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Samsun’dan Ankara’ya bir 
milletin kurtuluş destanı  
101 yaşında. 

Kurtuluş mücadelesinin  
101. yılında Türkiye’nin dört bir 
yanında kutlamalar yapıldı. 
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 
sokaklar boştu ama bu, 19 Mayıs 
coşkusuna engel olamadı. İstiklal 
Marşı hep bir ağızdan evlerden, 
balkonlardan söylendi. Caddeler, 
sokaklar, balkonlar her yer Türk 
bayraklarıyla donatıldı. 

Bütün Türkiye, 19 Mayıs 1919’un 
101. yıl dönümünü, büyük bir 
coşkuyla kutladı. Bir millet 
yeniden uyanışının 101. yılında 
dünyaya birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. 

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın 
bütün kahramanlarını saygıyla 
anıyoruz.

SAMSUN’DAN ANKARA’YA 
BİR MİLLETİN KURTULUŞ DESTANI 
101 YAŞINDA
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TEMİZLİK

Gençlik ve Spor 
Bakanı  

Mehmet  
Muharrem 
Kasapoğlu, 

beraberindeki 
heyetle  

19 Mayıs  
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı nedeniyle 
Anıtkabir’de 
düzenlenen  

törene katıldı.

Türkiye 
Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip 
Erdoğan,  
19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma,  
Gençlik ve 
Spor Bayramı  
dolayısıyla 
Gençlik ve 
Spor Bakanı 
Mehmet 
Muharrem 
Kasapoğlu’nun 
da katıldığı 
video 
konferans 
görüşmesinde, 
Türkiye’nin 
farklı illerindeki 
gençler ve 
sporcularla  
bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
gençlere 19 Mayıs mesajı: 

“Cumhuriyetimize kararlılıkla 
sahip çıkacağınıza yürekten 
inanıyorum.”

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Samsun’da yakılan meşaleyi 
bugün de aynı kararlılık ve  
gururla taşıyan siz gençlerimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilerlemesinin, gelişmesinin 
ve büyümesinin en büyük 
güvencesisiniz.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.

“Işığımız, umudumuz, 
geleceğimiz sevgili gençler” 
diyerek mesajına başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
19 Mayıs’ta Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla 
başlayan, Amasya, Erzurum ve 
Sivas’tan tüm yurda yayılan Millî 
Mücadele’yi başarıya taşıyan 
ruhu, heyecanı ve coşkuyu, 
bugün gençlerin gözlerinde 
gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bağımsız ve müreffeh yarınlara 
yürüyüşün başlangıcı olan 
19 Mayıs’ın, aziz milletin 
hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, 
hiçbir şartta himaye altına 
girmeyeceğini, özgür iradesine 
her koşulda sahip çıkacağını tüm 
dünyaya ilan ettiği gün olduğunu 
vurguladı.

“Sizden beklentimiz yüce 
değerleri sonraki nesillere 
aktarmanızdır.”

İstikbal mücadelesi boyunca, 
tarihe gömülmek istenen aziz 
milletin azim, cesaret, kararlılık ve 
inançla yürüdüğü yolda, her türlü 
zorluğa göğüs gerdiğini, canı 
pahasına vatanına ve bayrağına 
yönelen tehditleri bertaraf ettiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özgürlüğümüzün, 
egemenliğimizin ve 
Cumhuriyetimizin teminatı aziz 
Türk Gençliği… Bugün biz, sizlere 
daha aydınlık, umutlu ve barış 
dolu bir gelecek için çalışırken, 
sizden beklentimiz, kahraman 
ecdadımızdan emanet aldığımız 
vatan ve bayrak sevgisine, 
özgürlük aşkına sahip çıkmanız, 

bu yüce değerleri sonraki 
nesillere aktarmanızdır. 

Samsun’da yakılan meşaleyi 
bugün de aynı kararlılık ve  
gururla taşıyan siz gençlerimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilerlemesinin, gelişmesinin 
ve büyümesinin en büyük 
güvencesisiniz. 

Millî değerlerine bağlı, evrensel 
değerlerle barışık olarak ve 
geleceğe güvenle bakarak 
yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu 
anlamanız, benimsemeniz ve 
sorumluluğunu üstlenmeniz, 
geleceğimiz için büyük önem 
taşımaktadır. 

Sizlerden çok büyük başarılar 
bekliyor ve sizlere güveniyorum. 
Üstlendiğiniz büyük 
sorumluluğun bilinciyle çok 
çalışacağınıza, Cumhuriyetimize 
kararlılıkla sahip çıkacağınıza 
yürekten inanıyorum.”

Erdoğan, gençlerin ve aziz  
Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
kutlayarak, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
Kurtuluş Savaşı’nın bütün 
kahramanlarını saygıyla andı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay: 

“Millî mücadelemizin şanlı 
miladının 101. yılında  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
tüm istiklal kahramanlarımızı 
minnetle anıyorum. Aynı şevk, 
heyecan ve inancı yüreklerinde 
taşıyan aziz milletimizin  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı’nı en 
içten dileklerimle  
kutluyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop: 

“Asil milletimizin diriliş destanı.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 19 Mayıs’ın, milletin 
cesaret ve kahramanlığıyla 
bir diriliş destanına ve zafere 
dönüşen bir hamlenin başlangıcı 
olduğunu belirterek, “19 Mayıs 
1919’u anmak, benzer tehlikeler 
ve tehditler karşısında aziz 
milletimizin takınacağı tavrı, 
yürüyeceği yolu, ödeyeceği 
ve ödeteceği bedeli dosta 
düşmana ilan etmektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
101 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Gazi 
Mustafa Kemal ve mücadele 
arkadaşlarının Samsun’a 
çıkarak Millî Mücadele’nin kutlu 
meşalesiyle yola koyulduklarını 
kaydetti.

O meşalenin Samsun’dan 
Ankara’ya kadar uzanan bir 
yolculuğun ardından, dalga dalga 
tüm vatan sathına yayıldığını ve 
“Ya istiklal ya ölüm” kararlılığına 
dönüştüğünü belirten  
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“19 Mayıs, asil milletimizin cesaret 
ve kahramanlığıyla bir diriliş 
destanına ve zafere dönüşen bir 
hamlenin başlangıcıdır.

Ama o gün başlayan yürüyüş, 
tarihin belli bir döneminde 
başlayıp bitmiş bir süreç  
değildir. 

19 Mayıs 1919’u anmak, benzer 
tehlikeler ve tehditler karşısında 
aziz milletimizin takınacağı tavrı, 
yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve 
ödeteceği bedeli dosta düşmana 
ilan etmektir.

19 Mayıs 1919’un 101. yıl 
dönümünün, milletimiz ve 
hassaten gençlerimiz için kutlu 
olmasını temenni ediyor; başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
aziz yol arkadaşları olmak üzere 
Millî Mücadele’ye ruh veren 
tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet ve hürmetle yad 
ediyorum.”
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CHP Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu: 

“Bağımsızlığımızın nişanesi olan 
19 Mayıs, emperyalizme ve iş 
birlikçilerine karşı onurlu bir 

direniştir. En 
karanlık gecede 
dahi yanan 
umut ışığıdır. 
101 yıl önce 
parlayan bu 
ateş, bugün dahi 
güzel ülkemizin 
geleceğini 
aydınlatmaktadır.

Covid-19 
salgın hastalığının yaşandığı 
bugünlerde, sağlık sorunlarının 
yanı sıra iktidarın neden olduğu 
ekonomik buhran ile de karşı 
karşıyayız. Ancak unutmayın 
ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin 
ışığında, güçlü bir toplumsal 
dayanışma ile üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir sorun 
yoktur. 

Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının 
hiçbir zaman umutsuz olmaya 
hakkı yoktur. Özellikle de 
gençlerimizin... Çünkü Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz 
günü hediye ettiği gençlerimize, 
geleceğimizi de emanet etmiştir. 
Gençlerimizin de bu inançla 
hareket etmesi, ‘Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir’ ilkemizden taviz 
vermeden, ülkemizin yarınlarını 
inşa etmesi gerekir.”

İYİ Parti Genel Başkanı  
Meral Akşener: 

“Hüznümüz de bir, sevincimiz de bir. Dünümüz de bir, 
yarınımız da bir. Birlikte atıyor yüreklerimiz. Çünkü aynı 
gemideyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımız kutlu olsun.”

MHP Genel Başkanı  
Devlet Bahçeli: 

“19 Mayıs, karamsarlığı buruşturup 
atan imanın, kuşatmayı yarıp 
bozan istikbal aşkının, zalim 
kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan 
sevdasının şeref timsalidir. Bu öyle 

bir timsaldir ki ya 
istiklal ya ölüm 
dışında üçüncü 
bir seçeneği yok 
saymıştır. 

İşgal altındaki 
vatan Samsun’dan 
itibaren canlanmış, 
merkez ve mihenk 
Samsun olmak 

üzere Türk milleti tam bağımsızlık 
onuruna muhkem ve muhteşem 
bir savunma dirayetiyle sahip 
çıkmıştır.

Türkiye üzerinde kirli oyun kurup 
iş birlikçi figüranları sahneye 
süren, kindar ve kifayetsiz 

muhterislerle senaryo hazırlayıp 
her fırsatta servis eden iç ve 
dış mahfillere en uyarıcı cevap, 
19 Mayıs 1919’un zamanlar üstü 
mesajında saklıdır. Hiç kimse 
sipariş masa kurup ihanet ve 
işgal emellerini aklama ve 
temize çıkarma ayıbına ümit 
bağlamamalıdır.

Memleketi kırık dökük masalara 
sığdırmaya çalışanların acıklı 
sonlarından ibret almak 
isteyenlere, Mondros’tan  
Sevr’e kadar uzanan ihanet ve 
istila sürecinin nasıl yerle  
yeksan edildiğini  
unutmamaları ikazen 
tavsiyemizdir.”
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BBP Genel Başkanı  
Mustafa Destici: 

“Kurtuluş Savaşı; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, 
çocuğuyla bütün bir milletin el ele, omuz omuza 
vererek, kader birliği yaparak kazandığı bir zaferdir. 

O tarihte başlayan, yoklukla, acılarla, kanla, 
gözyaşıyla sürdürülen mücadele; imanla ve aşkla, 
tüm dünyaya, şehit liderimiz rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun ifadesiyle ‘Türk esir olmaz,  
Türk bayraksız olmaz, Türk devletsiz olmaz,  
Türk ezansız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz.’ 
gerçeğini hatırlatarak zafere ulaştı. Atatürk’ün 
Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin ve 

milletimizin, 
Atatürk’ü 
Anma, 
Gençlik 
ve Spor 
Bayramı’nı 
kutluyor, 
İstiklal Savaşı 
şehitlerimiz 
başta olmak 
üzere, tüm 
şehitlerimizi, 
Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp Cumhuriyet’i kuran 
kahramanlarımızı, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve 
minnetle anıyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu: 

“İnanıyorum ki bu ülke idealist, 
vatansever, değerlerine sahip 
çıkan gençlerin omuzlarında 
yükselecek, yeniden büyük 
Türkiye ideali böylece hayat 
bulacaktır. 

Bütün umutların bitti zannedildiği 
bir noktada, şartların getirdiği 

her türlü zorluğa rağmen 
inanmış insanlar istiklal 
uğrunda ölmeyi göze 
almışlar ve 19 Mayıs’ta 
bu hareketin işaret fişeği 
ateşlenmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
aziz milletimizin 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı tebrik 
ediyor, bu ülke için can vermiş 

bütün şehit ve gazilerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum.”

Demokrat Parti Genel Başkanı  
Gültekin Uysal: 

“101 yıl önce istiklali mefkure, 
vatanı mukaddes bilerek yedi 
düvele, dahası vatanın çok 
sathındaki işbirlikçilere, ihanete 
galip gelen milletimiz eminiz 
ki her daim zafere matuftur. 
Bugünün armağan edildiği 

gençlerimizin bayramını 
tebrik ediyoruz. Kutlu 
kurtuluş mücadelemizin 
başlangıcına vesile o adımın 
101. yılında, başta büyük 
önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm Millî 
Mücadele kahramanlarımızı, 
şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz.”

DSP Genel Başkanı  
Önder Aksakal: 

“19 Mayıs 1919, bu kararlılığın  
vücut bulduğu bir tarih olarak 
sonsuza kadar ruhumuzda 
ve bilincimizde aynı inançla 
yaşamaya devam edecektir. 
Bu topraklar üzerinde asırlardır 
dalgalanan şanlı Türk bayrağı, 
geçmişten bu yana var olan 

ihanet yuvalarını darmadağın 
ederek, mavi göklerde, sonsuza 
kadar dalgalanacaktır. 

Tam bağımsız Türkiye idealinin 
lideri Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, Millî Mücadele’nin 
yılmaz savaşçıları ve bu yolda 
vatan toprağına emanet edilen 
tüm şehitleri minnet ve rahmetle 
anıyorum.”
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Tüm Türkiye, 19 Mayıs 
coşkusuyla balkonlarda  
İstiklal Marşı okudu

Tüm Türkiye’de vatandaşlar, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı, 
evlerinin balkonlarından ve 
pencerelerinden İstiklal Marşı’nı 
okuyarak kutladı.

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) 
karşı alınan tedbirler kapsamında, 

19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere 
taşındı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı 
üzerine vatandaşlar, saat 19.19’da 
balkonlara ve pencerelere çıktı. 

Balkonlar ile pencerelerini  
Türk bayrakları ve balonlarla 
süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay 

yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı’nı 
hep bir ağızdan büyük bir 
coşkuyla seslendirdi.

İstiklal Marşı’nın ardından 
ellerindeki Türk bayraklarını 
sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve 
alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı. 

Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını 
kapatıp açarak görsel şölen 
oluştururken, kimi korna çalarak 
kutlamalara katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm 
yurtta okunan İstiklal Marşı’na 
eşlik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 
19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal 
Marşı’na eşlik etti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın 
ardından yaptığı açıklamada, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla saat 19.19’da tüm 
stadyumların ışıklandırılıp, 
seslendirme cihazlarından 
İstiklal Marşı yayını yapılacağını 
belirterek, vatandaşları 
evlerinin pencerelerinden veya 
balkonlarından İstiklal Marşı’nı 
okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 
19.19’da İstiklal Marşı’nın dizelerini 
okuyarak, tüm yurtta okunan 
İstiklal Marşı’na eşlik etti.
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Statlar da aydınlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatıyla saat 19.19’da 
İstanbul’daki statlar da 
aydınlatılarak seslendirme 
cihazlarından İstiklal Marşı yayını 
yapıldı ve ekrandan Türk bayrağı 
ile Atatürk fotoğrafları gösterildi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında 
görev yapan polis memurları, 
saygı duruşunda bulundu ve 
İstiklal Marşı’nı okudu. Polis 

telsizinden de İstiklal Marşı 
yayınlandı. 

Yurt genelinde sağlık görevlileri 
de hastanelerde, sosyal mesafe 
kuralları kapsamında bir araya 
gelerek İstiklal Marşı’nı okudu. 
Bazı ambulanslardan da siren 
çalındı. 

Öte yandan, bazı vatandaşlar da 
10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter 
Marşı ve “Ölürüm Türkiyem” 
şarkısıyla kutlamalara eşlik ettiler.

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla Twitter hesabından 
paylaşımda bulundu. Erdoğan 
paylaşımında “İstiklal Marşı’mızı 
hep birlikte okuyalım.” ifadesini 
kullandı.

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını 
seslendirdiği videosuna sosyal 
medya paylaşımında  
yer verdi. 
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İŞGALE KARŞI MİLLÎ İRADE:
MİLLÎ MÜCADELENİN ANADOLU’DA 
ÖRGÜTLENMESİ VE  
MECLİS ÇATISI ALTINDA VERİLEN HARP
(19 MAYIS 1919)

1. Dünya Savaşı’nın son 
senesinde harp, İttifak 
devletleri cephesinde 

yer alan Almanya, Bulgaristan 
ve Osmanlı Devleti aleyhine 
dönmüştü. Bunun bir neticesi 
olarak, Osmanlı Devleti de dahil 
müttefikler, sırayla mağlubiyeti 
kabul etmek zorunda kalarak 
ateşkes anlaşmaları imzaladılar. 
Osmanlı Devleti de 30 Ekim 
1918’de kayıtsız şartsız teslim 
olmak anlamına gelecek ağır 
şartlar içeren 24 maddelik 
Mondros Mütarekesi’ni resmen 
kabullendi ve harp dışına çıktı.

Bu mütareke aynı zamanda 
devletin sonunu hazırlayan bir 
dizi işgali de beraberinde getirdi. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti son 
ve olağanüstü kongresini 1 Kasım 
1918’de İstanbul’da toplayarak 
kendini feshetme kararı aldı. 
İttihatçı liderler de 2-3 Kasım 
gecesi bir Alman denizaltısıyla 
ülkeyi gizlice terk ettiler. Bu 
arada, Mondros Mütarekesi ülke 
genelinde uygulamaya konuldu 
ve 7 Kasım’da Yıldırım Orduları 
Grubu ile 7. Ordu Karargâhı 
lağvedilirken, bu orduda görevli 
olan Mustafa Kemal Paşa da 
Harbiye Nezareti emrinde 
görevlendirildi.

Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım’da 
İstanbul’a ulaştığında İngiliz, 
Fransız, İtalyan ve Yunan 
gemilerinden oluşan 61 parçalık 

bir filo İstanbul önüne gelmiş ve 
demir atmıştı. Takiben İngilizlerin 
ilk kumandanı General Milne 27 
Kasım’da, karargâhı da 18 Aralık’ta 
İstanbul’a geldi. İngiltere, Fransa 
ve İtalya’nın başını çektiği İtilaf 
devletleri, Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine müdahale ederek Meclis-i 
Mebûsan’a karşı düşmanca bir 
tutum sergiliyorlardı. Padişah bu 
baskılara daha fazla dayanamadı 
ve 21 Aralık 1918’de gönderdiği bir 
iradeyle Meclisi feshetti.

İşgalci İngiliz birlikleri, 3 
Kasım’da Musul’a, 9 Kasım’da 
İskenderun’a, 10 Kasım’da da 
Çanakkale şehrine girdiler. 
Müşterek Fransız ve İngiliz 
birlikleri, 6 Kasım’da Çanakkale 
Boğazı’nı işgale başladılar. 
İngilizler bir kısım askerlerini de 
Batum, Samsun ve Merzifon’a 
çıkardılar. İngilizler, daha sonra 
Fransızlara terk ettikleri Antep’i 
(3 Ocak 1919), Maraş’ı (26 Şubat) 
ve Urfa’yı (2 Mart) da işgal 
ettiler. Fransızlar 4 Kasım 1918’de 

Trakya’da Uzunköprü 
ile Sirkeci arasındaki 
demiryolunu ele 
geçirirken; Anadolu’da 
da Dörtyol, Mersin ve 
Adana’dan Pozantı’ya 
kadar olan toprakları işgal 
ettiler. İtalya da Anadolu 
topraklarından pay alma 
yarışında geri kalmadı. 
28 Nisan’da Antalya ile 
başlayan İtalyan işgalleri, 

Fethiye, Bodrum, Marmaris, 
Kuşadası, Selçuk ve Burdur ile 
devam etti. Bu paylaşımda I. 
Dünya Savaşı’nda hiçbir rolü 
olmayan Yunanlılara da İzmir ve 
çevresi düşmüştü. Onlar da 15 
Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler.

Osmanlı toprakları bir bir işgal 
edilirken İstanbul ve Anadolu’da 
Millî Mücadele’nin kıvılcımları 

İngiliz Ordulari Komutanı General Milne
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atılmaya başlamıştı. İngilizlerin 
Kars’ta oluşturulan geçici millî 
hükûmeti dağıtıp, Meclis üyelerini 
12 Nisan 1919’da Malta’ya sürmesi, 
Kars’ı Ermenilere, Ardahan’ı 
da Gürcülere vermesi, Millî 
Mücadele’yi ateşleyen olayların 
başında geliyordu.

Mustafa Kemal Paşa’nın Müfettiş 
Olarak Anadolu’ya Tayini

İngilizlerin Samsun ve çevresinde 
baş gösteren karışıklıkların 
önlenmesi için 21 Nisan 
1919’da Osmanlı hükûmetine 
nota vermesi, İstanbul’daki 
komutanlar arasında tepkiye 
ve yeni bir arayışa neden 
oldu. Bu arada hükûmetin, 
Anadolu’da asayişin ancak ordu 
aracılığıyla sağlanabileceğini 
İtilaf devletlerine kabul ettirmesi, 
tecrübeli subayları askerî 
birliklerin başına gönderme 
imkânını doğururken, Anadolu’da 
görev almak isteyen komutanlar 
için de bu durum fırsata dönüştü.

Damat Ferit Paşa hükûmeti 
Anadolu’ya yetkili bir komutan 
göndermeye karar verince, 
Mustafa Kemal Paşa’nın Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiye’deki 
(Genelkurmay) arkadaşları, onu 
hükûmete önerdiler. Bu öneri 
doğrultusunda hükûmet, Mustafa 
Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaları 
Müfettişliğine tayinine ilişkin bir 
kararname hazırladı. 30 Nisan 
1919 tarihinde bu kararname 
Sultan Vahdeddin tarafından 
onaylandı. Bu kararname ile 
Mustafa Kemal Paşa’ya; bölgede 
iç asayişi sağlaması, cephane 
ve silahları toplayıp güvence 
altına alması, silahlandıkları 
söylenen şûraları dağıtması ve 
bu görevleri yerine getirebilmek 
için bölgedeki komutanlar ve 
sivil yöneticilerle ilişki kurmasına 
izin verildi. Mustafa Kemal Paşa 
14 Mayıs akşamı Sadrazam 
Damat Ferit Paşa, ertesi akşam da 

Yıldız Sarayı’nda Padişah Sultan 
Vahdeddin tarafından kabul 
edildi.

Samsun’a Gidiş ve Millî 
Mücadele’nin Örgütlenmesi

İzmir’in Yunanlılar tarafından 
işgal edildiği 15 Mayıs’ın ertesi 
günü, Mustafa Kemal Paşa ve 
17 subay arkadaşı Bandırma 
Vapuru ile Samsun’a hareket 
etti. 19 Mayıs 1919’da, İngilizlerin 
işgali altındaki Samsun’a çıktılar. 
Mustafa Kemal Paşa’nın buradaki 
ilk faaliyeti, bölgede İzmir’in 
işgaline karşı duyulan tepkiyi 
ve bölgenin asayişini anlatan 
bir raporu, Sadarete ve Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiye Reisliğine 
(Genelkurmay) telgrafla bildirmek 
oldu. Böylece Millî Mücadele’de 
yeni bir dönem başladı.

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, 
resmî görevinin gerektirdiği 
hareket alanını hızla genişletmeye 
başladı. Ayrıca İstanbul’daki 
devlet erkânı ile yaptığı 
haberleşmelerde düşmana 
karşı direnilmesi gerektiğini 
savunuyordu. Mustafa Kemal 
Paşa’nın Samsun ve çevresinde 
yeni bir hareket başlatma 
eğiliminde olması, İstanbul’da 
gerek işgal güçlerince, gerekse 
saray ve hükûmet çevrelerince 
dikkatlice takip edilmesine sebep 
oldu.

Bu arada Paris Barış Konferansı’na 
davet edilmiş olan Sadrazam 
Damat Ferid Paşa 6 Haziran’da 
yola çıkmıştı. Damat Ferid 
Paşa, Osmanlı Devleti’nin barış 
şartlarını bildirirken; İngilizlerin 
ısrarlı talepleri üzerine Mustafa 
Kemal Paşa’yı Samsun’dan geri 
çağırtmak durumunda kaldı. 
Mustafa Kemal Paşa bu talebi 
reddetmekle birlikte İstanbul’a 
karşı bir oyalama siyaseti takip 
etti. Bütün bu yaşananlar, İstanbul 
ile Mustafa Kemal Paşa arasında 
gittikçe sertleşen ilişkileri kopma 
noktasına getirdi.

Yunanlıların önce İzmir’i, 
arkasından Manisa ve Aydın’ı 
işgali, memleket sathında büyük 
tepkilere sebep olmuş, halk 
galeyana gelerek işgali protesto 
mitingleri düzenlenmeye 
başlamıştı. Kuva-yı Milliye  
hareketi adı altında ülke 
çapında geniş çaplı askerî 
teşkilatlanmalara ve direnişlere 
gidilmesi süreci de artan millî 
heyecan ile hızlandı. Balıkesir 
Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i 
İlhak Cemiyeti, bütün bölgeyi 
kapsayan bir teşkilat niteliğine 
bürünüp, çeşitli kongreler 
düzenleyerek Millî Mücadele’nin 
diğer bölgelere de yayılmasına 
öncülük etti. 

Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’yi 
teşkilatlandıran bu cemiyet, 
Yunanlılara karşı ilk cepheyi  
29 Mayıs’ta Ayvalık’ta açtı; bunu 
Soma, Nazilli, Aydın, Ödemiş, 
Akhisar ve Salihli’deki cepheler 
takip etti.

İşgalci Yunan ordusu

13MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2020

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



Millî Mücadele’de Kongreler

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da 
güvenlik içinde çalışamayacağını 
anlayınca, karargâhını daha iç 
bölgelere taşımaya karar verdi. 
24 Mayıs 1919’da Havza’ya; 13 
Haziran’da Amasya’ya geçti. 
Buralarda çeşitli görüşmeler yaptı. 
Neticeleri tarihe Amasya Tamimi/
Genelgesi olarak geçen Amasya 
görüşmeleri 19 Haziran’da başladı. 
Mustafa Kemal Paşa dışında bu 
toplantıya üç kişi daha katıldı. 
Bunlar; 20. Kolordu (Ankara) 
Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) 
Paşa, 3. Kolordu (Sivas) Komutanı 
Refet (Bele) Paşa ve eski Bahriye 
Nazırı (Donanma Bakanı) Rauf 
(Orbay) Paşa idi. Ayrıca bütün 
görüşmeler boyunca telgrafla 
danışılan ve destek vermeleri 
dolayısıyla toplantıya katıldıkları 
varsayılabilecek iki kişi daha vardı. 
Bunlar 15. Kolordu (Erzurum) 
Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 
ve Konya’da 2. Ordu Müfettişi 
Cemal (Küçük ya da Mersinli) 
Paşa idi. 21 Haziran’da Amasya 
Kararları oluştu ve alınan kararlar 
ertesi gün kamuoyu ile paylaşıldı.

Amasya Tamimi’nde: “Milletin 
bağımsızlığının ve vatanın 
bütünlüğünün tehlikede olduğu, 
hükûmetin işgalcilerin baskısı 
altında bulunduğu, milletin 
mukadderatını yine milletin azim 
ve kararının belirleyeceği” ilan 
edildi. Bu tamimde, bu amaçla 

millî bir heyet teşkilinin şart 
olduğu ve millî bir kongrenin 
toplanmasına karar verildiği 
açıklanarak, en kısa zamanda 
Anadolu’nun en güvenli bölgesi 
olan Sivas’a her livâdan/
sancaktan üç delegenin seçilerek 
gönderilmesi istendi. Mustafa 
Kemal Paşa’nın grup sözcülüğünü 
üstlendiği bu görüşmelerde 
alınan kararlar, bütün sivil ve 
askerî ilgililere gönderildi. Bu 
tamim aynı zamanda halkın 
direnişe katılmasını sağlamak 
adına atılması gereken adımları 
ortaya koyması bakımından ilk 
önemli belgeydi. Anadolu’da 
yaşanan bu gelişmeler İngilizleri 
rahatsız etti ve hükûmet 
üzerindeki baskıları artırdı. 
Hükûmet, kendi içindeki görüş 
ayrılığına rağmen, Mustafa Kemal 
Paşa’dan İstanbul’a dönmesini 
istedi. Ancak o, bunu kabul 
etmeyeceğini, zorlanırsa istifa 
edeceğini, Anadolu’da ve 
sîne-i millette kalacağını, vatani 
görevine devam edeceğini 
bildirdi. Hükûmet de bu cevap 
üzerine 23 Haziran’da Mustafa 
Kemal Paşa’nın müfettişlikten 

azledildiğini 
bildirdi. 

