz. Bu durum, 
bütün dünya için 
büyük bir tehdittir. 
Barış ve huzurun 
teminatı Türkiye’nin 
bu teknolojilere 
sahip olması ve bu 
alanlarda yatırım 
yapması, denge 
ve caydırıcılık 
bakımından, millî 
menfaatlerimizin 
himayesi 
bakımından çok 
önemlidir. Hiç 
kimseyle düşman 
olmak istemeyiz. 
Ancak bize 
düşmanlık edecek olanlardan 
daha güçlü ve teknolojik olarak 
onlara göre daha donanımlı 
olmak mecburiyetindeyiz. 
Özellikle başkalarının rüzgârıyla 
yelken açan Yunanistan gibi 
lokomotif değil, vagon devletler 
için söylenecek bir tek sözümüz 
vardır, bizim muhatabımız esasen 
kuklalar değil onları idare eden 
kuklacılardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
‘Dünya beşten büyüktür.’ ifadesi 
eski dünya düzenine karşı çok 
önemli bir cevaptı. Son Birleşmiş 
Milletler toplantılarında o beş 
ülkenin başkanlarının da arasında 
bulunduğu birçok kişi artık beşten 
büyük bir dünya gerçeğini kabul 
ettiklerini ortaya koydu. Düzenin 
değişmesi gerektiğini bizzat onlar 
ifade ettiler. Bu sebeple yeni 
dünya düzeni, fiilen ve resmen 
aslında başlamıştır. Covid-19 
sonrası ortaya çıkan ekonomik 
daralmalar ve restleşmeleriyle 
vahşi kapitalist düzenlerin ve 
egemenlerin dünyayı hazin 
noktalara düşürdüğü zamanlardan 
geçiyoruz. Her zamankinden 
daha temkinli ve kararlı politikalar 
izliyor olmamız dünya barışı 
bakımından çok çok önemli 

bir katkıdır. Tarih bunun böyle 
olduğunu da gösterecektir.”

Türkiye’nin, bulunduğu 
coğrafyanın karakteri sebebiyle 
yeni zorluklarla karşı karşıya 
olduğuna işaret eden Mustafa 
Şentop, çalışmalara ve yeni 
teknolojilerle verilecek desteklere 
Türkiye’nin ve yeni dünya barışının 
ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Şentop, “Gözümüzü bir tek saniye 
kapatmamıza izin vermeyen 
bu coğrafyada ayakta kalmak 
için daima temkinli olmak 
mecburiyetindeyiz. Armelsan 
ulusal ve uluslararası boyutta 
en üst düzeyde yerli ve millî 
katkıyla Türk savunma sanayiinin 
ihtiyaçlarını karşılamak, ileri 
teknoloji ve yaratıcı, sürdürülebilir 
çözümler sunmak amacıyla 
faaliyetlerine başlamıştır.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve 
beraberindekiler, Armelsan’ın 
açılan merkezini gezerek, 
savunma sanayisinde kullanılan 
cihazlar hakkında bilgi aldı. 
Şentop, Armelsan’ın Şeref 
Defteri’ne imza attı.
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Meclis Başkanı Şentop 
görüşmede, son 
dönemde Kanada ile 

Türkiye arasında gerçekleştirilen 
temaslarda yaşanan artışı 
memnuniyetle karşıladıklarını 
söyledi.

Şentop, parlamentolar arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinin de özel 
bir önem taşıdığını belirterek, 
“Parlamenterlerimiz arasında 
oluşturacağımız diyalog ve iş 
birliği ortamı, aramızdaki anlayışın 
güçlenmesine katkıda bulunacak, 
ikili ilişkilerimize olumlu 
yansıyacak ve teşvik edici bir rol 
oynayacaktır.” dedi.

Kanada ile ikili ticaret hacminin 
yeniden yükselişe geçmesinin 
memnuniyet verici olduğunu 
ifade eden Mustafa Şentop, “İkili 
ticaret hacmini 5 milyar dolara 
taşıma hedefi doğrultusunda 
çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Bizler de parlamentolar arası 
temas ve çalışmalarımızla hem 
ülkelerimizin hem halklarımızın 
yararına sonuçlara vesile olan bu 
süreçlere katkıda bulunabiliriz.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
terörle mücadele ve güvenlik 
konularında da iki ülkenin daha 
yakın çalışmasının önemine işaret 
ederek, şunları kaydetti:

“Terörle mücadeleyi de iş birliğini 
geliştirmemiz gereken önemli 
alanlardan biri olarak görüyorum. 
NATO müttefiki iki ülke olarak 
güvenlik konularında daha yakın 
ve güçlü bir iş birliği yapılması 
gerektiği kanaatindeyim. Türkiye 
hem yurt içinde hem de yurt 
dışında mevcudiyetini sürdüren 
çok sayıda terör örgütüyle aynı 
anda mücadele ediyor. PKK/PYD/
YPG/SDG, FETÖ, DEAŞ ve El-Kaide 
dahil pek çok terör örgütüyle 
mücadelemiz kararlılıkla devam 
ediyor. PYD/YPG/SDG ve PKK 
aynı terör örgütüdür. Bu esasen 
tüm muhataplarımızca bilinen 
ama görmezden gelinen bir 
husustur. Terör örgütleri için 
sınırlar ve ahde vefa yoktur. 
Dolayısıyla terörle mücadelede 
başarıya ancak tüm devletlerin 
istisnasız, kayıtsız ve samimi, 
ilkesel bir duruşuyla ulaşılabilir. 
Aksi takdirde bu örgütler şartlar 
değiştiğinde herkes için büyük 
tehdit oluşturur.”

Fetullahçı Terör Örgütü 
ile mücadeleye de dikkati 
çeken Şentop, “Malumunuz 
bu hain örgüt, ülkemizde bir 
darbe girişiminde bulunmuş, 
demokrasimizi hedef almış ve 
sivilleri katletmekte tereddüt 
etmemişti. FETÖ, bir terör 
örgütü olmasının yanı sıra 
küresel hedefleri olan bir suç ve 
casusluk örgütüdür. FETÖ sadece 
ülkemiz için değil, mevcudiyet 
ve faaliyet gösterdiği tüm 
ülkeler için de ciddi bir güvenlik 
sorunu teşkil etmektedir. Bu 
konuda Kanada makamlarından 
da FETÖ tehdidine karşı 
müteyakkız olmalarını bekliyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Ukrayna’daki gelişmelerin, ülkeler 
arasındaki savunma iş birliğinin 
önemini ve Türkiye’nin NATO 
bünyesinde üstlendiği kilit rolü bir 
kez daha gözler önüne serdiğini 
belirterek, “Bu kritik dönemde 
Kanada’nın Türkiye’ye askerî 
malzeme ve hizmet ihracatında 
uyguladığı kısıtlamaların 
müttefiklik ruhuna uygun şekilde 
bir an önce kaldırılmasını arzu 
ediyoruz.” dedi.

KANADA 
SENATOSU 
BAŞKANI  
GEORGE  
FUREY
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 24 Eylül’de 
Kanada Senatosu 
Başkanı George Furey ile 
görüştü.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TBMM tarafından 
Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” 
unvanı verilişinin yıl dönümü ile 
19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
19 Eylül Gaziler Günü 
nedeniyle sosyal medya 

hesabından mesaj yayımladı. 

Şentop mesajında, “Vatanımız, 
milletimiz ve mukaddes 
değerlerimiz uğrunda canlarını 
feda eden tüm kahramanlarımıza 
şükranlarımızla... Meclisimiz 
tarafından Mustafa Kemal 

Atatürk’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 
yıl dönümü ile Gaziler Günü’nü 

yürekten kutluyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
2 Ekim’de Endonezya’da bir futbol 
müsabakasında yaşanan izdihamda hayatını 
kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İskeçe 
Müftülüğüne seçilen 
Mustafa Trampa’yı 
telefonla arayarak 
tebrik etti.

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop,  
10 Eylül’de sosyal 

medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, 
Batı Trakya’daki soydaş 
Müslüman Türklerin 
İskeçe Müftülüğüne 
seçtikleri Mustafa Trampa’yı arayarak tebrik ettiğini 
belirtti.

Bu zor ve önemli görevde Trampa’ya Allah’tan 
yardım ve başarı dileyen Şentop, “Türkiye olarak 
her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam 
edeceğiz.” ifadesini kullandı.

GAZİLER GÜNÜ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
ENDONEZYA HALKINA 
TAZİYE MESAJI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
YENİ SEÇİLEN İSKEÇE 
MÜFTÜSÜ TRAMPA’YA  
TEBRİK TELEFONU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’nın 
Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, 
futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 

hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile 
getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda 
bulunan Mustafa Şentop, şu ifadelere yer verdi: 
“Endonezya’da bir futbol müsabakasında yaşanan 
can kayıplarını derin bir üzüntüyle öğrendik. 
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş 
Endonezya halkına en içten taziyelerimi iletiyor, can 
kaybının artmamasını temenni ediyorum.”
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Valiliği ziyaret eden 
Şentop’u, Vali Avni Çakır, 
AK PARTİ Kastamonu 

milletvekilleri Hakkı Köylü ve 
Metin Çelik, Belediye Başkanı 
Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri 
karşıladı.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan 
Meclis Başkanı Şentop, daha 
sonra Vali Çakır’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Şentop, valiliğin ardından 
Kastamonu Belediyesini ziyaret 
etti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, 
Şentop’a çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

TBMM Başkanı Şentop, daha 
sonra Kastamonu Üniversitesi 

Sezai Karakoç 
Salonu’nda, 
üniversitenin 
2022-2023 
akademik yılının 
açılışına katıldı.

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, “Jeostratejimiz 
bize imkânlar sunuyor.  
Bizim bunu imkâna, fırsata 
dönüştürmemiz, Türkiye’yi 
bölgesinde dünyada etkin bir 
ülke haline getirmemiz gerekiyor. 
Bu mücadele sadece siyasetin 
mücadelesi değil, hocalarımızın, 
öğrencilerimizin, iş dünyamızın, 
hepimizin ortak bir mücadelesidir. 
“ dedi.

Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 
Akademik Yılı açılış töreninde 
konuşan Şentop, yeni eğitim 

öğretim yılının tüm öğrencilere 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Kastamonu’nun Millî Mücadele’nin 
kilit şehirlerinden biri olduğunu 
vurgulayan Mustafa Şentop, İstiklal 
Yolu’nun buradan başladığını 
hatırlattı.  Üniversitelerin Türkiye’de 
kuruldukları, geliştikleri tarihten 
bu yana çok önemli bir noktaya 
geldiğini söyleyen Şentop, 
özellikle son 20 yılda üniversite 
sayısında ciddi artış olduğuna 
işaret etti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 
KASTAMONU’DA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kastamonu Üniversitesinin 
yeni akademik yılının açılışına 
katılmak ve ziyaretlerde bulunmak 
üzere 26 Eylül’de Kastamonu’ya gitti.
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Meclis Başkanı Şentop, “Şu an 
itibarıyla kamu üniversitesi olarak 
131 üniversitemiz, vakıf üniversitesi 
olarak da 78 üniversitemiz var. 
Toplam 209 üniversite var. Her 
ilimizde en az bir üniversite 
bulunuyor.” diye konuştu.

Üniversitelerin açıldığı zamanlarda 
akademisyen eksikliği ve fiziki 
eksiklikler nedeni ile “Üniversite 
açmak doğru mudur?” diye 
tartışmalar olduğunu anlatan 
Şentop, “Nihayetinde 2006’da 
açılan Kastamonu Üniversitemiz 
bugün geldiğimiz noktada 29 
bine yakın öğrenci ile faaliyet 
gösteriyor. Kendi akademisyenini 
yetiştirmiş durumda. Bir yerde 
üniversiteyle ilgili bu adımları 
atmak gerekiyordu. Her 
şehirde bir üniversite olması ve 
üniversiteler arası kalite yarışının 
devam etmesi gerekmektedir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın değişim içinde 
olduğunu vurgulayan Mustafa 
Şentop, şunları dile getirdi:

“Dünya çok önemli bir değişim 
içinde. Yirminci yüzyıl başlarında 
iki büyük savaşla dünya düzeni 
kurulmaya çalışıldı ama esasen 
bir düzen kurulamadı. Bir ara 
dönem, bir devre arası gibi 
ortaya çıktı. Nitekim 20. yüzyılın 
sonlarında, 20. yüzyılın bütün 

paradigmaları, birçok kurum, 
kuruluş etkisiz hale geldi. Yaşanan 
pandemi ile beraber, değişimin 
hızlandığını görüyoruz. Bir mahiyet 
değişimi ile de karşı karşıyayız. 
En son, yakın coğrafyamızda 
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması 
ile ortaya çıkan bir savaş var. Bu 
savaşın sadece bölgemiz değil, 
bütün dünyayı, dünya barışını 
etkileyebilecek bir mahiyet 
kazanması potansiyel olarak 
mümkün gözüküyor.”

Türkiye’nin çok önemli bir 
coğrafyada yer aldığına işaret 
eden Şentop, “Türkiye’nin 
jeostratejisi çok önemli. Bunun 
bize kazandırdığı birtakım 
avantajlar, birtakım dezavantajlar 
da var. Çatışmaların yoğun 
olduğu bir coğrafyadayız. 
İstikrarsız ülkelerin, yönetilemez 
hale gelen ülkelerin bulunduğu 
coğrafyadayız. Irak, Suriye, 
ambargolarla köşeye sıkıştırılan 
İran, hemen kuzeyimizde Ukrayna, 
Rusya, bir yanımızda Yunanistan. 
Böyle bir coğrafyadayız.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye’ye 
yönelik zaman zaman bazı 
eleştiriler yapan yurt dışındaki 
muhataplarımıza, ‘Böyle bir 
coğrafyada sizin ülkeniz olsaydı 
herhalde uzun bir zaman yaşama 

imkânı bulamazdınız.’ diye 
ifade ettim. Jeostratejimiz bize 
imkânlar sunuyor. Bizim bunu 
imkâna, fırsata dönüştürmemiz, 
Türkiye’yi bölgesinde, 
dünyada etkin bir ülke 
haline getirmemiz gerekiyor. 
Bu mücadele sadece 
siyasetin mücadelesi değil, 
hocalarımızın, öğrencilerimizin, 
iş dünyamızın, hepimizin ortak 
bir mücadelesidir. Yeni bir 
dünya kurulacak ve bunun 
20. yüzyılın paradigmaları ile 
sürmesi mümkün değil.”

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, bilginin doğru 
kullanılmasının önemine de 
değinerek şunları kaydetti: 

“Bir merkezimizin olması lazım. 
Yerlilik anlamında söylüyorum. 
Evrensel bilgiyi edinmek, o 
anlamda çok iyi yetişmiş olmak 
gereklidir ama yeterli değildir. 
Bunu en son Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün karşılaştığımız 
yapılanmasında görüyoruz. 
Türkiye’nin en zeki çocuklarını en 
iyi şartlarda yetiştirmeye çalıştılar 
ama, onlar Türkiye’de darbe yaptı, 
anayasal düzene karşı geldi. 251 
vatandaşımızın şehit olmasına, 2 
bin 550 civarında vatandaşımızın 
yaralanmasına sebebiyet verdiler. 
Çok iyi yetiştirilmiş bir insanın aynı 
zamanda Türkiye’ye aidiyet hissi 
içinde olması lazım.”

Kastamonu Üniversitesi 
Sezai Karakoç Salonu’nda 
gerçekleştirilen programa, 
Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK 
PARTİ Kastamonu milletvekilleri 
Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP 
Kastamonu Milletvekili Hasan 
Baltacı, Belediye Başkanı Galip 
Vidinlioğlu, Eski Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu, Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Hamdi Topal ve Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Harun Çiftçi de katıldı.
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, ALMANYA 
FEDERAL MECLİSİ 
BAŞKAN YARDIMCISI 
KUBICKI’NİN 
CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A YÖNELİK 
SÖZLERİNİ KINADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Almanya 
Federal Meclisi Başkan 
Yardımcısı Wolfgang 
Kubicki’nin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
hakkındaki sözlerini, Almanya 
Federal Meclisi Başkanı 
Baerbel Bas’a gönderdiği 
mektupla kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, 
sosyal medya hesabından 
28 Eylül’de yaptığı 

paylaşımda şu ifadelere yer 
verdi: “Almanya Federal Meclisi 
Başkanı’na bir mektup yazarak, 
yardımcılarından Kubicki’nin 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
yönelik hakaretamiz ifadelerinin 
bizim ve halkımızın nezdinde 
yarattığı olağanüstü infiali 
dile getirip, bu ifadeleri 
şiddetle kınadığımızı belirttim. 
Türkiye-Almanya ilişkilerini 
tahrip etmeye yönelik bu 
seviyesiz tutuma karşı harekete 
geçilmesini bekliyoruz.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, PAKİSTAN VE ENDONEZYA’NIN 
ANKARA BÜYÜKELÇİLERİNİ KABUL ETTİ

Türkiye’deki görev süresi sona erecek olan 
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Sirus Seccad Gazi, 27 Eylül’de TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop’a veda ziyaretinde bulundu. 

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ve 
ziyaretinden dolayı Gazi’ye teşekkür etti.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu 
Muhamad Iqbal’i de 27 Eylül’de kabul eden 
Şentop, bu ziyarete ilişkin de sosyal medya 

hesabından “Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad 
Iqbal’i Meclisimizde kabul ederek, ülkelerimizi 
yakından ilgilendiren ikili ve çok taraflı meseleler 
hakkında bilgi aldık.” paylaşımında bulundu.
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TBMM Başkanı Şentop,  
28 Eylül’de Uluslararası 
Kadın Forumu (IWF) Türkiye 

ve Bahçeşehir Üniversitesi iş 
birliğinde hayata geçirilen “Karar 
Mekanizmalarında Kadın Liderler 
Projesi” kapsamında, Türkiye’de 
çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış 
kadınları TBMM Başkanlığı 
Konutu’nda ağırlayarak ödül 
verdi.

IWF Türkiye ve Bahçeşehir 
Üniversitesince kamuda ve 
özel sektörde kendi alanlarında 
lider ve öncü karakterleriyle 
çevrelerine ilham veren kadınların 

tespit edildiği proje 
kapsamında, çeşitli kamu 
kurumları ve Türkiye’nin 
ilk 100 sanayi ve ticari 
kuruluşu kategorilerinde 
100 kadın lider belirlendi.

Aralarında Nevşehir 
Valisi İnci Sezer Becel, 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ve birçok rektör 
ve yöneticinin de 
bulunduğu isme ödüllerini 
veren Şentop bu tür 
değerlendirmelerin ve ödüllerin 
teşvik edici ve ilham verici 
olduğunu söyledi.

Ödüle layık görülenleri 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
TBMM Başkanı Şentop, “Bu 
değerlendirmede şüphesiz 
birçok kriter vardır. Bu nihai bir 
ölçü olabilecek şey değil, fakat 

bu tür değerlendirmelerin, 
ödüllerin, plaketlerin teşvik 
edici bir yönü var. Burada 
olmayan insanlar için de ilham 
verici bir yönü var. Kadınların 
yönetici olarak ön plana çıkması 
bakımından Türkiye oldukça iyi 
yolda. Sayın Cumhurbaşkanımız 
bu konuda hakikaten teşvik 
edici. Bizler de oldukça önem 
gösteriyoruz.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
“KARAR MEKANİZMALARINDAKİ 
KADIN LİDERLER”E ÖDÜL VERDİ
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
kadınların yönetici 
olarak ön plana çıkması 
bakımından Türkiye’nin 
oldukça iyi bir yolda 
olduğunu söyledi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 12 EYLÜL MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Millet 
iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe 
girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz.” dedi.

Şentop, 12 Eylül askerî darbesinin 42. yılında sosyal 
medyadan mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül’ün 
yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, 
bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha 
lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden 
koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi 
tehdit edenlere geçit vermeyecektir.”
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Bursa’nın İznik ilçesindeki 
İznik Gölü’nün kıyısında 
“Gelenekten Geleceğe 

Bir’iz!” temasıyla organize edilen 
etkinlik alanını 30 Eylül’de ziyaret 
eden Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, Azerbaycan Karabağ 
Halk Dansları Topluluğu’nun atlı 
gösterisini izledi. 

Daha sonra oba çadırlarının 
bulunduğu alana geçen Şentop, 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
çadırında Bursa ipeği hakkında 
bilgi aldı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 
çadırını da ziyaret eden Mustafa 
Şentop’a “50 Peynirli Şehir 
Balıkesir” ve “Zeytin Ülkesi 
Balıkesir” kitapları hediye edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
ülke otağları bölümünde  
Katar çadırına geçti. Katarlı 
yetkililerce karşılanan Şentop, 
Katar kültüründe önemli bir 
yere sahip olan ve evcilleştirilen 
bir şahini eline alarak fotoğraf 
çektirdi. Stantları tek tek gezen 
Şentop, ok atışı gerçekleştirdi. 
Şentop “Evrensel Lezzetler” 
bölümünde ise çeşitli ülkelerin 
lezzetlerinden tattı.

İznik Gölü’nün kıyısındaki izcilerle 
de bir araya gelen TBMM Başkanı 
Şentop öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Alandaki tüm bölümleri ziyaret 
eden Şentop’a Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 
diğer ilgililer eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Dünya Etnospor 
Konfederasyonunca 
bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Dünya Göçebe 
Oyunları’nın yerleşkesine 
ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 4. DÜNYA GÖÇEBE 
OYUNLARI ETKİNLİK ALANINI ZİYARET ETTİ
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4. Dünya Göçebe Oyunları 
İznik’te yapıldı



Açılışta konuşan TBMM 
Başkanı Şentop, 
Adıyaman Tanıtım Günleri 

programına katılımından ötürü 
memnuniyetini dile getirdi. 
Mustafa Şentop, İstanbul’da bu yıl 
4’üncüsü düzenlenen etkinlikte 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman’ın, güneşin doğuşunun 
ve batışının bilinen en güzel 
mekânı olduğunu vurgulayan 
Meclis Başkanı Şentop, “1987 
yılından beri UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde, dünya 
şaheserlerinin 8. harikası ve 
yeryüzünün en değerli anıt 

mezarlarından biri Nemrut 
Adıyaman’a İstanbul’dan selamlar 
olsun. Nemrut Dağı’ndan 
sadece güneşin doğuş-batışını 
izlemek, bu muhteşem tablo bile 
Adıyaman’ı öykü dolu cümlelerle 
anmak ve anlatmak için yeterlidir. 
Bu anlamda Adıyaman sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da 
bilinen ve tanınan şehirlerimizden 
birisi. Medeniyetler beşiği 
Anadolu, namıdiğer Küçük 
Asya, onlarca medeniyete ev 
sahipliği yapmış, her şehrinde 
ayrı bir kültür hazinesi barındıran, 
tarihin en eski topraklarıdır.” diye 
konuştu.

Artık, şehirlerin dünya 
ekonomisine yön verdiğini dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
şöyle devam etti: “İstanbul, 
dünya ekonomisine yön veren 
ilk 100 şehir arasında yerini her 
zaman muhafaza ediyor. İstanbul 
kozmopolit bir şehir olsa da 
bazı ilçelerinde Anadolu’dan 
gelen birçok vatandaşımız çeşitli 
sebeplerle genellikle kendi 
şehirlerinden, hatta ilçelerinden, 
köylerinden gelen insanlarla aynı 
mahalleleri tercih etmişlerdir. 
Hatta bu sebeple bazı ilçelerimiz 
barındırdığı yöre insanının adıyla 
isimlendirilmiştir. İstanbul gibi 

ADIYAMAN 
TANITIM 
GÜNLERİ

TBMM Başkanı Şentop,  
8 Ekim’de Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda düzenlenen 
Adıyaman Tanıtım 
Günleri’nin resmî açılışını 
gerçekleştirdi.
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bir megakentte, ülkemizdeki 
her şehrin hatırı sayılır bir nüfusu 
var tabii ki. Adıyaman da bu 
şehirlerimizden biri. Adıyaman 
Tanıtım Günleri büyük ekonomik 
canlılıklara sebebiyet verecektir 
inşallah. Memleket özlemi 
ve sosyal kaynaşmalardan 
ruhlara şifa, yüzlere neşe olarak 
yansıyacaktır. Bu sebeple 
bu tarz organizasyonları çok 
önemsiyorum.”

Devlet, millet ve insanlık olarak 
içeride ve dışarıda birtakım 
büyük sıkıntılarla karşılaşıldığını 
vurgulayan Şentop, “Bahsettiğim 
G20 toplantısında dünyada 
yaşanan sorunlar, bu sorunlara 
sebebiyet veren ülkelerin 
temsilcilerinin de içinde 
bulunduğu bir ortamda tartışıldı. 
Kendi aralarında bazı sert 
tartışmalar da yaşandı. Orada 
gördüğümüz şey, Türkiye’nin 
bilhassa bu süreçlerde 
yapmış olduğu başarılı işler, 
teşebbüsler ve Türkiye’nin 
güvenilirliği ön plana çıktı. Bugün 
savaşmakta olan yakınımızdaki 
iki ülkenin temsilcileri, Rusya’nın, 
Ukrayna’nın temsilcileri, her 
ikisi de Türkiye’ye teşekkür 
ettiler. Savaşın sona erdirilmesi 
yönünde Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde gösterilen gayretler, 
bunun somut sonuçları, 
tahıl koridorunun açılması, 
esir mübadelesi yoluyla 
gerçekleştirilen, atılan adımlar 
her iki ülke tarafından teşekkürle 
karşılandı. Bunun dışında tahıl 
koridoru dolayısıyla birçok ülke 
ayrıca teşekkür etti. Bir taraftan 
ihtiyacı olan ülkelere tahılın 
ulaştırılması meselesi, önemli 
bir mesele. Ayrı taraftan da tahıl 
fiyatlarında dünyada önemli 
bir düzelmeye yol açan bir iş.” 
şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, 
Türkiye’den daha fazlasının 
beklendiğine işaret ederek, 

Türkiye’nin, bulunduğu bölgede, 
insani bir perspektifle ortaya 
koyduğu dış politikanın gereğini 
yerine getireceğini ve büyük 
gayretle çalışacağını kaydetti.

Dünyanın önemli bir süreçten 
geçtiğini, ortaya çıkan savaşın 
bu süreci daha da sıkıntılı hale 
soktuğunu vurgulayan Şentop, 
burada önemli olanın, Türkiye’nin 
istikrarı, birliği, bütünlüğü ve 
uluslararası konularda güçlü 
ortak bir tutum belirleyebilmesi 
olduğunu söyledi.

Türkiye’nin biraz zamana ve 
istikrara ihtiyacı olduğunu aktaran 
Mustafa Şentop, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Kaosa ve 
karmaşaya Türkiye’nin müsaade 
etmemesi lazım. Şüphesiz hayatın 
olduğu her yerde zorluğun, 
sıkıntının olması kaçınılmazdır. 
Çözüm üretildikten sonra, çare 
bulunduktan sonra zorluklar ve 
sıkıntılar çabucak atlatılır. Biz de 
karşılaştığımız her türlü sıkıntıyı 
aşacak güce ve imkâna maddî 
ve manevî anlamda sahibiz. 
Karşılaştığımız sorunlar, sıkıntılar, 

birbirimizle olan muhabbetimizi 
gölgelemesin yeter ki. 
Yüreklerimiz daima bir olarak 
atsın. Gönüllerimiz arasındaki 
köprüler sağlam dursun. Bu bize 
yeter. Devlet millet bir olursa, 
birliğimize, kardeşliğimize sahip 
çıkarsak, her zaman çok daha 
güçlü olacağız.”

Şentop, vakit bulabilen tüm 
vatandaşları Adıyaman’a ait 
stantları gezmeye davet etti.

Açılışta, AK PARTİ Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın, 
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 
Adıyaman Belediye Başkanı 
Süleyman Kılınç ve Esenler 
Belediye Başkanı Tevfik Göksu da 
selamlama konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindekiler, kurdele 
kesiminin ardından stantları gezdi.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Biz birliğimizi koruyup, 

siyasi ve ekonomik 
istikrarımızı devam 

ettirirsek geleceğimiz 
bugünlerden çok 

daha iyi olacaktır. Bu 
konuda en önemli 

güvencemiz, birbirine 
kenetlenerek Türkiye’yi 
güzelleştirmeye çalışan 
aziz milletimizin bizzat 

kendisidir.”
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TBMM Başkanı Şentop,  
11 Ekim’de Çankırı Karatekin 
Üniversitesinin 2022-2023 

Akademik Yılı Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, Çankırı 
Karatekin Üniversitesinin 15 yıl 
önce kurulan genç üniversiteler 
arasında yer aldığını belirti. 
Türkiye’de toplam 209 üniversite 
olduğunu anımsatan Şentop, 
“Bunlardan 131’i kamu üniversitesi, 
geri kalan 78’i ise vakıf 
üniversitesi. Sanıyorum bunlardan 
4 tanesi fakülte olmayan meslek 
yüksekokullarından oluşan 
üniversiteler. Türkiye’de bu 20 
yıl içinde üniversite sayımız bu 
noktaya geldi ve her ilimizde 

bir üniversite bulunuyor.” diye 
konuştu.