Paşa, 26 Haziran’da 
Amasya’dan 
Tokat’a geçti. 
3 Temmuz’da 
Erzurum’a ulaştı. 
8 Temmuz’da da 
üzerindeki resmî 
görevlerden ve 
askerlikten  
istifa ettiğini 
duyurdu.

Erzurum Kongresi  
(23 Temmuz 1919)

Millî Mücadele içinde önemli 
bir yere sahip olan Erzurum 
Kongresi, Trabzon ve Doğu 
illerinin birleşmesi ve bütün 
Doğu Anadolu’nun haklarını 

savunmayı amaçlayan bir 
kongrenin toplanması fikrinden 
doğmuştu. Kongre, bölgesel iki 
ayrı hareketin sonucunda, 56 
delegeyle 23 Temmuz 1919’da 
toplandı. Bu birleşmeyi sağlayan 
en somut sebep, Trabzon ve 
yöresinde Pontus, Erzurum ve 
yöresinde de bir Ermenistan 
devletinin kurulması ihtimalinin 
ufukta belirmiş olmasıydı.

Mustafa Kemal Paşa Erzurum 
Kongresi’ne, Vilâyât-ı 
Şarkiyye Müdafaa-i Hukûk-ı 
Milliye Cemiyeti adına, 
Cevat (Dursunoğlu) Bey’in 
istifasıyla boşalan Hasankale 
delegesi olarak katıldı. Kongre 
başkanlığına seçildikten sonra 
yaptığı konuşmada; “Millî Şûrâ” 
diye andığı bir millî meclisin 
toplanmasını ve millî iradeye 
dayalı sorumlu bir hükûmetin 
kurulmasını savundu.

7 Ağustos’a kadar süren 
kongrede, Osmanlı vatanının 
bütünlüğü ve millî istiklâlin elde 
edilmesi, saltanat ve halifelik 
makamının korunmasının 
gerekliliği, millî vicdandan 
doğan mahallî cemiyetlerin, 
özellikle burada Vilâyât-ı Şarkiyye 
Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliyye ile 
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı 
Milliyye cemiyetlerinin Şarkî/
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 

Soldan sağa; Kâzım Karabekir, Cemal Paşa
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Cemiyeti adıyla birleştirilmesi 
kararları alındı. Mustafa 
Kemal Paşa, alınan kararların 
uygulanması için oluşturulan 9 
üyeli Heyet-i Temsiliye’nin (Temsil 
Heyeti) başkanlığına getirildi. Bu 
görev, Ankara’da yeni Meclisin 
toplanmasına kadar geçecek 
sürede, onun mahallî bir hükûmet 
başkanı gibi davranmasına imkân 
sağlayacaktı.

Erzurum Kongresi’nin toplanması 
üzerine 24 Temmuz’da hükûmete 
nota veren İngilizler, bu kez 
Mustafa Kemal’e âsi muamelesi 
yapılmasını istediler. Bu talep 
sonrasında Millî Mücadele 
taraftarlarını maceracı olmak 
ve devleti tehlikeye sokmakla 
suçlayan Sadrazam Damat 
Ferit Paşa, 29 Temmuz’da 
Mustafa Kemal Paşa ile Rauf 
Bey’in tutuklanması için emir 
çıkarttı. Kâzım Karabekir’in de 
belirttiği üzere bu kongre, 
Mustafa Kemal’in isteğiyle değil, 
büyük ve kanlı tehlikelerin 
kaçınılmaz olduğunu gören halk 
tarafından toplanmıştı. Böyle 
bir ortamda halkın desteğini 
arkasına alan Mustafa Kemal’in 
geri dönmeyeceği anlaşılınca, 
taşıdığı askerî nişanlar üzerinden 
alınırken fahrî padişah yaverliği 
de kaldırıldı (9 Ağustos).

Sivas Kongresi ve Mücadelenin 
Millîleşmesi (4 Eylül 1919)

Amasya Tamimi’nde öngörülen 
kararları uygulamaya koymak için 
Mustafa Kemal Paşa, bazı Heyet-i 
Temsiliye üyeleriyle 2 Eylül’de 
Sivas’a gitti. Sivas Kongresi, 4 
Eylül 1919’da Mekteb-i Sultanî’de 
(Sivas Lisesi) açıldı. Kongreye 
katılan delegelerin sayısı ilk 
başlarda 20-25 iken, daha sonra 
bu sayı 38’e çıkmıştı. Aslında 
kongreye katılması gereken 
temsilci sayısı, her sancaktan 3 
temsilci gelmesi durumunda 183 
olması gerekiyordu. Bu sayıya 

ulaşamamanın görünürdeki 
sebebi, yurt çapında faaliyet 
gösteren cemiyetlerin ve 
derneklerin bazı olaylara 
bölgesel bakmaları ve sorunlara 
yerel çözümler önermeleriydi.

Kongrede, Heyet-i Temsiliye 
Başkanı ve davet sahibi olarak 
Mustafa Kemal Paşa bir konuşma 
yaptı. Basılma ve dağıtılma 
tehlikeleri altında 4-11 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleşen 
Sivas Kongresi’nde, Erzurum 
Kongresi kararları bölgesellikten 
millî düzeye taşındı. Bir Heyet-i 
Temsiliye oluşturulup ilk defa 
mevcut devlet yönetimine 
alternatif olabilecek yeni bir 
siyasi iktidarın temelleri atıldı. Millî 
Mücadele’de faal olan bütün millî 
cemiyetler, Anadolu ve Rumeli 
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı 
altında birleştirildi.

Ali Rıza Paşa Hükûmeti ve 
Amasya Protokolleri

Damat Ferit Paşa hükûmetinin 
istifa etmesiyle, yerine Ali Rıza 
Paşa hükûmeti kuruldu. Yeni 
kurulan hükûmet, Anadolu 
hareketine karşı daha yumuşak 
bir tavır sergiledi. 

Ali Rıza Paşa hükûmetinin Bahriye 
Nazırı Salih Paşa, Anadolu’ya 
teftiş bahanesiyle çıktığı gezide, 
Mustafa Kemal Paşa ve Rauf 
Bey’in de aralarında olduğu 
Heyet-i Temsiliye ile 20 - 22 Ekim 
tarihleri arasında Amasya’da bir 
araya geldi. Burada üç gün süren 
İkinci Amasya Tamimi ya da 

Amasya Protokolleri olarak tarihe 
geçen görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerin sonunda taraflar 
beş ayrı protokol imzaladı. 
Amasya’daki görüşmelerde; 
hükûmetten Erzurum ve Sivas 
kongreleri kararlarının kabul 
edilmesi, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin 
tanınması, yabancı tesirinden 
uzak kalmak için Meclisin İstanbul 
dışında toplanması, mandanın 
kabul edilmemesi, İtilaf devletleri 
ile yapılacak barış konferansına 
yalnızca Heyet-i Temsiliye 
tarafından onaylanan delegelerin 
katılması gibi konular ele alındı. 
Ali Rıza Paşa hükûmetinin 
Heyet-i Temsiliye ile kurduğu 
ilişki sonucunda, Müdafaa-i 
Hukukçular ilk defa “taraf” olarak 
kabul edildi.

Salih Paşa, Heyet-i Temsiliye 
tarafından ileri sürülen talepleri, 
İstanbul’da kabineye kabul 
ettiremedi. Sadrazam Ali Rıza 
Paşa’nın kısa bir süre sonra yeni 
Meclis için seçim yapılacağını 
ve bu Meclisin de İstanbul’da 
toplanacağını belirtmesiyle, 
İstanbul ile Heyet-i Temsiliye 
arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. 
Ancak iki taraf arasında ilişkiler 
kopma noktasına gelmedi.

Amasya görüşmelerini takip eden 
aylarda Ali Rıza Paşa hükûmeti, 
Mustafa Kemal Paşa’nın azil ve 
nişanlarının geri alınmasıyla ilgili 
9 Ağustos 1919 tarihinde alınan 
kararda yeni bir düzenlemeye 
gitti. Buna göre Paşa’nın 
askerlikten atılmadığı, istifa ettiği, 
bu nedenle kendisinden alınan 
nişan ve madalyaların iade 
edilmesi kararı verildi. Söz konusu 
karar Padişah tarafından 4 Şubat 
l920’de onaylandı.

Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey, 
Heyet-i Temsiliye’nin diğer üç 
üyesiyle birlikte 18 Aralık 1919’da 

Sivas Kongresi ssnasında bir süre  
Millî Mücadele Karargâhı olarak  

kullanılan mektep
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Sivas’tan ayrıldılar ve dokuz gün 
süren yolculuktan sonra  
27 Aralık’ta Ankara’ya ulaştılar. 
Aynı gün yayımlanan bir bildiriyle 
Heyet-i Temsiliye’nin merkezinin 
şimdilik Ankara olduğu 
duyuruldu.

Mebus Seçimleri ve Millî 
Mücadele’nin Organize Hale 
Gelişi

15 Ekim’de İstanbul’da başlayan 
Meclis-i Mebûsan seçimleri, iki 
dereceli seçim usulü ile 15 vilayet, 
35 mülhak (bağlı) liva (sancak) ve 
16 müstakil livada yapıldı. Ancak 
işgal altındaki Musul, Beyrut, 
Suriye, Halep, Kars, Ardahan ve 
Batum bölgelerinde seçimler 
yapılamadı. 18 Aralık itibarıyla 
İstanbul dahil 13 vilayette 107, 
müstakil livalardan ise 44 olmak 
üzere toplam 151 milletvekili 
seçilirken; buna İstanbul’da çeşitli 
sebeplerden dolayı boşalan 3 
milletvekilliği için 10 Ocak 1920’de 
yeniden yapılan seçimle birlikte 
mebus sayısı 154’e ulaştı.

Seçimler, Müdâfaa-i Hukukçuların 
zaferi ile sonuçlanırken; Mustafa 
Kemal Paşa, Erzurumluların 
verdiği 500 imzalı önergeyle bu 
vilayetten aday olmuş ve mebus 
seçilmişti. Ancak tutuklanma 
tehlikesine karşın, hastalığını 
bahane ederek Meclis çalışmaları 
için İstanbul’a gitmemiş; mazereti 
kabul edilip izinli sayılmıştı. Bu 
seçimlere sadece Müdâfaa-i 
Hukuk cemiyetleri katılmadı; 
Millî Türk Fırkası, Osmanlı Mesai 
Fırkası, Ahrar Fırkası, Teceddüd 
Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası 
ile Osmanlı Çiftçiler Derneği 
gibi bazı parti ve dernekler de 
katıldılar. Son Osmanlı Meclis-i 
Mebûsan seçimini, Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası, ittihatçıların Müdâfaa-i 
Hukuk cemiyetlerindeki nüfûzunu 
protesto ederek boykot etti. 
Ayrıca Rumlar ve Ermeniler de bu 
seçime katılmadılar. Anadolu’da 

seçimler görünürde İstanbul 
hükûmetinin, gerçekte ise 
Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin 
denetimi altında yapıldı. Meclis-i 
Mebûsan’a seçilecek mebus 
sayısı toplamda 164 idi. Ancak 
Meclis açıldığında sadece 72 
mebus İstanbul’a gelebilmişti. 
Bu sayı daha sonra katılanlarla 
birlikte 100’ü buldu. Çünkü işgal 
ve yeni başlayan silahlı direniş ve 
isyan koşullarında seçimler bütün 
vilayetlerde tamamlanamamış; 
bazı mebuslar da seçildiği 
halde mevcut şartlardan dolayı 
İstanbul’a gelememişti.

Kanun-î Esasî gereğince Meclis-i 
Âyan ile birlikte toplanan 
Meclis-i Mebûsan’ın 12 Ocak 
1920’deki açılışına, Padişah Sultan 
Vahdeddin hastalığı sebebiyle 
katılamadı. Meclisin açılışına 
başta Sadrazam Ali Rıza Paşa 
olmak üzere askerî ve mülkî 
erkan, yüksek dinî görevliler 
ve yabancı elçilerden oluşan 
geniş bir davetli topluluğu 
katıldı. Padişahın Meclisi açış 
nutku Dahiliye Nazırı Şerif Paşa 
tarafından okundu. Meclisin 
ilk oturumuna başkan dışında 
139 mebus katıldı. Padişahın 
nutkunun okunmasından sonra 
Nakibüleşraf Kamil Efendi açılış 
duasını etti. Daha sonra da 
hazır bulunan üyeler yemin 
ettiler. Meclis açıldığında işler 
Mustafa Kemal Paşa’nın istediği 
gibi ilerlemedi. Müdâfaa-i 
Hukukçulardan seçilen mebuslar, 
İstanbul’a giderken uğradıkları 
Ankara’da Heyet-i Temsiliye ile 
yaptıkları görüşmede, Meclis-i 
Mebûsan reisliğine Mustafa 
Kemal Paşa’nın getirilmesi ve 
bir Müdafaa-i Hukuk grubu 
kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak 
kararlaştırıldığı gibi hareket 
edilmedi. Kurulması düşünülen 
Müdafaa-i Hukuk grubu yerine, 
6 Şubat’ta Felah-ı Vatan adı ile 
bir grup oluşturuldu. Mustafa 
Kemal Paşa’nın Cumhuriyet’in 

ilânından sonra kaleme 
aldığı Nutuk’ta eleştirdiği bu 
oluşum yüzünden kendisi 
Meclis-i Mebûsan reisliğine 
seçilemedi. 9 Şubat’ta Meclis-i 
Mebûsan’da Sadrazam Ali Rıza 
Paşa, Hükûmet Beyannamesi’ni 
okudu ve güvenoyu aldı. 
Meclis-i Umumî’nin kısa süren bu 
dördüncü dönem toplantılarında, 
Padişahın Meclis-i Mebûsan’ı açış 
konuşmasına Kanun-ı Esasî’ye 
göre verilecek cevap dışında; 
üçü bütçeye, biri Mebûsan 
Meclisi Başkan ve üyelerine 
verilecek tazminata dair olmak 
üzere dört kanun kabul edildi. 
Ayrıca Trakya’nın Osmanlı 
hükûmetinden ayrılacağına 
dair rivayetler, Ardahan, 
Kars ve çevresinin durumu, 
Kürtlerin Osmanlı’dan ayrılma 
düşüncesinde olmadıkları gibi 
konularla, Yunan işgali ve zulmü 
üzerine gelen telgraflar üzerine 
görüşmeler yapıldı ve Meclisin 
görüşleri dünya kamuoyuna 
duyurulmaya çalışıldı.