Günümüzde üniversitelerin 
hem fiziki mekânlar hem de 
akademisyenlerin çalışmalarına 
destek verilmesi açısından çok iyi 
bir noktada olduğunu ifade eden 
Mustafa Şentop, “Devletimiz fizikî 
mekânlarıyla öğrenci sayısıyla 
akademisyen destekleriyle ve 
akademik çalışmalara verdiği 
desteklerle üzerine düşen 
vazifeyi yapmış durumdadır, 
yapmaya da devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitelerden büyük beklenti 
içinde olduklarını vurgulayan 
Şentop, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla Türkiye’de 
akademik çalışmalarda ilim 
üretiminde bizim başarılı 
olmamamız için dünya çapında 
uluslararası alanda bir sebep 
yok. Bizim tarihimiz şunu 
gösteriyor ki ilim alanında 
en önemli medeniyet, 
kültür bizim topraklarımızda, 
bizim ecdadımızın, bizim 

medeniyetimizin, kültürümüzün 
çalışmalarıyla oluşmuş. Birçok 
örnek verilebilir.”

Meclis Başkanı Şentop, 
üniversitelerin bundan 10-15 sene 
önce toplumdan, siyasetten ve 
devletten uzak, kendi içinde, 
kapalı gündemlerle çalışan 
kurumlar olduğunu söyledi. 
Üniversitelerin gündemlerinden 
birisinin de üniversitelere 
başörtülü öğrenci sokmamak 
olduğunu hatırlatan Şentop, 
şunları dile getirdi:

“Başörtü meselesi tartışmaları 
yeniden gündeme geldi. Burada 
başörtüsü meselesini sadece bir 
kız öğrencimizin başını örtmesi, 
üniversitede derse girmesi 
olarak değerlendirmemek lazım. 
Başörtüsü meselesi Türkiye’de 
1968-1969’dan beri bir sembolik 
mesele olarak tartışılmaktadır. 
Esasen bunu görmek lazım. 
Nasıl bir sembolik mesele? 
Başörtüsü dinî hayatın görünür 
bir simgesi, sembolüdür. Burada 
başörtüsüne karşı olmak, esasen 
başörtüsüne karşı olmak değildir. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Kız 
çocuklarının, kadınların 
başörtüsü takması veya 
takmaması anayasadan 
veya kanundan 
kaynaklanan bir hak 
değildir. Bu gayet doğal 
bir haktır, anayasa ötesi bir 
haktır.” dedi.

ÇANKIRI KARATEKİN 
ÜNİVERSİTESİ  
AKADEMİK YILI AÇILIŞ 
TÖRENİ
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Bu, dinî hayatın toplumsal hayatta 
görünürlüğüne karşı olmaktır. 
Buradaki tartışmaların arka planına 
baktığınızda budur.”

Bugün başörtüsüyle ilgili herhangi 
bir sorun olmadığını vurgulayan 
Şentop, şöyle devam etti:

“Bu ortadan kalktı, bununla ilgili 
herhangi bir hukuki düzenleme 
olmaksızın ortadan kalktı; 
çünkü bu konuda geniş ve 
geri dönülmez bir toplumsal 
bir mutabakat oluştu. Bu çok 
sevindirici bir gelişmedir. Daha 
önce bu konuda çok sert, hatta 
hakaretamiz ifadeler kullanan 
bazı kişilerin siyasetçilerin de 
artık bu noktaya gelmiş olması, 
bu serbestliği doğal karşılayan, 
normal karşılayan bir noktaya 
gelmiş olması bence çok 
önemli. Bu tartışmayı sadece 
başörtüsü tartışması anlamında, 
bir kız öğrencinin başörtüsü 
bağlamında ele almamak lazım. 
Bu, devletin, siyaset elitlerinin, 
bürokratik elitlerin milletin 
değerleriyle barışma meselesidir. 
Bunu böyle görmek lazım.”

Başörtüsü sorununun, 
toplumsal mutabakatla 
çözülmüş olmasının çok 
önemli olduğunun altını 
çizen Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kanunla çözmekle 
mümkündü bu 
sorunu, daha sonraki 
dönemlerde; ama öyle 
çözmek yerine bu 
şekilde bir toplumsal 
mutabakatla çözülmüş 
olması önemli. Şunu 
görmemiz lazım: Kız 
çocuklarının, kadınların 
başörtüsü takması veya 
takmaması anayasadan 
veya kanundan 
kaynaklanan bir hak 
değildir. 

Bu gayet doğal bir haktır, anayasa 
ötesi bir haktır. Bugün yeni 
tartışmalar münasebetiyle bunu 
yeniden Türkiye’nin gündemine 
getirdiler. Gerek var mıydı? 
Yoktu bana göre. Ama madem 
böyle bir tartışma varsa o zaman 
bunu bir kanun bağlamında ele 
almak yanlıştır. Çünkü kanunda 
bir düzenleme yaptığınız zaman 
böyle bir özgürlüğü kanundan 
kaynaklanan bir özgürlüğe 
bağlamış, dönüştürmüş 
oluyorsunuz. 

Dolayısıyla bugün kanun yapma 
çoğunluğuna sahip olan bir 
grup, serbestlik yönünde bir 
kanun yaparken siz meseleyi 
bir kanundan kaynaklanan 
hakka dönüştürdüğünüz için 
bir başkaları da gelir, bu sefer 
o kanunu kaldırmak suretiyle 
bunun yasaklanabileceğini de 
düşünebilir. 

Aslında anayasa ile de yapmak 
biraz önce ifade ettiğim gibi 
bunun anayasa ötesi bir hak 
olduğunun bilinci içinde 
olursa ancak bir kıymet ifade 

eder. Dolayısıyla bu yönde bir 
çalışma, tartışma noktasına geldi 
Türkiye. Bunu bir başarı olarak 
görüyorum. Esasen Türkiye’nin 
temel meselesi de budur. Devlet 
millet bütünleşmesidir.”

Dünyadaki gelişmelere de dikkati 
çeken Şentop, “Türkiye bugün 
iyi bir noktadadır. Geçen hafta 
Malezya ve Endonezya’daydım. 
Endonezya’da G20 ülkelerinin 
parlamento başkanları toplantısı 
vardı. 

Orada Türkiye’nin rolü, etkisiyle 
ilgili çok güzel şeyler duyduk, 
dinledik; Bilhassa Rusya-Ukrayna 
Savaşı anlamında. Savaşın sona 
erdirilmesine yönelik Türkiye’nin 
teşebbüsleri, tahıl koridoru 
açılması, iki ülkenin önem vermiş 
olduğu esir mübadelesiyle ilgili 
konularda Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Türkiye’nin almış 
olduğu inisiyatifler konusunda 
istisnanız bütün ülkeler, 
hepsi hem takdirlerini hem 
teşekkürlerini ifade ettiler.” dedi.

Dünyanın içinden geçtiği 
dönemde Türkiye’nin güçlü, 
kararlı, hareket kabiliyeti kolay 
olan bir imkâna kavuşmasının 
önemli olduğunu ifade eden 
Şentop, “Hükümet sistemi 
değişikliği bunu sağladı. Şu anda 
özellikle İtalya’da, mesela temel 
tartışmalardan biri de budur. 
Hükümet sistemi değişikliği, 
başkanlık sistemi talepleri var. 
Çünkü bilhassa koalisyonlarla 
hükümet kuramama, kurulan 
hükümetleri devam ettirememe 
sıkıntısıyla karşı karşıya olan 
ülkelerin başında İtalya geliyor.” 
diye konuştu.

Başkanlık sistemi olmasa bugün 
Türkiye’de birçok siyasi görüşten 
kişinin kucaklayıcı, toplumun 
bütününe hitap eden yaklaşımlar, 
üsluplar benimsemesini 
beklemenin yanlış olacağını 
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dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti:

“Çünkü herkes kendi 
partisinden bir koalisyon 
içinde hükümet olma 
imkânına sahipti. Şimdi öyle 
değil; şimdi ülkeyi yönetecek 
olanın yüzde 50’nin üzerinde 
oy alması lazım. Yüzde 50 
demek milletin değerlerine 
saygı demektir.”

Akademik yıl açılışına, 
Vali Abdullah Ayaz, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Harun 
Çiftçi, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Şentop, Uluyazı 
Kampüsü’ndeki açılış 
töreninin ardından Hukuk 
Fakültesi Konferans 
Salonu’nda öğrencilerle bir 
araya geldi.

Daha sonra Çankırı 
Belediyesini ziyaret eden 
Şentop, Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Esen’den kente 
ilişkin bilgi aldı.

Beraberindekilerle Taş 
Mescit’i de ziyaret eden 
Mustafa Şentop, buradan 
Çankırı Valiliğine geçti.

Valilik Şeref Defteri’ni 
imzalayan TBMM Başkanı 
Şentop, Vali Abdullah Ayaz 
ile makamında görüştü.

Ziyaretlerinde Şentop’a, 
AK PARTİ Çankırı Milletvekili 
ve Grup Başkanvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
AK PARTİ Çankırı Milletvekili 
Salim Çivitcioğlu, AK PARTİ 
Çorum Milletvekilleri Ahmet 
Sami Ceylan ve Oğuzhan 
Kaya eşlik etti.

4  
Ekim
DÜNYA 
HAYVANLARI 
KORUMA 
GÜNÜ

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop,  
4 Ekim Dünya 
Hayvanları 
Koruma Günü 
dolayısıyla mesaj 
yayımladı.

TBMM 
Başkanı 
Mustafa 

Şentop, 
sosyal medya 
hesabında, 
Isparta’da kürekle 
beline vurulması 
sonucu arka 
ayakları felç 
olan ve bakımını 
TBMM’nin 
üstlendiği “Dost” 
isimli köpeği 
severken çekilen 
fotoğrafını 
paylaşarak, 
“Sizleri ‘Dost’ 
ile tanıştırayım. 
İsmiyle 
müsemma 
gerçek bir 
dost. Meclisteki 
evinde hepimizin 
göz bebeği.” 
ifadelerini 
kullandı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
TBMM’de Gombojav ile baş 
başa yaptığı görüşmenin 

ardından heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi.

Görüşmede, Moğolistan’ın 
Türkiye’yi 2011’de “Üçüncü 
Komşu” olarak ilan ettiğine ve 
iki ülke arasında köklü tarihî, 
kültürel bağların bulunduğuna 
dikkati çeken Şentop, “Millet 
şuurumuzun oluştuğu toprakların, 
kadim Moğolistan coğrafyasına 
denk düşmesi, ilişkilerimizin 
sağlam bir temele oturmasını 
sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Tarihteki ilk üç Türk devletinin 
bugünkü Moğolistan 
coğrafyasında kurulduğunu 
aktaran Mustafa Şentop, 
“Moğolistan, Türk tarihi açısından 
çok sayıda eşsiz bir anıtsal 
mirası barındırmakta ve tarihte 
Türk dilinde yazılmış, ‘Türk’ ve 
‘Türk milleti’ ifadelerinin ilk kez 
geçtiği yazıtlara ev sahipliği 
yapmaktadır. Ata topraklarımız 
olan Moğolistan’da milletimizin 
kadim tarihinin iki ülkenin 
değerli akademisyenlerince 
incelenmesini ve bu yönde artan 
çalışmaları memnuniyetle takip 
ediyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.

Türk-Moğol akademik iş birliği 
sonucunda Türkiye’de önemli 

keşiflere imza atıldığını da 
belirten Şentop, Van il sınırları 
içerisinde Cengiz Han’ın torunu, 
İlhanlı Devleti’nin kurucusu 
Hülagü Han’ın yazlık sarayı olarak 
bilinen sarayın kalıntılarının 
bulunmasının bu durumun en 
somut ve yakın örneği olduğunu 
vurguladı. Şentop, mevkidaşına, 
söz konusu çalışmaya verdiği 
destek için teşekkür etti.

Bilge Tonyukuk Anıtı için inşa 
edilecek Müze Projesi’ne de 
değinen Meclis Başkanı Şentop, 
“Projenin ihalesini tamamladık. 
Gerekli bazı idari prosedürlerin 
tamamlanmasını takiben kısa 
sürede inşaata başlayacağız. 
Ortak tarihimiz, ülkemizden 
Moğolistan’a yönelik önemli bir 
turizm potansiyeli oluşturuyor. Bu 
potansiyelin değerlendirilmesi 
için öncelikle ulaştırma alanında 
ilişkilerimizi güçlendirmemiz 
gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
ile mücadeleye de değinen 
Şentop, örgütün Türkiye 
dışında birçok ülkede faaliyet 
gösterdiğini ve o ülkeler için de 
millî güvenlik meselesi olduğunu 
vurguladı. Moğolistan’ın FETÖ 
ile mücadelede Türkiye’nin 
yanında yer almasından duyulan 
memnuniyeti dile getiren Şentop, 
FETÖ okullarının Türkiye Maarif 
Vakfı’na (TMV) devredilmesi 

seçeneği de dahil, Moğol 
makamlarıyla her türlü iş birliğine 
açık olunduğunu ifade etti.

Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı 
Başkanı Gombojav ise iki ülke 
arasındaki tarihî ve kültürel 
ilişkilerin binlerce yıl önceye 
dayandığını belirtti.

Gombojav, “Kültürel ve tarihî 
bağa dayanan siyasi ve 
ekonomik ilişkileri stratejik 
ortaklık seviyesine ulaştırmayı 
çok istiyoruz.” ifadesini kullandı. 
Orhun Vadisi’nde yapılan 
arkeolojik çalışmalar ile ilgili 
Mecliste bir çalışma grubu 
kurulduğunu aktaran Gombojav, 
bu konudaki çalışmaları yerinde 
inceleyen milletvekilleriyle birlikte 
Türkiye’ye geldiğini kaydetti. 
Türkiye’nin bu çalışmalara verdiği 
desteğin önemine dikkati çeken 
Gombojav, arkeolojik çalışmalar 
için Ankara’dan destek talebini 
yineledi.

Gombojav, Şentop’a, ilk kez 
Noyan Dağı’nda bulunan ve aslı 
Ermitaj Müzesinde sergilenen 
Hun ve Altay satranç takımını 
hediye etti.

Şentop ile Gombojav görüşme 
sonrası 15 Temmuz’da 
bombalanan alana karanfil bıraktı. 
Şentop daha sonra mevkidaşına 
Genel Kurul Salonu’nu gezdirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, MOĞOL MEVKİDAŞI 
GOMBOJAV İLE BİR ARAYA GELDİ
TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 14 Ekim’de 
Moğolistan Ulusal 
Büyük Kuralı Başkanı 
Zandanshatar 
Gombojav ile bir 
araya geldi.
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CHP Muğla Milletvekili 
Erbay’ın, sosyal medya 
ve internet haberciliğine 

ilişkin düzenlemeleri içeren kanun 
teklifine tepki amacıyla TBMM 
Genel Kurulunda çekiçle cep 
telefonu kırmasının İçtüzüğe 
uygun olup olmadığına yönelik 
soruya Şentop, şöyle yanıt 
verdi: “Uygun değil tabii ki. Ben 
de öğrendikten sonra tekrar 
baktım, esasen kınama cezası 
gerektiren bir eylem. Orada 
oturumu yöneten Başkanvekili 
arkadaşımızın o konuda karar 
vermesi ve oya sunması gerekiyor 
bunu. Öyle, bir aletle Genel Kurul 
Salonu’na girmek de yanlış. Tabii, 
milletvekillerinin Genel Kurul 
Salonu’na girerken cihazdan 
geçmesi veya üstü aranması 
gibi bir şey söz konusu değil, 
olamaz. Ama milletvekillerinin 
de bu anlamda gerekli bir 
sorumluluk şuuru, bilinci içerisinde 
hareket etmeleri lazım. Öbür 
taraftan kürsüye verilmiş bir zarar 
olduğunu da duydum. Bunun 
da tabii, tazmini kendisinden 
talep edilir. Ama bu tür şeyler 
hoş değil, kürsüler konuşmak 
içindir. Bu tür eylemler, çekiçti, 
keserdi, bilmem oydu buydu gibi 
birtakım maddelerle şov yapmak 
için tasarlanmış yerler değil. 
Meclisimizde herkes istediği gibi 
söz alabiliyor, kendi görüşlerini 
ifade edebiliyor. Bunun dışında 
başka arayışlar içerisine girmek 
yanlış.”

TBMM Başkanı Şentop, başörtüsü 
konusunun çözüldüğünü, sorun 
olmaktan çıktığını belirterek, 
“Daha önce müteaddit defalar 

kanun değişikliği yapıldı, rahmetli 
Özal zamanında; daha sonra AK 
PARTİ’nin öncülüğünde Milliyetçi 
Hareket Partisi ile beraber 
2008’de bir Anayasa değişikliği 
yapıldı. Anayasa Mahkemesi iptal 
etti.” diye konuştu. Nihayetinde 
konunun, herhangi bir hukuki 
düzenleme yapılmadan, genel 
bir mutabakatla, toplumsal, 
siyasi bir mutabakatla sorun 
olmaktan çıktığını anlatan Şentop, 
herhangi bir düzenlemeye gerek 
olmadığını, bunun tabii bir hak 
olduğunu vurguladı.

Başı açık olmak için kanun, 
anayasa gerekmediği gibi 
başörtülü olmak için de 
gerekmeyeceğinin altını çizen 
Şentop, bunun Anayasa’ya bağlı 
veya kanundan kaynaklanan bir 
hak olmadığını, Anayasa ötesi bir 
hak olduğunu söyledi. Bununla 
ilgili bir düzenleme yönünde 
eğilim belirdiyse bunun kanunla 
yapılmasının doğru olmadığını 
dile getiren Şentop, bu konunun 
kanuna dayalı bir serbestlik haline 
getirildiğinde, daha sonra başka 
bir kanunla yasaklanabilir hale 
getirilebileceğine dikkati çekti.

Şentop, “Bu bakımdan daha 
güvenceli olan, Anayasa’daki 
bir düzenlemeyle teminat altına 
almak doğru olur. Kanaatim bu.” 
dedi.

Milletvekillerinin devamsızlıklarıyla 
ilgili soru üzerine Şentop, şunları 
kaydetti: “Bugün Başkanlık 
Divanında konuyu değerlendirdik. 
İtirazlar, mazeretler ele alınıyor. 
Orada bunlarla ilgili daha önce 
belirlenmiş bazı ilke kararlarımız 
var. Bunlara istinaden kabul 
edilenler var, edilmeyenler 
oluyor. Nihayetinde, devamsızlık 
ile ilgili tespitler milletvekillerinin 

kendilerine gönderiliyor. 
Biliyorsunuz buna itiraz etme 
imkânları var. Süresi içerisinde 
tebliğ edildikten sonra.

Bir milletvekili, Semra Güzel 
itirazda bulunmamış. Dolayısıyla 
onunla ilgili olan tespit, Başkanlık 
Divanı kararıyla Karma Komisyona 
gönderildi. 

Bazı arkadaşların ‘bulunamadı’ 
vesaire gibi değerlendirmeleri 
oldu. Dün bir soru önergesi veren 
aynı milletvekilinin, kendisine 
tebliğ edilen itiraza konu olan 
bir yazıyla ilgili de itiraz imkânı 
var demek ki. Yani soru önergesi 
verebiliyorsa, itirazda da 
bulunabilir; bulunmamıştır.”

Konuya ilişkin Başkanlık Divanının 
kararı sorulan Şentop, “Başkanlık 
Divanı, tespiti ortaya koyuyor, 
daha sonra bunu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona 
gönderiyor. Sonraki süreç 
artık o Karma Komisyonun 
değerlendireceği bir süreç.” 
açıklamasında bulundu.

Sürece ilişkin bir soru üzerine 
Şentop, bunun Karma 
Komisyonun çalışmasına bağlı 
olduğunu, dokunulmazlıkların 
kaldırılmasıyla ilgili uygulanan 
prosedürün aynısının orada 
uygulanacağını bildirdi.

ŞENTOP MECLİSTE GAZETECİLERİN 
SORULARINI CEVAPLADI
Şentop, 13 Ekim’de 
Mecliste gazetecilerin 
sorularını cevapladı.
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Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesinde  
21 Ekim’de düzenlenen 

“8. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Kongresi” ve “4. Uygulamalı 
Bilimler, Mühendislik ve 
Matematik Kongresi” ile  
“NKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni”, 
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
üyelerinin Rumeli türkülerini 
seslendirmesiyle başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
Tekirdağ’ın ulaşım olanakları,  
tarihi ve ekonomisiyle önemli  
bir kent olduğunu söyledi. 
Eski dünya düzeni ve bugün 

dizaynı başlayan yeni dünya 
düzenini dikkatle izlediklerini 
belirten Şentop, şöyle devam 
etti: “Hep söylediğim gibi 
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
sadece Türkçe konuşarak 
seyahat etme imkânımız var. 
Yine gönülden inandığım ve 
daima dile getirdiğim bir başka 
şey de Türkiye, sadece bugün 
coğrafi sınırlarıyla var olan bir 
ülke asla değildir. Türkiye algısı, 
coğrafi sınırlarından katbekat 
büyük ve güçlüdür. Daha yüz 
yıl önce hem coğrafyalarımız 
hem kalplerimiz birdi. Araya 
giren bir asır ne Asya’daki ata 
yurdumuzdaki soydaşlarımızdan 

ne Balkanlar’daki ne de Orta 
Doğu’daki kardeşlerimizden bizi 
koparamadı.”

Meclis Başkanı Şentop, özellikle 
20. yüzyılın savaşlardan yorgun 
düşen dünyası üzerinden henüz 
bir asır geçtiği bugünlerde, 3. 
dünya savaşı ifadelerini birçok 
mecrada duyduklarını ifade etti.

Eskiden çıkardıkları sıcak 
savaşlarla dünya barışını 
baltalayanların şimdi sinsi vekâlet 
savaşları ve terör eylemleriyle 
gizli savaşa devam ettiklerini 
vurgulayan Şentop, “2. Dünya 
Savaşı sonrası kendi koyduğu, 
sıcak savaşlara karşı oluşturdukları 
kuralları, çeşitli hüllelerle, hilelerle, 
teşbihte hata olmazsa çakallıkla 
delen, 500 yıllık hegemonyasını 
devam ettirmeye çalışan bir 
zihniyet, esasen son çırpınışlarını 
yaşıyor. Son çırpınışlar bilirsiniz 
ki kaygının ve artan korkunun 
da şiddetiyle, kişiyi suyun dibine 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
TEKİRDAĞ’DA KONGRELERİN AÇILIŞ 
TÖRENİNDE KONUŞTU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde (NKÜ) 
düzenlenen “8. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Kongresi” ve “4. Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve 
Matematik Kongresi” ile “NKÜ Akademik Yılı Açılış 
Töreni”ne katıldı.
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daha hızlı yaklaştırır.” ifadelerini 
kullandı.

İnsanlık tarihinin en bereketli 
topraklarının, kadim halklarının, 
yakın Asya’da, uzak Asya’da, 
Baltık’ta, Balkanlar’da küçük küçük 
hegemon devletlerin maşaları 
ve büyük şirketler vasıtasıyla 
karıştırılmaya devam ettiğini 
aktaran Mustafa Şentop, şunları 
kaydetti:

“Dünyadaki pek çok insan barış 
ve kardeşlikten yana samimi 
söylemler dile getirirken, devlet 
politikalarını, sinsice sömürmek 
ve daha çok metaya sahip olmak 
üzerine kodlayan, gücü elinde 
tutmak isteyen zihniyet, her gün 
bir kaos planını devreye sokuyor. 
Dünya kuklaları izlerken onların 
iplerini kulisten yönetenler, 
icraatlarına hızla devam ediyor. 
Doğu toplumlarının üzerinde 
oturduğu zengin enerji kaynakları, 
kardeşlik ve paylaşmadan yana 
olan kadim yaşantıları, yüzyıllardır 
algı yönetimleriyle onları 
olduğundan farklı insanlarmış 
gibi göstererek, vandallıklarına 
kılıf uydurmaya devam ediyorlar. 
‘Yaratılanı yaratandan ötürü’ 
düsturunu kendine rehber 
edinen, kadim bir medeniyetin 
mensupları olarak tarihin her 

döneminde, sömürgeden ari ve 
adalet üzere olan insani bir hukuk 
ve nizam takip eden atalarımızın 
yolunu bugün de takip ediyoruz.”

Şentop, tek kutuplu dünya 
düzeninin kabul edilemez bencil 
politikalarının Covid-19 salgınıyla 
hızlanan ivmesinin, Rusya-
Ukrayna bağlamında yeni küresel 
acılara zemin hazırladığını dile 
getirerek şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Dünyayı kendi şahsi zenginlikleri 
ve doymaz ruhları için savaş 
girdabına sürüklüyorlar. 
Batılılar hem bireysel hem 
de ülkeler bazında yaptıkları 
bu vandallıkların herkes 

tarafından bilindiğinin farkında 
olsalar da kendi kafalarını 
resetleyemedikleri için, eski 
aletlerle yeni cihazları yeniden 
kurabileceklerine inanarak 
büyük hatalar yapıyorlar. Adil ve 
kardeşçe yaşanacak bir dünya 
mümkün iken silahlara harcanan 
enerji ve ödenen paralar bukağı 
gibi boyunlarına dolandığında 
iş işten geçmiş olacak. 
Devletler arası ve milletler arası 
sistem eşitlik ve adalet ilkeleri 
çerçevesinde dengeli bir şekilde 
yeniden inşa edilmelidir. 

Biz bu inşanın nasıl olacağını, inşa 
edilen dünyada yerimizin neresi 
olacağını kendi penceremizden 
mütalaa etmek zorundayız.”

TBMM Başkanı Şentop, bilimsel 
kongrelerin akademisyenler 
ve öğrenciler için çok faydalı 
çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 9 milyon gencin 
yükseköğretim tahsili gördüğünü 
aktaran Şentop, şöyle konuştu:

“Sayısı 20 milyona yakın her 
kademedeki öğrencisini değişen 
çağın gereklerine göre millî 
ve milletler arası konjonktüre 
göre yetiştirmeyi amaçlayan bir 
bakış açısına sahibiz. Eğitimde 
fırsat eşitliğini hayata geçirmiş, 
kız ve erkek bütün evlatlarını 
toplumun gelişimi için okullara 
yönelten devletimiz şuurlu 
nesiller yetiştirmek azmindedir. 
Gençlerimiz, dünyada yaşanan 
gelişmelere, dönüşümlere artık 
bigâne değil ve bilgiye ulaşmak 
sadece bilgisayar ve telefondaki 
birkaç tıklamaya bağlı hale 
gelmiştir. Özellikle yeni dünya 
düzenine geçişte yaşanacak 
bu sıkıntılı zamanlarda, eski ve 
yeniyi her alanda yorumlayacak 
bilim adamlarımızın görüşleri; 
siyasetten ekonomiye, tarihten 
psikolojiye insanımıza destek 
vermelidir.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop: 
“Devletler arası ve 

milletler arası sistem, 
eşitlik ve adalet ilkeleri 

çerçevesinde dengeli 
bir şekilde yeniden inşa 

edilmelidir.” 
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Toplantıda Şentop’a,  
Ergene Havzası Koruma 
Eylem Planı çerçevesinde 

organize sanayi bölgelerinin 
(OSB) altyapıları, arıtma tesisleri 
ve derin deşarj sistemini içeren 
projelerin son durumu anlatıldı. 
Ayrıca proje kapsamında 
tamamlanan OSB müşterek atık 
su arıtma tesisleri, derin  
deşarj sistemi ve OSB altyapı,  
atık su kolektör ve şebeke 
hatlarında gelinen aşamaların 
bilgisi verildi.

Toplantıda “Ergene temiz 
akacak, millet nefes alacak.” 
ilkesiyle başlatılan eylem planı 
çerçevesinde Ergene Havzası’nın 
temizlenme sürecini Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Fahrettin 
Akçal ile Derin Deniz Deşarj 
Genel Müdür Vekili Murat Aktaş, 
yaptıkları sunumla aktardı.

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda 
gerekli bilgileri aldıktan sonra 

yaptığı açıklamada, “Nasıl ki Haliç 
imkânsız gibi görünse de bir 
başarı hikâyesi oldu, Ergene de 
öyle olsun diye çalışıyoruz. 

Bölgedeki tüm paydaşların yer 
aldığı, gereken tüm yaptırımların 
kapsam içerisinde olduğu 
çalışmalar üzerinde gayret sarf 
ediyoruz. 

Trakya, rahat bir nefes 
alsın, tüm hedefimiz bu.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekilleri Mustafa Yel ve 
Çiğdem Koncagül, Tekirdağ 
Ergene Derin Deşarj Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Eyüp 
Sözdinler ve kamu kuruluşlarının 
ilgili idarecileri katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
daha sonra Tekirdağ Ticaret ve 
Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Mustafa Şentop, Tekirdağ TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay ve il protokolü tarafından 
karşılandı.

Bir süre Günay ile görüşen 
Şentop, odanın yönetim kurulu 
üyeleriyle de bir araya geldi.

Daha sonra Tekirdağ Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliğini 
ziyaret eden Şentop, burada 
birlik başkanı Sami Kayın ve 
yöneticilerle bir süre görüştü.

Ardından, Tekirdağ Ticaret 
Borsasına geçen Şentop, burada 
Borsa Başkanı Osman Sarı 
tarafından karşılandı. Şentop, 
Sarı’dan borsanın çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.

Şentop’a, ziyaretlerinde Tekirdağ 
Valisi Aziz Yıldırım, AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa 
Yel ile Çiğdem Koncagül eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, 22 Ekim’de Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen “Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı”na katıldı.

“ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI” 
TOPLANTISI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 11 Ekim 
Dünya Kız Çocukları Günü’nü 

kutladı.

Şentop, sosyal medya 
hesabından, “Gelecek, 
gözlerinizin ışığında, yüreğinizin 
heyecanında... Hayallerinizin 
ufku sınırsız, kendinize güveniniz 
sonsuz olsun çocuklar. İki kız 
evlada sahip bir baba olarak, 
bütün çocuklar için daha güzel, 
daha mutlu bir gelecek gayemizle 
Dünya Kız Çocukları Günü’nü 
kutluyorum.” paylaşımında 
bulundu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, DÜNYA 
KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NÜ KUTLADI

İSTANBUL’UN 
DÜŞMAN 
İŞGALİNDEN 
KURTULUŞUNUN 
99’UNCU YIL 
DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstanbul’un 
kurtuluşunun 99’uncu yıl 
dönümü dolayısıyla kutlama 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı 

mesajda, “Hakimiyet-i Milliye 
gazetesi, 7 Ekim 1923 nüshası: 

‘Muzaffer ve kahraman kıtaatımız, 
dün sevgili İstanbul’a girmiştir!’

Güzel İstanbul’un düşman 
işgalinden kurtuluşunun  
99. yılını kutluyor, İstiklal 

Mücadelesi için canlarını veren 
tüm şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum.” ifadesini 
kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında 
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin,  
7 Ekim 1923 nüshasına ait bir 
görsel de paylaştı.
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Meclis Başkanı Şentop ve 
beraberindeki heyeti, 
Zagreb Franjo Tudjman 

Uluslararası Havalimanı’nda 
Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi 
Yavuz Selim Kıran karşıladı.

Şentop’a, ziyaretinde TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif 
Çağatay Kılıç, TBMM Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız, 
Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK 
PARTİ Manisa Milletvekili İsmail 
Bilen eşlik etti. Zagreb Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi Türkoloji Bölümü 
öğrencileri de karşılamada hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 
Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Ekim’de 
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
HIRVATİSTAN’DA
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ZAGREB ÜNİVERSİTESİNDE 
TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNE HİTAP ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Türkoloji 

Bölümünü de içinde bulunduran 
Zagreb Üniversitesi Felsefe 
Fakültesinde “Diplomatik İlişkilerin 
30. Yıl Dönümünde Türkiye-
Hırvatistan İşbirliğinin Önemi” 
konulu konferansa katıldı.

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, ziyaretinin iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
30. yıl dönümünün kutlandığı bir 
dönemde gerçekleşmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Hırvatistan’la diplomatik ilişkilerin 
kurulduğu 1992’den bu yana 
dünyada ve bölgede birçok 
değişim yaşandığını anımsatan 
Şentop, ancak Türkiye-Hırvatistan 
ilişkilerindeki geleneksel dostluk 
anlayışının hiç değişmediğini, 
daha da geliştiğini ve 
perçinlendiğini söyledi.

Şentop, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin 30 yılla sınırlı 
olmadığına, köklü bir ortak tarihe 
dayandığına işaret ederek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 8 Eylül’de 
Hırvatistan’a gerçekleştirdiği 
ziyaret ve bu kapsamda Sisak’ta 
açılışı yapılan Recep Tayyip 
Erdoğan İslam Kültür Merkezi, 
diplomatik ilişkilerimizin 30. 
yıl dönümünü taçlandırarak 
ilişkilerimizin ulaştığı müstesna 
noktayı gösterdi.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Hırvatistan’ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülkelerden biri olduğunu hatırlatan 
Şentop, Hırvatistan’ın 2009’da 
NATO üyesi olmasıyla ilişkilere 
müttefiklik boyutu da eklendiğini 
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, iki ülkenin 
AB üyelik müzakerelerine birlikte 
başladığını anımsatarak, şöyle 
devam etti: “Bu yolda iş birliği 
yaptık, birbirimizi destekledik. 
Hırvatistan’ın 2013 yılında AB üyesi 
olmasıyla Birlik içinde ülkemizi 
anlayan, destekleyen bir dost 
daha kazandık. Hırvatistan’ın, yakın 
geçmişin en kanlı savaşlarından 
birinin ardından, çok kısa sürede 
hem NATO’ya hem de AB’ye tam 
üye olmayı başarması gerçekten 
takdire şayandır. Hırvatistan’ın, AB 
üyeliğinin 9. yılının sonunda avro 
ve Şengen alanlarına da dahil 
olması yeni bir başarı hikâyesi 
olarak eklenecektir. Bu vesileyle 
şimdiden tebriklerimi sunuyorum. 
Ayrıca, OECD’yle katılım 
müzakerelerini başlatmalarından 
dolayı da Hırvat dostlarımı 
tebrik ediyorum. Bu konuda da 
Hırvatistan’a destek vermeye 
devam edeceğiz.”

Türkiye ve Hırvatistan’ın her 
alanda paralel hedef ve 
amaçlara yönelmiş, ihtilafsız 
ülkeler olduğunu dile getiren 
Şentop, “Geçmişte olduğu gibi 
bugün de gerek ikili gerekse 
çok taraflı konularda iş birliği 
sergileme iradesini ortaya 

koymuştur. Ukrayna’daki son 
gelişmeler de ülkelerimiz 
arasında iş birliğinin gerekliliğini 
bir kez daha vurgulamıştır. 
Bölgede barış ve istikrar için 
güvenilir ortakların beraber 
çalışmasının gerekli olduğunu, 
uluslararası sistemin ilkelerinin 
silah zoruyla çiğnenebildiğini, 
sorunların kaba kuvvetle 
sonuçlandırılmaya çalışıldığını 
görüyoruz. Ukrayna dışında da 
bölgede tansiyonu yükselten 
aktörlere rağmen Türkiye ve 
Hırvatistan, güvenilir ve saygın 
ülkeler olarak bölgesel istikrarın 
dayanak noktalarındandır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bilginin tarihte hiç olmadığı 
kadar hızlandığı, yaygınlaştığı 
ve değer kazandığı 21. yüzyılda, 
eğitim ve bilimin de bir dönüşüm 
sürecine girdiğine dikkati çeken 
Şentop, dünya çapında, öğrenci 
hareketliliğinin de hiç olmadığı 
kadar arttığı bir dönemin 
yaşandığını anlattı.

Zagreb Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi ve bünyesinde bulunan 
Türkoloji Bölümünü, Türk-Hırvat 
dostluğuna katkı sağlayan güzide 
kurumlardanbiri olarak gördüğünü 
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kaydeden Şentop, “Türkiyat 
çalışmaları gerçekten önemli bir 
alan. Maalesef çeşitli ülkelerde, 
politize olan ve Türkiye’ye 
hasmane tutum sergileyen 
odakların eline geçen Türkiyat 
kürsüleri bilimsel çalışmalar 
üretmekten uzaklaşmıştır. 
Dünyada akademik camiadaki 
tüm gelişmelere rağmen Türkiyat 
çalışmalarının neredeyse bir 
asır önceki üretkenliğinden geri 
kaldığını söylemek mümkündür. 
Bilim ve eğitim; ön yargı ve 
husumetlere kurban edilmemesi 
gereken çok önemli alanlardır.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, üniversitelerin, bir 
kanadıyla eğitim, diğer kanadıyla 
bilimi taşıdığını dile getirerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ülkemizin ve başka bölge 
ülkelerinin kalkınmak için en 
önemli ihtiyacı nitelikli insan gücü 
ve katma değerdir. Bunların 
tamamlayıcısı olarak rekabet 

ve verimliliği 
aldığımızda, 
rekabet için 
iyi işleyen bir 
hukuk sisteminin 
ve yasal 
çerçevenin, 
verimlilik için 
ise bilim ve 
teknolojinin gerekli olduğunu 
görüyoruz. Bugün dünya 
sahnesine baktığımızda gelişmiş 
ülkeler ve en büyük ekonomiler 
arasında teknolojik olarak geri 
kalmış bir aktör bulunmamaktadır. 
Bu bakımdan, kalkınma yolunda 
bilim ve teknolojiye de yatırım 
yapılması elzemdir.”

Türkiye ve Hırvatistan’ın, araştırma-
geliştirme projelerini ortaklaşa 
geliştirmesi yönündeki önerisini 
dile getiren Şentop, şunları 
kaydetti: “Maliyeti hafifleterek her 
bir ülkeye düşen yükü azaltabiliriz. 
Her bir ülkenin bilimsel ve beşerî 
birikimini bir araya getirerek daha 
güçlü bir temel oluşturabiliriz. 
Hatta teknolojiyi ve teknik 
altyapıları kendimiz üretebilirsek, 
bunları dünyaya ihraç etmemiz 
de pekâlâ mümkün olacaktır. 
Sonuç almak için kaynaklarımızı 
belirli hedeflere odaklamalıyız. 
Her alanda son teknolojiyi 
aşmak mümkün olmasa da 
iyi tayin edilecek alanlarda 
bunu başarabiliriz. Akademik 
anlamda başarısız bir ülkenin 
teknolojik veya ekonomik atılım 
yapması da beklenemez. Bilim 
ve eğitim alanında yeni nesiller 
için alacağımız tedbirleri yarına 
erteleyemeyiz. İnisiyatif alarak 
ve öncü olarak yapacağımız 
çalışmalar dünyada yeniden 
şekillenen iktisadi düzende 
daha önemli roller üstlenmemizi 
sağlayabilir. 

Bu alanda yapacağımız her 
türlü çalışmayı geleceğimiz, 
çocuklarımız ve torunlarımız için 
bir sorumluluk olarak görmeliyiz.”

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasının ardından 
öğrencilerin sorularını da 
cevapladı.

İki ülke arasında üniversite 
öğrencileriyle ilgili ne gibi 
çalışmaların olduğunu soran 
öğrencinin Türkçe seviyesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Türkiye’de konuşanlar 
kadar akıcı bir Türkçeyle 
konuşuyorsunuz. 

Onları yetiştiren akademisyenleri 
tebrik ediyorum. Temiz, akıcı 
Türkçe öğretmişler. Türkiye 
bursları uygulamamız var. Bu 
sayıyı artırabiliriz.” dedi.

Şentop, bir öğrencinin konuşması 
sırasında “Hoş geldiniz” derken 
“ş” harfini “j” olarak söylemesi 
üzerine, Trakya bölgesinde 
konuşmalarda ‘ş’ harfinin vurgu 
yapıldığında farkında olmadan “j” 
olarak söylendiğini anlattı.

Trakyalılarla, Balkan 
göçmenleriyle karşılaşıldığında 
“üç, beş” derken “üj, bej” şeklinde 
espri yapıldığını dile getiren 
Şentop, “Bakıyorum ki; aslında 
burada da böyle. Demek ki; bu 
sadece bozuk kullanım değil, bu 
bölgenin telaffuzuyla ilgili doğru 
kullanımı ifade ediyor. 

Ben, buna sevindim. 
Döndüğümde Balkan 
göçmenlerine söyleyeceğim, 
Balkanlar, Hırvatistan dahil ‘ş’leri 
‘j’ olarak kullanıyor diyeceğim.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop 
Ukrayna’daki son 

gelişmelerin Türkiye ve 
Hırvatistan arasındaki iş 
birliğinin gerekliliğini bir 

kez daha vurguladığını 
belirterek,  

“Ukrayna dışında da 
bölgede tansiyonu 

yükselten aktörlere 
rağmen Türkiye ve 

Hırvatistan, güvenilir 
ve saygın ülkeler 
olarak bölgesel 

istikrarın dayanak 
noktalarındandır.” dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İSLAM 
KÜLTÜR MERKEZİNİ ZİYARET 
ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Hırvatistan’ın Sisak şehrinde Recep 
Tayyip Erdoğan İslam Kültür 
Merkezini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop’u, Kültür 
Merkezinde öğrenciler Türk 
bayraklarıyla karşıladı. Hırvatistan 
İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz 
Efendi Hasanoviç ile cami ve 
sosyal alanları gezerek bilgi 
alan Şentop, daha sonra Sisak’ta 
yaşayan Müslümanlar, Zagreb 
Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
öğrencileri ve Hırvatistan’da 
okuyan Türk öğrenciler ile 
Merkezde bir araya geldi.

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, kendisi ve heyetine 
gösterilen sıcak ilgiye teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento 
heyetinin bu ziyaretine Sisak 
Belediye Başkanı Kristina İkic 
Banice de eşlik etti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
İSVEÇ MECLİS BAŞKANI 
NORLEN VE FİNLANDİYA 
MECLİS BAŞKANVEKİLİ  
RINNE İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
İsveç Parlamento Başkanı 
Andreas Norlen ve Finlandiya 
Parlamentosu Birinci Başkanvekili 
Antti Rinne ile bir araya geldi.

Kırım Platformu Birinci 
Parlamenter Zirvesi’nin yapılacağı 
Westin Otel’de gerçekleşen 
görüşmede Şentop, her iki 
ülkenin parlamento başkanlarıyla 
daha önce de çevrim içi bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini 
hatırlatarak, İsveç’te geçen 
ay yapılan seçimlerden sonra 
yeniden Parlamento Başkanlığına 
seçilen Norlen’i tebrik etti ve 
başarı dileklerinde bulundu.

Finlandiya’nın, Üçlü Mutabakat 
Muhtırası’na bağlılığını ve 
Finlandiya Parlamentosunun  
bu konudaki partilerüstü 
tutumundan memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Şentop, 
“Bu kapsamda yeni İsveç 
Hükümetinin, Üçlü Mutabakat 
Muhtırasıyla altına imza atılan 

taahhütlere bağlı olduğuna dair 
açıklamalarından memnuniyet 
duyuyoruz. Ayrıca, Başbakan 
Kristersson’un göreve geldikten 
sonra ilk ziyaretlerinden birini 
ülkemize gerçekleştirmek 
istemesi de yeni Hükümetin bu 
konudaki kararlılığını gösteriyor.” 
dedi.

Öte yandan Şentop, Türkiye’nin, 
her iki ülkenin NATO üyeliği onay 
süreciyle ilgili olarak başından 
bu yana olumlu yaklaşım içinde 
olduğunu söyledi.

İsveç ve Finlandiya’nın, kendi 
güvenliklerini garanti altına 
almak amacıyla NATO’ya girmek 
istediğini belirten Şentop, 
Türkiye’nin de NATO üyeliğine 
aynı gerekçeyle yaklaştığına 
dikkat çekti.

Türkiye’nin, kendisine karşı 40 
yıldır faaliyet gösteren PKK terör 
örgütüyle mücadele konusunda 
NATO üyelerinden beklediği 
desteği bulamadığını vurgulayan 
Şentop, şöyle devam etti:

“Onay sürecinde Meclisimizin, 
Üçlü Muhtıra’daki taahhütlerin 
tam olarak yerine getirilip 

getirilmediğini değerlendirerek 
hareket etmesi söz konusu 
olacaktır. Kamuoyumuz ve 
parlamenterlerimiz Üçlü 
Mutabakat Muhtırası’nda yer alan 
taahhütlerin yerine getirilmesini 
yakından takip etmektedir. 

Her ne kadar süreç 
kapsamında olumlu adım ve 
gelişmeler görsek de terörle 
mücadelede, Üçlü Muhtıra’da 
kayıtlı taahhütlerin henüz tam 
olarak yerine getirilmediği 
kanaatindeyiz. 

PKK, PYD/YPG ve FETÖ’nün 
Türkiye aleyhtarı faaliyetlerini 
eskisi gibi sürdürdüklerini 
müşahede ediyoruz. 

Mevcut ortamda, kamuoyumuzu 
Muhtıra’nın maddelerinin 
uygulandığı yönünde ikna 
etmemiz mümkün değildir. Her 
iki ülkenin de terör örgütleri ve 
uzantılarının faaliyetlerine son 
vermesi en temel beklentimizdir.”

Şentop, görüşmenin sonunda, 
“İnşallah hükümetler arasındaki 
görüşmeler bu konuyu sonuç 
alıcı şekle dönüştürecektir.” diye 
konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
UKRAYNALI MEVKİDAŞI 
STEFANCHUK İLE BİR ARAYA 
GELDİ

Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı 
Ruslan Stefanchuk ile bir araya 
geldi. Westin Otel’de gerçekleşen 
görüşmede Şentop, savaşta 
hayatını kaybeden Ukrayna 
vatandaşları için Türk halkının 
başsağlığı dileklerini ileterek 
“Acınızı yürekten paylaşıyoruz.” 
dedi.

Ülke genelinde düzenlenen 
saldırılarda 10 ve 17 Ekim’de 
başkent Kiev’in en işlek 
caddelerinin vurulduğunu 
görmenin üzüntü verici olduğunu 
dile getiren Şentop, “Ayrım 
gözetmeksizin sivil halkın hedef 
alınması kabul edilemez.” diye 
konuştu.

“Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğü, bağımsızlığı ve 
egemenliğine desteği tamdır.” 
diyen Meclis Başkanı Şentop, 
böylesi bir ortamda, Kırım 
Platformunun parlamenter 
boyutunun bu zirveyle ivme 
kazanmasını önemsediklerini 
söyledi. Şentop, Kırım’ın 2014 
yılında ilhakını tanımadıklarını 
ve tanımayacaklarını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı 
şekilde, hukuka aykırı şekilde 
yapılan son sözde referandumları 
ve ilhak kararını da tanımadık. 
Bizim için gayrimeşru nitelikte 
ve yok hükmündedirler. 
Bunları sadece size değil, Rus 
muhataplarımıza da aynı açıklıkla 
söylüyoruz. Bölgemizin ve 
dünyamızın ihtiyaç duyduğu 
barışa şans vermek yerine, 
sözde referandumlarla diplomasi 
masasından uzaklaştıklarını 
kendilerine ifade ettik.” 

Türkiye’nin, Ukrayna’ya verdiği 
desteğin devam edeceğini 
söyleyen Şentop, bugüne kadar 

100 civarında insani yardım tırının 
bölgeye gönderildiğini belirtti.

İş insanları ve sivil toplum 
kuruluşlarının kendi kanallarından 
yaptıkları yardımların da 
sürdüğünü kaydeden Şentop, 
savaşın başladığı tarihten bu 
yana Türkiye’ye 400 binden 
fazla Ukraynalının giriş yaptığını 
ve yaklaşık 40 bininin halen 
Türkiye’de kaldığını ifade etti.

Şentop, savaştan sadece 
Ukrayna’nın değil tüm dünyanın 
enerji, gıda, ulaştırma gibi pek 
çok alanda olumsuz etkilendiğine 
dikkati çekerek Türkiye’nin bu 
küresel sorunların giderilmesi için 
çaba gösterdiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, bu 
çerçevede Türkiye’nin aracılık 
ettiği Ukrayna tahılının Karadeniz 
üzerinden ihracı sayesinde 

küresel gıda krizinin etkilerinin 
hafifletilmesine büyük katkı 
sağlandığını vurgulayarak “Tahıl 
mutabakatının üzerinden 120 
günlük sürenin dolmasının 
ardından uygulanmaya devam 
edilmesi hepimiz için önemli ve 
önceliklidir. Batılı dostlarımıza 
da söylüyoruz. Bu mutabakatın 
bozulmasına yol açacak bir 
bahaneye imkân verilmemelidir.” 
dedi. Şentop, Türkiye’nin 
diplomatik girişimlerinden 
bahsederek, Ukrayna-Rusya 
arasında gerçekleştirilen esir 
takasının somut sonuç alınan bir 
konu olduğunu hatırlattı.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Rusya 
Federasyonu tarafıyla da en üst 
düzeyde temasta olduğunu 
belirterek Türkiye’nin Rusya 
ile mevcut diyalog kanalının, 
bölgenin barış ve istikrarı için 
bir imkân olduğunu ifade etti. 
Rusya’yla şu an müzakere 
masasından uzaklaşılmış olsa da 
bir noktada müzakere masasına 
geri dönüleceğini kaydeden 
Şentop, “Önemli olan Ukrayna 
için doğru zamanda o masaya 
oturmaktır. Bu zamana tabii 
ki Ukrayna karar verecektir. 
Komşunuz, stratejik ortağınız, 
dostunuz ve kardeşiniz olarak 
Türkiye, bölge barışı için elinden 
gelen katkıyı sunmaya hazırdır.” 
dedi.

Görüşme sonunda, daha 
önce planlanan ziyaretinin 
Türkiye’de meydana gelen bir 
helikopter kazası nedeniyle 
iptal edildiğini hatırlatan Şentop, 
ilk fırsatta Ukrayna’ya ziyaret 
gerçekleştirmek istediğini söyledi.

TBMM Başkanı 
Şentop:  

“Türkiye olarak, bu 
savaşın Ukrayna’nın 

toprak bütünlüğü 
temelinde, adil bir 

barışla, daha fazla can 
kaybı yaşanmadan, bir 
an önce sonlanmasını 

istiyoruz. En temel 
arzumuz budur.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ZAGREB İSLAM MERKEZİNDE 
HİLYE-İ ŞERİF SERGİSİ’NİN 
AÇILIŞINI YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Zagreb İslam Merkezinde Hilye-i 
Şerif Sergisi’nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, “Dünyanın 
neresinde olursa olsun  
2 milyara yaklaşan büyük bir 
iman topluluğu, Müslümanlar. 
Sizler, Avrupa’nın ortasında o 
büyük medeniyetimizin çocukları 
olarak, burada çok köklü 
temellere dayanan varlığınızı 
sürdürüyorsunuz. Sizin buradaki 
varlığınızı biliyorduk ama sizi 
burada görmek, bu şekilde 
memnun, bahtiyar bir şekilde 
görmek, İslam’ı yaşayan insanlar 
olarak görmek, bu kararlılık 
içerisinde görmek ayrıca bize 
büyük bir memnuniyet verdi.” 
diye konuştu. Türkiye’deki 
tüm camilerde dünyanın 
hangi köşesinde olursa olsun 
bütün Müslümanlara dua 
edildiğini anlatan Şentop, 
“Dünyanın neresinde olursa 
olsun, kardeşlerimizin sevinci 
bizim sevincimiz, ızdırabı bizim 
ızdırabımızdır.” dedi.

Hilye-i Şerif Sergisi’nin 
önemine işaret eden Şentop, 
“Peygamberimizin vasıflarını 
anlatan hilyelerin bulunduğu 
bu serginin açılışı bizi bir araya 
getirdi. Bu ayrıca büyük bir 
bahtiyarlık bizim için. Buna vesile 
olduğunuz için çok teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şentop, “İnsani değerlerin yok 
edildiği, ortadan kaldırıldığı, 
sadece maddi kıymet ifade eden 
şeylerin öne çıktığı bir dünyada, 
işte bu Peygamber muhabbeti, 
aşkı, dünyayı kurtarabilecek 
bir ışık, bir nur sunuyor bize.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ULUSLARARASI KIRIM 
PLATFORMU I. PARLAMENTER 
ZİRVESİ’NDE KONUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de 
düzenlenen Uluslararası 
Kırım Platformu I. Parlamenter 
Zirvesi’nde Genel Kurula hitap 
etti.

Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, “Kırım Platformunun 
parlamento ayağının bu zirveyle 
birlikte işler hale gelmesinin, Kırım 
konusunda vermek istediğimiz 
mesajın kuvvetlenmesini ve 
çabalarımızın pekiştirilmesini 
sağlayacağına inanıyor, ev 
sahipliği için Hırvatistan’a teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Kırım Platformu’nun 
teşkilini en başından beri 
desteklediğini, geçen sene 
ağustos ayında düzenlenen 
Kuruluş Zirvesi’nin ardından bu 
yılki çevrim içi zirveye de en 
üst düzeyli katılım sağladığını 
hatırlatan Şentop, “Bu yaklaşımın 
temelinde Türkiye’nin, Kırım ve 
ilhak altındaki diğer bölgeler dahil 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne 
sarsılmaz desteği yatmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.

Kırım’ın, Kırım Tatar Türklerinin 
anavatanı olduğunu vurgulayan 
Şentop, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Konu, stratejik, tarihî ve 
ekonomik boyutu bir kenara, 
bizim için bu yanıyla da önem arz 
etmektedir. Zira, Kırım Tatarları 
da diğer tüm halklar gibi kendi 
yurtlarında hür ve güvenli bir 
şekilde yaşamayı hak etmektedir. 

Türkiye, Kırım’ın ilhakını 
tanımamıştır, tanımayacaktır. 
Ukrayna’ya ve Kırım Tatarlarına 
gerek ikili gerekse çok taraflı 
platformlarda desteğini 
sürdürecektir. 

BM’de her yıl ele alınan Kırım 
konulu tasarılara ortak sunucu 
olmamız bunun en somut 
göstergelerinden biridir. 

Ancak bildiğiniz üzere BM, 
önündeki hiçbir ciddi soruna 
çözüm bulamadığı gibi mevcut 
soruna da çözüm geliştiremiyor. 

Bu durum Türkiye olarak 
her zaman ve her zeminde 
‘Dünya beşten büyüktür.’ 
ifadesiyle vurguladığımız 
uluslararası kuruluşlardaki 
reform ihtiyacının da açık bir 

göstergesidir. Diğer yandan, 
başta Kırım Tatar Millî Meclisi 
Başkan Yardımcısı Neriman 
Celal olmak üzere Kırım’da 
özgürlüklerinden mahrum edilen 
tüm soydaşlarımızın durumu da 
yakından takip ettiğimiz konular 
arasındadır. Adı geçenlerin 
en kısa zamanda serbest 
bırakılmalarını temenni ediyoruz.

Platformun, parlamentolar 
arasında tesis edeceği iş 
birliği sayesinde, büyük önem 
verdiğimiz bu konularda 
dünya kamuoyunda farkındalık 
oluşturması mümkün 
olabilecektir. 

Bugün kabul edilecek Ortak 
Bildiri’yi de desteklemek suretiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak Platform çatısı altında 
yürütülecek çalışmalara katkıda 
bulunmaya hazır olduğumuzu 
beyan etmek isterim.”

Ukrayna’daki savaşın Rusya 
tarafından 30 Eylül’de alınan 
ilhak kararıyla yeni bir aşamaya 
geçtiğini dile getiren Şentop, 
“Türkiye, Kırım’da olduğu gibi 
Donetsk, Luhansk, Zaporijya 
ve Herson’un ilhakını da 
tanımamaktadır. Bu tasarruflar, 
bizim nezdimizde yok 
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hükmündedir. Uluslararası hukuka 
aykırı bu adımları reddettiğimizi 
bu vesileyle de kayda geçirmek 
isterim.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop,  
24 Şubat’tan bu yana devam 
eden savaşta on binlerce 
Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 
milyonlarca insanın yerlerinden 
olduğunu ve Ukrayna’nın 
pek çok şehrinin ciddi yıkıma 
uğradığını anlatarak, “Savaş en 
çok bölgemizi etkilemektedir. 
Bununla birlikte, savaşın küresel 
faturası da her geçen gün 
ağırlaşmaktadır. 

Her zaman vurguladığımız 
üzere, bu savaşın 
kazananı olmayacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin bir yandan savaşın 
başından beri Ukrayna’ya 
maddi manevi her türlü 
desteği sağlarken bir yandan 
da çatışmaların Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğünü temel 
alan adil bir barışla bir an evvel 
sona erdirilmesini arzuladığını 

kaydeden Mustafa Şentop, 
“Ukrayna’nın haklı mücadelesini 
desteklerken, diplomasinin 
günah keçisi yapılmaması, şartlar 
elverdiğinde bu çatışmanın 
diplomasiyle sonlandırılmasına 
hazır olunması çağrısında 
bulunuyoruz. 