Misak-ı Millî Beyannamesi

Meclis-i Mebûsan’ın bu 
dönemdeki önemli bir 
gündemi de 1920 Şubat’ında 
Paris’te başlayacak barış 
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görüşmelerinde Osmanlı 
hükûmetinin kabul edebileceği 
asgari barış şartlarının ne 
olması gerektiğiydi. Nitekim bu 
görüşmeler sonucunda Erzurum 
ve Sivas kongrelerinde alınan 
kararlar doğrultusunda 28 Ocak 
1920’de, Meclis-i Mebûsan’ın 
özel toplantıda Misak-ı Millî 
Beyannamesi (Ahd-i Millî Bildirisi) 
kabul edildi. Son Osmanlı 
Meclisi’nin en önemli kararı olan 
Misak-ı Millî’yi 121 mebus imzaladı. 
Bazı kaynaklar bu metnin Meclisin 
gizli oturumunda kabul edildiğini 
belirtse de Mecliste o gün 
herhangi bir oturum yapılmamıştı. 
Beyannamenin Osmanlı 
Devleti’nin dış meselelerini 
yakından ilgilendirdiği için 
yayımlanmadan önce Hariciye 
memurları tarafından incelenip, 
tercüme edilmesine kadar gizli 
tutulması kararlaştırılmıştı.

Edirne Mebusu Şeref (Aykut) 
Bey Meclis-i Mebûsan’a verdiği 
bir önergede, 28 Ocak’ta kabul 
edilen beyannamenin basına ve 
parlamentolara bildirilmesini ve 
tercihen görüşülmesini istedi. Bu 
önerge üzerine, 17 Şubat 1920 
tarihinde Meclis-i Mebûsan’da 
yapılan toplantıda Şeref Bey, 
“Ahd-i Millî”başlıklı beyannameyi 
okudu. Oy birliğiyle kabul edilen 
beyanname, “Misak-ı Millî (Millî 
Sözleşme)” adıyla yayımlandı. 
Bu metin ayrıca Fransızcaya da 
çevrilerek bütün hükûmetlere ve 
parlamentolara gönderildi.

Altı maddeden oluşan Misak-ı 
Millî’nin giriş kısmında, Osmanlı 
Mebûsan Meclisi üyelerinin, 
devletin bağımsızlığının ve 
milletin geleceğinin, haklı ve 
sürekli barışa kavuşmanın, 
beyannamede belirtilen esaslara 
tamamen uyulmasıyla mümkün 
olacağı ve bu esaslar dışında 
Osmanlı saltanatını yaşatmanın 
imkânsız olduğu belirtilmekteydi. 
Misak-ı Millî ile yaklaşık olarak 

bugünkü Türkiye’nin sınırları 
içinde kalan bölgenin toprak 
bütünlüğü ve millî bağımsızlığı 
ilân ediliyor; ayrıca İstanbul’daki 
İtilaf devletlerinin esiri olarak 
tasvir edilen Padişah-Halifeyi 
de korumayı amaçladığı 
duyuruluyordu. Mütareke sınırları 
“içinde” ve “dışında” ibaresiyle 
de Mondros’la belirlenen 
sınırlara bir bakıma itiraz ediliyor, 
ülkenin imparatorluk geçmişi 
hatırlatılıyordu. Parlamento 
geleneği açısından da, Misak-ı 
Millî’nin kabulü, Meclis-i Mebûsan 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
arasındaki en önemli köprü ve 
ideolojik bağ olmuştur.

İstanbul’un İşgali, Meclis-i 
Mebûsan’ın Sonu ve Malta 
Sürgünleri

Fransızların, Maraş ve Urfa’daki 
direniş ve savunma savaşları 
karşısında uğradığı güç kaybı 
üzerine, İtilaf devletleri 13 Şubat’ta 
Osmanlı hükûmetine bir nota 
verip, saldırılar durdurulmadığı 
takdirde İstanbul’u işgal 
edeceklerini bildirdiler. 
Aynı zamanda İstanbul’la 
Heyet-i Temsiliye arasındaki 
yakınlaşmadan İngilizler hiç de 
memnun değildi. Hükûmete 
yaptıkları baskıyla Kuva-yı 
Milliyecilere destek sağladığını 
iddia ettikleri Harbiye Nazırı 
Mersinli Cemal Paşa ile Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiye Reisi Cevat 
(Çobanlı) Paşa’nın görevden 
alınmalarını ve Kuva-yı Milliye’nin 
de kınanmasını istediler.

Hükûmetin İtilaf kuvvetlerinden 
gelen bu teklifleri reddetmesi 
üzerine, 3 Mart’ta Yunan 
kuvvetleri harekete geçirilip 
Ali Rıza Paşa hükûmeti istifaya 
zorlandı. Bu istifanın arkasındaki 
bir başka gerekçe de Sadrazam 
Ali Rıza Paşa’nın, Kuva-yı Milliye 
ve Heyet-i Temsiliye aleyhindeki 
tavrı ve bu düşüncelerini 19 

Şubat’ta Felah-ı Vatan grubunda 
yaptığı konuşmada açığa vurması 
olarak belirtilir. Sadrazamın bu 
tavrı, Mustafa Kemal Paşa’nın sert 
tepkisine sebep olmuştur. Ali Rıza 
Paşa, Sarayın, İtilaf devletlerinin 
ve Ankara’nın baskıları arasında 
kalınca 3 Mart’ta istifa etmek 
zorunda kaldı.

Kısa bir süre sonra İngilizler 
Mondros Mütarekesi’nin  
7. maddesini bahane ederek 
16 Mart’ta İstanbul’u işgal ettiler. 
İşgal sırasında 9 Türk askeri şehit 
edildi. Şehrin denetimini ele 
geçiren İtilaf devletleri asker ve 
sivil yaklaşık 150 kadar yetkiliyi 
tutukladılar. Ayrıca Meclisi de 
basıp, aralarında Hüseyin Rauf 
(Orbay) ve Vasıf beylerin de 
olduğu 11 mebusu da tutuklayıp, 
Limni’ye ve Malta’ya sürdüler.

Meclis-i Mebûsan’ın kalan üyeleri 
de 18 Mart 1920’de toplanarak, 
içinde bulunulan şartlar altında 
çalışmalarına devam etmenin 
mümkün olmadığını ve 
mebusların da emniyet içinde 
görevlerini sürdürecek ortamın 
bulunmadığını beyan ederek 
çalışmalarını oy birliği ile geçici 
olarak durdurmaya karar verdiler. 

Böylece son Osmanlı Meclis-i 
Mebûsanı, 12 Ocak-18 Mart 1920 
tarihleri arasındaki 65 günde  
24 birleşim gerçekleştirdikten 
sonra fiilen sona erdi.

İngiliz idaresindeki Malta Adası’na 
yapılan sürgünler ise, genel 

İngiliz İşgal Kuvvetlerinin Galata Köprüsü 
Üzerindeki Yürüyüşü
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anlamda 1919 yılı Mart ayının 
ortalarında başlayıp, 1921 Kasım 
sonuna kadar yaklaşık iki buçuk 
yıl sürdü. Sürgünlerin küçük 
gruplardan oluşması sebebiyle 
kesin sayı vermek zor olsa da 
150 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. İngilizler bir şekilde 
kendilerine muhalif olarak 
gördükleri, toplumun önde 
gelen fikir ve siyaset adamları ile 
komutanları, Malta’daki Pulverista 
Kışlası’nı çeviren tel örgüler 
ardında hapsetti. 16 Mart 1920’de 
İstanbul’un işgali ve Meclisin 
kapatılmasıyla birlikte tutuklama 
ve sürgünler artarak devam etti.

Malta’ya sürgün edilenler 
içinde ilk grubu ünlü ittihatçılar; 
ikincisini başta Irak cephesi olmak 
üzere İngilizlere cephelerde 
zor günler yaşatan Osmanlı 
kumandanları, üçüncüsünü de 
İngilizlerin “milliyetçiler” olarak 
tanımladığı Müdafaa-i Hukukçular 
oluşturuyordu. Son Osmanlı 
Meclis-i Mebûsan’ından 11 mebus 
Malta’ya sürgüne gönderilirken, 
69’u Ankara’ya geçmiş ve yeni 
Büyük Millet Meclisine katılmıştı. 
Kasım 1921’de Ada’da kalanların 
sayısı 59 idi ve İngiltere hükûmeti 
Anadolu’da tutuklanan 29 İngiliz 
vatandaşı ile onları takas etmek 
istiyordu. Mustafa Kemal Paşa 
İngilizlere karşı kesin bir tavır 
ortaya koymuş, “tevkif edilen 
arkadaşlarımız iade edilmedikçe 
elimizdeki İngiliz subaylarını 
bırakmak caiz değildir” demişti. 
Bu net tavır sayesinde 29 İngiliz’e 
karşılık, Malta’da sürgünde kalan 
en son 59 kişi, yapılan uzun 
pazarlık sonunda kurtarıldı. 
İngilizler kendi gemileriyle 
Malta’ya tutuklayarak götürdükleri 
Osmanlı vatandaşlarını, yine kendi 
gemileriyle, İstanbul’dan geçerek 
İnebolu’ya getirdi ve tutuklular 
değiş tokuş edildi. Malta’dan 
dönenlerin bir kısmı İstanbul’a 
giderken, bir kısmı da Ankara’ya 
geçtiler. Bunların arasında yer 

alan Meclis-i Mebûsan’ın eski 
mebusları, TBMM’nin üyeleri 
sayıldılar ve Genel Kurula alkışlar 
arasında takdim edildiler.

Millî Mücadele’nin Merkezi 
Olarak Ankara’daki Yeni Meclis

İstanbul’un resmen işgal 
edilmesi ve Meclis-i Mebûsan’ın 
çalışmalarına ara vermesi 
Mustafa Kemal’in (Atatürk) 
Meclisin Ankara’da toplanması 
planını uygulama fırsatı verdi. 
İstanbul’un işgalinin ertesi günü 
17 Mart’ta Mustafa Kemal Paşa, 
komutanlara gönderdiği telgrafta, 
bu aşamada acil çözüm yolu 
olarak Ankara’da bir “Meclis-i 
Müessisân” (Kurucu Meclis) 
toplanmasının gerekli olduğunu 
bildirdi. 18 Mart’ta Meclis-i 
Mebûsan’ın son toplantısını 
yaparak görüşmelerini erteleme 
kararı alması ve Meclis Başkanı 
Celaleddin Arif Bey’in Ankara’ya 
doğru yola çıktığının öğrenilmesi 
üzerine, Mustafa Kemal Paşa 
Heyet-i Temsiliye adına 19 Mart’ta 
bir tamim yayımladı. Bu metinde, 
İstanbul’un işgaliyle Osmanlı 
hâkimiyetinin sona erdiği, Heyet-i 
Temsiliye’nin ülke yönetimine 
resmen el koyduğu, İstanbul ile 
yapılacak telgraf konuşmalarının 
yasaklandığı duyuruldu. Ayrıca 
Ankara’da olağanüstü yetkilerle 
toplanacak Meclis için üye 
seçilmesi gerektiği bildirildi. 
Böylece Mustafa Kemal Paşa’nın 
Kurucu Meclis toplanması fikri, 
bir anda olağanüstü yetkilerle 
Ankara’da bir Meclis toplanması 
fikrine dönüştü.

Mustafa Kemal Paşa’nın Meclisi 
Ankara’da toplama fikri, Salih Paşa 

hükûmetini zora soktu. İngilizler 
hükûmet üzerindeki baskısını 
artırdı. Baskılara dayanamayan 
Salih Paşa sadaretten istifa etti 
ve yerine Damat Ferit Paşa 
dördüncü defa olmak üzere 
hükûmeti kurdu. Yeni hükûmet 
Ankara’daki Heyet-i Temsiliye 
tarafından tanınmadı.

Bu arada Sadrazam Ferit Paşa, 
yayımladığı bir beyanname 
ile Kuva-yı Milliye liderlerini âsi 
ilan etti ve bunlara katılanların 
bir hafta içinde pişman 
olduklarını bildirmeleri halinde 
affedilecekleri duyuruldu. 
Padişah Sultan Vahdeddin ise, 
yayımladığı bir irade ile son 
Osmanlı Meclis-i Mebûsanı’nı 11 
Nisan 1920’de feshetti. Böylece 
18 Mart’ta fiilî olarak sona eren 
Meclis-i Mebûsan, bu kez 
resmî olarak kapatılmış oldu. 
İtilaf devletlerinin İstanbul’u 
işgali ve taşıdıkları emellerin 
ortaya çıkması Ankara’nın safına 
geçenlerin sayılarını hızla artırdı. 
Buna karşın Mustafa Kemal Paşa, 
“Heyet-i Temsiliye Namına” altı 
maddeden oluşan bir telgrafı 21 
Nisan 1920’de ordu birlikleriyle, 
vilayetlere gönderdi. Burada 
Meclisin toplanma gayesi; 
“Vatanın bağımsızlığını sağlamak, 
Hilafet ve Saltanat makamını 
düşmanların elinden kurtarmak” 
olarak tanımlanmaktaydı. 
Neticede 23 Nisan 1920 günü, 
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 
1920’de yayımladığı talimata ve 
21 Nisan’daki telgrafa dayanarak 
Büyük Millet Meclisi Ankara’da 
toplandı. Meclis-i Mebûsan’ın 
feshedilmesinden sonra 
İstanbul’daki mebuslardan bir 
kısmı Ankara’ya geçerek yeni 
Meclise katıldılar. Böylece Millî 
Mücadele’de yeni bir dönem; 
Ankara ve “Meclis Hükûmeti” 
dönemi başlarken, yönetici 
kadrolar da bu Meclis çatısı 
altında toplanmaya başlamış 
oldu.