Müzakere, taviz vermek 
demek değildir. Sahadaki 
kazanımları masada avantaja 
çevirmek mümkündür. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da her 
vesileyle söyledikleri üzere, bu 
yolda Türkiye olarak arabuluculuk 
yapma girişimlerimizi 
sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Hukuka, uluslararası hukuka 
riayete bir kez daha dikkati çeken 
Şentop, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası hukuk kendini 
güçlü hisseden devletlerin delip 
geçtiği, güçsüz devletlerin ise 
uymaya mecbur olduğu bir 
örümcek ağı değildir. 

Eğer kendini güçlü sanan 
devletler, kendi çıkarları için 

başka ülkeleri ve halkları 
ateşe atmaktan, dünyayı kan 
ve gözyaşına boğmaktan 
kaçınmıyorlarsa ortada 
uluslararası hukuk kalmaz. 

Herkes gücü yettiği kadar hukuku 
ihlal etmeyi kendisi için bir hak 
olarak görmeye başlar. 

Dünya barışı ve uluslararası 
güvenlik hukukla, hukuka saygı 
ve riayetle, adil bir uluslararası 
düzenle mümkündür. 

Devletlerin egemen eşitliğine 
dayanan, insanı esas alan yeni 
bir anlayış mümkündür ve dünya 
barışı için elzemdir. Yegâne çıkış 
yolu da budur.”

Kırım Platformu olarak 
parlamentolar düzeyindeki bu 
toplantının düzenlenmesinde 
emeği geçenlere takdirlerini 
sunan TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Kırım’ın haklı  
davasının er geç amacına 
ulaşacağına olan inancımla tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum.” 
dedi.

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 

Türkiye’nin, Kırım’ın 
ilhakını tanımadığını 

ve tanımayacağını 
belirterek, “Türkiye, 
Ukrayna’ya ve Kırım 

Tatarlarına gerek 
ikili, gerek çok taraflı 

platformlarda desteğini 
sürdürecektir.” dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
GAZETECİLERİN SORULARINI 
CEVAPLADI

Şentop, Uluslararası Kırım 
Platformu I. Parlamenter 
Zirvesi’ndeki konuşmasının 
ardından basın mensuplarının 
gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başörtüsüyle 
ilgili “Bu işi referanduma 
götürelim, parlamentoda bu iş 
çözülmüyorsa millete götürelim, 
kararı millet versin.” açıklamasına 
ilişkin değerlendirmesi sorulan 
Şentop, “Başörtüsü serbestliğini 
güçlü bir şekilde teminat altına 
almak icap ediyor. Kanunla 
serbestliği düzenlediğiniz 
zaman, bunun kanunla 
yasaklanabileceğini de ortaya 
koymuş oluyorsunuz. Çünkü 
bunu, kanundan kaynaklanan bir 
hakka dönüştürmüş oluyorsunuz. 
Bu açıdan bunu daha güçlü bir 
teminata kavuşturmak bir anayasa 
değişikliğiyle düşünülebilir.” diye 
konuştu.

Referanduma ilişkin Şentop, 
“360 ile 400 arasında kaldığı 
takdirde, anayasa değişikliğinin 
referanduma sunulması zaten 
zaruri oluyor. 400’ü geçtikten 
sonra da referanduma sunulması 
ihtiyaridir. Sunulabilir de 
sunulmayabilir de. 

İsveç ve Finlandiyalı 
mevkidaşlarıyla dün 
gerçekleştirdiği görüşmeye 
ilişkin Şentop, “Ben, net olarak 
şunu ortaya koydum; Türkiye’nin, 
NATO’nun genişlemesine, İsveç 
ve Finlandiya’nın NATO’ya üye 
olmasına prensip olarak, ön yargılı 
olarak bir karşı duruşu söz konusu 
değil. Eğer böyle olmuş olsaydı, 
başlangıç sürecinde Türkiye bir 
engelleme yapardı.” dedi.

Türkiye’nin konuya “iyi niyetli” 
yaklaştığının altını çizen Şentop, 
“Ama şunu da unutmamak lazım; 
söyledim kendilerine de; ‘Niye 
NATO’ya girmek istiyorsunuz? 
Ülkelerinizin güvenliğini daha 
da güçlendirmek için girmek 

istiyorsunuz. Türkiye de bu 
sebeple NATO’da zaten. 
Ama siz, kendi ülkenizin 
güvenliğini güçlendirmek 
için NATO’ya girerken, 
Türkiye de aynı sebeple 
ordayken, bir taraftan da 
Türkiye’nin güvenliğini 
tehdit eden bazı unsurlara, 
terör örgütlerine açık veya 
üstü kapalı olarak destek 
verirseniz o zaman bizim 
bulunma sebebimizle 
çelişkili bir durum ortaya 

çıkar. 

Dolayısıyla NATO üyesi, bizimle 
müttefik olacak ülkeler olarak, 
sizin de Türkiye aleyhine, 
Türkiye’nin güvenliğini tehdit 
eden unsurlara karşı tedbir 
almanız gerekiyor.’” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: “Üçlü Mutabakat 
bir iyi niyet göstergesidir. 
En son, seçim sonrası İsveç 
Başbakanı’nın ilk ziyaretlerinden 
birini Türkiye’ye yapmak istemesi 
önemli bir gelişmedir. Bu konuda 
yürütülen bazı müzakereler var. 
Kararlılıklar, iyi niyetler ortaya 
konuldu ama Türkiye’nin, Türkiye 
kamuoyunun ve Meclisin bu 
konuda karar verebilmesi için 
Üçlü Mutabakat’ta kararlaştırılan 
hususların somut olarak yerine 
getirilmesi, gerçekleştirilmesi 
gerekiyor. Türkiye, NATO’ya 
girecek, müttefiki olacak 
ülkelerden kendisine karşı  
40 yıldan fazla bir zamandır 
terör faaliyeti yürüten bir örgütü, 
teröristi desteklememesini istiyor. 
Bunu somut olarak görmek 
istiyor. Orada barındırılan 
teröristler, terör örgütüne yardım 
eden kurumlar, kuruluşlar, kişilerle 
ilgili tedbir alınması, bunların 
hukuki süreçler içerisinde yargıya 
ve Türkiye’ye iade edilmesi, 
talebimiz. Bunu görmedikçe 
mesafe almak mümkün değil.”

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, başörtüsüyle 

ilgili anayasa değişikliği 
konusunda, “Böyle 

bir konunun milletin 
tasvibine sunulması ve 

milletin bu konudaki 
görüşüyle tescil 

olunması konusu siyasi 
bir karardır.” dedi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
HIRVATİSTAN MECLİS BAŞKANI 
JANDROKOVIC İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan 
Jandrokoviç ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, 
Uluslararası Kırım Platformu 
Parlamenter Zirvesi’ne ev 
sahipliği yapmalarından dolayı 
Jandrokoviç’e teşekkürlerini iletti.

Bu yıl Türkiye ve Hırvatistan 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
30. yılının kutlandığını hatırlatan 
Şentop, “Elbette ilişkilerimizin 
tarihi 30 yılla sınırlı değildir. 
Yüzyıllar öncesine dayanan köklü 
bir ortak tarihe sahibiz.” dedi.

Hırvatistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülkelerden birinin 
Türkiye olduğunu, diplomatik 
ilişkilerin her zaman dostluk ve 
iş birliği temelinde seyrettiğini 

kaydeden Şentop, “Güneydoğu 
Avrupa’nın iki ucunda yer alan 
ülkelerimiz arasındaki iş birliği 
bölgenin barış ve istikrarı için de 
önem taşımaktadır.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin seyrini de anlatarak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçen ay Hırvatistan’a 
gerçekleştirdiği resmî 
ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme 
kazandırdığını söyledi.

Ukrayna savaşının etkilerine de 
dikkati çeken Şentop, barışın bir 
an önce gelmesi temennisini dile 
getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, “Bu yolda elimizden 
gelen desteği sunmaya 
hazır olduğumuzu her 
vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı 
çözüme giden yegâne yol 
diplomasidir, müzakerelerdir. 
Tarafları bu yönde teşvik 
etmeyi sürdüreceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
ALMANYA FEDERAL MECLİSİ 
BAŞKANI BAERBEL BAS İLE BİR 
ARAYA GELDİ

Meclis Başkanı Şentop, 
Zagreb’teki temasları kapsamında 
Almanya Federal Meclisi Başkanı 
Baerbel Bas ile görüştü.

Şentop, Avrupa’daki 
parlamentolardan zirveye 
yüksek düzeyli katılımın, 
Ukrayna’daki meselenin, kıtanın 
barışı ve istikrarı için ne kadar 
önemli olduğunu ve barışın 
bir an önce Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğü temelinde tesis 
edilmesinin önemini bir kez daha 
gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ile Almanya arasında hem 
ikili konularda hem de Ukrayna 
başta olmak üzere bölgesel 

konularda ele alınması gereken 
birçok konunun bulunduğunu 
kaydeden Şentop, dost ve 
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müttefik Almanya ile kapsamlı 
ve çok boyutlu ilişkilerin yapıcı 
iş birliğine dayalı olarak her 
alanda geliştirilmesine özel önem 
verdiklerini söyledi.

Almanya Federal Parlamento 
Başkan Yardımcısı ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) Genel 
Başkan Yardımcısı Wolfgang 
Kubicki’nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 
hakaret içeren ifadelerinden 
duyduğu rahatsızlığı dile getiren 
Şentop, kendisinin de bu konuda 
gönderdiği mektubu hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, 
görüşmede şunları kaydetti: 
“Türk toplumuna karşı son 
yıllarda artış eğilimi gösteren 
bazı olumsuz gelişmelerin 
bizleri kaygılandırdığını da 
paylaşmak isterim. Almanya’da 
vatandaşlarımıza ve ibadet 
yerlerine yönelik saldırılar derin 
kaygı uyandırıyor. Maalesef, 
geçmiş acılar bu konularda 
hepimizin hassas davranması 
gerektiğini gösteriyor. Mölln, 
Solingen ve Hanau katliamları 
ile NSU cinayetleri, ırkçılığın 
vahim sonuçlarını en acı biçimde 
ortaya koymuştur. Aşırı sağcı, 
ırkçı ve İslam karşıtı eylemlerin 
kapsamlı şekilde araştırılması ve 
faillerin adalet önüne çıkarılması 
yönündeki beklentimizi bir kere 
daha vurgulamak istiyorum.”

Alman makamlarının saldırılara 
karşı daha aktif ve önleyici, 
caydırıcı adımlar atmasının 
önemine işaret eden Şentop, 
bugüne kadarki mahkeme 
kararlarının, NSU cinayetlerini 
bütün boyutlarıyla aydınlatmakta 
ve adaleti sağlamakta yetersiz 
kaldığını belirtti.

Türklere ve Müslümanlara yönelik 
polis şiddeti vakalarından da 
endişe duyulduğunu söyleyen 
Şentop, “Son dönemde Avrupa 

genelinde aşırı sağın güç 
kazanmasıyla birlikte İslam karşıtlığı 
ve yabancı düşmanlığının giderek 
büyüyen ve kronik hale gelmeye 
başlayan bir sorun olduğunu 
müşahede ediyoruz. Bunun için 
ortak çalışmamız son derece 
önemli. Bu kapsamda, ırkçılık ve 
İslam karşıtlığıyla mücadelede, 
Avrupa Konseyi gibi uluslararası 
örgütler çatısı altında geliştirilen 
mekanizmalar içerisinde de iş 
birliğimizi geliştirmeye hazırız.” 
diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin, PKK’ya karşı 
mücadelede Almanya ile 
somut iş birliği beklentisini de 
vurgulayarak, terör örgütünün 
sözde sivil toplum örgütü ve 
ticari faaliyet kisvesiyle yürüttüğü 
propaganda, finansman ve lobi 
faaliyetlerine izin verilmemesini 
istedi.

Şentop, Almanya’nın FETÖ’nün 
mevcudiyetine ve faaliyetlerine 
göstermekte olduğu 
hoşgörünün, söz konusu terör 
örgütünün cesaretlenmesine 
ve daha görünür olmasına yol 
açtığına da dikkati çekerek, 
“FETÖ ile mücadelemizde Alman 
makamlarından artık somut ve 
etkili bir iş birliği bekliyoruz.” 
sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya-
Ukrayna savaşının küresel 
düzeyde tüm enerji piyasalarını 
derinden etkilediğini belirterek, 
böyle bir ortamda, enerji 
alanında tüm aktörler arasında 
daha yakın iş birliğinin zorunlu 
olduğunun altını çizdi.

Ancak karşılıklı restleşmelerin 
enerji fiyatlarını rekor seviyelere 
taşıdığını kaydeden Şentop, 
“Stratejik akılla hareket etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 
Fiyatları aşağıya çekmeye matuf 
önlemler almalıyız. Petrol ve 

doğal gaz alımlarının ikamesi 
için ileri görüşlü bir planlama 
da yapmalıyız. Bu kapsamda, 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi 
dışarıda bırakmaya çalışan enerji 
projelerinin AB’nin çıkarına 
olmadığını da vurgulamak 
istiyorum.” ifadesini kullandı.

Şentop, Bas’ı bütün konuları 
daha detaylı görüşmek üzere 
Türkiye’ye davet etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti 
Federal Meclis Başkanı Baerbel 
Bas da Almanya Federal Meclis 
Başkan Yardımcısı ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) Genel 
Başkan Yardımcısı Wolfgang 
Kubicki’nin, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a yönelik hakaret içeren 
ifadelerinden duyduğu üzüntüyü 
dile getirdi.

Konunun mahkeme sürecinde 
olduğunu belirten Bas, “Ben, 
Parlamento bünyesinde olsa idari 
tedbirler alırdım.” dedi.

Almanya’da Türk toplumuna 
karşı yapılan saldırılar konusunda 
da Bas, “Her türlü aşırılığa 
karşı yanınızda duruyoruz.” 
açıklamasında bulundu. Bas 
ayrıca, NSU cinayetlerinin takipçisi 
olacaklarını da ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop daha 
sonra, TİKA tarafından duyusal 
meydan ve duyusal bahçe ile 
multimedya stüdyosu kurulumu 
gerçekleştirilen Vinko Bek Görme 
Engelliler Eğitim Merkezi’ni ziyaret 
etti.

Zagreb’teki temaslarını 
tamamlayan Şentop ve 
beraberindeki heyet, yurda 
dönmek üzere Hırvatistan’dan 
ayrıldı. Şentop’u, Zagreb 
Franjo Tudjman Uluslararası 
Havalimanı’ndan, Türkiye’nin 
Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim 
Kıran ve diğer yetkililer uğurladı.
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TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, Meclis, 
Kamu Denetçiliği Kurumu 

ve Sayıştay Başkanlığının 2023 yılı 
bütçelerinin görüşmeleri  
27 Ekim’de tamamlandı.

Komisyon, AK PARTİ Bingöl 
Milletvekili Cevdet Yılmaz 
başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Cumhuriyetimizin 100. yılı 
bütçesinin, önümüzdeki yeni 
yüzyılı, ‘Türkiye’nin yüzyılı’ yapma 
azim ve kararlılığımıza önemli 
katkılar sunacağına inanıyorum.” 
dedi.

TBMM’nin, kuruluşundan itibaren 
bütçeyi, devletin haysiyeti ve 
onuru olarak gördüğünü, savaş 
şartlarında bile bütçe konusuna 
özel önem vermeyi ihmal 
etmediğini belirten Şentop, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Büyük Taarruz öncesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini açılış 
konuşmasında mali bağımsızlığın 
önemini vurgularken, “Bugünkü 
uğraşımızın ana gayesi istiklal-i 
tamdır, istiklalin tamamiyeti ise 
istiklal-i mali ile mümkündür.” 
ifadelerini kullandığını anımsattı. 
2023’ün, millet için müstesna 
bir tarih olduğunu dile getiren 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023’te, bir asır önce 
vatanımızın istiklaline, milletimizin 
namusuna ve istikbaline kast 
eden düşmanları bertaraf 
eden kahraman milletimizin ve 
Meclisimizin cumhuriyeti ilan 
edişinin 100. yılını idrak ediyor 
olacağız. Dolayısıyla bugünkü 
bütçe görüşmelerinin Meclis 
tarihi açısından çok özel bir 
önem taşıdığını düşünüyorum. 
Cumhuriyeti ilan eden Meclisin 
yine Cumhuriyet’in 100. yılında 
millete sunulacak hizmetlerin 
bütçesini görüşmek üzere 
toplanan çok kıymetli üyeleri 
arasında bulunmakla kendimi 
bahtiyar addediyorum. Bu 
vesileyle İstiklal Harbi’nin 
Başkomutanı ve Gazi Meclisin ilk 
Başkanı Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, açıldığı 
günden bu yana bu kutlu çatı 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda Meclis Başkanlığının 2023 
bütçesinin sunumunu yaptı.

2023 YILI BÜTÇESİ TBMM PLAN VE 
BÜTÇE KOMİSYONUNDA
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altında millî iradeyi temsil etme 
bahtiyarlığına erişmiş bütün 
milletvekillerimizi ve devlet 
adamlarımızı vefa hisleriyle 
şükranla ve minnetle yâd 
ediyorum.”

Cumhuriyet’in 100. yılı 
bütçesinin, gelecek yeni yüzyılı 
“Türkiye’nin yüzyılı” yapma 
azim ve kararlılığına önemli 
katkılar sunacağına olan inancını 
vurgulayan Şentop, şunları 
kaydetti:

“Mevcut dünya düzeninin 
değişmesinin kaçınılmaz olduğu 
tarihî bir dönüm noktasında ikinci 
yüzyılına erişen Cumhuriyet’in 
yakın gelecekte bütün dünyada 
adından sıklıkla söz ettireceğine 
ve yeni yüzyılında Türkiye’nin, 
yalnızca oyunları bozan bir ülke 
değil, oyunları barış, hakkaniyet 
ve adaletten müteşekkil yeni 
dünya nizamı ile değiştirecek 
ülkelerden biri olacağına tam 
ve kati bir imanla inanmaktayım. 
Türkiye, yeni dünya düzeni 
kurulurken coğrafyalar ve 
medeniyetler arasında kavşak 
işlevi gören konumunun 
idrakinde olarak, kaderini ve 
geleceğini belirleyecek kararları 
bizzat kendisi vermek ve her 
konuda ‘önce vatan’ demek 
zorunda. Bu ise şüphesiz 
kamu gelirlerinin tahsilinde ve 
giderlerin sarfiyatında bütçe 
ve kesin hesap kanunlarıyla 
yapılacak tercihlerle doğrudan 
orantılı. Bu nedenle bütçemiz, 
‘güçlü ve tam bağımsız Türkiye’ 
idealimiz açısından büyük önem 
arz ediyor.” TBMM’nin 1 Ekim’de, 
27. Yasama Dönemi’nin 6. Yasama 
Yılı’na başladığını, Meclisin 
tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı 
içinde yasama, denetim ve 
temsil faaliyetlerini icra ettiğini 
anımsatan Şentop, “Bizler de 
yüce Meclisin bir konuda daha 
tarihe tanıklık eden üyeleri olduk.” 
dedi.

Yasama yılının sonunda 
cumhurbaşkanı ve milletvekili 
genel seçimlerinin 
gerçekleştirileceğine dikkati 
çeken Şentop, yaklaşık  
7 ay gibi kısa bir zaman dilimi 
sonunda milletin, kendisini 
temsil edecek milletvekilleri ile 
devlet başkanının kim olacağını 
bir kere daha hür iradesiyle 
belirleyeceğini kaydetti.

Şentop, “Birçoğumuz için yeni 
bir demokratik yarışı ifade 
edecek bu sürecin, bugüne 
kadar Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
onlarca seçimde olduğu gibi 
bütün siyasi aktörlerin olgunlukla 
yarışacağı bir ortamda, barış ve 
huzur içinde tamamlanacağına 
yürekten inanıyorum. 

Kısa süre sonra yapılacak 
seçimlerin şimdiden ülkemize, 
milletimize ve devletimize 
hayırlı olmasını, ayrıca güçlü ve 
tam bağımsız Türkiye idealinin 
gerçekleşmesine katkılar 
sağlamasını niyaz ediyorum.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
2018’den 2023’e kadar uzanan 
zaman diliminde, Türkiye’nin 
hem yürütmenin hem de 

parlamentonun devamlılığı 
açısından istikrarı yakaladığını 
söyledi.

TBMM Başkanlığına, 5. Yasama 
Yılı’nda 38’i uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunmasına ilişkin olmak 
üzere toplam 762 kanun teklifinin 
sunulduğunu söyleyen Şentop, 
böylece 27. Yasama Dönemi’nin 
tamamında Başkanlığa sunulan 
toplam kanun teklifi sayısının,  
5. yasama yılı sonu itibarıyla 4 bin 
576’ya ulaştığını dile getirdi.

Mustafa Şentop, 5. yasama 
yılı içinde söz konusu kanun 
tekliflerinden 83’ünün 
kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini 
bildirdi. Geride kalan yasama 
yılında Meclis Genel Kurulunda 
çeşitli konularda 31 kararın 
alındığını hatırlatan Şentop, 
şunları kaydetti: “Yasamanın 
yanı sıra TBMM’nin çok önemli 
bir diğer fonksiyonu olan 
denetim faaliyetleri kapsamında 
ise 5. Yasama Yılı’nda TBMM 
Başkanlığına milletvekillerimiz 
tarafından toplam 19 bin 710 yazılı 
soru önergesi verildi. Böylece 27. 
Dönem’de verilen toplam soru 
önergesi sayısı 73 bini geçti ve 27. 
Yasama Dönemi, daha 6. ve son 
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yasama yılına başlamadan önce 
TBMM tarihinin en fazla yazılı soru 
önergesi sunulan yasama dönemi 
haline geldi. Bu kapsamda 
içinde bulunduğumuz yasama 
döneminden sonra milletvekilleri 
tarafından en fazla yazılı soru 
önergesinin verildiği dönem, 
yaklaşık 71 bin soru önergesi ile  
24. Yasama Dönemi’dir. 

27. Yasama Dönemi’nde bu sayı 
henüz dönem sona ermeden 
aşılmış ve 6. Yasama Yılı boyunca 
verilecek yazılı soru önergelerinin 
sayısı dikkate alınmadan rekor 
düzeyine ulaşmıştır.” Meclisin bir 
diğer denetim faaliyeti olan  
Meclis araştırması önergeleri 
bakımından da 5. Yasama Yılı 
sonunda benzer bir rekorun 
kırıldığını aktaran Şentop, 
5. Yasama Yılı’nda TBMM 
Başkanlığına sunulan 1697 önerge 
ile 27. Yasama Dönemi’nin 
tamamında Meclise toplam 6 bin 
647 Meclis araştırması önergesi 
sunulduğunu anımsattı.

Bu sayının, bugüne kadar 
geçirilen tüm yasama dönemleri 
ile mukayese edildiğinde, 
TBMM Başkanlığına bir yasama 
dönemi içinde sunulan en fazla 
Meclis araştırması önergesi 
sayısı olduğunu ifade eden 
Şentop, “İçinde bulunduğumuz 
yasama döneminden hemen 
önceki 3 yasama döneminde 
Meclis Başkanlığına sunulan 
Meclis araştırması önergelerinin 
toplam sayısı dahi, 27. Yasama 
Dönemi 5. Yasama Yılı’nın sonuna 
kadar verilen toplam Meclis 
araştırması önergesi sayısını 
geçememektedir. 27. Dönem’in 
halen devam ettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, dönem 
sonunda TBMM Başkanlığına 
sunulan toplam Meclis araştırması 
önergesi sayısının daha da 
artacağı ve kırılması oldukça zor 
bir rekor seviyesine ulaşacağı 
açıktır.” dedi.

Şentop, 27. Yasama Dönemi’nde, 
TBMM Başkanlığına sunulan 
yazılı soru önergeleri ile Meclis 
Araştırması önergelerinin sayısı 
noktasında şimdiden rekor kırılmış 
olmasının, denetim faaliyetleri 
alanında milletvekillerinin 
gösterdiği üstün gayretin neticesi 
olduğuna işaret etti.

Milletvekillerinin, yazılı soru 
önergelerinin cevaplanma 
sürelerine yönelik eleştirilerine 
değinen Şentop, “Başkanlığımız, 
27. Yasama Dönemi’nde, yaklaşık 
6 aylık zaman dilimlerinde düzenli 
olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
ile tüm bakanlara, yazılı soru 
önergelerinin cevaplandırılma 
oranlarını ayrı ayrı gösteren 
yazılar gönderdi ve bu yazılarda, 
yazılı soru önergelerine süresi 
içerisinde cevap verilmesi ve 
verilecek cevapların TBMM’nin 
saygınlığına uygun olacak şekilde 
soruları tam olarak karşılayan, 
yeterli ve tatminkâr nitelikte 
hazırlanması hususu iletildi.” 
ifadesini kullandı.

Şentop, Meclisin geride kalan 
yılda yasama, denetim ve 
temsil alanında gösterdiği 
yüksek performansta TBMM 
İdari Teşkilatı’nın sunduğu teknik 
destek faaliyetlerinin büyük payı 
olduğunu belirtti.

Meclisin, 2023 Bütçe Teklifi’ne 
ilişkin bilgi veren Şentop, 
TBMM’nin 2023 Bütçe Teklifi’nin, 
2022 yıl sonu harcama tahminleri 
dikkate alınarak, Program 
Bütçe Sistemi’ne uygun şekilde 
hazırlandığını aktardı.

2024 ve 2025 yılları bütçe 
ödeneklerinin ise yatırım programı 
dikkate alınarak, bir önceki yılın 
ödeneklerine göre yüzde 20 
artırımlı teklif edildiğini dile getiren 
Şentop, “2023 Yılı Bütçe teklifimiz 
hazırlanırken yaklaşık 1 yıldır hazırlık 
çalışmalarını sürdürdüğümüz, 

henüz taslak aşamasında 
olmakla birlikte büyük ölçüde 
tamamlanan ve 1 Ocak 2023’te 
yürürlüğe girecek olan TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı 2023-
2027 Dönemi Stratejik Planı’ndaki 
amaç ve hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirilecek faaliyet ve 
projeler maliyetlendirilerek 
ödenek teklifinde bulunuldu.” 
sözlerini sarf etti.

Mustafa Şentop, Meclisin 
Bütçe Teklifi hazırlanırken 
kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli şekilde kullanılmasının 
amaçlandığını ve tasarruf 
tedbirlerine azami derecede 
riayet edildiğini söyledi. 
Performans Esaslı Program 
Bütçe Sistemi’ne uygun şekilde 
hazırlanan Meclisin 2023 yılı 
bütçesinde, TBMM’ye özgü 
yasama programının yanı sıra 
yönetim ve destek programı 
ile program dışı giderlerin yer 
aldığını aktaran Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Başkanlığımız, 
TBMM’nin varlık sebebi ve en 
temel faaliyet alanı olan yasama 
kuvvetini milletimiz adına kullanan 
milletvekillerimize hizmeti ve 
faaliyetlerini kolaylaştırmayı 
her zaman en öncelikli 
konu addediyor. Bu amaçla 
verdiğimiz hizmetleri kesintisiz 
ve üstün kalitede sunabilmek 
için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Bu kapsamda 
2023 yılı bütçesi için de temel 
hedefimiz, yasama ve denetim 
faaliyetlerini gerçekleştiren 
değerli milletvekillerimizin 
çalışma şartlarını iyileştirip, 
işlerini kolaylaştırarak milletimize 
daha iyi hizmet vermelerine 
katkı sağlamak olacak. TBMM 
Başkanlığımızın 2023-2025 
Dönemi Bütçe Teklifi, 2023 yılı 
için 5 milyar 480 milyon 588 bin 
lira, 2024 yılı için 6 milyar 766 
milyon 522 bin lira, 2025 yılı için 
de 8 milyar 98 milyon 365 bin lira 
olarak öngörülüyor.”

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022126

TBMM’DEN HABERLER



Türkiye’nin vizyon projeleri 
arasında yer alan Togg’un 
seri üretiminin yapılacağı 

Gemlik Kampüsü’ndeki açılış 
töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın gelişiyle 
başladı.

Törene TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli de katıldı. Meclis 
Başkanı Şentop, Togg ile test 
sürüşü de yaptı.

Test sürüşünün ardından Togg ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şu 
ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye 
için çok önemli bir iftihar vesilesi 

olacak bir gün.1961 yılında bir 
bakanlar kurulu kararına konu olan 
yerli otomobil üretimi yaklaşık  
62 yıl sonra gerçekleştirilmiş, 
hayata geçirilmiş oluyor.