Ankara, Büyük Millet Meclisi

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 202018

TBMM’DEN HABERLER



GRAFİK

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2020 19



YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK CUMA NAMAZI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, cuma namazını Hacı 
Bayram-ı Veli Camisi’nde kıldı

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle ara verilen cemaatle 

ibadete, yeniden başlanması 
kararının ardından, ilk cuma 
namazını Hacı Bayram-ı Veli 
Camisi’nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
28 Mayıs’ta Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 
video konferans yöntemiyle düzenlenen ve  

4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın 
ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, milletin 
verdiği destekle süreci, sağlık hizmetleriyle ve diğer 
tedbirlerle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında 
geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık  
1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, 
gelişmeleri yakından takip edip, her hafta 

peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta 
itibarıyla Kabine Toplantısı’nda alınan yeni kararları 
açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aldığımız kararların, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç 
kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... 
Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak 
maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye 
dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki 
bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir.” dedi.

 MASKE,  MESAFE,  TEMİZLİK
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ
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Diyanet İşleri Başkanlığının 
camilerin cemaatle ibadete 
açılması kararı sonrası TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
ilk cuma namazı için oğulları 
Selahattin ve Ömer Asım ile 
birlikte camiye geldi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
cami avlusunda namaz kıldı. 

Namaz öncesi, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafe kurallarına uyulacak 
şekilde cemaat arasında boşluk 
bırakıldı. Namaz için camiye 
gelen vatandaşlar ateş ölçümü 
sonrası alana alındı. Maskesi ve 
seccadesi olmayan vatandaşlara 
da dağıtım yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop’tan 
hijyen, maske ve sosyal mesafe 
uyarısı

Namaz sonrası konuşan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
1 Haziran’dan sonraki normalleşme 
adımları hakkındaki soru üzerine 
yeni dönemin salgından önceki 
dönem gibi olmayacağını 
vurguladı. Ortak kullanılan 
alanların risk taşıdığını belirten 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, herkesin kendi evinde 

hijyen kurallarına, temizliğe azami 
derecede dikkat etmesi, sosyal 
mesafeyi koruması ve maske 
kullanması gerektiğine dikkati 
çekti. Meclis’teki çalışmalara da 
değinen TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Yeni dönem 
salgından önceki dönemler 
gibi olmayacak. Özellikle hijyen, 
maske ve sosyal mesafeye dikkat 
ederek faaliyetlerimizi bir süre 
tehlike, risk ortadan kalkana kadar 
devam ettireceğiz. Meclis’teki 
çalışmalar bu çerçevede devam 
edecek.” dedi.

İstanbul’un fethinin 567’nci yıl 
dönümüne ilişkin de açıklama 
yapan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Hacı 
Bayram-ı Veli’nin İstanbul’un 
fethiyle alakasının bulunduğunu 
hatırlattı.“İstanbul’un fethini gören 
bir zatın bulunduğu mekanda 
eda ettik cuma namazını.” diyen 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, fethin yıl dönümünün 
kutlu olmasını diledi.

TBMM’de koronavirüs  
önlemleri kapsamındaki 
ziyaretçi yasağı 31 Temmuz’a 
kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) önlemleri 

kapsamında getirilen ziyaretçi 
yasağı, 31 Temmuz tarihine kadar 
uzatıldı. 

Meclis Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, TBMM 
yerleşkesi ve eklentilerine  
1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde 
ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM’deki berber ve 
kuaförlerde koronavirüs tedbirli 
yeni dönem

TBMM’deki berber ve kuaförler, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını sonrası normalleşme 
sürecinde hizmet vermeye 
başladı.

Covid-19’la mücadele tedbirleri 
kapsamında 21 Mart’ta kapanan 
Meclis’teki berber ve kuaför 
salonları, 12 Mayıs’ta kapılarını 
yeniden açtı.

Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından 
belirlenen kriterlere göre hizmet 
vermeye başlayan berber ve 
kuaförler, 

• tıbbî maske, 
• siperlik ve 
• koruyucu elbiseyle 

çalışıyorlar.

Meclis’teki berber ve kuaför 
salonlarında online randevu 
sistemine geçilirken, sosyal 
mesafenin korunmasından, 
tek kullanımlık ürünlere 
ve sterilizasyon aletlerinin 
bulundurulmasına kadar tüm 
hazırlıklar tamamlandı.
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DEMOKRASİYE VURULAN 
DARBENİN ÜZERİNDEN  
60 YIL  
GEÇTİ

Türk demokrasi tarihinin en karanlık  
dönemlerinden birine ev sahipliği yapan  

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da  

katıldığı törenle açıldı.

Tarihin utanç sayfalarının 
yazıldığı, Türk milletinin 
vicdanında derin yaralar 

açan 27 Mayıs 1960 askerî 
darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. 
Eski Başbakan Adnan Menderes, 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan 
27 Mayıs 1960 darbesi, Türk 
demokrasi tarihine “kara bir leke” 
olarak geçti. 

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan 16 Eylül 1961’de sabaha 
karşı, Menderes ise İmralı 
Adası’nda 17 Eylül 1961’de sağlık 
muayenesini yapan doktor 
heyetinden sağlam raporu 
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alındıktan sonra saat 13.21’de idam 
edildi.

Türkiye’nin tarım ve sanayisinde 
önemli atılımlar yapan Demokrat 
Parti iktidarının darbeyle 
yönetimden indirilmesiyle 
demokrasi ağır yara aldı, ülkenin 
uluslararası itibarı büyük zarar 
gördü.

2012’de Araştırma Komisyonu 
kuruldu

TBMM tarafından 11 Nisan 1990’da 
kabul edilen bir kanunla Adnan 
Menderes ve onunla birlikte idam 
edilen arkadaşlarının itibarları 
iade edildi. Aynı kanun uyarınca 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan 
ve Fatin Rüştü Zorlu’nun naaşları, 
17 Eylül 1990’da İmralı’dan alınarak 
devlet töreniyle İstanbul Vatan 
Caddesi’nde yaptırılan anıt 
mezara taşındı.

Darbenin üzerinden geçen  
52 yılın ardından 11 Nisan 2012’de 
TBMM’de Darbe ve Muhtıraları 
Araştırma Komisyonu kuruldu. 
Komisyonda, 27 Mayıs 1960 
Darbesi ve 12 Mart 1971 Muhtırası 
Alt Komisyonu da çalışmalarını 
tamamladı.

Bu arada, TBMM Hukuk 
Hizmetleri Başkanlığı, eski 
Başbakan Adnan Menderes’in 
idam kararının iptalinin mümkün 
olmadığı, ancak yargılamanın 
yenilenmesinin uygun olacağı 
yönünde 2 Ocak 2013’te Dilekçe 
Komisyonuna görüş bildirdi.

Görüş yazısında, Yüksek Adalet 
Divanı kararlarıyla ölüm cezasını 
oy birliği ile tasdik eden Millî Birlik 
Komitesi kararlarının  
TBMM tarafından iptal 
edilmesinin mümkün bulunduğu 
ifade edildi. 

Yazıda, Adalet Bakanlığı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı ve 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar 
sonucu temin edilecek belgeler 
ile dosya içeriğinde yer alan 
belgelerin ayrıntılı tetkiki 
neticesinde 5271 sayılı Kanun’da 
sayılan nedenlerin bulunması 
halinde yargılamanın yenilenmesi 
yoluna gidilmesinin uygun 
olacağı kaydedildi.

Adnan Menderes’in Yassıada 
duruşmalarında avukatlığını 
yapan ve daha önce de 
TBMM’ye dilekçe sunan avukat 
Burhan Apaydın, TBMM Hukuk 
Hizmetleri Başkanlığının ‘’Yeniden 
yargılama yapılabilir’’ görüşü 
üzerine, yeni bir başvuruda 
bulunarak “Yassıada kararlarının 
yok sayılmasını” istedi. 

TBMM tarafından 11 Nisan 1990’da 
kabul edilen kanunla Adnan 
Menderes ve onunla idam edilen 
arkadaşlarının itibarları iade edildi.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER 
ADASI

Türk demokrasi tarihinde “kara 
bir leke” olan 27 Mayıs 1960 
darbesinin 60. yılında Yassıada, 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
adıyla Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
hizmete açıldı. 

Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’ndaki kongre merkezinde 
gerçekleştirilen açılış törenine, 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanı sıra TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, milletvekilleri, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, kabine üyeleri, kuvvet 
komutanları, TBMM Başkanvekili 
Celal Adan, İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel 

Başkanı Mustafa Destici, eski 
TBMM Başkanlarından AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve 
İsmail Kahraman, İstanbul Valisi  
Ali Yerlikaya, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcıları, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı  
Metin Feyzioğlu ve davetliler 
katıldılar.

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ile 
beraberindekiler, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nda ilk olarak 
27 Mayıs Müzesi’ni gezdiler.

Yargılamaların yapıldığı müzede 
incelemelerde bulunan Erdoğan 
ve beraberindekiler, dev ekrana 
yansıtılan Dünden Bugüne 
Yassıada Belgeseli’ni de izlediler. 

Daha sonra Demokrasi ve 
Özgürlükler Müzesi’ne geçen 
Erdoğan ve beraberindekiler 
burada Adnan Menderes’in 
doğduğu evin benzerinin yer 
aldığı “Aydın Evi”ni de ziyaret 
ederek, günün anısına fotoğraf 
çektirdiler. 

Adnan Menderes  
Kongre Merkezi,  

27 Mayıs Müzesi ve diğer 
donatılarıyla faaliyete 

geçen Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası, 

darbelerin sonuçlarını 
yeni nesillere aktarırken 
dünyaya da demokrasi ve 

özgürlükler konusunda 
ev sahipliği yapacak.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafe kurallarına uyarak 
kongre salonunda aralıklı oturan 
katılımcıların maske takarak 
izlediği tören ise, Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’nın proje 
aşamalarının yer aldığı videonun 
gösterimiyle başladı.

Türk demokrasi tarihinde “kara bir leke” olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Adada, 
söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu, 27 Mayıs Müzesi’ne dönüştürüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Darbe ile görevinden indirilen, 
Yassıada’da kurulan tiyatro 
mahkemelerde yargılanan, 
rahmetli Menderes ve arkadaşları 
değil, tarihi, kültürü, değerleri 
ve inançlarıyla milletimizdi. Ama 
bilmiyorlardı ki Türk milletinin 
kalbindeki sevgiyi, yüreğindeki 
ateşi söndürmeye, onu 
hedeflerinden koparmaya bir 
avuç darbecinin gücü yetmezdi.

Menderes’i ve arkadaşlarını idam 
sehpasına çıkartanların ve onları 
destekleyenlerin alınlarındaki kara 
leke hiçbir zaman silinmeyecektir. 
Buna karşılık Menderes ve 
arkadaşlarının milletimizin 
kalbindeki mümtaz yeri her 
geçen yıl daha da güçlenerek 
hep devam edecektir. Aslında 
burada yapılan iş yargılama 
değil, darbe yaparak anayasayı 
çiğneyenlerin ülkenin meşru 
yöneticilerini anayasayı ihlal 
ithamıyla giriştikleri bir hukuk 
cinayetiydi.

Sadece darbe yapanları 
değil, ‘Daha ne bekliyorsunuz’ 

kışkırtmasıyla ordumuzun içine 
darbe virüsünü sokanları da bu 
millet asla affetmeyecektir.

Halkın taleplerine ve baskısına 
daha fazla dayanamayan tek parti 
CHP’si millete olan güvensizliği 
sebebiyle çok partili siyasi hayata 
geçişi ancak açık oy gizli tasnif 
yöntemiyle başlatmıştı. Böyle bir 
demokrasi olabilir mi? Ama işte 
CHP bunu yapmıştı. 

Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası, ülkemizin geçmişten 
bugüne verdiği istiklal ve istikbal 
mücadelesiyle gönüllerdeki 
hasbi sevginin inşallah nişanesi 
olacaktır.

Yassıada’yı da Yaslıada’yı da 
tarihe gömüp burasını Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası haline 
getirmeyi kararlaştırdık. Bu da 
bize nasip oldu.

İdam sehpasındaki son sözü, 
‘Devletime ve milletime ebedi 
saadetler dilerim.’ olan rahmetli 
Menderes’in aziz hatırasına sahip 

çıkmak hepimizin boynunun 
borcudur.

Onları deviren, yargılayan ve 
asanlar, hayatlarını milletin nefret 
dolu bakışları altında sürdürmek 
zorunda kaldılar.

Yapılan her hizmete, ülkeye 
kazandırılan her esere, her 
yatırıma, yükselen her inşaata, 
elde edilen her başarıya karşı 
çıktılar. Menderes’e hangi inançla 
saldırdılarsa, rahmetli Özal’a, 
şimdi de Cumhur İttifakı’na aynı 
nefret duygularıyla yöneldiler. 
Hükümetlerimiz dönemlerinde 
bunun sayısız tezahürleriyle 
karşılaştık.

Açılışını yapmak üzere bir 
araya geldiğimiz Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nın Türkiye’nin 
60 yıllık mücadelesi yanında 
gelecekteki hedeflerinin de 
sembolü olacağına inanıyorum. 
Rabb’im hepimizi, milletçe 
olabilecek bütün belalardan 
korusun, esirgesin ve zafere 
ulaştırsın inşallah.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:

‘Yassıada’nın bu yeni yüzü tarihî 
bir yüzleşme ve yepyeni bir 
başlangıçtır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, konuşmasında Yassıada 
yargılamaları ve akabinde 
gerçekleşen idamların toplumsal 
ve siyasi hafızada tamiri çok 
zor yaralar açtığını belirterek, 
“Merhum Menderes’in elleri bağlı 
bir biçimde idam sehpasına 
götürülüşünü gösteren 
resim, siyasetçilere ve onlara 
güvenen milletimize verilen bir 
gözdağıdır.” dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 27 Mayıs darbesinin 
yol açtığı travmaya yönelik 
yüzleşmenin, bu travmayı 
ortadan kaldıracak bir yeni 
başlangıç olduğunu belirterek; 
“Bu sembolik adada yükselen 
binaların malzemesi maddî 
unsurlar değildir. Bu adada 
gördüğümüz her binanın 
temelinde milletimizin 
özgürleşme iradesi, darbelere 
karşı çıkma direnci, anayasal 
düzeni savunma kararlılığı 
bulunmaktadır.