4 Mart 1961’de rahmetli 
başbakanlardan Erbakan 
Hocamızın Bakanlar Kuruluna bir 
sunum yaptığı ve yerli otomobilin 
Türkiye için ifade ettiği anlamın 
ne olduğunu uzunca anlattığı 
bir toplantıdan sonra böyle bir 
karar alınmış. İşte yaklaşık 62 yıl 
sonra o kararı Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
gerçekleştiriyor, hayata geçiriyor. 
Onun öncülüğünde onun 
kararlılığıyla gerçekleşmiş oluyor.

Ben çok uzun yıllardır, yarım 
asırdan fazla bir zaman bu işin 
hayalini kuran, bu iş için fikir 
üreten, emek sarf eden, gayret 
gösteren, bütün, mühendisinden 
işçisine, buna önderlik eden bütün 
siyasetçilere, fikir adamlarına 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Onların hepsine selam olsun, vefat 
edenlere Allah rahmet eylesin.

Büyük bir idealini Türkiye bugün 
gerçekleştiriyor; önemli bir adım 
bu, Türkiye açısından. Bundan 
sonra çok daha güçlü adımlar bu 
alanda atılacaktır diye inanıyoruz 
inşallah, çok mutluyuz, iftihar 
ediyoruz.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 
TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ AÇILIŞ 
TÖRENİ’NE KATILDI
TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye'nin vizyon 
projeleri arasında yer alan 
Togg'un seri üretiminin 
yapılacağı Gemlik 
Kampüsü'nün açılışına 
katıldı. TBMM Başkanı 
Şentop, Togg ile test 
sürüşü yaptı. Şentop'a, 
MHP Genel Başkanı 
Bahçeli de eşlik etti.
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Çalışma Süresi İstatistiği

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

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - - 

Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler

1 1 saat

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji - -

Dilekçe - -

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 3(2+14) 19 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum 1 1 saat 15 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - - 

Dijital Mecralar - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 5 21 saat 45 dk.
Kapalı Oturumlar - -

TBMM Genel Kurulu - -

4 Yurt Dışı İnceleme

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 34

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 13

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

5

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

1475
 (1199+276)

Kanunlaşan -

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 4211

Genel Kurulda Bulunan 44

¹ 01/09/2022- 30/09/2022 tarihi arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2332 -

İHİK 261 259

KEFEK - -
2 15 adet dilekçe beş grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen -

TBMM Başkanlığında Bulunan 65

Karma Komisyonda Bulunan3 1607

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/09/2022  tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1487 3 31 4 -
Cevaplanan /
Görüşülen 888 6 - - -

EYLÜL AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 
(Saat)

Yaşlıların Yaşadıkları Sorunları 
Araştırma Komisyonu - -

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam - -

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022128



--

EKİM AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

-

Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 71

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 25

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

13

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

1511
(1224+287)

Kanunlaşan 2

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan 10

Komisyonlarda Bulunan 4354

Genel Kurulda Bulunan 51

¹ 01/10/2022- 31/10/2022 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 9

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4792 455

İHİK 257 256

KEFEK - -
2 104 adet dilekçe beş grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 6

TBMM Başkanlığında Bulunan 4

Karma Komisyonda Bulunan3 1674

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/10/2022   tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1524 12 144 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 722 2 8 - -

EKİM AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 
(Saat)

Yaşlıların Yaşadıkları Sorunları 
Araştırma Komisyonu 4(2+25) 26 saat 49 dk.

Amasra Maden Kazası  
Komisyonu 2 2 saat 47 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 6 29 saat  

36 dk.

Çalışma Süresi İstatistiği

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

(Saat)

Anayasa 1 21 dk.

Adalet 1 4 saat 7 dk.

Millî Savunma - -

İçişleri 1 4 saat 30 dk.

Dışişleri 1 3 saat 30 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - - 

Çevre -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler 1 1 saat 20 dk.

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji - -

Dilekçe 5(25+36) 41 saat 30 dk.

Plan ve Bütçe 7 72 saat 27 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 17 1 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 4(37+14) 26 saat

Güvenlik ve İstihbarat 2 9 saat

Dijital Mecralar 1 1 saat 50 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) 1 54 dk.

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 26 166 saat. 59 dk.
Kapalı Oturumlar - -

TBMM Genel Kurulu 13 96 saat
4 Yurt Dışı İnceleme    5 Yerinde İnceleme    6 Başkanlık Divanı    7Alt Komisyon
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 
Katar’da Dünya Kupası Kalkanı 
Harekâtı kapsamında 6 ay 
süreyle görevlendirilmesine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi, 5 Ekim’de 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasını 
taşıyan tezkerede, Katar’ın 

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 
2022 FIFA Dünya Kupası 
organizasyonuna ev sahipliği 
yapacağı belirtildi.

Bu organizasyona dünya 
sathında 1 milyon kişinin 
üzerinde katılım beklendiği 
ifade edilen tezkerede, bu 
kapsamda düzenlenecek spor 
etkinliklerinin güvenli şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için 
Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar 
hükümeti tarafından davet edilen 
ülkelerden unsurların katılımıyla 
Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı’nın 
müştereken icra edileceği 
bildirildi.

Tezkerede, “Dünya Kupası Kalkanı 
Harekâtı, 2022 FIFA Dünya Kupası 
organizasyonunun başarılı ve 
güvenli şekilde gerçekleştirilmesi 
için organizasyonun güvenliğini 
etkileyebilecek, başta terörizm 
olmak üzere çeşitli tehdit 
unsurlarına karşı Katar sınırları, 
kara, hava ve deniz yetki 
alanlarında gerekli tedbirlerin 
Katar ve katılımcı ülkeler 
tarafından müştereken teşkil 
edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla 

alınması suretiyle icra edilecektir.” 
ifadesi kullanıldı.

Katar hükümetinin, harekât 
kapsamında dost ve müttefik 
ülkelerden silahlı kuvvetlere ait 
unsurlar ile katkıda bulunmalarını 
talep ettiği, Türkiye’den de aynı 
kapsamda talepte bulunduğu 
belirtilen tezkerede, şunlar 
kaydedildi:

“Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı’na 
ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, 
İngiltere, İtalya ve Pakistan’ın 
askerî unsurlarıyla katkıda 
bulunmaları söz konusu. 2022 
FIFA Dünya Kupası’nın dünya 
genelinde yoğun şekilde takip 
edilecek bir spor etkinliği olması, 
Katar ile sahip olduğumuz 
tarihî, kültürel ve beşerî bağlar 
ile siyasi, ekonomik, askerî ve 
diğer alanlarda geliştirdiğimiz 
müstesna iş birliği, Körfez 
bölgesinin istikrar ve güvenliğinin 
tüm bölge bakımından taşıdığı 
önem muvacehesinde Katar 
hükümetinin söz konusu talebine 
olumlu yanıt verilmesinin yararlı 
olacağı değerlendirilmiştir.”

Türkiye ile Katar arasında 23 
Mayıs 2007’de Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş 
Birliği Anlaşması, 19 Aralık 2014’te 
Askerî Eğitim, Savunma Sanayii 
ile Katar Topraklarında Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Konuşlandırılması 
Konusunda İş Birliği Anlaşması 
ve 28 Nisan 2016’da Katar 
Topraklarında Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Konuşlandırılmasına 
İlişkin Uygulama Anlaşması’nın 
imzalandığı belirtilen tezkerede, 
şunlar ifade edildi:

“Bu suretle oluşan güçlü ahdî 
çerçeve dahilinde teşkil edilen 
Katar-Türk Birleşik Müşterek 
Kuvvet Komutanlığı, faaliyetlerini 
sürdürmekte, Katar’ın kurumsal 
imkân ve kabiliyetinin yanı sıra 
Körfez bölgesinin güvenlik ve 
istikrarına da katkıda bulunmaya 
devam edilmektedir. İki ülke 
halkları arasındaki güçlü dostluk 
ve kardeşlik bağları, Katar 
devletiyle önemli bölgesel 
sorunların çözümüne yönelik 
görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve 
uluslararası platformlarda karşılıklı 
destek ve dayanışmamız ile 
terörizm ve benzeri tehditlerle 
mücadelede izlediğimiz ortak 
kararlı tutum ışığında, Katar ile 
ilişkilerimizin stratejik önemi haiz 
olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu mülahazalarla, Katar hükümeti 
tarafından talep edilen desteği 
sağlamak ve Dünya Kupası 
Kalkanı Harekâtı’na iştirak etmek 
üzere hudut, şümul, miktar ve 
zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir 
ve tayin olunacak şekilde TSK’nin, 
Katar sınırları içinde ve Katar kara 
suları ile mücavir bölgelerinde 
görevlendirilmesi ve bu 
kuvvetlerin Cumhurbaşkanı’nın 
belirleyeceği esaslara göre 
kullanılması ile risk ve tehditlerin 
giderilmesi için her türlü tedbirin 
alınması ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin 
Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek esaslara göre 
yapılması için Anayasa’nın  
92. maddesi uyarınca 6 ay 
süreyle izin verilmesi hususunda 
gereğini bilgilerinize sunarım.”

KATAR TEZKERESİ TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ
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Birleşmiş Milletler Geçici Görev 
Gücü (UNIFIL) kapsamında 
Lübnan’da bulunan Türk 
askerinin görev süresinin  
1 yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,  
18 Ekim’de TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasını 
taşıyan tezkerede, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 
2006’da kabul ettiği 1701 sayılı 
karar ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 
tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği 
izin kapsamında, Türkiye’nin, 
Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e Türk 

Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla 
katkı sağladığı, iznin süresinin son 
olarak 31 Ekim 2021’den itibaren  
1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin, UNIFIL’e yaptığı 
katkılarla barışı koruma 
harekâtının etkin biçimde 
icrasında önemli bir işlev 
üstlendiği belirtilen tezkerede, 
“Türkiye’nin katkısı gerek BM 
sistemi içinde gerek bölgesel 
ve küresel ölçekte gerekse 
kapsamlı sivil-asker iş birliği 
faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan 
toplumunun her kesimi nezdinde 
görünürlüğünün artmasına, 
ayrıca barış ve istikrarın 
korunmasına yönelik politikasının 

sürdürülmesine hizmet etti. 
Bu itibarla UNIFIL’e katkımızın 
sürdürülmesinin önem arz ettiği 
değerlendiriliyor.” ifadelerine yer 
verildi.

UNIFIL’in görev süresinin BMGK 
tarafından 31 Ağustos 2023’e 
kadar uzatıldığı hatırlatılan 
tezkerede, bu kapsamda Lübnan 
ile ikili ilişkiler ve bölgedeki 
güvenlik şartları da göz önünde 
tutularak hudut, şümul ve miktarı 
Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek 
TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM 
kararıyla tespit edilen ilkeler 
kapsamında, 31 Ekim 2022’den 
itibaren 1 yıl daha UNIFIL’e iştirak 
etmesi için gereğinin yapılması 
istendi.

KATAR TEZKERESİ TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ

LÜBNAN TEZKERESİ TBMM 
GENEL KURULUNDA KABUL 
EDİLDİ

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022 131



Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun (TTK) 
son 12 yılda yaptığı yaklaşık 
677 milyon liralık yatırımın 
yüzde 33'ünün iş güvenliğine 
ayrıldığını belirterek, "TTK'nin 
5 müessesesinden en küçüğü 
olan Amasra Müessesemize aynı 
yıllar arasında 77 milyon liralık 
yatırım yapıldı." dedi.

Dönmez, 18 Ekim’de 
TBMM Genel Kurulunda, 
Amasra'daki maden kazası 

konusunda bilgilendirme yaptı.

TTK Amasra Müessesesinde 
14 Ekim Cuma akşamı saat 
18.10 sıralarında Türkiye'yi yasa 
boğan elim bir maden kazasının 
yaşandığını anımsatan Dönmez, 
kaza haberini alır almaz İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin ile olay yerine 
intikal ederek çalışmaları yerinde 
koordine ettiklerini ve bütün 

kurumları teyakkuza geçirdiklerini 
ifade etti.

Vahim hadisenin metan gazının 
boşalmasına bağlı olarak grizu 
patlaması şeklinde meydana 
geldiğinin değerlendirildiğini 
anlatan Dönmez, "Patlamanın 
ardından galeride kısmi yangınlar 
oluşmuş, keza kömür üretiminin 
yapıldığı alanda da kısmi 
göçükler meydana gelmiştir." 
dedi.

Kazanın meydana geldiği 
16.00-24.00 vardiyasında 110 
madencinin çalıştığını aktaran 
Dönmez, işletmedeki kurtarma 
ekipleri tarafından ivedilikle 
arama kurtarma çalışmalarına 
başlandığını kaydetti.

TTK Amasra Müessesesinde 
30 tahlisiyecinin bulunduğuna 
değinen Dönmez, Zonguldak, 
Bartın, Ankara ve Kütahya'dan 
toplam 110 kişilik ilave tahlisiye 
ekiplerinin arama kurtarma 
çalışmalarında görev aldığını 
bildirdi. Dönmez, Bartın, Sakarya, 

Kütahya, Karabük, Zonguldak, 
Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, 
Samsun ve Ankara'dan 116 kişilik 
AFAD arama kurtarma ekibinin de 
çalışmalara destek vermek üzere 
bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Madencilerden 58'inin sağ olarak 
tahliye edildiğini, 41 madencinin 
hayatını kaybettiğini hatırlatan 
Dönmez, 11 madencinin ise yaralı 
olarak hastanelere sevk edildiğini 
anlattı.

Dönmez, 6 madencinin, Sağlık 
Bakanlığının ambulans uçağıyla 
İstanbul Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesine sevk edildiğini, kalan 
5 yaralı madencinin tedavilerine 
ise Bartın'da devam edildiğini 
söyledi.

Kazanın ardından 18 saat içinde 
arama kurtarma faaliyetlerinin 
tamamlandığını ve müessesede 
faaliyete ara verildiğini ifade 
eden Dönmez, yangının havayla 
irtibatının kesilerek söndürülmesi 
için iki noktadan "baraj" yapımının 
da tamamlandığını bildirdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ, 
AMASRA’DAKİ MADEN KAZASI KONUSUNDA 
MECLİSİ BİLGİLENDİRDİ
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1973'ten bu yana faaliyet gösteren 
TTK Amasra Müessesesinde iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında 
yapılan faaliyetler ve yatırımlarla 
ilgili bilgi veren Dönmez, "TTK'nin 
2010'dan bu yana son 12 yılda 
yaptığı yaklaşık 677 milyon 
liralık yatırımın yüzde 33'ü iş 
güvenliğine ayrıldı. TTK'nin 5 
müessesesinden en küçüğü olan 
Amasra Müessesesine ise aynı 
yıllar arasında 77 milyon liralık 
yatırım yapıldı. Bu da yüzde 49'a 
tekabül ediyor." diye konuştu.

İlgili yönetmeliğe göre, her 250 
çalışana bir iş sağlığı güvenliği 
uzmanı görevlendirilmesinin 
zorunlu olduğuna dikkati çeken 
Dönmez, şunları kaydetti:

"TTK Amasra Müessesemizde 580 
çalışana, 16 iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı görevlendirildi. Başka bir 
ifadeyle her 37 madencimize 
1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 
düşüyor. İş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı marifetiyle çalışma 
alanlarındaki bütün iş ve işlem 
basamaklarının, risklerinin 
iş güvenliği uzmanlarınca 
değerlendirilmesi zorunluluğu 
getirildi ve bu kurumda 
çalışmalar da bu düzenlemelere 
göre yapılıyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Amasra Müessese 
Müdürlüğünün 21-27 Ağustos 
tarihleri arasında yer altı uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen 
denetiminde teknik ve idari 
düzenlemelere aykırı bir husus 
tespit edilmediğini söyledi.

Dönmez, TBMM Genel 
Kurulunda, Amasra'daki maden 
kazası konusunda yaptığı 
bilgilendirmede, "Yılda ortalama 
8 bin denetim gerçekleştiren 
Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yer 
altı kömür ocakları yılda en 
az 4 kez denetlenmektedir. 
Bu kapsamda TTK Amasra 

Müessesesinin de bu yıl yapılan 
dördüncü, yani son denetimi, 
21-27 Ağustos tarihleri arasında 
yer altı uzmanları tarafından 
yerinde gerçekleştirildi. Bu 
denetimlerde teknik ve idari 
düzenlemelere aykırı bir husus 
tespit edilmemiştir." diye konuştu.

İşletmenin eylül ayı içerisinde 
TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim 
Daire Başkanlığı teknik elemanları 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının iş müfettişlerince de 
denetlendiğini anlatan Dönmez, 
olayın meydana geldiği ilk 
andan itibaren Bartın Cumhuriyet 
Başsavcılığınca adli soruşturma 
başlatıldığını hatırlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından ayrıca idari, 
teknik soruşturma ve denetimler 
başlatıldığını kaydeden Dönmez, 
olayın tüm boyutlarıyla açıklığa 
kavuşması için gerekli her türlü 
desteği ilgili denetim birimlerine 
vereceklerini bildirdi.

Dünya genelinde yürütülen 
madencilik faaliyetlerinin 
birçoğunda, delme ve patlatma 
yönteminin kullanıldığını söyleyen 
Dönmez, Türkiye'de minimal 
seviyede, işin gereği olarak, 
teknik düzenlemelere riayet 
edilerek, delme ve patlatma 
işleminin yapıldığını kaydetti.

Havadaki metan gazı oranının 
yüzde 5 ila yüzde 15 olması 
halinde, en ufak bir kıvılcım ve 
benzeri ısı kaynağına temas 
etmesiyle grizu patlamasının 
meydana geldiğini kaydeden 
Dönmez, maden iş yerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre ortamda 
yüzde 1 oranında metan 
bulunması durumunda, patlatma 
yapılmadığını söyledi.

Ortamda yüzde 1,5 metan varsa 
emniyet amaçlı olarak elektrik 
akımının kesildiğini kaydeden 
Dönmez, yüzde 2 metan 

bulunması durumunda ise 
madencilerin çalışma ortamından 
tahliye edildiği bilgisini verdi.

Gaz izleme sensörlerinin, 
ortamdaki gaz, belirli değerlerin 
üzerine çıktığında sesli ve 
ışıklı uyarı verdiğini kaydeden 
Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"TTK Amasra Müessesesine 
kurulan sensörlerle metan oranı 
yüzde 1,5 değerine ulaştığında 
hem merkezî gaz izleme 
sisteminde hem de yer altındaki 
sistemde sarı ışık yanmakta 
ve sesli uyarı vermektedir. 
Akabinde Merkezî Gaz İzleme 
Birimi tarafından ilgili birimler 
hemen telefonla bilgilendirilip 
sistem takibe alınmaktadır. 
Kazadan önceki son kayıtlar 
incelendiğinde ortamdaki 
metan gazı oranı önce 1,5 
seviyesine ulaşmış, saat 18.05 
sularında  emniyet amaçlı, elektrik 
kesilmiştir. Son kayıt havadaki 
metan oranının yüzde 1,69 olarak 
ölçüldüğünü göstermektedir. 
18.09'dan sonra kayıt alınmadı. 
Merkezî gaz izleme istasyonunda 
ölçüm bu. Bütün birimler, 
bilirkişiler bu değerleri tek 
tek değerlendirecek; bilirkişi 
ve denetçiler olayı aydınlığa 
kavuşturacak."

Kazanın meydana geldiği ilk 
andan itibaren devletin bütün 
imkânlarıyla Bartın'da olduğunu 
vurgulayan Dönmez, "Sağlık 
Bakanlığımız 15 UMKE timi, 262 
personel, 51 ambulans, 2 uçak 
ambulans ile kazazedelerin 
ilk sağlık müdahalesini 
ve hastanelere sevkini 
gerçekleştirmiştir. Öte yandan, 
şehitlerimizin ailelerine ödemeler 
başladı. Süreç en kısa sürede 
tamamlanacaktır. Şehitlerimizin 
emaneti bizimdir. Madenci 
kardeşlerimizin evlatları bizim 
emanetimizdir. Eğitim, sağlık, iş 
bulma gibi gereken her türlü 
desteği kendilerine vereceğiz." 
ifadelerini kullandı.
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“DEZENFORMASYONLA 
MÜCADELE DÜZENLEMESİ” 

TBMM GENEL KURULUNDA YASALAŞTI
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ENDÜSTRİ BÖLGELERİ 
KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK 
TEKLİFİ, TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ 

• AK PARTİ milletvekillerinin imzasını 
taşıyan Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile Endüstri Bölgeleri Koordinasyon 
Kurulunun oluşumuna ilişkin hükümler 
kaldırıldı.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum 
ve kuruluşların veya yönetici şirketin 
başvurusuna istinaden veya resen 
yer seçimi yapmak suretiyle endüstri 
bölgeleri kurulu bölgelere, ilave alan 
önerisinde bulunabilecek. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 
olarak belirlenen alanlar, yeniden yer 
seçimi yapılmadan doğrudan endüstri 
bölgesi olarak ilan edilebilecek.

• Kanunla, ÇED süreci, ÇED mevzuatında 
detaylı şekilde yer aldığı ve bu sürece 
yönelik ek maddeye ihtiyaç olmadığı 
için Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun "ÇED 
Süreci" başlıklı maddesi yürürlükten 
kaldırıldı.

• Düzenlemeyle yatırımcılara ve 
yönetici şirkete, endüstri bölgelerinde 

yatırımların tamamlanması şartıyla 
mülkiyet devri imkânı sağlanacak. 
Yönetici şirket, mülkiyet devrinden 
sonra satış ve kiralama yapabilecek.

• Yatırımcıların ihtiyacı olan elektrik, 
su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma 
tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri 
ve benzeri altyapı ve genel hizmet 
tesislerini kurma ve işletme, kamu ve 
özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım 
ve satışını yapma, endüstri bölgelerinin 
yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu 
tüzel kişinin yetki ve sorumluluğunda 
olacak.

• Kanun'un "ihtisas endüstri bölgeleri" ve 
"münferit yatırımlar" başlıklı maddeleri 
yürürlükten kaldırıldı.

• Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, münferit yatırım yeri olarak 
tahsis edilen alanlarla ilan edilen 
ihtisas endüstri bölgeleri, "Endüstri 
Bölgelerinin Kuruluşu ve İlanı" başlıklı 
maddeye göre kurulan endüstri 
bölgesi olarak kabul edilecek.

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
20 Ekim’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 
Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
icra ettiği harekât ve misyonlara 
katılımına ilişkin verilen yetkinin 
bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,  
26 Ekim’de TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen 

tezkerede, daha önce BM 
Güvenlik Konseyi kararıyla Mali 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
Çok Boyutlu Entegre İstikrar 
Misyonu’nun (MINUSMA) 
kurulduğu anımsatıldı. Bölgedeki 
istikrara dikkat çekilen tezkerede 
“Afrika’da bölgesel istikrar ve 
barış için tehdit oluşturan insani 
ve siyasi krizlerin çözümüne 
ülkemizce askerî katkıda 
bulunulmasının bölgede ve genel 

olarak Afrika kıtasında izlemekte 
olduğumuz faal dış politikamızın 
doğal bir uzantısını oluşturacağı 
değerlendirilmiştir.” denildi. 
Tezkerede, TBMM tarafından 
son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde 
uzatıldığı hatırlatılan TSK’nin görev 
süresinin, Cumhurbaşkanı’nca 
verilecek izin ve belirlenecek 
esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 
tarihinden itibaren bir yıl uzatılması 
istendi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Almanya’da 29 Mayıs 
1993’te ırkçılar tarafından 
kundaklanan evlerinde çıkan 
yangında ailesinin 5 ferdini 
yitiren Mevlüde Genç’in vefatı 
nedeniyle Solingen’deki evlerine 
taziye ziyaretinde bulundu.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Zafer Sırakaya, Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçisi Ahmet 

Başar Şen ve beraberindekilerle 
taziye evine giden Şentop,  
80 yaşında vefat eden Mevlüde 

Genç’in eşi Durmuş Genç ve  
oğlu Kâmil Genç’e taziyelerini 
iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Almanya’da 29 Mayıs 1993’te 
ırkçılar tarafından kundaklanan 
evlerinde çıkan yangında ailesinin 
5 ferdini yitiren Mevlüde Genç’in 
vefatı nedeniyle başsağlığı 
mesajı da yayımladı. Şentop, 
sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, Almanya 
ziyareti sırasında, 1993 yılında 
Solingen’deki ırkçı saldırıda 
ailesini kaybeden Mevlüde 
Genç’in vefat haberini teessürle 
öğrendiğini belirtti. Meclis 
Başkanı Şentop, “Vicdanıyla 
merhametiyle dünyaya hoşgörü 
dersi veren Mevlüde anamızın 
evini ziyaret edip ailesinin acısını 
paylaştık. Başımız sağ olsun.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 
ALMANYA’DA

TÜRK ASKERİNİN MALİ VE ORTA AFRİKA 
CUMHURİYETİ’NDEKİ GÖREV SÜRESİ UZATILDI
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Türkiye-Rusya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Manisa Milletvekili 
Murat Baybatur, 5 Eylül’de 
Birleşik Rusya Partisi Yüksek 
Konseyi Büro Üyesi ve Rusya 
Federasyonu (RF) Federasyon 
Konseyi Üyesi Andrey Klimov 
başkanlığındaki heyet ile bir 
araya geldi.

Mecliste gerçekleşen 
görüşmede Baybatur, 
Türkiye'nin tüm 

zorluklara rağmen Rusya ile 
ilişkilerini geliştirmekte kararlı 
olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin arasındaki diyalog 
ve karşılıklı siyasi iradenin 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine güçlü bir ivme 
kazandırdığını belirten Baybatur, 
"Rusya ile siyasi ilişkilerimizin 
olumlu seyri, ekonomik verilere 
de yansımaktadır." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artış ve 
Rusya'nın Türkiye'den yaptığı 
ithalatın düşük olması nedeniyle 
ticaret hacminde büyük bir 
dengesizliğin söz konusu 
olduğuna dikkati çeken Baybatur, 
şunları kaydetti:

"Bu dengesizliğin giderilmesi 
ticari ilişkilerimizi daha güçlü ve 

sürdürülebilir kılacaktır. Toplam 
ticaret hacmini, liderlerimizin 
koyduğu 100 milyar dolar 
seviyesine çıkarmak için 
çabalarımızı sürdüreceğiz. 
Soçi'de ülkelerimiz arasında 
gerek teknik gerek üst düzeyde 
yapılan görüşmelerde bu 
hedefe ulaşmak için atılacak 
adımlar ele alındı. Tüm bu 
temasların RF ile ekonomik 
ilişkilerimizin derinleşmesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Akkuyu 
ve TürkAkım gibi stratejik enerji 
projeleri ikili ekonomik ilişkilere 
içerik kazandırmaktadır, önemli 
hale getirmektedir."

Serbest vize rejimi konusuna 
da değinen Baybatur, "Serbest 
vize rejimini de tekrar yürürlüğe 
sokabildiğimiz takdirde 
ekonomik, sosyal, kültürel 
ilişkilerimizin daha fazla ivme 
kazanacağına inanıyoruz. Vize 
muafiyetinin yeniden tesis 
edilememiş olmasını Türk-Rus 
ilişkileri bütünü bakımından büyük 
bir eksiklik olarak gördüğümü de 
bu vesileyle belirtmek isterim" 
ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin temelinde 
karşılıklı çıkar ve saygının 
yattığını söyleyen Baybatur, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut jeopolitik durum, Rusya 
Federasyonu'na karşı uygulanan 
yaptırımlar ve Ukrayna'daki 
savaş, ikili ilişkilerimizin gerçek 
potansiyeline ulaşmasının 
önündeki en büyük engellerdir. 
Türkiye olarak bölgemizde 
gerginliğin düşürülmesinden 
yanayız. Bunun için üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine 
getirdik. Antalya ve İstanbul 
görüşmeleri bu çabaların bir 
sonucu olarak gerçekleşti. Ayrıca 
tahıl koridoru konusundaki 
İstanbul mutabakatına da ortak 
çabalarımızın sonucunda varıldı.”

Birleşik Rusya Partisi Yüksek 
Konseyi Büro Üyesi ve Rusya 
Federasyonu (RF) Federasyon 
Konseyi Üyesi Klimov ise iki ülke 
arasındaki ilişkilerin iyi durumda 
olduğunu belirtti.

İki ülke liderlerinin çalışmalarını 
örnek alarak parlamentolar arası 
çalışmaların da ivme kazanması 
gerektiğini dile getiren Klimov, 
Türkiye'nin, küresel seviyedeki 
problemlerin çözülmesine de 
katkı verdiğini vurguladı.

Görüşmeye Türkiye-Avrupa 
Birliği (AB) Karma Parlamento 
Komisyonu (KPK) Başkanı ve AK 
PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Emrah Karayel de katıldı.

RUSYA FEDERASYONU FEDERASYON KONSEYİ 
ÜYELERİ TBMM’DE
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AK PARTİ Antalya Milletvekili  
ve Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi (AKDENİZ PA) 
Türk Grubu Başkanı Atay 
Uslu, AKDENİZ PA Heyeti 
ile Bosna-Hersek’te 2 
Ekim’de gerçekleşen 
seçimleri gözlemlemek için 
Saraybosna’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

AKDENİZ PA Türk Grubu 
Başkanı Uslu, İtalyan 
Parlamenter Gennaro 

Migliore ile gerçekleştirdikleri 
seçim gözlem görevinde Bosna-
Hersek Parlamenteri Šemsudin 
Mehmedović ile bir araya geldi. 
Görüşmede seçim üzerine 

fikir alışverişinde bulunduğu 
mevkîdaşı ile Türkiye-Bosna-
Hersek ilişkilerini değerlendirerek 
Türkiye’nin Bosna-Hersek’e 
desteğini vurgulayan AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu, 
Bosna-Hersek seçimlerinin 
sadece Bosna-Hersek için değil 
aynı zamanda tüm bölgenin 
huzur, barış ve istikrarı açısından 
önemli olduğunu ifade etti. 
Uslu, “Balkanlar, coğrafi, siyasi 
ve ekonomik açıdan olduğu 
kadar, tarihî, kültürel ve insani 
bakımından Türkiye için 
önemlidir.” dedi.

Uslu, seçim öncesinde Bosna-
Hersek Parlamentosu’nda Yüksek 

Seçim Kurulu bilgilendirme 
toplantısına katıldı.

Seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi, Bosna-Hersek Devlet 
Parlamentosu, Bosna-Hersek 
Federasyon Parlamentosu ve 
Bosna-Hersek Kanton Meclisi 
üyeleri belirlendi.

Türkiye'nin Saraybosna 
Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve 
Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün 
ile görüşen Uslu, Türkiye'nin 
Saraybosna Büyükelçiliği Kültür 
ve Tanıtma Müşaviri Ahmet 
Atabaş ve Yunus Emre Enstitüsü 
Saraybosna Müdürü Mehmet Akif 
Yaman ile de bir araya geldi.

AKDENİZ PA TÜRK GRUBU BAŞKANI  
ATAY USLU’NUN BOSNA-HERSEK TEMASLARI
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Litvanya Parlamentosu 
üyelerinden oluşan heyet, 
26 Eylül’de Türkiye-Litvanya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Metin Bulut ile 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Recep Akdağ ile görüştü.

Heyet ilk olarak Recep 
Akdağ tarafından kabul 
edildi.

Başkanı olduğu komisyonun, 
birkaç bakanlığın alanına girdiğini 
söyleyen Akdağ, Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile ilgili 
bilgiler verdi.

Akdağ, iki ülke arasında iş birliği 
yapılabilecek konular olduğunu 
belirtti.

Heyet daha sonra Türkiye-
Litvanya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Metin 
Bulut tarafından verilen yemeğe 
katıldı.

Ziyaretin, iki parlamento 
arasındaki temasların devamlılığı 
açısından yararlı olacağını 
belirten Bulut, "Müttefikimiz 
Litvanya ile her düzeyde 
çalışmalara önem veriyoruz. 
Litvanya ile ikili ilişkilerimiz 
mükemmel düzeyde." dedi.

Bulut, geçen yıl Litvanya ile 
diplomatik ilişkilerin yeniden 
tesisinin 30. yıl dönümü 
olduğunu anımsatarak, salgına 
rağmen ticaret hacminin 1 milyar 
dolarlık hedefe yaklaştığını, 
Türkiye'nin Litvanya için yeniden 
en çok tercih edilen turizm 

destinasyonlarından biri haline 
gelmesini arzu ettiklerini aktardı.

Tatarların Litvanya'ya 
getirilişlerinin 700. yıl dönümünün 
geçen yıl kutlandığını; Tatar 
toplumunun kültürel ilişkilere 
zenginlik kattığını ifade 
eden Bulut, Karay Türklerinin 
Litvanya'da Trakai bölgesine 
yerleşmelerinin 625. yıl 
dönümünün kutlandığını da 
memnuniyetle öğrendiğini dile 
getirdi.

Heyete, Litvanya'nın Ankara 
Büyükelçisi Ricardas Degutis de 
eşlik etti.

Litvanya Parlamentosu 
üyelerinden oluşan heyet, 27 
Eylül’de TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma 
Aksal ile görüştü.

Aksal, görüşmede yaptığı 
konuşmada, kadınların, hayatın 
her alanında yer almasını çok 
önemsediklerini anlatarak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, "Kadınsız bir siyaset, 
kadınsız bir demokrasi sadece 
kadınlar için değil bütün toplum 
için bir eksikliktir." sözüne işaret 
etti.

Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi konusunda son 
20 yılda birçok kanun ve 

uygulamaya imza attıklarını 
belirten Aksal, Avrupa'da ödül 
alan İçişleri Bakanlığının, Kadın 
Destek Uygulamasını (KADES) 
anlattı.

Aksal, 2021'de, 2 milyon 293 
bin kişinin KADES uygulamasını 
telefonuna indirdiğini, bu sayının 
bu yıl 3 milyonu geçtiğini 
düşündüklerini ifade ederek, 
"Şüphesiz uzun bir mücadele 
ama, mücadelemiz şiddet gören 
tek bir kadın kalmayana kadar 
devam edecek." dedi.

Litvanya Parlamento Üyesi 
Rimante Salaseviciute, KADES 
uygulamasından dolayı polis 
memurlarının iş yükünün artması 
nedeniyle şikâyetleri olup 
olmadığını ve bu programın 
maliyetini sordu.

Bunun üzerine Aksal, "Şiddet 
vuku bulmadan şiddetin 
önlenmesi çok daha önemli ve 
çok daha masrafsız. Polislerimiz 
bu konuda hizmet içi eğitim 
alıyorlar. Bu konuda uzmanlaşmış 
kişilerin müdahale etmesini 
çok önemsiyoruz. Hiç şüphesiz 
her şeyin bir maliyeti var. Ama 
şiddet vuku bulmadan yapılacak 
müdahale, sonrasına oranla 
çok daha maliyetsiz. Bir insanın 
hayatına bir maliyet konamaz." 
diye konuştu.

LİTVANYA 
PARLAMENTOSU 
ÜYELERİNDEN 
OLUŞAN  
HEYET  
TBMM’DE

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022 139



TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Hırvatistan'ın, 
dün olduğu gibi bugün 
de Türkiye'nin Batı Avrupa 
açılımındaki vazgeçilmez 
müttefiki olduğunu söyledi.

Bilgiç, 26 Eylül’de TBMM’de, 
"Türkiye-Hırvatistan: 30 Yıllık 
Dostluk İlişkisi" sergisinin 

açılışını gerçekleştirdi.

Sergide, Türkiye ile Hırvatistan 
arasındaki 30 yıllık dostluk 
ilişkisinin dönüm noktalarına 
yönelik tarihî belgelere, iki ülke 
devlet adamlarından önemli 
anekdotlara, çeşitli alanlardaki iş 
birliklerine ve ortak projelere dair 
özel fotoğraflar yer aldı.

Serginin, iki ülke arasındaki 30 
yıllık kesintisiz diplomatik ilişkileri 
yeniden hatırlama ve anma 
fırsatı verdiğini söyleyen TBMM 
Başkanvekili Bilgiç, Yugoslavya'nın 
dağılmasıyla ortaya çıkan 
ihtilafların ve istikrarsızlıkların 
gölgesinde bağımsızlığını 
kazanan Hırvatistan'ın, geçen 30 
yılı aşkın sürede siyasi, iktisadi ve 
sosyal alanlarda ortaya koyduğu 
gelişimin takdire şayan olduğunu 
dile getirdi.

Türkiye'nin, Hırvatistan'ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler 
arasında yer aldığını hatırlatan 

Bilgiç, Türkiye'nin, dış politikasını 
gerek Hırvatistan gerekse diğer 
bölge ülkelerindeki barış ve 
istikrar ortamını güçlendirme 
doğrultusunda dizayn ederek, 
dünya barışına katkıda bulunmak 
için gereken gayreti gösterdiğini 
belirtti.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki 
ilişkilerin tarihsel köklerine, iki ülke 
halkları arasındaki kadim coğrafi 
ve kültürel yakınlığa işaret eden 
Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz, uluslararası 
güvenlikten ekonomik ve ticari 
ilişkilere, kültürel iş birliklerinden 
bilim ve teknoloji alanındaki ortak 
projelere kadar sayısız alanda 
benzersiz bir dayanışma örneği 
sergiliyor. Hırvatistan, dün olduğu 
gibi bugün de Türkiye'nin Batı 
Avrupa açılımındaki vazgeçilmez 
müttefiki. Benzer şekilde gerek 
Avrupa'nın güvenlik mimarisi 
gerekse Bosna Hersek'teki istikrar 
için ülkemizin üstlenmiş olduğu 
rol, Türkiye'yi, Hırvatistan'ın ve 
Hırvat halkının gelecekteki huzur 
ve refahı için vazgeçilmez bir 
ortağı konumunda tutmaya 
devam edecek."

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç ise 
serginin, iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkilerin tesisinin 
30. yılı dolayısıyla daha önce 

Hırvatistan Parlamentosunda da 
açıldığını hatırlattı.

Serginin, Türkiye'nin Hırvatistan 
Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran'ın ilk resmî diplomatik 
teması olduğunu belirten Kılıç, 
"İki büyükelçimiz oldu; çünkü 
Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi 
de bizimle çok yakın ve dost. 
Bundan sonra iki büyükelçiye de 
büyük iş düşüyor." dedi.

Hırvatistan Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Gari Cappelli 
de TBMM'de ağırlanmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, "Kendimi evimde 
hissettim." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin 
önemini vurgulayan Cappelli, 
"Her kravat taktığınızda Hırvatistan 
halkının sıcaklığını hissedin ve 
bütün ülkelerle dost ilişkiler 
kurmak istediğini bilin. Hırvatistan 
öyle bir ülke ki bütün ülkelerle 
tüm platformlarda dostluğunu 
devam ettirmek istiyor." diye 
konuştu.

Serginin açılışına, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 
TBMM Türkiye-Hırvatistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen ile Meclis 
çalışanları katıldı.

MECLİSTE “TÜRKİYE-HIRVATİSTAN: 30 YILLIK DOSTLUK 
İLİŞKİSİ” SERGİSİ
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, 5 Eylül’de Suzanne 
Jabbour başkanlığındaki 
Birleşmiş Milletler İşkencenin 
Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) 
heyeti ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, komisyonun 
çalışmaları hakkında 
heyete bilgi verdi.

İşkencenin tedirgin edici bir 
kavram olduğunu belirten 
Çavuşoğlu, işkencenin önlenmesi 
konusunda Türkiye'nin son 20 
yıllık süreçte önemli adımlar 
attığını vurguladı.

Türkiye'nin işkenceye karşı 
sıfır tolerans ilkesiyle hareket 
ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu 
kapsamda yapılan değişikliklerle 
işkence suçlarında hukuki 
süreçte zaman aşımının ortadan 
kaldırıldığını kaydetti.

Terör örgütlerinin Türkiye'nin 
mücadelesini zayıflatmak 
amacıyla işkence kavramını 
suistimal ettiğini belirten 
Çavuşoğlu, "Türkiye'de hiçbir 

şekilde sistematik olarak işkence 
söz konusu değil. Bireysel olarak 
da yetkisini aşan, görevini kötüye 
kullanan ve ihmal eden varsa 
onlarla ilgili idari ve yargısal 
süreçler titizlikle devam ediyor. 
İşkence ve kötü muameleyle 
ilgili sensörlerimiz hassas. Türkiye 
tedbirlerini aldı, uygulamaya 
devam ediyor." dedi.

Komisyona 27. Yasama 
Dönemi’nde 11 bin başvuru 
geldiğini belirten Çavuşoğlu, 
söz konusu başvuruların yüzde 
75'inin cezaevlerinden geldiğini 
kaydetti. En yoğun çalışan alt 
komisyonun Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
komisyonun 20 cezaevinde 
incelemelerde bulunduğunu 
aktardı.

Çavuşoğlu, cezaevlerinde iyi hal 
indirimlerinin değerlendirilmesine 
ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"1 Ocak 2021-31 Mayıs 
2022 tarihleri arasında 
adli hükümlülerin iyi hal 
değerlendirilmesi sonucunda 

kapalı cezaevinden açık 
cezaevine ayırmada olumluluk 
oranı yüzde 89 yani adli 
hükümlülerde 100 kişiden sadece 
11 kişi iyi halli değerlendirilmemiş. 
Geri kalan 89 kişi iyi hal 
kapsamında değerlendirilmiş. 
Denetimli serbestliğe ayırmada 
sadece yüzde 2,23 için olumsuz 
kararı verilmiş. Terör suçlarından 
da örnek vermek istiyorum. 
Terör suçlarında kapalıdan açığa 
ayırmada olumsuzluk oranı yüzde  
10,82. Denetimli serbestlikte 
olumsuzluk oranı yüzde 7,68. 
Koşullu salıverilme olumsuzluk 
oranı yüzde 24."

Heyet başkanı Jabbour ise 
SPT hakkında bilgi verdi. Bu yıl 
Brezilya, Tunus, Arjantin'i ziyaret 
ettiklerini belirten Jabbour, 
2022 yılı bitmeden Avustralya 
ve Ekvador'a da gideceklerini 
söyledi.

AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili ve Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 
Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile 
komisyon üyesi milletvekilleri de 
görüşmede yer aldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
İŞKENCENİN 
ÖNLENMESİ ALT 
KOMİTESİ ÜYELERİ 
TBMM’DE
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TBMM AGİT PA Türk 
Delegasyonu Başkanı 
Selami Altınok, bağlantılılık, 

istihdam yaratma ve ekonomileri 
çeşitlendirmenin, böylece 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
katkıda bulunmanın ekonomik 
iş birliği için anahtar bir kavram 
olduğunu belirterek, "İnanıyorum 
ki bu konferans kapsamında daha 
geniş kapsamlı ve geniş bütçeli 
projeler oluşturulabilir ve tüm üye 
ülkelerin yararlanabileceği alanları 
kapsayan çalışmalar yapabiliriz." 
dedi.

4.
ULUSLARARASI  
PARLAMENTERLER KONFERANSI

İSTANBUL’DA YAPILDI
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Avrupa Güvenlik ve İş Birliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİT PA) bünyesinde yer 
alan İpek Yolu Grubu'nun 
"Kriz Zamanlarında Enerji ve 
Gıda Güvenliğinin Temini İçin 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" 
konulu 4. Uluslararası 
Parlamenterler Konferansı, TBMM 
ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapıldı.

TBMM AGİT PA Türk Delegasyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Erzurum 
Milletvekili Selami Altınok,  
18 Ekim’de açılış oturumunda 
yaptığı konuşmada, kendi 
alanında önemli çalışmalar 
yapan konukların konferansta yer 
aldığını söyledi.

Gıda sektöründeki küresel 
risklerin, son zamanlarda 
özellikle Covid-19 salgınının ve 
Rusya-Ukrayna savaşının acil 
çözüm bekleyen bir mesele 
olduğuna dikkati çeken Altınok, 
gıda arz güvenliği için ulusal 
ve uluslararası çözüm yolları 
arandığını belirtti.

Altınok, enerji ve gıda 
güvenliğinde kapasitenin 
yükseltilmesi ve geliştirilmesi 
için iş birliği yapabileceklerini 
dile getirerek, "Bağlantılılık, 
istihdam yaratmak ve 
ekonomileri çeşitlendirmek, 
böylece ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya katkıda bulunmak, 
ekonomik iş birliği için anahtar 
bir kavramdır. İnanıyorum ki bu 
konferans kapsamında daha 
geniş kapsamlı ve geniş bütçeli 
projeler oluşturulabilir ve tüm üye 
ülkelerin yararlanabileceği alanları 
kapsayan çalışmalar yapabiliriz." 
diye konuştu.

Günümüzde 828 milyon insanın 
açlıkla mücadele ettiğini ifade 
eden Altınok, dünyada yaşanan 
gıda krizinin çözümünde daha 

etkin ve kalıcı çözümler sunmanın 
önemli olduğunu belirtti.

Altınok, 3 yıldır enerji piyasaları 
açısından son derece kritik bir 
dönemden geçildiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası toparlanma 
süreci ve içinde bulunduğumuz 
jeopolitik gerilimler, enerji 
sektörü üzerinde ciddi baskılar 
oluşturmaktadır. Dünya, 
olağanüstü hızlı bir teknolojik 
yenilikle gelişme sürecinin 
yanı sıra olağanüstü zorluklarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Temiz 
enerji dönüşümüne yönelik 
çalışmalar tüm dünyada devam 
ederken birçok ülke enerji 
duruşu politikaları kapsamında 
net sıfır hedefleri açıklamaya 
devam ediyorlar. Bununla birlikte 
artan fiyatlar ve olağanüstü 
hava şartları nedeniyle enerji 
güvenliği endişeleri devam 
etmektedir. Jeopolitik gerilimler 
de bu endişeleri etkilemekte, 
piyasalarda istikrarsızlığa ve fiyat 
artışlarına neden olmaktadır. 

Bu nedenle dengeli, uzun vadeli 
ve akılcı bir planlama gerektiren 
enerji arz güvenliğimiz açısından 
kaynakların ve güzergâhların 

çeşitlendirilmesi büyük önem arz 
etmektedir."

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
dünyada 2 yılı aşkın süren 
pandemi dolayısıyla hem 
gıda hem enerji konularında 
alışık olunmayan bir süreçten 
geçildiğini söyledi.

Rakamlara bakıldığı zaman 55 
ülkede çocukların "boy kısalığı" 
sorunu yaşadığını dile getiren 
Kılıç, 17 milyon kişinin aşırı zayıflık 
şikayetinde bulunduğunu aktardı.

Kılıç, Rusya-Ukrayna savaşına 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, 
"Ortaya çıkan gıda sıkıntısında, 
Türkiye'nin de ön ayak olduğu, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat 
üzerinde çalıştığı tahıl sevkiyatı 
anlaşmasını hayata geçirerek 
bölgesel ve küresel anlamda 
büyük bir sıkıntı yaşanmasının 
önüne geçmiş olduk." ifadelerini 
kullandı.

Irkçılığın olduğu yerde barış 
ve huzurun kalmayacağını 
belirten Kılıç, buna karşı çok 
ciddi bir tavrın ortaya konulması 
gerektiğini kaydetti.
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TBMM Dışişleri Komisyonu,  
6 Ekim’de uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulan 5 kanun teklifini 
kabul etti.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Akif Çağatay Kılıç’ın 
başkanlığında toplanan 

komisyonda kabul edilen kanun 
teklifleri şöyle:

• “Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği Kuruluş Yasası ve 
Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Guadalajara Tam Yetkili 
Temsilciler Konferansı Sonuç 
Belgelerinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Avrupa Haberleşme Ofisi 
(ECO) Kuruluş Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Hükümetlerarası Kuru Limanlar 
Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 
Şubat 1920 Tarihinde Paris’te 
İmzalanan Antlaşmaya 
Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Hükümetlerarası 
Kalkınma Otoritesi (IGAD) 
Arasında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi.”

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Sedat Önal,  
“Ukrayna ve Rusya ihtilafındaki 
son durum”, Millî Savunma 
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürü Tümgeneral 
Göksel Kâhya da Rusya-Ukrayna 
savaşı nedeniyle yaşanan 
“gıda krizi” riskinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin 
çabalarıyla oluşturulan “tahıl 
koridoru” hakkındaki güncel 
gelişmelerle ilgili basına kapalı 
sunum yaptı.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını 
Araştırma Komisyonu,  
5 Ekim ve 12 Ekim’de AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya 
başkanlığında toplandı.

Kaya, TBMM’nin yasama 
faaliyetlerine ara verdiği 
süreçte milletvekilleri 

olarak yaşlı hizmetlerini yerinde 
inceleme ve görme imkânı 
bulduklarını söyledi.

Komisyon olarak bu dönem  
15 toplantı yapmayı planladıklarını 
aktaran Kaya, 57 kamu, üniversite 
ve sivil toplum kuruluşundan 
yazılı bilgi ve belge talebinde 
bulunduklarını ve şu ana kadar 
28 cevabın komisyona ulaştığını 
vurguladı.

Türkiye’de ve dünyada bir yaşlılık 
gerçeği olduğuna dikkati çeken 
Kaya, Birleşmiş Milletler verilerine 
göre nüfusunun yüzde 10’u 65 
yaş üzeri olan ülkelerin “yaşlı 
toplum” olarak tanımlandığını, 
Türkiye’nin, nüfusunun yüzde 
9,7’sini oluşturan 8,5 milyon kişiyle 
artık, yaşlı toplum kategorisinde 
olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin nüfusunun 2030’da 
yüzde 12,9, 2050’de yüzde 20, 
2080’de de yüzde 25,6’sının 65 
yaş üstü olmasının beklendiğini 
kaydeden Kaya, “Türkiye’de her 
4 hanenin 1’inde yaşlı vardır. 
65 yaş üstü 1,5 milyon yaşlımız 
ise tek başına yaşamaktadır. 
Sürdürülebilirlik açısından 
dünya standartlarına göre her 
4 çalışanın 1 emekliyi finanse 

etmesi gerekirken, Türkiye’de 
bu oran her 2 kişiye 1 kişi olarak 
görülmektedir. Dünya genelinde 
65 yaş ve üzeri 764 milyon 
kişinin var olduğu ve bu sayının 
2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı 
beklenmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

Kaya, komisyon çalışmalarıyla 
birlikte Türkiye’de yaşlılık ve 
yaşlılara bakışın gerek hukuki 
metinler, gerek hizmet çeşitliliği, 
gerek yaşlıların sosyal hayata 
ve iş gücüne verimli katılımıyla 
değişeceğine inandığını kaydetti.

Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Selim Dursun, 
Strateji Geliştirme Başkanı Yunus 
Emre Ayözen ile Hareketlilik 
Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım 
Daire Başkanı Musa Yazıcı ve 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı da sunum 
gerçekleştirdi.

Komisyonun 12 Ekim tarihli 
toplantısında ise Akademik 
Geriatri Derneği kurucularından 
Prof. Dr. Meltem Halil sunum 
yaptı.

Halil, komisyona yaptığı 
sunumda, Türkiye’de yaşlı 
nüfus oranının giderek artmaya 
başladığını dile getirerek, “Şu 

anda yüzde 10’lara varmış 65 
yaş üstü nüfusumuz var. Bunun 
önümüzdeki yıllarda yüzde 
25-30’lara kadar çıkacağını 
biliyoruz. 85 yaş üstü nüfusumuz 
500 binlerde, 90 yaş üstü ise 
yaklaşık 200 bin kişi. Bu artış 
hem kadın hem erkek cinsiyette 
gözleniyor. 65 yaş üstü nüfusun 
dramatik artışını görebiliyoruz. 
Özellikle Ege, Marmara ve kuzey 
bölgelerde yaşlı nüfusumuz 
oldukça yoğunlaşmaya başladı.” 
ifadelerini kullandı.

Halil, hastanede kalan yaşlıların 
özel bakım planlarında 
eksiklikler görüldüğünü, geriatrik 
sendromlara yönelik farkındalığın 
az olduğunu ve ülkede yaşlı 
dostu hastanelerin bulunmadığını 
anlattı. Halil, huzurevi ve 
bakımevinde kalan yaşlıların karşı 
karşıya kaldıkları sorunları da 
sıraladı.

YAŞLILARIN 
SORUNLARINI 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU 
TOPLANDI
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TBMM Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt 
Komisyonu, 20 Ekim’de 
AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim 
Yurdunuseven başkanlığında 
toplandı.

Toplantıda sunum yapan 
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü Enis Yavuz 

Yıldırım, ceza infaz sisteminin, her 

ülkenin kendi koşulları içerisinde 
yürüttüğü bir faaliyet olduğuna 
işaret etti.

Avrupa’daki ceza infaz sistemi 
uygulamalarının tamamının 
birbiriyle bağlantılı olduğunu 
ifade eden Yıldırım, “Avrupa’daki 
uygulamalarla bizim uygularımız 
birbirine yakın, sadece uygulama 
yorumlarında farklılıklar var. Eksik 
kalan alanlarda birbirimizden 
etkileniyoruz. Özellikle eğitim 
ve ıslah alanlarında daha 
deneyimli olan uygulamaları 
ülkemize getirmek için gayret 
gösteriyoruz.” diye konuştu.

Yıldırım, hükümlülerin nakil 
taleplerine de değinerek, bu 
noktadaki tercihlerinin, hükümlü 
ve tutukluların ailelerine en yakın 
noktalarda kalması olduğunu 
vurguladı.

Cezaevlerinin fiziki şartlarının 
10 yıl öncesine göre çok daha 
iyi bir noktada olduğuna 
dikkati çeken Yıldırım, şunları 
kaydetti: “Ceza infaz sisteminin 
uygulanması sırasında disiplin 

ve bölgesel riskler gibi 
çizgilerimiz var. Örneğin organize 
suçla ilgili problemi olan bir 
hükümlünün güçlü olduğu 
alana gönderilmemesi gibi 
asayiş kaygıları, sevklerde genel 
çizgilerimizi oluşturuyor. Bunun 
dışında mümkün olduğunca 
hükümlüleri ailelerine yakın 
yerlere bundan sonra da 
göndermeye devam edeceğiz. 

Pandemi döneminde nakil 
taleplerine ciddi bir ara verilmiş, 
biriken bir talep durumu var. 
Ümit ediyorum bundan sonraki 
toplantılarda bu konudaki 
yakınmaları azaltmış olacağız.”

Yıldırım, Haziran’da yüzde 37, 
Temmuz’da yüzde 19, Ağustos’ta 
yüzde 25 ve Eylül’de de yüzde 
27 oranında nakil talebinin kabul 
edildiğini bildirdi.

Komisyon üyelerinin 
değerlendirmelerinin ardından 
Marmara (Silivri) Ceza İnfaz 
Kurumları İnceleme Raporu ile 
Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme Raporu kabul edildi.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARINI İNCELEME  
ALT KOMİSYONU
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TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde kurulan Kadınların 
İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan 
Sorunların Tespiti ve Çözüm 
Önerilerinin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur 
başkanlığında 12 Ekim’de ve  
26 Ekim’de toplandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) 
Başkanı Muhammed Adak, 

2011 yılında faaliyete geçen 
TKDK’nin 16 sektörde girişimcilere 
destek verdiğini ve bütçesinin 
yüzde 75’inin Avrupa Birliği 
tarafından karşılandığını söyledi. 

TKDK’nin kadın ve gençlere 
yatırım imkânı sağlayan bir kurum 
olduğunu vurgulayan Adak, 
“2011 yılından bugüne kadar 
toplam 16,2 milyar liralık yatırımın 
gerçekleştirilmesine olanak 
sağladık. 21 bin 423 projeye 8,6 
milyar liralık hibe desteği verdik. 
Yaklaşık 90 bin kişiye istihdam 
sağladık. Kadınlarımız için yaklaşık 
5 bin projeye destek verdik, 
dolaylı olarak en az 12 bin kadına 
da iş imkânı sağladık.” diye 
konuştu.

Komisyonda, SGK Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanvekili 
Ebru Fisun Aydın da kayıtlı kadın 
istihdamının desteklenmesi 
kapsamında yürütülen AB 
projeleri ve “Türkiye İçin Komşu 
Anne Model Sistemi” önerisi 
hakkında sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Ankara Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit 
de “Kadın İstihdamında İş ve 
Aile Dengesinin Sağlanması” 
konusunda komisyon üyelerine 
bilgi verdi.

Komisyonun 26 Ekim tarihli 
toplantısında ise Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Türkiye 
Avrupa Birliği Delegasyonu ve 
Anne Çocuk Eğitim Vakfının 
(AÇEV) temsilcileri sunum yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanı 
Süreyya Erkan, kadın istihdamının 
desteklenmesine yönelik 
yürütülen projelere dair bilgi 
verdi. Erkan, AB’nin aday ülkelere 
sağladığı Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) kapsamında 
istihdam, eğitim, hayat boyu 
öğrenme ve sosyal politika 
alanlarını kapsayan 2007-2013 
döneminde toplam yarım milyar 
avroyla 936 projeyi yürüterek 
başarıyla tamamladıklarını söyledi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim 
ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur 

Kır, kadınların kırsaldaki rolünün 
farkında olduklarını ve bu 
farkındalıkla hareket ettiklerini dile 
getirerek, yürüttükleri projeler 
hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye 
Delegasyonu Program Yöneticisi 
Mehmet Caner Demir, 1999 
yılında Türkiye’nin AB adaylık 
süreci netleştikten sonra birçok 
alanda kamu kurumlarıyla, 
sivil toplumla diyalog içinde 
bulunduklarını ve üyelik sürecini 
kolaylaştırmaya çalıştıklarını 
aktardı.