İşte bu yüzden bugün 
Yassıada’nın bu yeni yüzü sıradan 
bir imar ve peyzaj çalışması değil, 
tarihî bir yüzleşme ve yepyeni bir 
başlangıçtır.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, milletin vicdanında 
açtığı derin acı, uzun yıllar 
hissedilen bu askerî darbenin 
demokrasiye yönelik bir suikast 
olarak gerçekleştiğini; milletin 
özgürleşme iradesini olduğu 
kadar, kalkınma çabasını da 
engelleyen gerici ve ilkel bir 
tertip olduğunu kaydetti. 

Bu tertibin sonunda Başbakan 
Adnan Menderes ile bakanlar 

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan’ın idam edildiğini 
anımsatan Meclis Başkanı Şentop, 
bu cinayetlerin yalnızca bu üç 
önemli vatanpervere ve ailelerine 
değil, onları seçen millete yönelik 
de bir zulüm olarak tecelli ettiğini 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sandığa 
ihtiyaç duymadan ve millî 
iradeye dayanmadan iktidar 
olmak isteyen kesimlerin 
meşrulaştırmaya çalıştığı, özlemle 
andığı bu askerî darbenin 
ruhunun uzun yıllar milletin ve 
sivil siyasetin önünü kestiğini, 
Türkiye’nin kalkınmasına yönelik 
hamlelerin en büyük engeli 
olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerçekleşen askerî 
darbeleri, ikbal ve iktidar 
arayışındaki bir grup maceracı ve 
çetecinin girişimi saymanın eksik 
kalacağını belirten Şentop, şöyle 
devam etti: 

“Ülkemizde gerçekleşen her 
askerî darbenin asıl sebebi 
Türkiye’nin bağımsız politikalar 
geliştirecek güce erişmesini 
engellemektir. 

Bu sebeple millî kadrolar ne 
zaman Türkiye’yi ilerleme 
istikametine soksa bu hamleleri 
kendileri için tehdit gören odaklar 
harekete geçerler. Darbecilerin 
teşebbüslerine gerekçe olarak 
ilan ettikleri her şey dışarıdan 
tezgahlanan bu suikastlerin 
bahaneleridir. 12 Mart 1971’de, 12 
Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de 
ve en son 15 Temmuz 2016’da 
millete kasteden hain girişimlerin 
ilk halkası olan 27 Mayıs askerî 
darbesi muhakkak ki yabancı 
bir aklın, gayri millî bir duruşun 
ve kifayetsiz bir siyasi çizginin 
eseridir. Böyle olduğunun en açık 

delili 27 Mayıs askerî darbesinden 
itibaren belli aralıklarla 
gerçekleşen anti demokratik 
müdahalelerin milletin refahı ve 
özgürlüğü aleyhine netice vermiş 
olması, her darbeden sonra 
Türkiye’nin saldırılara daha açık 
ve yabancı güçlere daha fazla 
bağımlı hale getirilmesidir. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, meşum bir hadise 
ve hastalıklı bir geleneğin ilk 
örneği olan 27 Mayıs askerî 
darbesinde cisimleşen tavrın, 
Türkiye’nin o tarihten itibaren 
mücadele ederek gerilettiği ve 
her an kendisine karşı müteyakkız 
olunması gereken bir anlayışın 
ürünü olduğunu söyledi.

Bu anlayışın her an fırsat 
aradığının 15 Temmuz darbe 
girişiminde açık ve uyarıcı 
bir şekilde görüldüğünü dile 
getiren TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Demokrasimiz, 
sivil siyaset ve aziz milletimizin 
hukukunu bizzat koruma şuuru 
27 Mayıs askerî darbesinden 
bu yana iftihar edeceğimiz 
seviyede gelişmiştir. Bugünlere 
kolay gelinmemiştir. Bu gelişimin 
sağlanması için çok ağır bedeller 
ödenmiştir.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, toplum ve siyaset 
hayatının çok uzun yıllar 27 
Mayıs askerî darbesiyle açılan 
ve Yassıada yargılamalarıyla 
derinleşen bir yarayla yaşamak 
zorunda kaldığını belirterek,  
27 Mayıs’ın hukukun 
araçsallaştırıldığı, millî iradenin 
tepesinde bir kılıç gibi sallandığı 
dönemin miladı olduğunu 
kaydetti.

Yassıada’nın, başta Adnan 
Menderes olmak üzere 
milletin temsilcilerine en ağır 
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İsmi “yassı”, namı “yaslı” ada, 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
olarak yeniden doğuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, 
GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret 
modeliyle, darbenin ardından 
idam edilen Başbakan Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan’ın yargılamasının 
yapıldığı Yassıada ve Sivriada’daki 
tarihî ve kültürel değerlere sahip 
yapıların korunarak yenilenmesi 
ve bu adaların halkın hizmetine 
sunulması amacıyla 2015 yılında 
temeli atılan proje tamamlandı. 
Adı, 2013 yılında Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası olarak 

değiştirilen Yassıada, darbe 
döneminin karanlığına ışık tutacak 
merkez haline geldi. Çehresi 
son 5 yılda değişen 103 bin 750 
metrekarelik alana sahip ada, 
demokrasiye vurulan darbenin 
yıl dönümünde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
halkın hizmetine açıldı. 

Darbelerin sonuçlarını yeni 
nesillere aktarırken dünyaya 
da demokrasi ve özgürlükler 
konusunda ev sahipliği yapacak 
olan adada, söz konusu 
dönemde yargılamaların yapıldığı 
mahkeme salonu 27 Mayıs 
Müzesi’ne dönüştürüldü. Adada, 
500 kişilik Adnan Menderes 

Kongre Merkezi’nin yanı sıra 
cami, 123 odalı kongre oteli, 
kütüphane, sergi salonu, seyir 
terasları ve Demokrasi Parkı gibi 
birçok donatı alanı bulunuyor. 

Adada bulunan 24 metre 
yüksekliğindeki taş yüzeyli 
Demokrasi Feneri, karanlıktan 
aydınlığa geçişi ve demokrasinin 
geleceğe tuttuğu ışığı  
simgeliyor.

Bu arada, hummalı çalışma 
neticesinde yeni şeklini alan 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nın logosuna yandan 
bakıldığında Adnan Menderes’in 
silüeti görülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“27 Mayıs’ın 60. yılında Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’nın açılışıyla 
geçmişin kötü anıları geleceğin 
kutlu hedefleriyle berhava 
edilecektir.

Yassıada mahkemelerini kuranlar 
bir devri değil, demokrasi ve 
özgürlükleri sanık sandalyesine 
oturtmuşlardır.

Kamplaşmaya değil, 
kucaklaşmaya, husumete değil, 
sükûnete, huşunete değil, 
hoşgörüye, melanete değil, 
merhamet ve mutabakata 
ihtiyacımız vardır.

Hâlâ darbeye umut bağlayanların 
mevcudiyeti ise tedavisi olmayan 
hıyanet virüsüne dalalettir.

Eşit, gizli, genel oy ilkesi 
demokrasinin can  
damarıdır.

Koyun otlatan çobanımızla, 
üniversitede ders veren bir 
hocamızın, fabrikasının  
bacasını tüttüren bir iş  
adamının oyu da, iradesi de 
aynıdır.

muamelelerin reva görüldüğü 
bir kötülük ve işkence merkezi 
olduğunu hatırlatan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
şunları ifade etti: “Yassıada 
yargılamaları ve akabinde 
gerçekleşen idamlar, toplumsal 
ve siyasi hafızamızda tamiri çok 
zor yaralar açmıştır. 

Merhum Menderes’in elleri  
bağlı bir biçimde idam  
sehpasına götürülüşünü gösteren 
resim, siyasetçilere ve onlara 
güvenen milletimize verilen bir 
gözdağıdır. 

Bu alçaklık yetmezmiş gibi siyasi 
ve fikrî mücadele yaptığını 
zanneden bazı gafiller zaman 

zaman bu fotoğrafı çıkarıp millete 
ve siyasetçilere dayatmaya 
kalkışabilmişlerdir.”

Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın,  
“Biz bu yola kefenimizi giyerek 
çıktık” sözünün, Menderes’in  
bu fotoğrafı üzerinden 
üretilmeye çalışılan dayatmaya 
karşı bir kararlılık ve güçlü bir 
meydan okuma olduğunu 
vurgulayan Meclis Başkanı 
Şentop, “Darbeciliğin 
yenilmesinde 15 Temmuz’da 
en açık haliyle ortaya çıkan millî 
direnişte bu meydan okumanın 
payı, şükranla anılmayı her zaman  
hak edecek ölçüde büyüktür.”  
dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bugün bir araya gelerek 
yeni haliyle ziyaret edilen adanın 
60 yıl önce işlenen siyasi ve 
hukuki bir cinayetin olay mahalli 
olduğunu belirterek, “Bu ada millî 
iradenin karşısına dikilen vesayet 
heyulasının sembol olarak uzun 
yıllar hafızalarda ve zihinlerde yer 
etmiş şeklidir. 

Bu yüzden bu adanın adı  
2013’te Demokrasi ve  
Özgürlükler Adası olarak 
değiştirilmişti. 

Şimdi nihai bir adım daha 
atılmakta, bu ada yep yeni 
yüzüyle milletimizin karşısına 
çıkmaktadır.” diye konuştu.
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TBMM Genel Kurulunda, Yassıada 
yargılamalarının hukuki dayanağının 
kaldırılmasını içeren kanun teklifi  
23 Haziran’da kabul edilerek yasalaştı. 
Kanun 1 Temmuz’da Resmî Gazete’de 
yayımlandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un ilk imza 
sahibi olduğu, AK PARTİ ve 

MHP milletvekillerinin imzasını 
taşıyan, 1924 Tarih ve 491 Sayılı 
Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Geçici Kanunun 

Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Neden Olunan 
Mağduriyetlerin Giderilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, Meclis’te 
oy birliğiyle kabul edildi. 

Kanuna göre, Yüksek Adalet 
Divanı’nın kullandığı yetkilerin 
hukuki dayanağını oluşturan ve 

halen yürürlükte bulunan kanun 
hükümleri geçmişe dönük 
yürürlükten kaldırılacak.

Yeni dava yolu öngörülerek 
Yüksek Adalet Divanı’nın 
kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin 
kanun hükümlerinin yürürlükten 
kaldırılmasıyla hükümsüz hale 

“TBMM, DARBEYİ VE DARBECİLERİ 
MİLLET  
VİCDANINDA  
MAHKÛM ETTİ”
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gelen kararlardan kaynaklanan 
zararların tazminine imkân 
sağlanacak.

Varlığı hukuki dayanaktan 
mahrum olacak Yüksek Adalet 
Divanı’nın hükümsüz hale gelen 
bütün kararlarının adli sicil ve her 
türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, 
Adalet Bakanlığınca resen yerine 
getirilecek.

Yüksek Soruşturma Kurulu ile 
Yüksek Adalet Divanı tarafından 
haklarında soruşturma ve 
kovuşturma yürütülenlerin 
uğradıkları manevi zararlar, 
hazine tarafından karşılanacak. Bu 
kişilerin mal varlığı değerlerinin 
müsadere edilmesinden 
kaynaklanan maddi zararları da 
giderilecek.

Zarar görenler ve mirasçıları 
tarafından zararlarının karşılanması 
istemiyle yapılacak başvuruları 
değerlendirmek ve karara 
bağlamak üzere Cumhurbaşkanı 
tarafından bir komisyon 
kurulacak. Komisyon çalışma 
usul ve esasları Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek. 
Zararlarının karşılanmasını 
isteyenler komisyonun çalışma 
usul ve esaslarının Resmî 
Gazete’de yayımlanmasını 
izleyen 3 ay içinde komisyona 
başvurarak zararlarının tazminini 
isteyebilecek.

Komisyon kararlarına karşı 
kararın tebliğini izleyen 15 
gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere komisyona itirazda 
bulunulabilecek. İtiraz üzerine 
verilen kararlara karşı ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da 
dava açılabilecek. Bu davalar 
acele işlerden sayılacak.

Komisyona yapılacak başvurular 
için herhangi bir ad altında 
ücret talep edilemeyecek. 
Komisyonun itirazı üzerine 

verdiği kararlara karşı Danıştay’da 
açılacak davalarda karar ve ilam 
harcı maktu alınacak ve dava 
sonunda maktu vekâlet ücretine 
hükmedilecek.

Komisyon tarafından başvurular 
değerlendirilirken ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgeler, ilgili 
gerçek veya tüzel kişilerden 
istenebilecek. Kamu kurum ve 
kuruluşları, bu husustaki talepleri 
belirlenen süre içinde yerine 
getirmek zorunda olacak.

Maddi zararların karşılanması 
talepleri karara bağlanırken 
uğranıldığı kesin olan, ancak 
aradan geçen zaman sebebiyle 
tutar yönünden tespiti teknik 
olarak mümkün olmayan zararlar 
açısından hakkaniyete uygun 
bir miktarın ödenmesine karar 
verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, 
Yüksek Soruşturma Kurulu ve 
Yüksek Adalet Divanı’na ait her 
türlü arşivlik ve arşiv belgesini 
maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde 
TBMM Başkanlığına devredecek.

Düzenleme, 27 Mayıs 1960’tan 
itibaren geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecek.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edilen 
Yassıada yargılamalarının 
hukuki dayanağının 
kaldırılmasını içeren kanun 
teklifi ile ilgili sosyal medya 
hesabından açıklamada 
bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
paylaşımında şu ifadelere yer 
verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bugün sadece tarihî bir oturum 

gerçekleştirmekle kalmadı, aynı 
zamanda millet hafızasında 
derin izler bırakan bir karanlık 
girişimi, eylemleri ve bunların 
dayandırıldığı sözde kanuni 
düzenlemeleri yok sayarak, 
darbeyi, darbecileri ve buna 
zemin teşkil eden zihniyeti, tarih 
önünde ve millet vicdanında 
mahkûm etti.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında 
ortaya çıkan uygulamalar, 
Yassıada’da kurulan sözde 
mahkeme ve bunun hukukun 
tüm ilkelerini çiğneyen 
gayrimeşru sonuçları, esasen 
milletin vicdanında daima yok 
sayılmış ve bu sözde mahkeme 
fiiline ortak olan herkes tarihin 
en karanlık sayfalarında yerini 
almıştır. Merhum Başbakan Adnan 
Menderes ve arkadaşlarının aziz 
hatırası, en zor zamanlarda bile 
sessiz çoğunluğun evlatlarına 
verdiği isimler olarak yaşatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
husustaki destek ve kararlılığı, 
topraklarımızın güzide bir 
parçasının, karanlık cinayet 
ve fiillerle anılmasına razı 
olmamış, Yassıada, hem ismen, 
hem de darbenin izlerini yok 
eden mimarisiyle Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’na 
dönüştürülmüştür.

Aynı kararlılıkla TBMM  
tarafından gündeme alınan 
ve ilgili komisyonda oybirliği 
ile kabul edilen teklifin 
ardından, bugün Meclisimiz, 
millet vicdanının sesi olarak, 
Yassıada’daki sözde mahkemenin 
hukuk âlemindeki varlığını 
ortadan kaldırmıştır.

Bu kutlu çabada emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyor, Meclisimizi, komisyon 
aşamasından kabule kadar 
gösterdiği teveccühten dolayı 
tebrik ediyorum.”
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SİVİL SİYASETE ÇEKİLEN SET: 
27 MAYIS 1960 DARBESİ 
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

2. Dünya Savaşı sonrasında 
Almanya ve İtalya gibi 
rejimlerin demokrasi 

cepheleri tarafından yenilgiye 
uğratılmasıyla dünya dengeleri 
değişmiş; siyasî ve askerî güç 
Batı’da ABD ve onun karşısında 
Sovyetler Birliği’nde toplanarak iki 
kutuplu bir dünya yaratmıştı. 

1945 sonrasında Türkiye de bu 
yeni dünya düzeninde demokrasi 
cephesinde bulunan ülkeler 
safında yer almış ve dış politika, 
bu yeni siyasi düzeni dikkate 
almak durumunda kalmıştı. 
Bunlardan en önemlisi tek 
parti sisteminin sonlandırılarak 

demokratik bir düzene geçmek, 
Amerika ve Avrupalı devletlerle 
yakın ilişkiler kurmaktı. 1952 
yılında Türkiye’nin NATO’ya kabul 
edilmesi yeni dünyadaki bu 
değişimin bir sonucu idi. 

II. Dünya Savaşı sonrası 
Türkiye’de çok partili sistemin 
varlığını gerekli kılan ve tek 
parti hükümetinin keyfî idaresini 
sürdürmesine engel olan iç 
dinamikler de mevcuttu. 

1930’ların ikinci yarısından sonra 
giderek otoriterleşen rejimin 
seçkinci ve radikal politikaları, 
başta halk olmak üzere küçük 
toprak sahibi ve girişimci sınıflar 
tarafından artık açıktan eleştirilir 

hale gelmişti. Bu radikal inkılaplar 
bilhassa 1940 sonrasında 
muhalefetin sesinin artmasında 
ve daha organize hale 
gelmesinde belirleyici oldu.

Çok Partili Rejime Geçiş

İlk organize muhalefet CHP 
içerisinden ayrılan demokratların 
parti kurma girişimleri ile başladı. 
İş adamı Celal Bayar, bürokrat 
Refik Koraltan, tarih profesörü 
Fuat Köprülü ve toprak sahibi 
Adnan Menderes, parti genel 
sekreterliğine verdikleri “Dörtlü 
Takrir”de parti içinde ve ülkede 
anayasal hakların ve çok partili 
demokrasinin yerleşmesini 
istemişler, ancak talepler 
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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
reddedilmiş ve takrirde imzası 
bulunanlar partiden (CHP) oy 
birliği ile ihraç edilmişti. 

7 Ocak 1946 yılında resmî olarak 
kurulacak olan Demokrat Parti 
bu ihraçlarla teşekkül etti. Partinin 
tesisi Türkiye Cumhuriyeti siyasi 
tarihinde tek parti dönemini 
bitirerek çok partili parlamento 
hayatını başlatacak tarihî bir 
adımdı.

Ekonomik, sosyal ve siyasi 
nedenlerle tek parti iktidarına 
karşı artan muhalefet, Demokrat 
Parti’nin (DP) 1950 seçimlerinde 
(14 Mayıs 1950) ezici üstünlüğü 
ile neticelendi. Şubat 1950’de 
hazırlanan tek dereceli, genel, 
gizli oy açık tasnif ilkelerine 
dayanan ve çoğunluk oranını 
getiren yeni sisteme göre 
yapılan seçimlerde, CHP ve 
tek parti politikalarından bıkmış 
olan halk, dinî değerlere saygıyı 
öne çıkaran ve değişiklik 
öneren DP’yi ödüllendirdi. Parti 
önde gelenlerinin yürüttüğü 
kampanyaların sloganı “Yeter! Söz 
Milletindir!” olan bu seçimlerde 
katılım oldukça yüksek oldu. 
1950’deki tarihî zaferden sonra 
Adnan Menderes’in Büyük 
Millet Meclisi’ndeki konuşması 

(29 Mayıs 1950) parlamentoda 
vücut bulan millî iradeye vurgu 
yapmakta idi: 

“Birçok açıdan Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisi, tarihimizde ayrı bir 
yere sahip olacaktır. Tarihimizde 
ilk defa, millî iradenin tam ve 
serbest tecellisinin bir sonucu 
olarak, bu güzide Meclis milletin 
kaderini belirleyebilecek bir 
duruma gelmiştir. Bu tarihî gün 
(14 Mayıs 1950) sadece partimizin 
değil, Türk demokrasisinin de 
zafer günü olarak hatırlanacaktır.”

Seçimlerde istediğini alan 
Demokrat Parti, 1950’lerin 
ortalarından sonra içeride 
ve dışarıda pek çok sorunla 
uğraşmak zorunda kaldı. Mesela 
1954-55 yılı Kıbrıs sorununun 
yaşandığı ve Türkiye’nin ana 
gündeminin dış politikaya kaydığı 
bir seneydi. Yine 6-7 Eylül Olayları 
da bir diğer önemli gündem 
maddesi olarak o yıllarda 
Türkiye’yi meşgul etti. 6-7 Eylül 
Olayları olarak tarihe geçen bu 
kargaşada öğrencilerin Kıbrıs’ın 
Yunanistan ile birleşmesine 
verdikleri tepkiler, alt sınıfın lüks 
ve zenginliğe karşı isyanına 
dönüştü. Ayaklanan kalabalıklar 
hem Rumların, hem Türklerin 
mağazalarını yağmalayarak 
şehirde terör estirdi. 

Hükümet durumu kontrol altına 
alabilmek için sert tedbirler 
uygulamak zorunda kaldı. Ancak 
uygulanan bu tedbirler Demokrat 
Parti’ye karşı muhalif sesleri 
artırdı. Otoriter olduğu düşünülse 
de aslında gereklilik halini alan 

bu önlemler, ekonomik koşulların 
kötüleşmesi ile birleşince 
1957 seçimleri parlamentoda 
demokratları zayıflatan ve 
CHP’nin sandalye sayısını artıran 
bir netice ile sonuçlandı. 

1957 seçimlerinde parlamentoda 
sandalye sayısı düşen Demokrat 
Parti için sonraki yıllar daha zor 
geçti. 1958 sonunda Menderes, 
kendisini ve hükümeti eleştiren 
muhalifleri birleştirmek için “Vatan 
Cephesi”ni oluşturdu ve bu 
şekilde iktidarını sağlamlaştırmayı 
hedefledi. Artan gerilimler bir 
askerî darbe dedikodusunu 
ortaya çıkarınca DP’nin Meclis 
grubu, bu faaliyetleri araştırmak 
için Nisan 1960’ta bir komite 
kurulmasını önerdi ve 18 
Nisan 1960’ta tahkikat komitesi 
oluşturularak hızla çalışmalara 
başlandı.

Darbenin Ayak Sesleri

Olağanüstü yetkilerle donatılan 
komitenin varlığına öğrenciler 
Ankara’da yaptıkları gösterilerle 
karşılık verdiler. 

Hükümet ise durumu kontrol 
altına alabilmek için sıkıyönetim 
ilan etti ancak bu tedbirler de 
sükûneti sağlamaya yeterli 
olmadı. Adnan Menderes, 
siyasetin askıya alınacağı  
27 Mayıs darbesinden üç 
gün önce komitenin görevini 
tamamladığını ve kısa süre 
içinde sonuçların kamuoyu 
ile paylaşılacağını ilan etti 
ancak darbe için fırsat kollayan 
ordu içindeki ihtilalci grup, 27 
Mayıs 1960’ta sivil siyasete el 
koyduğunu  
ilan etti. 

Sabah erken saatlerde ordu 
birlikleri Ankara ve İstanbul’daki 
bütün hükümet binalarını ele 
geçirirken Adnan Menderes ve 
Cumhurbaşkanı Bayar dahil DP’li 

1950 Seçimleri 
Hatırasına  
Bastırılan  
Postahane Pulu
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bütün bakan ve milletvekilleri 
tutuklandı.

Ordunun bu darbesi, yüksek 
komuta kademesi yerine 
daha çok albay, binbaşı ve 
yüzbaşılardan oluşan kırklı 
yaşlardaki alt sınıf subaylar eliyle 
gerçekleştirilmişti. Bu subaylar, 
enflasyonist baskı ve içinde 
bulundukları kötü ekonomik 
koşulları bahane ederek uzun 
süredir gidişattan memnun 
değildi. Ekonomik olarak kötü 
durumlarını 1952’de Türkiye’nin 
NATO’ya dahil olmasından 
sonra Amerika’ya giderek 
yabancı meslektaşlarının prestijli 
ve müreffeh konumlarını 
daha yakından görerek de 
müşahede etmişlerdi ve bu 
durum onları millete ve ülkesine 
daha da yabancılaştırdı. Ayrıca 
bu seyahatlerle kazandıkları 
yeni bilgiler sayesinde Türk 
ordusunun çağdaşı ordulardan 
geri olduğunu da düşünmeye 
başlayan ve silahlı kuvvetlerdeki 
komuta kademesinin kendini 
yenileyememiş generallerden 
oluştuğuna kanaat eden bu 
alt sınıf subaylar, bunu darbe 
yaparak ve halkın iradesine 
el koyarak sağlamaya çalıştı. 
Ekonomik ve sosyal düzlemde 
prestij arayan bu subayların 
darbe girişiminde kötü bir 
geleneği devam ettirme ve 
“devlet bekçiliği” görevini 
kendinde görme etkisi olduğu da 
şüphesiz hepsinden öteydi.

Seyfi Kurtbek ve Orduyu 
Modernize Çabası

Aslında Demokrat Parti iktidara 
geldiği ilk yıllarda orduyu 
taktik ve doktrin olarak yeni 
dünyanın gereklerine uygun 
olarak modernize etmek 
istemişti. “Cumhuriyeti koruma 
ve kollama görevi” ile kendi 
kendini vazifelendirmiş 
olan silahlı kuvvetlerin yeni 

dünyanın gereklerine uygun 
olarak yapılandırılması sadece 
demokrasinin güvence altına 
alınması ile ilgili değildi. 
Bunun yanında ordunun yeni 
savaş tipine uygun olarak 
tesisi, savunma bütçesinin de 
şeffaflaşması ve daha ekonomik 
hale getirilmesi demekti. Bu 
yolda albaylıktan emekli Seyfi 
Kurtbek 1950’de Demokrat 
Parti’den Ankara vekili olarak 
siyasete girdi. 

Önce ulaştırma, sonrasında 
ise savunma bakanı (8 Kasım 
1952) olan Kurtbek radikal bir 
reformcuydu. Bakanın reform 
programında bulunan en esaslı 
değişikliklerden biri Genelkurmay 
Başkanlığı ile Savunma Bakanlığı 
arasında özellikle tek parti 
yıllarında iyice silikleşen çizgiyi 
yeniden görünür hale getirmekti. 
Fevzi Çakmak’ın uzun yıllar 
devam eden genelkurmay 
başkanlığı sırasında bu kurum 
bakanlığa karşı önemli bir 
üstünlük 
kazanmış, bu 
ayrıcalık sonraki 
yıllarda devam 
etmişti. Kurtbek 
bu üstünlüğü 
ortadan 
kaldırarak 
orduyu sivillerin 
kontrolüne veren 
ve onu daha 
verimli bir savaş 
makinesi haline 
getiren yeni 
düzenlemelere 
girişmek 
istiyordu.

1953’te Kurtbek’in 
kapsamlı reform 
projesi kabine 
toplantısında 
kabul edildi. 
Hatta Adnan 
Menderes 
programı 

Sultan III. Selim’e gönderme 
yaparak II. Nizam-ı Cedid olarak 
nitelendirdi. Aslına bakılırsa sonuç 
Menderes’in öngördüğü gibi 
de oldu. Kurtbek’in programı 
ordunun uzun yıllar üzerine 
oturduğu temel dinamiklere 
zarar verdiği için uygulanamadı 
ve Savunma Bakanı 27 Temmuz 
1953’te istifa etti. Böylece 
ordunun modernize edilerek sivil 
yönetim emrine verilme fırsatı bu 
şekilde kaçmış oldu.

27 Mayıs ve Sivil Siyasete Darbe

Orduyu sivil iradenin emrine 
verecek yapısal reformların 
yapılamaması, kötü giden 
ekonomi ve buna karşılık 
hükümetin düzeni sağlamak 
için uyguladığı tedbirler 
memnuniyetsizliği artırmıştı. 
Düşük maaşları ve kötü ekonomik 
imajları iddiasıyla küçük rütbeli 
subaylar demokratların Kemalist 
ideoloji ve ilkeleri çiğnedikleri 
gerekçesiyle darbe yaptılar. 