AÇEV Babalık Çalışmaları 
Direktörü Hasan Deniz, kadın 
istihdamını arttırmak için babanın 
katılımı ve babanın bakımda 
sorumluluğuna dair sunum yaptı.

KEFEK KADINLARIN 
İŞ VE AİLE 
YAŞAMLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI 
ALT KOMİSYONU
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TBMM Amasra Maden 
Kazası Araştırma Komisyonu 
ilk toplantısını 26 Ekim’de 
gerçekleştirdi.

Bartın Amasra’da meydana 
gelen maden kazasının 
tüm yönleriyle araştırılarak 

benzer kazaların önlenmesine 
yönelik tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız 
başkanlığında toplandı.

Yıldız, Amasra’da hayatını 
kaybeden 41 madenciye Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır, yaralı 
madencilere ise şifa diledi.

“Acı üzerinden siyaset 
yapmayacağız. Komisyonda 
her türlü görüşe yer verilecek.” 
diyen Yıldız, objektif ve gücünü 
şeffaflıktan alan bir yapıyla bütün 
görüşlerin olabildiğince açık 
ifade edileceğini belirtti.

Sektör temsilcileri, 
akademisyenler, alanda uzman 
özel sektörden temsilcilerinin 

de komisyonda sunum 
yapacaklarını söyleyen Yıldız, “21 
kişilik komisyonumuz, inşallah 
3 aylık süre içinde raporunu 
tamamlayacak. Gerek görülmesi 
halinde 1 aylık ek süre için Genel 
Kurula müracaat edilecek.” diye 
konuştu.

Komisyonun hazırlayacağı 
raporun tavsiye kararı niteliğinde 
olacağını anlatan Yıldız, “Hukuki 
bir süreç işliyor. 

Hukuki süreci etkilememiz 
tabii ki söz konusu değil. 
Burada yapacağımız çalışmalar, 
TBMM’den yetkisini alan ve 
gücünü yine millet adına  
kullanan bir komisyon 
tarafından icra edilecek. 
Hep ‘Allah vermesin.’ deriz. 
Kendi çocuğumuz olsa nasıl 
araştıracaksak bunu böyle 
araştırmamız lazım. Empatinin 
daha ötesinde bir iş bu. 
Çünkü oradaki aileler bize 
emanet ediyor. Bunu hepimiz 
yüreğimizde hissediyoruz. Bu 
sorumluluk içinde çalışacağız.” 
ifadesini kullandı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi 
Kaşıkçı, “Amasra’da hayatını 
kaybeden 41 vatandaşımız 
ailemizin birer ferdi gibi. Onların 
başına gelen ihmal veya ihmaller 
zinciri varsa bunların aydınlığa 
kavuşturulması için çalışmalarımızı 
bu anlayışla yürüteceğiz.” 
ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal 
Çetin, “Bu acı bütün milletimizin 
acısı oldu. Hepimizin yüreği 
yandı.” dedi.

Kazanın ardından 6 savcının 
görevlendirildiğini, soruşturmanın 
devam ettiğini anlatan Çetin 
şöyle devam etti: “Maden işçiliği 
dünyanın en riskli işlerinden. 
Teknolojinin gelişmesine, alınan 
tedbirlere rağmen bu riskleri 
azaltmak mümkün ama tamamen 
ortadan kaldırmak mümkün değil. 
Özellikle grizu patlamalarına 
yer altı madenciliğinde çok 
rastlıyoruz. Olayı, TBMM’nin bize 
verdiği yetkilerle araştıracağız. 
İhmal varsa gerekli cezaya 
çarptırılması hepimizin 
temennisi.”

AMASRA MADEN KAZASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU
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NAVARİN DENİZ SAVAŞI (20 Ekim 1827)

1827 Navarin Deniz Savaşı, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı 
en büyük felaketlerden biriydi. Muharebe, 20 Ekim 1827’de Navarin 
Limanı’nda demirli Osmanlı-Mısır gemilerine, müttefik İngiliz, Fransız 
ve Rus filolarının ani saldırısı ile başlamış ve yaklaşık 60 kadar Osmanlı 
gemisinin yok edilmesiyle sonuçlanmıştı. Yetişmiş personelini ve 
savaş araçlarını kaybeden Osmanlı Devleti, bu harbi hukuksuz bir facia 

olarak nitelendirdi. Muharebede bir kayıp vermeyen müttefik filosunun görünen amacı, bağımsız bir Yunan 
devletinin kurulmasının önündeki engelleri kaldırmaktı. Bir diğer hedef ise, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 
etkinliğinin artmasını engellemekti. Osmanlı Devleti’nin bu baskın karşısında etkili olamamasının temel 
nedeni ise, ortada müttefik devletlerle bir savaş halinin yokluğu idi. Limanın girişinde müttefik deniz filosunun 
olmasına rağmen böyle bir ihtimalin değerlendirilmeyişi de yöneticilerin basiretsizliğine işaret etmektedir. 
Sonuç itibarıyla, muharebe sonrası Yunanistan kesin olarak bağımsızlığını kazanmış, Osmanlı deniz gücü 
de önemli bir yara almıştı. Yelkenli gemilerin yerini buharlılara bıraktığı bu savaş sonrasında Osmanlı deniz 
teknolojisi de önemli bir değişim sürecine girmiş ve yeni teknikleri ithal ve ikame etmek durumunda kalmıştı.

SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)

Amasya Tamimi’nde öngörülen kararları uygulamaya koymak 
için Mustafa Kemal Paşa, bazı Heyet-i Temsiliye üyeleriyle 2 Eylül 
1919’da Sivas’a gitti. Sivas Kongresi, iç ve dış düşmanlar tarafından 
bütün engellemelere ve Mustafa Kemal Paşa’ya yapılan suikast 
teşebbüslerine rağmen 4 Eylül 1919’da Mekteb-i Sultanî’de (Sivas Lisesi) 
açıldı. Aynı gün saat 15.00’te Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi’ni 
açış konuşmasında içinde bulunulan durumun vahametini belirten bir 

konuşma yapmıştı. Oturumun sonrasında yapılan seçim sonucunda Mustafa Kemal Paşa başkanlığa, İsmail 
Fazıl Paşa ve Rauf (Orbay) Bey ikinci başkanlıklara ve İsmail Hami (Danişmend) ile Mehmet Şükrü beyler de 
sekreterliklere seçildiler. 4-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresi’nde, daha önceki kongrelerde 
alınan bölgesel kararlar millî bir seviyeye çıkarılmıştı. Buna göre; 30 Ekim 1919 tarihinde imzalanan Mondros 
Mütarekesi’nde var olan topraklar birbirinden ayrılamaz ve bir bütün olarak görülmüş, vatan topraklarının 
uğradığı acılar karşısında millî vicdanlardan çıkan cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti 
çatısı altında birleştirilmişti. Bir Heyet-i Temsiliye oluşturulup, ilk defa mevcut devlet yönetimine alternatif 
olabilecek yeni bir siyasî iktidarın temelleri atıldı.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ  
(23 Ağustos - 13 Eylül 1921) 

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nda tayin edici 
rol oynamış bir muharebedir. Toplam 22 gün geceli gündüzlü 
devam eden harpte Yunan kuvvetleri püskürtülerek Eskişehir-
Afyon hattına geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Sakarya Zaferi 
ile birlikte inisiyatif Türk ordusuna geçmiş, Türk askerinin moral-
motivasyonu artarken benzer şekilde düşman kuvvetlerininki 

kırılmıştır. Bu muharebeye kadar stratejik savunma yapan Türk askeri, bu galibiyetten sonra stratejik taarruza 
geçebilmiştir. Diğer taraftan, 26 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık 
Muharebesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına imkân tanıyan Sakarya Zaferi, Millî Mücadele tarihimizde 
önemli bir mihenk taşıdır. Sakarya Zaferi ile gelen askerî başarının siyasî sonuçları da gecikmeden alınmıştır. 
Önce Sovyetlerin aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile antlaşmalar yapılarak doğu sınırı 
güvence altına alınmış, hemen akabinde de Fransa’nın İtilaf Devletleri’nden kopması sağlanmıştır (20 
Ekim 1921). TBMM Hükûmeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile güney sınırı tanımlanmış 
ve Fransa Güney Anadolu topraklarından çekilmiştir. Bu durum Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde 
tutunamayacağını anlayan İtalyanların da işgal ettikleri yerleri boşaltmasına yol açmış ve İtalya ile var olan 
savaş fiilî olarak bitmiştir. İngiltere de olan bitenden uzak kalamayarak 23 Ekim 1921’de “Tutsakların Serbest 
Bırakılması Antlaşması”nı imzalayıp Ankara’yı tanımak durumunda kalmıştır.

TARİHTE BU AY 
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12 EYLÜL 1980 DARBESİ

Kötü ekonomik koşullar, ülke çapındaki 
memnuniyetsizlikle birleşince ordu darbeye 
giden yolda sözde meşruiyet zeminini 
elde etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül 
1980’de 211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 
“Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak” 
şeklindeki hükmüne dayanarak siyaseti askıya 
aldı. Yönetimi ele geçiren generaller Silahlı 
Kuvvetlerin kara, deniz, hava ve jandarma 
komutanları ile Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren başkanlığında bir güvenlik konseyinden 

oluşuyordu ve Kasım 1983 genel seçimlerine kadar Türkiye, Millî Güvenlik Konseyi ile idare edildi. Beş kişilik 
konsey, Anayasa’yı askıya alan, Meclisi ve hükûmeti fesheden, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran, siyasî 
partileri kapatıp liderlerini tutuklayan ve sendikal faaliyetleri askıya alan bir sıkıyönetim uyguladı. 

İlk tedbirlerden biri temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasıydı. Ayrıca, işkence yaygınlaşmış ve daha 
kötüsü sistematik hale gelmişti. Kuşkulu ölümler, failleri bulunamadan sürüp gidiyordu. Tutuklamalar ve 
yargılamalar artık Türkiye’nin gündemi haline gelmişti. MGK, ancak Ekim 1981’de siyasal düzenlemeye 
dönük ilk adımı attı ve yeni anayasa taslağını hazırlaması için bir Danışma Meclisi atadı. Bu sırada çıkarılan 
bir yasayla bütün siyasî partiler 16 Ekim 1981’de resmen kapatıldı.

Darbe, emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleşmişti. Türkiye, kendisini Cumhuriyet’i koruma ve kollama 
misyonuyla adlandıran bir anlayışın temsil ettiği bu gelenekle önceki yıllarda olduğu gibi sonrasında da 
yine karşılaştı. Sivil siyaseti engellemeye dönük bu baskılarla Türkiye’nin demokrasi birikim ve tecrübesi 
zarar gördü. Türk siyaseti bu askerî vesayeti ancak 2000’li yılların sonlarından itibaren kırarak sivil siyaseti 
egemen kılabildi. 

MİLLÎ KALKINMA PARTİSİ’NİN KURULUŞU  
(5 Eylül 1945)

1945 yılının ilkbahar ve yaz aylarında ülkede meydana gelen siyasî 
liberalleşme eğilimi, tek parti  rejiminde kısmen de olsa yumuşamaya 
neden olmuş, yeni siyasî partilerin kurulmasının  önü açılmıştı. Bu 
dönemde parti kurma yönündeki ilk girişim, fikirleri birbirlerinden 
farklı  üç isimden geldi. Bunlar: Millî Kalkınma Partisi  (MKP) çatısı altında 
bir araya gelen, demiryolu  müteahhidi ve sanayici Nuri Demirağ, 
milliyetçi  görüşleriyle tanınan Cevat Rifat Atilhan ve Millet  Meclisinin 
birinci döneminde İkinci Grup’un  liderlerinden Hüseyin Avni Ulaş’tı. 
Partinin kuruluş işlemleri 1945 Temmuz’unda başlatıldı ve  resmî 
kuruluşu da 5 Eylül 1945’te gerçekleştirildi.  Devletçiliğe karşı olan ve 
liberal bir program öngören MKP yöneticileri, tek dereceli seçimleri 
ve nispi temsil sistemine geçilmesini savunuyordu. Ayrıca iki meclisli 
bir düzenlemeye gidilmesi ve cumhurbaşkanının da halk tarafından, 
bir dönem için seçilmesi öneriliyordu. 

Kısa bir süre sonra partinin kurucuları arasında görüş ayrılığı ortaya 
çıktı ve kurucu üye ve Genel Sekreter Hüseyin Avni Ulaş ile yönetim 
kurulu üyesi Lütfi Bornovalı partiden istifa ettiler. Seçimlerde hiçbir 
varlık gösteremeyen MKP içinde sorunlar zamanla daha da arttı 

ve Genel Başkan Nuri Demirağ partiden ihraç edildi. Demirağ daha sonra DP listesinden 1954’te bağımsız 
milletvekili seçildi ve Mecliste yer aldı. CHP’nin siyasi partilerin kurulmasına izin vermesinden sonra kurulan 
ilk muhalefet partisi olması dışında, Türk siyasî hayatında fazla bir varlık gösteremeyen Millî Kalkınma Partisi 
(MKP), 1958 Mayısında genel kurulunu toplayamadığı için feshedildi. 
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CUMHURİYETİN CUMHURİYETİN 
İLANIİLANI
29 EKİM 1923



Siyasî Yapının Değişimi 
Öncesindeki Hazırlıklar  
Cumhuriyet’in ilanından önce 
İkinci Meclisin gerçekleştirmesi 
gereken iki önemli mesele 
vardı. İlki Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanması, 
ikincisi ise Ankara’nın yeni 
kurulan devletin idare merkezi 
tayin edilmesiydi. Lozan’da yeni 
devletin sınırları güvence altına 
alındıktan sonra İstanbul’daki 
işgalci ülke askerlerinin tahliye 
olmaları hükûmet merkezi 
meselesini gündeme getirmişti. 
9 Ekim 1923’te İsmet Paşa ve 
arkadaşlarının Ankara’nın başkent 
olmasını öngören önergeyi 
TBMM’ye vermesiyle Mecliste 
fikir ayrılıkları ortaya çıkmış, ancak 
müzakereler neticesinde 13 Ekim 
1923’te Anayasa’ya konan ek 

bir madde ile Ankara hükûmet 
merkezi tayin edilmişti. 

Değişiklik İçin Yapılan 
Müzakereler
Mustafa Kemal Paşa, 27 Eylül 
1923’te verdiği bir demeçte, 
mevcut Anayasa’nın, “Hâkimiyet 
bilâ-kayd-ü şart milletindir / 
Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız 
milletindir.” şeklinde başlayan 1. 
maddesini okuyarak, bu ifadeyi 
cumhuriyet diye özetlemenin 
mümkün olduğunu söyledi. Gazi 
Paşa’nın yeni bir siyasî değişim 
tasarladığını gören Vekiller 
Heyeti Reisi Ali Fethi Bey, 14 
Ağustos 1923’ten beri yürüttüğü 
görevinden, 27 Ekim 1923’te 
istifa etti. Bu istifadan üç gün 
önce de Ali Fuat Paşa, Meclis 
Başkan Vekilliği görevinden 

ayrılıp, orduya, askerlik görevine 
dönme kararı aldı. Takip eden 
iki gün boyunca yeni Vekiller 
Heyeti oluşturulamadı. 28-29 
Ekim akşamı Çankaya Köşkü’nde 
arkadaşlarıyla bir araya gelen 
Mustafa Kemal Paşa, Millet 
Meclisinde zorluğun Anayasa’dan 
doğduğunu, çünkü yasama 
organı ile yürütme arasındaki 
ilişkilerin iyi düzenlenmediğini 
ileri sürdü. Bu nedenle Anayasa’yı, 
Cumhuriyeti’n ilânını mümkün 
kılacak şekilde değiştirmeyi teklif 
etti. Buna göre, devletin başında 
Meclis tarafından seçilmiş bir 
reisicumhur (cumhurbaşkanı) 
bulunacaktı; reisicumhur, başvekili 
seçecek ve isterse Meclise 
ve Vekiller Heyetine başkanlık 
edebilecekti. Bu düşünceyi 
uygulamak için Anayasa’da 
yapılması gereken değişiklikle 
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ilgili kanun tasarısı hazırlandı. 
Kanun tasarısı 29 Ekim sabahı 
önce Halk Fırkası grubunda 
tartışıldı. Bu toplantıda tarihçi ve 
İstanbul mebusu Abdurrahman 
Şeref Bey, mevcut durumu; 
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir. Kime sorarsanız 
sorunuz bu cumhuriyettir; doğan 
çocuğun adıdır. Ama bu ad 
kimilerine hoş gelmezmiş, varsın 
gelmesin.” şeklinde özetledi. 
Grup toplantısından sonra 
Meclis Genel Kuruluna geçildi ve 
burada Anayasa Komisyonunun 
“Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun Bazı 
Mevâddının Tavzîhan Tadiline 
Dair Kanun” başlığı altında 
düzenlediği maddeler ele alındı. 

Anayasa’da Yapılan 
Değişiklikler
12 maddeden oluşan, 29 Ekim 
1923 tarihli Anayasa değişikliği, 
var olan ama adı konulmamış  
bir durumu açıklığa kavuşturmayı 

amaçlamaktaydı. Bunun için 
Kanun’un başlığında, “tavzîhan 
tadiline / açıklık getiren 
değişiklik” ibaresi yer aldı. Yapılan 
değişiklikle 1921 tarihli Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu’nun 1. maddesinin 
sonuna: “Türkiye Devleti’nin 
şekl-i hükûmeti, cumhuriyettir. 
/ Türkiye Devleti’nin hükûmet 
şekli cumhuriyettir.” hükmü 
eklendi. Böylece, 3-4 yıldır fiilî 
olarak var olan uygulamanın adı 
konmuş oldu. Kanun’a ayrıca, 
daha önce Kanun-ı Esasî’de yer 
almayan yeni bir madde eklendi: 
“Türkiye Devleti’nin dini, Din-i 
İslâm’dır. Resmî lisanı Türkçedir.” 
hükmü, 2. madde oldu. 4. 
maddede ise, “Türkiye Devleti, 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
idare olunur. Meclis, Hükûmetin 
inkısam ettiği şuâbât-ı idâreyi İcrâ 
Vekilleri vâsıtasıyla idare eder.” 
hükmü yer aldı. 10. maddede, 
Reisicumhur’un TBMM Heyet-i 
Umumiyesi tarafından ve kendi 
üyeleri arasından, bir seçim 

dönemi için seçileceği ve tekrar 
seçilmenin mümkün olduğu 
yer aldı. 11. maddede, Türkiye 
Reisicumhuru’nun, devletin 
reisi olduğu, bu sıfatla lüzum 
gördükçe Meclise ve Heyet-i 
Vekileye başkanlık edebileceği 
hükmü yer aldı. 12. maddede, 
Başvekilin, Reisicumhur 
tarafından, Meclis üyeleri 
arasından seçileceği, diğer 
vekillerin de Başvekil tarafından 
yine Meclis üyeleri arasından 
belirleneceği, daha sonra Heyet-i 
Vekilenin (Bakanlar Kurulunun) 
Reisicumhur tarafından Meclisin 
onayına sunulacağı, Meclis 
toplantı halinde değilse, oylama 
için toplanacağı, başvekil ve 
vekillerin oylama sonucunda 
görevlerine başlayacakları ifade 
edilmişti. Bu sistem ile vekillerin 
ve Başvekilin, Meclis tarafından 
teker teker seçilme usulü olan 
Meclis Hükûmeti sisteminden, 
Reisicumhur’a bırakılan Başvekil 
seçimi ve Başvekile bırakılan 

154 MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2022

TARİHTE BU AY



vekil seçimi ile parlamenter 
rejime geçiş yolu açılmıştı. Bu 
uygulamayla amaç, daha güçlü 
ve nispeten Meclisten bağımsız 
bir hükûmet oluşturmaktı. 

Cumhuriyet’in İlanı Bir 
Oldubitti miydi?
Cumhuriyet’in ilanı, bazı 
tarihçiler arasında bir oldubitti 
şeklinde anlatılsa da Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, bir 
kısım uzman arkadaşlarını 
aylar öncesinden yeni bir 
Anayasa tasarısı hazırlamakla 
görevlendirmiş ve zaman 
zaman toplantılara başkanlık 
ederek kendi düşüncelerini 

bu mecralarda ifade etmişti. 
Gerek yakın arkadaşlarının 
bugün kitap haline gelen 
hatıratında ve gerek yabancı 
gazetecilere verdiği mülakatlarda 
“Cumhuriyet” kelimesini ortaya 
atması ve Anayasa’da yapılacak 
değişiklikle Devlet reisliğini 
Cumhurreisliği makamında 
temsil ederek kuvvetli bir 
idare tesis etmek lüzumunu 
dile getirmesi, bu düşüncenin 
uzun süredir Gazi’nin zihninde 
olduğunu göstermektedir. Ancak 
Anayasa’da yapılan tadillerin 
enine boyuna görüşülmesi de 
dönemin konjonktürü dikkate 
alındığında riskli olduğundan 
Cumhuriyet’in ilanının süratle 

olması ve Ankara’nın başkent 
yapılmasıyla tekrar eski rejime 
dönme hayallerinin önünün 
alınması gerekiyordu; bu sebeple 
düşüncenin kuvveden fiile 
geçirilmesinde acele edildi.

Nitekim, Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler 
oy birliği ile kabul edilerek 
Cumhuriyet ilan edildi. Gazi 
Mustafa Kemal de oy birliği 
ile Cumhurbaşkanı seçildi. 
Tarihçi ve yazar Şevket Süreyya 
Aydemir’in belirttiğine göre 
“Yaşasın Cumhuriyet” sesleri 
gür bir heyecan fırtınası içinde 
Büyük Millet Meclisinin mütevazı 
salonunu çınlatmıştı. 



GİRİŞ
Yasama organı, kendi çalışma 
ve toplantılarını kendi belirlediği 
gündeme göre planlamakta 
ve yürütmektedir. Görüşülecek 
konuları yedi kısım halinde 
gösteren Gündem’e giren 
her iş, belirli istisnalar dışında, 
kendi kısmında geliş tarihine 
göre sırasına yerleştirilmektedir. 
Parlamento müzakerelerinde, 
Gündem’in kısımları arasında 
ve kısımların kendi içerisindeki 
sıralarında geriye dönüş mümkün 
değildir. Bu yönüyle statik 
bir niteliğe sahip olan TBMM 
Gündemi, başta Genel Kurul 
olmak üzere komisyonlar ve 
diğer organların toplantılarında 

“belirlilik” ilkesine hizmet 
etmektedir. Diğer taraftan, güncel 
konu ve gelişmelerin Gündem’de 
yer alıp görüşülebilmesi için 
gereken parlamento dinamizmini 
sağlayacak yasama teknikleri 
ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, 
Gündem maddelerinin 
(konularının) görüşülüp 
tüketilmesine imkân sağlayacak 
dinamik müzakere usulleri kritik 
önem taşımaktadır.  

Modern parlamentolarda 
gündem kontrolü1 ve 
kurgulanması, siyasi parti 
faaliyetleri ve özellikle iktidar-
muhalefet ilişkileri bağlamında 

1     Şeref İBA, Yasuhi HAZAMA (2017), “Legislative Agenda Setting by a Delegative Democracy: Omnibus Bills in the Turkish Parliamentary System”,  
Turkish Studies. Vol:18, No:2, p.313-333.

2     Elias CANETTI (2016), Kitle ve İktidar, (çev. Gülşat Aygen), İstanbul Ayrıntı Yayınları, 7. Baskı, s.203-205.

3     1927 tarihli Dahili Nizamname’nin 103 ve 104. maddelerine göre, görüşülen işle ilgili lehinde, aleyhinde ve hakkında olmak üzere en az ikişer milletvekili 
konuştuktan sonra kifayet önergesi işaret oyuna sunulabilmekte ve ayrıca bir milletvekilinin imzasıyla dahi sunulabilen kifayet önergesi aleyhinde söz 
istendiği takdirde en az bir milletvekiline söz verildikten sonra oylamaya sunulabilmekteydi. Bkz. Şeref İBA (2007), Osmanlı’dan Günümüze Meclis İçtüzük 
Metinleri, TBMM Basımevi, s. 206-207.

siyasi çıkarların çatışması 
anlamına gelmektedir. 
Parlamentoların müzakere 
işlevini, düşman ordularının 
savaş psikolojisine benzeten 
ve müzakere esnasında savaş 
meydanında karşı karşıya gelen 
orduların psikolojik yapısının 
geçerli olduğunu ileri süren 
akademik görüşlerin2 işaret 
ettiği çatışmacı yapının en 
fazla görünür hale geldiği 
müzakere mekanizmaları, 
yasama organlarının demokratik 
standartlarını doğrudan 
etkileyen teknikler olarak varlığını 
sürdürmektedir.

1. İvedilikle Görüşme

1973 Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 
kurduğu müzakere sistemi, 
kural olarak, “ivedilikle 
görüşme”dir. İvedilikle görüşme, 
Gündem’de yer alan bir 
konunun sırası geldiğinde bir 
defa görüşülmesidir. Anayasa 
ve İçtüzük diline sadık kalarak 
ifade etmek gerekirse, Anayasa 
değişikliği teklifleri hariç olmak 
üzere, bütün Gündem konuları 
için “ivedilikle görüşme” usulü 
esastır. İvedilikle görüşme 
(müstaceliyet), kanun teklifinin 
Genel Kurulda bir defa 
görüşülerek sonuçlandırılmasıdır. 
1973 İçtüzüğü öncesi 
Dahili Nizamnamede, 
ivedilikle görüşmeme ilkesi 

benimsendiğinden yasa 
önerileri iki kez görüşüldükten 
sonra kanunlaşmaktaydı. Bu 
dönemde, Kanun tekliflerinin ve 
diğer konuların görüşmelerinde 
müzakereler, lehinde, aleyhinde 
ve hakkında olmak üzere söz 
isteyenlerden en az ikişer mebus 
konuştuktan sonra “kifayet 
takririnin (yeterlilik önergesi)” 
işaretle oylama usulüyle kabul 
edilmesiyle sonlandırılmaktaydı.3

TBMM İçtüzüğü’nde benimsenen 
yaklaşım ise tam tersine, ivedilikle 
görüşmedir. Bunun tek istisnası, 
Anayasa değişikliği tekliflerinin 
görüşmelerine mahsus iki defa 
görüşülme şartıdır. İvedilikle 
görüşme esasına İçtüzük’le 
getirilen bir istisna, gerekçeli 
olarak bir milletvekilinin imzasıyla 
dahi sunulabilen “görüşmelere 
devam önergesinin” işaretle 
oylamada kabul edilmesi 
üzerine gerçekleşen “ek-yarım” 
müzakeredir. Bu durumda, 
ivedilikle görüşmenin esasını 
oluşturan bir defa görüşme, 
“bir buçuk görüşme” niteliğine 
bürünmüş olmaktadır. TBMM 
İçtüzüğü’nün 72. maddesine 
göre, bir konunun görüşmeleri 
tamamlandıktan sonra 
görüşmelerin devam etmesine 
dair önerge verilmiş ve Genel 
Kurulda işaret oyuyla kabul 
edilmişse aynı konu ikinci defa 

GÜNDEM MÜZAKERE USULLERİ OLARAK  
“İVEDİLİKLE GÖRÜŞME”, “ÖNCELİKLE GÖRÜŞME” VE 
“TEKRİR-İ MÜZAKERE (YENİDEN GÖRÜŞME)”

Doç. Dr. Şeref İBA
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ancak yarı konuşma süreleriyle 
“ek görüşme” şeklinde görüşülür. 
Uzatılan müzakerede konuşma 
sürelerinin yarıya indirilmesinin 
hukuki sebebi, İçtüzüğün 60. 
maddesinin son fıkrasındaki ikinci 
defa yapılacak konuşmalarda 
sürelerin yarıya indirileceği 
yönündeki hükümdür.

Anayasa Mahkemesi, 1973 
tarihli bir kararında, ivedilikle 
görüşme ile öncelikle görüşme 
ayrımı bakımından hayli 
isabetli değerlendirmelerde 
bulunmuştur. Buna göre, ivedilikle 
görüşme; yasa önerilerinin iki 
yerine bir kez görüşülmesini 
öngörmesine karşılık öncelikle 
görüşme, aynı gündemde 
yer alan bir işin öteki işlerden 
önce görüşülmesini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yüksek 
Mahkemeye göre, birbirinden 
çok farklı olan bu iki görüşme 
yönteminin ortak paydaları, 
görüşmelerde çabukluk 
sağlanmasıdır.4 Anayasa’nın 
mülga 91/8. maddesi gereğince, 
yetki kanunları ile KHK’lerin 
komisyonlarda ve Genel 
Kurulda öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi zorunluydu. 
Ancak, uygulamada, bu kural 
tam anlamıyla işletilememiştir. 
KHK’ler başlangıçta gündemin 
ön sıralarına alınsalar bile, ya 
görüşmeleri ertelenmekte 
ya da sonradan alınan diğer 
öncelikle görüşme kararları 
nedeniyle tekrardan geri sıralara 
düşebilmekteydi. Hal böyle 
olunca, 1972 yılından 2017 yılına 
kadar çıkarılan çok sayıda KHK’nin 
büyük bir kısmı görüşülemeden 
kalmıştır.
Parlamento hukuku bağlamında, 
İçtüzük düzenlemesi niteliğinde 
tuhaf hükümler içerdiği için özel 

4      Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1991/27, K.1991/50, 12.12.1991, C.27/2, s. 679-719.

5      Şeref İBA (2022), Parlamento Hukuku, 8. Baskı, Ankara, Turhan Yayınevi, s.105.

6      İBA (2007), s.261.

önem taşıyan 13.12.1983 tarihli ve 
190 sayılı “Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” halen yürürlüktedir. 
Bu bağlamda kanunların nasıl 
çıkarılacağını ve özellikle kadro 
cetvelleriyle ilgili tezkereleri 
düzenleyen KHK’nin demokratik 
yasama refleksiyle bir an evvel 
ele alınması elzemdir.5

2. Öncelikle Görüşme
Öncelikle görüşmenin, yasama 
dilinde kendine mahsus bir 
anlamı vardır. Öncelikle görüşme, 
belirli bir yasa önerisinin Meclis 
gündeminde kendisinden önce 
yer alan öteki kanun teklifleri ya 
da gündem konularından daha 
önce görüşülmesidir. 1927 tarihli 
Dahili Nizamname Beşinci Bap’ta 
yer alan 74. maddede, takdimen 
müzakere (öncelikle görüşme) 
yöntemi şöyle düzenlenmişti:  
“Bir kanun layihası veya 
teklifinin ruznamede bulunan 
sair maddelere takdimen 
müzakeresi istendikte bunun 
esbabı mucibesi dermeyan 
edilmek lazımdır.”6 Söz konusu 
madde hükmüne göre, bir 
kanun teklifinin Gündem’deki 
diğer maddelerden öncelikle 
görüşülmesi gerekçeli olarak 
istenebilmekteydi.

TBMM İçtüzüğü’nde ise 
“öncelikle görüşme” terimi 
geçmemektedir. Bunun yerine 
“Genel Kurulda Bekletilme Süresi” 
başlıklı 52. madde, bir işin kural 
olarak dağıtımından itibaren 
48 saat geçmeden gündeme 
alınıp görüşülemeyeceğini 
öngörmüştür. Bu süre geçmeden 
gündeme alma, gündemdeki 
bir işe öncelik verilerek ilk sıraya 
taşıma, esas komisyon tarafından 

gerekçeli olarak Genel Kuruldan 
istenebilmektedir. Bu istemleri, 
Genel Kurul, Danışma Kurulunun 
önerisi üzerine, işaret oyuyla 
kararlaştırmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, öncelikle 
görüşme konusundaki bir 
kararında, İçtüzüğe göre  
48 saatlik bekleme süresini 
doldurup görüşülmek 
üzere sıra bekleyen bir yasa 
teklifinin gündemdeki sırasının 
değiştirilmesi ile bekleme süresini 
doldurmamış bir yasa tasarısının 
gündeme alınıp görüşülmesini 
birbirinden ayırmıştır. 
Mahkemeye göre, görüşme sırası 
Başkanlıkça saptanmaktadır. Bu 
ana kuralın iki istisnası vardır. Bu 
istisnalar, Danışma Kurulunca sıra 
değişikliği önerisi ve hükümet ya 
da esas komisyonca bir konunun 
Gündem’in birinci sırasına 
(öncelikle) alınması isteminin 
Genel Kurula getirilebilmesidir.

Anayasa Mahkemesi kararında, 
bekleme süresini doldurmayan 
bir işin gündeme alınması ise, 
esas komisyonun gerekçeli 
önerisiyle mümkündür. Bunun 
dışındaki bir organca öneride 
bulunulması, İçtüzük değişikliğini 
gerektirir. Dolayısıyla Yüksek 
Mahkeme, Danışma Kurulu 
veya siyasi parti gruplarının 48 
saatlik bekleme süresi dolmadan 
gündeme almayla ilgili istem 
yapamayacakları görüşündedir. 
Bununla birlikte, aynı karara konu 
olan uygulamanın bir eylemli 
İçtüzük değişikliği olduğu 
yönündeki değerlendirmeye 
katılmanın güçlüğü ortadadır. 
Çünkü, sözü edilen uygulama, 
İçtüzük’te mevcut bir hükmün 
ihlal edilmesinden ibarettir. 
İçtüzük’te zaten var olan 
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bir kurala aykırı eylemde 
bulunmanın hukuki yönden bir 
fiilî İçtüzük değişikliği niteliğinde 
olduğunu ileri sürmek mümkün 
görünmemektedir.7

3. Tekrir-i Müzakere  
(Yeniden Görüşme)

Genel Kurulda, Anayasa 
değişiklikleri dışında8, kanun 
tekliflerinin tümünün son 
oylamasından önce olmak 
kaydıyla kısmen ya da tamamen 
yeniden görüşülmesini sağlayan 
yola, yeniden görüşme ya 
da “tekrir-i müzakere” adı 
verilmektedir. İçtüzüğün 89. 
maddesi uyarınca, kanun teklifinin 
tümünün son oylamasından 
önce yeniden görüşülmesi, 
gerekçeli bir önergeyle esas 
komisyon tarafından bir kez için 
istenebilmektedir. Görüşülen işin 
bir veya birden fazla maddesi, 
yeniden görüşmeye konu 
edilebilir. Yeniden görüşmenin, 
kanun teklifinin tümünün 
son oylamasından ve varsa 
İçtüzüğün 86. maddesine 
göre oyunun rengini açıklama 
konuşmalarından önceki 
aşamada gerçekleştirilmesi 
gerekir. Yeniden görüşme 
konusu maddeler üzerinde 
ilk önce yeniden söz verilir; 
sonra, sırasıyla soru-cevap 
ve önerge işlemleri yapılır. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine uyum amacıyla yapılan 
değişikliklerden önce, hükümet 
tarafından da tekrir-i müzakere 
talep edilebilmekteydi. Tekrir-i 
müzakere istemlerinin, Danışma 
Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra Genel Kurul tarafından, 

7      İBA (2022), s.100.

8     TBMM İçtüzüğü, m.89/3; “Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü uyarınca, tekrir-i müzakere anayasa tekliflerinin 
görüşmelerinde uygulanamamaktadır. Ancak bu uygulamanın hukuki dayanağı doğrudan doğruya Anayasa değil, söz konusu İçtüzük hükmüdür. TBMM 
İçtüzüğü’nün 72. maddesine göre “görüşmelere devam önergesi” yoluyla uzayan “yarı-ek görüşme” usulünün de anayasa tekliflerinin görüşmelerinde 
işletilemeyeceği yönünde İçtüzük düzenlemesine ihtiyaç vardır.

9     20. Yasama Dönemi’nin başlangıcından bu yana toplam, 46 adet “tekrir-i müzakere” yapılmıştır. Bunlardan sadece ikisi, içinde bulunduğumuz 27. Yasama 
Dönemi’ndedir. 22. Yasama Dönemi’nde ise rekor sayıda, 23 adet tekrir-i müzakere gerçekleştirilmiştir.

görüşmesiz, işaret oyuyla karara 
bağlanması zorunludur. Öte 
yandan, Danışma Kurulunda 
oy birliği veya uzlaşma 
sağlanamaması halinde tekrir-i 
müzakere usulünün işletilebilmesi 
mümkün olmadığından, 
uzlaşma kültürünün hâkim 
olmadığı dönemlerde bu yolun 
çalıştırılamadığı görülmektedir.9 
Öte yandan, Komisyonda 
görüşülmüş bir konunun yeniden 
görüşülmesini sağlayan yönteme, 
komisyonda yeniden görüşme 
ya da tekrir-i müzakere adı 
verilmektedir. İçtüzüğün 43. 
maddesi uyarınca, komisyon, 
görüşmekte olduğu bir gündem 
maddesini tamamlamadan önce, 
geriye dönüş yaparak, önceden 
görüşmüş olduğu bir konuyu 
yeniden görüşebilmektedir. 
Bunun için, komisyonda 
hazır bulunan üyelerin salt 
çoğunluğunun kararı gerekir.

Yeniden görüşülmek istenilen 
iş, daha önceden tamamlanmış 
bir gündem maddesi 
olup, komisyon raporu da 
henüz TBMM Başkanlığına 
gönderilmemişse, komisyon üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun 
gerekçeli başvurusuyla 
yeniden görüşme bir defa 
için mümkündür. Komisyonda 
yeniden görüşme, komisyon 
raporu TBMM Başkanlığına 
sunulduktan sonraki aşamada 
istenirse, İçtüzüğün 88. 
maddesinde belirtilen yönteme 
uyulması gerekmektedir. Buna 
göre, esas komisyonun kanun 
teklifinin tümünün veya belli 
bir veya birkaç maddesinin 
komisyona geri verilmesini bir 

kez için isteyebilme hakkı vardır. 
Bu istemin görüşülmeksizin 
yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Tümünün geri verilmesi 
durumunda Genel Kurulda 
verilen tüm önergeler, belli 
bir bölümünün geri verilmesi 
durumunda ise o bölümle ilgili 
önergeler de komisyona geri 
verilmektedir.

Son Değerlendirme

Parlamento hukukumuzda 
uygulanan temel İçtüzük 
metinlerinin tamamında, ivedilikle 
ve öncelikle görüşme usulleri 
detaylı olarak düzenlenmiştir. 
Ancak, 1973 İçtüzüğü sonrasında 
ivedilikle görüşme, genel kural 
haline geldiği için müzakere 
mantığı esaslı şekilde değişmiş 
ve dönüşüme uğramıştır. 

Yasama müzakerelerinde 
demokratik standartların 
sürdürülebilirliği, söz konusu 
müzakere usullerinin İçtüzük 
hükümlerine uygun şekilde 
işletilmesini gerektirmektedir. 
İvedilikle görüşme ve öncelikle 
görüşme, müzakerelerin 
hızlandırılmasına yol açtığından 
muhtemel yasama hatalarının 
giderilmesi anlamında tekrir-i 
müzakere usulünün önemi 
artmıştır. Ayıca, yeni hükümet 
sisteminin öngördüğü 
“güçlü parlamento” ve 
“belirgin kuvvetler ayrılığı” 
hedeflerine uygun olarak 
klasik müzakere tekniklerinin 
yeniden düşünülmesine ve 
zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır.
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Düzce, yüksek kesimlerinde bulunan 
Aydınpınar ile 120 metre yükseklikten 
akan Güzeldere Şelaleleri ve 150 tür kuşa 
ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti 
ile doğa tutkunlarını her mevsim görsel 
şölenlerle ağırlıyor.
İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere 
ulaşım kolaylığı ile bilinen "şelaleler ve 
göller şehri" Düzce, doğa tutkunlarının 
uğrak yeri oldu.
Kayın ve gürgen ağaçlarına su sesinin 
eşlik ettiği şelale ve göllerin bulunduğu 
bölgeler, renk cümbüşüyle seyrine 
doyumsuz manzaralar sunuyor.

ŞELALELER VE ŞELALELER VE 
GÖLLER ŞEHRİGÖLLER ŞEHRİ

DÜZCEDÜZCE



GÜZELDERE ŞELALESİ
Düzce'nin Gölyaka ilçesi Bıçkı Deresi 
üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi, 
120 metre yükseklikten düşen suyun 
doğal coşkusuyla dev kayın ve gürgen 
ağaçlarıyla birlikte muhteşem bir 
görüntü oluşturuyor.
Güzeldere Şelalesi üç ayrı patika 
ve merdivenlerle daha yakından 
gezilebiliyor. 
Şelale ayrıca doğal peyzaj bitki 
örtüsü, piknik alanları, düzenlenmiş 
orman içi dinlenme yerleri ve yürüyüş 
parkurları ile bölgenin önemli turizm 
merkezlerinden biri olma özelliği 
taşıyor.
EFTENİ KUŞ CENNETİ
Göçmen kuşların konakladığı 
sahalardan biri olan Düzce'deki Efteni 
Kuş Cenneti, yaklaşık 150 türde kuşa 
ev sahipliği yapıyor.
Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz 
balıkçıl, angut, sakarmeke, kuğu, 
sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, 
kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, 
pasbaş batka, gri balıkçıl, turna, 
toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, 
kızkuşu, karabatak gibi kuşların 
konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin 
ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Çevrede kuş türlerinin izlenebilmesi 
için seyir terası bulunuyor. Kuşların 
göç yollarında mola verdikleri bir göl 
olan Efteni Gölü, nilüfer çiçekleriyle, 
sazlık alanlarıyla kuşları saklarken 
fotoğraf ve kuş gözlemciliği için de son 
derece uygun bir alan oluşturuyor.
AYDINPINAR ŞELALESİ
Düzce merkez Aydınpınar köyü 
sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar 
Şelalesi, şehir merkezine 10 kilometre 
mesafede yer alıyor. Güzeldere ve 
Samandere Şelaleleri arasında ve yol 
güzergâhı üzerinde bulunan şelale, 
arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale 
kümesinden oluşuyor.
Düzce'nin önemli yürüyüş 
parkurlarından birine sahip olan 
Aydınpınar Şelalesi'nde her insanın 
rahatlıkla yürüyebileceği orta 
zorluk ve orta zorluğu aşan yürüyüş 
parkurları bulunuyor.
Gürgen, meşe, kestane gibi karışık 
yapraklı orman ağaçları arasında 
kalan şelale alanında trekking, foto-
safari, çadır kampı vb. aktiviteler 
yapılabiliyor.



Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer 
alan Kapıkaya Kanyonu, Adana’ya 72 kilometre, Karaisalı 
ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 200 
metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-
Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. 
Seyhan Nehri’nin önemli kollarından birisi olan Çakıt 
Çayı’nın, dağları aşındırarak oluşturduğu Kapıkaya 
Kanyonu, yeşilin her tonuna ev sahipliği yaparak 
özellikle keçiboynuzu, zakkum, çınar ve zeytin ağaçlarını 
bünyesinde barındırıyor.
Kanyon eski dönemlerde ulaşım amaçlı olarak da 
kullanılmış olup Adnan Menderes Posta Yolu olarak da 
biliniyor.
Kanyon yamaçlarının birbirine bazı noktalarda son 
derece yakınlaşması sebebiyle gökyüzünün görünmediği 
ve dolayısıyla ışık almadığı noktaları da barındırması, 
Kapıkaya Kanyonu’nun “zamanın durduğu yer” olarak 
anılmasına sebep oluyor.
Kanyonun bir girişi Kapıkaya Köyü’nden başlıyor ve 7.250 
metrelik yürüyüş yolu ile Adana’nın 
bir başka güzelliği olan Yerköprü 
Mesire Alanı’na ulaşıyor. Kanyonun 
orta kesiminde ise bahar aylarında 
akan Bahçecik Şelalesi yer alıyor; bu 
şelale manzarasında ahşap oturma 
ve piknik alanları ile seyir terası yer 
alıyor. Ayrıca kamp yapmak isteyen 
yerli ve yabancı turistler için de 
burada kamp alanı bulunuyor.
Kapıkaya Kanyonu’nun Varda 
Köprüsü tarafından da kısa yoldan 
bir bağlantısı bulunuyor. Bu yol iniş 
aşağı olması ve yürüyüşün kolay 
olması nedeniyle tercih edilebiliyor.

ADANA KAPIKAYA ADANA KAPIKAYA 
KANYONUKANYONU



ADANA KAPIKAYA ADANA KAPIKAYA 
KANYONUKANYONU
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Şentop, 13 Eylül’de yayımladığı mesajda, "Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası 130 kilo 
finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan millî güreşçimiz 
Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler Rıza." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca, 82 kilo finalinde altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı da tebrik etti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
5. KEZ DÜNYA 
ŞAMPİYONU 
OLAN MİLLÎ 
GÜREŞÇİ RIZA 
KAYAALP’İ 
KUTLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 
altın madalya kazanan Buse Naz 
Çakıroğlu'nu kutladı.

Şentop, 22 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupa 
Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın 

madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu 
tebrik etti. Şentop, paylaşımında şu 
ifadelere yer verdi:

"Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu. 
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 
ülkemizi temsil eden millî sporcumuz Buse 
Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibini 5-0 yenerek 
şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı. 
Seninle gurur duyuyoruz."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çakıroğlu 
ile telefonda görüşerek, genç sporcuyu 
başarısından dolayı tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan 
millî güreşçi Rıza Kayaalp’i kutladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NA TEBRİK



Binicilikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kupası'nı, "Cantaire 
O" isimli atıyla Hasan Şentürk 
kazandı.

Başkent Binicilik Kulübü'nün 
ev sahipliği yaptığı özel 
unvan engel atlama 

yarışmalarının son günü olan  
25 Eylül’de TBMM Kupası sahibini 
buldu. Tek kategoride koşulan 
engel atlama yarışmasında Hasan 
Şentürk, "Cantaire O" isimli atıyla 
birinci oldu. 

Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı 
atıyla ikinciliği elde ederken, yine 
Hasan Şentürk "Lancelot" isimli 
atıyla üçüncü sırayı aldı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Naim Çoban keyifli bir yarış 
izlediklerini belirterek, "Katılımın 
yüksek olması bizleri de mutlu 
etti. TBMM Başkanlığı adına tüm 
seyircilerimize ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerimizi arz 
ediyoruz." diye konuştu.

BİNİCİLİKTE 
TBMM KUPASI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 25 Ekim’de hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için 
başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademi camiamıza tefsir alanında çok kıymetli 
katkılar sağlayan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve ilim âlemine 
başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadesine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN PROF. DR. İSMAİL CERRAHOĞLU 
İÇİN TAZİYE MESAJI



Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ertaş'ın "Allı Turnam"ı söylediği videoyu alıntılayarak, 
"Toprağın, memleketin, muhabbetin, sevdanın, ayrılığın, gurbetin, velhasıl insanın hikâyesini, gönlünün aynası 
türküleriyle yaşatan ve sesiyle sözüyle sazıyla yaşayan büyük usta Neşet Ertaş'a rahmetle…" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, VEFATININ 10. YILINDA  
NEŞET ERTAŞ’I ANDI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 25 Eylül’de vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı.



Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı 
mesajında, Türkiye'nin geleceği için hayaller 
kuran, çok çalışan ve üreten bu mümtaz 

isimlerin tek gayelerinin devletin ve milletin ebedî 
saadeti olduğunu belirtti.

İnançlarının ve sözü sahibine teslim etmelerinin 
bedelinin ise "öteden beri milletçe kalkınmanın 
düşmanı kesilenler" tarafından canlarıyla 
ödetildiğini aktaran Mustafa Şentop, şöyle devam 
etti:

"16-17 Eylül 1961’de Yassıada’da idam edilen, üç 
beden değil, topyekûn milletimizin iradesi, fikri, 
sesi ve sözüydü. Demokrasimizin kara lekesi 
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra haksızlık 
ve hukuksuzluk zemininde ilerleyen ve millet 
iradesini yok sayan süreç sadece o günlerle sınırlı 
kalmayıp, ülkemizin geleceğini de şekillendirmeyi 
ve ipotek altına almayı amaçlayan bir zihniyetin 
ürünüydü. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' 
şiarıyla kurulan devletimize bu kara lekeyi 
çalmaya çalışanlar milletimizin vicdanında ve tarih 
mahkemesinde ilelebet mahkûm olacaktır."

Milletin istikbaline kasteden zihniyete karşı 
olayların, tarihin ve isimlerin hatırlanmasından, 
anılmasından rahatsız olan bir anlayışın zaman 

zaman kendini ortaya çıkarmaya çalıştığını belirten 
Şentop, hakikatin unutulmasının istendiğini, 
unutulan her ihanetin tekrarlanacağı tehlikesini, 
milletin çok iyi bildiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"17 Eylül’ün isyanı ve kederi, 15 Temmuz’un gür 
sedasına bu bilinçle ve inançla dönüşmüştür. 23 
Haziran 2020 tarihinde, TBMM'de tarihî bir karar 
alınmıştır. Evrensel hukuk prensiplerine ve Anayasa 
hükümlerine açıkça aykırı olarak, milletten aldığı 
bir yetki bulunmaksızın yargı erkini kullanan Yüksek 
Adalet Divanı’nın kararlarının yok sayılması için, 
ilk imza şahsıma ait olmak üzere, hazırladığımız 
yasa teklifi milletvekillerimizin oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. Bu sözde mahkeme fiiline ortak olan 
herkes ihanetleri ve zulümleriyle tarihin en karanlık 
sayfalarında yerlerini almışlardır.

Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi 
ve millet iradesi yolunda eşsiz mücadeleleri ve 
aziz hatıraları, milletimizin yüreğinde ve hayır 
dualarında tertemiz bir şekilde yaşayacaktır. 
Hüznümüz ve hürmetimizle Adnan Menderes, Fatin 
Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve vatan uğruna can 
veren tüm kahramanlarımızı, minnetle ve rahmetle 
yâd ediyorum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN MENDERES, 
ZORLU VE POLATKAN İÇİN ANMA MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 17 Eylül’de merhum Başbakan Adnan Menderes, 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı idam edilişlerinin  
61. yılında andı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabeth için 9 Eylül’de taziye 
mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in 
vefatı dolayısıyla Birleşik Krallık halkının 

üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine 
başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN KRALİÇE  
2. ELIZABETH’İN 
VEFATINA İLİŞKİN 
TAZİYE MESAJI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
VEFATININ 19. YILINDA 
ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İ 
ANDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 19. yılında 
andı.

Şentop, 19 Ekim’de sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
"Ortak medeniyetimizin mührünü 

bastığı kardeş Bosna-Hersek'in unutulmaz 
lideri Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 
yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla 
anıyorum. Bilge Kral'ın bağımsızlık 
yolundaki kutlu ve onurlu yürüyüşü asla 
unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.170

TBMM’DEN HABERLER



Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tasavvufun hikmetlerinin günümüzde 
neşvünema bulmasına vesile olan, gönül dünyamızın rehberlerinden kıymetli büyüğümüz Ömer 
Tuğrul İnançer, rahmet-i Rahman’a kavuşmuş. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Menzili 

mübarek, mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 4 Eylül’de hayatını kaybeden mutasavvıf, müzisyen ve yazar 
Ömer Tuğrul İnançer için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana 
gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan 
askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, 13 Eylül’de sosyal medya hesabından 
paylaştığı mesajında, "Azerbaycan-Ermenistan 
sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen 

Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine 
Cenabıhak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını 
yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' 
düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın 
yanındadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî 
Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı da telefonla 
arayarak başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, telefon 
görüşmesine ilişkin şunları paylaştı:

“Azerbaycan Millî Meclis Başkanı kıymetli 
dostum Sayın Sahiba Gafarova'yı arayarak, şehit 
düşen kahraman Azerbaycan askerleri için 
duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can 
kardeşlerimize desteğimizi bütün imkânlarımızla 
sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim.”

ŞENTOP’TAN ŞEHİT 
AZERBAYCAN ASKERLERİ 
İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP'TAN 
ÖMER TUĞRUL 
İNANÇER İÇİN 
TAZİYE MESAJI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 14 Ekim’de TTK Amasra 
Müessese Müdürlüğü maden 
ocağında meydana gelen 
patlama nedeniyle Bartın Valisi 
Nurtaç Arslan’ı arayarak bilgi 
aldı, hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Mustafa Şentop, 
Vali Arslan ile 
telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi.

Arslan’dan maden ocağında 
gerçekleşen patlamayla ilgili 
son gelişmelere ilişkin bilgi alan 

Şentop, Arslan’a geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

Meclis Başkanı Şentop, maden 
ocağında hayatını kaybeden 
vatandaşlar için sosyal medya 
hesabından taziye mesajı 
yayımladı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl, 
yaralılara acil şifa dileyen Şentop, 
“Aziz milletimizin başı sağ olsun.” 
ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Başkanı 
Şentop, temel atma ve bazı 
toplantıları içeren Gaziantep 
programını, yaşanan elim olay 
nedeniyle iptal etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
yürütülen çalışmaları incelemek 
üzere patlama meydana gelen 
Bartın’ın Amasra ilçesindeki 
maden ocağına gitti. Burada 
yetkililerden bilgi alan Şentop, 
bazı madencilerle görüştü.

Hayatını kaybeden 
madencilerden Rahman 
Özçelik’in ailesine başsağlığı 
ziyaretinde bulunan Meclis 
Başkanı Şentop, daha sonra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’la birlikte, Rahman 
Özçelik ve Gürdal Serenli için 
düzenlenen cenaze törenlerine 
katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN MADEN 
OCAĞINDAKİ PATLAMADA HAYATINI 
KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
25 Ekim’de hayatını 
kaybeden Halit Kıvanç 
için başsağlığı mesajı 
yayımladı.

Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Kusursuz 
Türkçesi ve sesiyle her 
birimizin gönlünde taht 
kuran, duayen gazeteci 
ve spiker Halit Kıvanç'a 
Cenabıhak'tan rahmet, 
kederli ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet 
olsun." ifadesini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP'TAN  
HALİT 
KIVANÇ İÇİN 
BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI



Vefat eden 25 ve 26. Dönem 
Trabzon Milletvekili Haluk 
Pekşen için 18 Eylül’de 
TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Pekşen'in ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili 
Haydar Akar, eski TBMM 
Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti 
yöneticileri, eski ve yeni çok 
sayıda milletvekili katıldı.

1961'de Trabzon Yomra'da 
doğan Pekşen, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 

bitirdi. Avukatlık ve öğretim üyeliği yapan Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve 
yöneticiliğinde bulundu.

Pekşen'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Öğle namazının 
ardından Pekşen'in cenaze namazı kılındı. Buradaki cenaze törenine, Pekşen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP parti yöneticileri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili katıldı. Haluk 
Pekşen'in cenazesi daha sonra Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’nda toprağa verildi.

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilliği görevinde bulunan Pekşen, evli ve iki çocuk babasıydı.

Vefat eden eski CHP 
Afyonkarahisar Milletvekili 
Ahmet Toptaş için 12 Eylül’de 
Mecliste cenaze töreni 
düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı 
merdivenleri önündeki 
törene, Toptaş'ın 

ailesi ve yakınlarının yanı 
sıra CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, eski Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Yenimahalle Belediye 

Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis 
bürokratları ve personeli katıldı.

Toptaş'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Ekinova Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazının 
ardından Ekinova Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

VEFAT EDEN ESKİ MİLLETVEKİLLERİ İÇİN 
MECLİSTE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
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Vefat eden 15 ve 16. Dönem Samsun Milletvekili ve eski millî güreşçi Mustafa Dağıstanlı için  
20 Eylül’de Mecliste tören düzenlendi.

Törene, Dağıstanlı'nın 
ailesi ve yakınlarının  
yanı sıra TBMM 

Başkanvekili Celal Adan, 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, eski 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
siyasi parti temsilcileri ile çok 
sayıda eski ve yeni milletvekili 
katıldı.

Dağıstanlı'nın naaşı, ikindi 
namazının ardından 
Kocatepe Camisi'nde 
kılınan cenaze namazından 
sonra Ankara Karşıyaka 
Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat 
şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı.

Dağıstanlı, 1973-1980 yıllarında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı.

16 Ekim’de vefat eden  
17. Dönem Muş Milletvekili 
Atilla Sın için Mecliste 
cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sın'ın ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra 
CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, eski 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
milletvekilleri ve Meclis 
çalışanları katıldı.

Sın'ın naaşı, öğle namazının 
ardından Kocatepe 
Camisi'nde kılınan cenaze 
namazından sonra Cebeci 
Asrî Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

1941 yılında Ankara'da doğan Sın, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Türkiye Odalar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliğinde bulundu. 17. Dönem Muş Milletvekili olarak parlamentoya giren Sın, evli ve 3 çocuk 
babasıydı.
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20. Dönem Muğla Milletvekili

Mustafa DEDEOĞLU
(1951 – 5 Eylül 2022)

20 ve 21. Dönem Erzurum Milletvekili

Aslan POLAT 
(1947 – 26 Eylül 2022)

19 ve 20. Dönem Adana Milletvekili

Veli Andaç DURAK 
(1940 – 30 Eylül 2022)

19 ve 20. Dönem Giresun Milletvekili

Ergun ÖZDEMİR 
(1944 – 3 Ekim 2022)

17. Dönem Kars Milletvekili

Ömer KUŞHAN
(1933 – 18 Ekim 2022)
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