27 Mayıs’ta Darbe Bildirisinin Okunduğu Ankara Radyosu
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Alt sınıf subayların tertibiyle 
gerçekleşen bu askerî darbe, 
daha önceki ve sonrakilerde 
olduğu gibi, Türkiye’nin 
ekonomik, siyasi ve hukuki 
kazanımlarını ortadan kaldırdı 
ve kötü bir geleneğin devamı 
olarak Türk siyasi ve demokrasi 
hayatındaki yerini aldı.

27 Mayıs’ta Ankara Radyosu’ndan 
yapılan konuşmada vatandaşlara 
silahlı kuvvetlerin yönetime el 
koyduğu ve bunun gerekçesinin 
de “demokrasinin içine düştüğü 
buhran” ve “kardeş kavgasına 
meydan vermemek” olduğu 
ifade edildi. Darbe sonrası 
Menderes hükümeti devrildi. 

Geçiş dönemi Millî Birlik Komitesi 
(MBK) eliyle yürütüldü. Partinin 
önde gelenleri tutuklandıktan 
sonra yargılamalar Yassıada 
Mahkemesi’nde MBK tarafından 
atanan hâkim Salim Başol’un 
başkanlık ettiği ve 9 hâkimden 
oluşan Yüksek Adalet Divanı 
tarafından yürütüldü. 15 Eylül 
1961’de açıklanan mahkeme 
kararlarında komite 15 ölüm 
cezasından sadece Menderes, 
Zorlu ve Polatkan’ın idamlarını 
onadı. Zorlu ve Polatkan 16 
Eylül’de, Menderes ise ertesi gün 
idam edildi.

Hükümetin devrilmesi sonrasında 
bütün yönetim Millî Birlik Komitesi 
tarafından yürütüldü ancak 
komite homojen değildi. 

Ilımlılar olarak tarif edilen ve daha 
çok generallerden oluşan grup, 

bir an önce yönetimi sivillere 
devretmek gerektiğine inanırken 
radikaller olarak anılan ve 
çoğunlukla alt sınıf subaylardan 
oluşan kesim ise temel reformları 
yaptıktan sonra idarenin sivillere 
devredilmesini düşünüyordu. 
İlerleyen günlerde iki grup 

arasındaki kavga daha görünür 
hale geldi. 

Haberleri olmadan hükümete 
darbe yapan subayların 
kendilerine de bir darbe 
girişiminde bulunabileceğini 
düşünen generaller daha 
erken davranarak radikalleri 
temizlemeye karar verdi. 

Millî Birlik Komitesi (MBK) 
içindeki bazı radikaller (toplam 
14 kişi) görevden alınarak çeşitli 
elçiliklere dağıtıldı. 

“Ondörtler” olarak hatırlanacak 
olan bu alt sınıf subayların ordu 

Silahlı Kuvvetler Bildirisi (27 Mayıs 1960)

“Dikkat! Dikkat! Muhterem Vatandaşlar, 

Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz Silahlı Kuvvetlerinizin sesi 
bir dakika sonra size hitap edecektir. 

Bugün, demokrasinin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler 
dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk 
Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. 

Bu harekete, Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz 
durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve 
hakemliği altında en kısa zamanda âdil ve serbest seçimler yaptırarak 
idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir 
ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu 
teşebbüs hiçbir şahsa ve zümreye karşı değildir. İdaremiz hiç kimse 
hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile teşebbüs etmeyeceği 
gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve 
hangi partiye mensup olursa olsun, her vatandaş, kanunlar ve hukuk 
prensipleri esasına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, 
partilerin üstünde, aynı milletin aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını 
hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle, anlayışla 
muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve millî varlığımızın selameti 
için zaruri görülmektedir. 

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. 
Gâyemiz Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine 
tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. 
NATO’ya, inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO’ya bağlıyız. 

Tekrar ediyoruz, düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda sulhtur. Türkiye 
dahilinde bütün garnizonlardaki garnizon komutanları o yerin mülkî ve 
askerî idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetini 
sağlayacaklardır.”
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içerisinden uzaklaştırılmasıyla 
MBK içinde otoriteyi kuran 
generaller, 16 Aralık 1960’ta 
Kurucu Meclisin tesisini 
sağlayarak sivil yönetime doğru 
ilk adımı atmış oldular.

Sivil Siyasete Geçiş Çabaları

Kurucu Meclis çalışmalara 
hızla başladı. Siyasi partilerin 
kurulmasına 12 Haziran 1961’de 
izin verildi ve ertesi ay yeni 
partiler kurulmaya başladı. 

Yeni Anayasa çalışmaları ise 
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Sıddık Sami Onar başkanlığındaki 
5 hukuk profesörünün Ankara’ya 
getirilmesiyle darbenin hemen 
ertesi günü başlamıştı. 

Komisyonun hazırladığı taslak 
metin, darbenin birinci yıl 
dönümüne yetiştirildi ve  
27 Mayıs’ta Kurucu Meclis yeni 
Anayasa’yı ve Seçim Kanunu’nu 
kabul etti. Generallerin onayından 
geçen yeni Anayasa metni 9 
Temmuz 1961 Pazar günü halka 
götürüldü. 

Yapılan referandumda yeni 
Anayasa %40 oranında muhalif 
oya rağmen kabul edildi. 

1961 Anayasası, Millet Meclisinin 
başka kurumlarla dengelendiği 

ve güçler ayrılığı ilkesinin öne 
çıktığı bir metindi. 

Anayasa’yı hazırlayanların temel 
amaçlarından birinin herhangi 
bir siyasi oluşumun, Demokrat 

Parti’nin sahip olduğu gibi bir 
iktidara ulaşmasının ortadan 
kaldırılması olduğunu tahmin 
etmek güç değildir. 

Millet Meclisinde çoğunluğa 
sahip bir partinin güçlü bir 
iktidara sahip olabildiğini gören 
siyasi elit, bunu Cumhuriyet 
Senatosu adında oluşturduğu 
ikinci bir Meclisle frenlemek 
istemişti. Yeni parlamento artık 
iki Meclisliydi. Alt Meclis (Millî 
Meclis) nispi bir temsil sistemiyle 
4 yıllığına seçilen 450 üyeden; 
Senato her 2 yılda bir üçte 
birinin emekliye ayrıldığı ve 
salt çoğunluk oyuyla 6 yıllığına 
seçilen 150 üyeden, tabii senatör 
olan eski MBK üyelerinden ve 
Cumhurbaşkanının 6 yıllığına 
atadığı 15 üyeden oluşmaktaydı. 
İki Meclis bir araya geldiğinde 
Büyük Millet Meclisini meydana 
getirmekteydi ve bütün yasalar 
her iki Meclisten geçmek 
zorundaydı.

“İkinci Cumhuriyet”i başlatan 
yeni Anayasa’nın bir diğer ayırt 
ediciliği Anayasa Mahkemesi 

adıyla bir üst mahkeme tesis 
etmesiydi. Yasaların Anayasa’ya 
uygunluğunu denetleyen 
bu kurum aynı zamanda 
Cumhurbaşkanı, bakanlar ve bazı 
üst düzey devlet memurlarını da 
yargılayan bir yüce divandı. 

Anayasa Mahkemesi, teorik 
olarak Anayasa’ya uygun yargı 
düzenlemelerini güvence altına 
almaya matuf bir düzenleme 
vazifesi görse de zaman zaman 
siyasallaşarak statükonun 
muhafazasına yardımcı olan bir 
kurum olarak da işlevselleşti. 
Yasaların yanında yürütmenin 
eylemleri de Danıştay’ın 
denetimine verilerek hükümetin 
yetkileri sınırlandırıldı. 

Sonraki yıllar; ordunun her an 
siyasete müdahale edebileceğine 
dair çekinceler, görev yıllarını 
tamamlayamayan koalisyon 
hükümetleri ve kötü ekonomik 
koşulların iz bıraktığı bir Türkiye 
manzarası ortaya çıkardı. 

Bu seneler aynı zamanda dış 
politikada Kıbrıs Krizi ile ABD’den 
uzaklaşılan seneler oldu. 

1964 Kıbrıs Krizi’nde Amerikan 
Başkanı Johnson’un Başbakan 
İnönü’ye gönderdiği tarihî 
mektup, tüm Türkiye’nin Birleşik 
Devletler’e tepki duymasına 
neden oldu. 

Johnson, Türkiye’yi Kıbrıs’a 
herhangi bir müdahale 
olması durumunda NATO’ya 
güvenmemesi yolunda uyarmış, 
ABD ile ilişkilerin yaklaşık 1980’lere 
kadar inişli-çıkışlı seyretmesine 
sebep olmuştu. 

Stratejik ortak olduğu düşünülen 
Amerika’nın kullandığı bu tehdit 
dili, Türkiye’nin Avrupa bloğuyla 
ilişkileri artırmasını ve ABD-
Avrupa arasında daha dengeli 
bir siyaset izlemesini sağladı. 

Yassıada’da Başbakan Adnan Menderes İfadesini Verirken
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Amerika ile ilişkiler bu ilk uyarıdan 
10 sene sonra Türkiye’nin Kıbrıs’a 
müdahalesiyle bir ambargoya 

dönüşecek, Ağustos 1978’de 
ABD Kongresinin ambargoyu 
kaldırmasına kadar dış yardım ve 

kredi olanakları kesilen Türkiye 
ekonomik ve siyasi bakımından 
zor günler geçirecekti.

Yassıada Mahkemesi'nden Bazı Kareler
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45 GÜNDE İKİ YENİ DEV SAĞLIK 
ÜSSÜ KURULDU 
BİR ECDAT MİRASI İHYA EDİLDİ
Türkiye, yeni tip koronavirüse karşı ilk günden bu yana kararlılıkla 
sürdürdüğü mücadelesine devam ederken, bir yandan da birçok yeni 
hastaneyi tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.
Sağlık yatırımlarıyla adından 
söz ettiren İstanbul’da, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatlarıyla ikisinin 
yapımı, birinin de aslına uygun 
restorasyonu olmak üzere 

çalışmaların sürdüğü üç hastane, 
45 gün içerisinde tamamlanarak 
hizmete alındı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını 
kaybeden dünyaca ünlü 
Türk Patolog Prof. Dr. Feriha 
Öz’ün isminin yaşatılacağı 
Sancaktepe’deki hastane, 
depremde zarar görmeyecek 

şekilde tek katlı yapıda inşa edildi. 
Salgın, deprem ve her türlü afette 
hizmet verecek hastane, pandemi 
sonrası dönemde de, giderek 
büyüyen sağlık turizminde etkin 
rol oynayacak.
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Atatürk Havalimanı yerleşkesi 
içerisine salgın ve afetlere karşı 
kullanılmak üzere inşa edilen 
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil 
Durum Hastanesi de Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen törenle hizmete 
alındı. 

İç hastalıkları duayeni  
Prof. Dr. Dilmener’in isminin 
yaşatılacağı hastane, İstanbul’un 
sağlık sistemine önemli katkılar 
sunacak.
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Ömrünü iyiliğe ve insanları 
iyileştirmeye adamış, yaptığı 
çalışmalar, ücretsiz olarak 
iyileştirdiği ihtiyaç sahipleri ve 
yüzlerce öğrenciye verdiği 
burslarla tanınan Dr. İsmail 
Niyazi Kurtulmuş’un adı da 
ecdat yadigârı Tarihî Hadımköy 
Askerî Hastanesinde yaşayacak. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 45 günde 
aslına uygun olarak ihya edilen 
ve hizmete açılan ecdat mirası 
hastane, akıllı bina olarak hizmet 
verecek.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, yeni açılan Dr. İsmail 
Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile 
ilgili sosyal medya hesabından 
bir teşekkür mesajı yayımladı 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle:

“Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 
Acil Durum Hastanesi ile restore 
edilerek Sultan Abdülhamid’den 

günümüze aktarılan Hadımköy Dr. 
İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi 
milletimizin hizmetine sunuldu. 
Teşekkürler Cumhurbaşkanımız, 
teşekkürler emeği geçenler...”
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat, Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe’nin de video konferans yöntemiyle katıldığı 
törenle tam kapasite ile hizmete açılan Türk-Japon ortaklığıyla inşa 
edilen hastanenin adı da, sahip olduğu birçok özelliği gibi dikkat 
çekiyor.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabında 

yaptığı paylaşımda, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıldığı, Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe’nin de 
video konferans yöntemiyle 

iştirak ettiği “Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi” açılışının 
hayırlı olması dileğinde bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, paylaşımında “Avrupa’nın 
en büyük hastanesi Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz 

ülkemize ve milletimize 
hayırlı olsun. Sağlık alanında 
Türkiye’yi dünyanın en önemli 
ülkelerinden biri haline getiren 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
sağlık kadrolarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.” ifadelerini  
kullandı.

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2020 47



Sağlık Bakanlığı  
Marmara Üniversitesi  
Prof. Dr. Asaf Ataseven 

Hastanesi 20 Haziran’da 
düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Prof. Dr. Asaf 
Ataseven’in adının verileceğini 
açıkladığı hastane, Marmara 
Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi 
içerisinde bulunuyor. 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) 
tarafından yürütülen İstanbul 

Sismik Riskin Azaltılması ve Acil 
Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
kapsamında 827 sismik izolatör 
ile güçlendirilen bina, modern 
ihtiyaçlara da cevap verebilecek 
şekilde projelendirilerek 
depreme dayanıklı hale getirildi.

Afetlere dayanıklı ve deprem 
anında dahi kesintisiz hizmet 
verecek şekilde güçlendirilen 
hastane, aynı zamanda 
İstanbul’da kaliteli sağlık 
hizmetlerinin sağlanmasında 
önemli adreslerden biri olacak.

113 bin metrekare kapalı alana 
sahip hastanenin, 155 poliklinik ile 
60’ı yoğun bakım, 304’ü ise tek 
yataklı oda olmak üzere  
535 yatak ve 28 ameliyathane  
ile hizmet vermesi  
planlanıyor. 

Hastane, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele 
kapsamında spesifik bir  
pandemi merkezi olarak nisan 
ayında kısmen açılmış ve 
Covid-19 hastalarına hizmet 
vermeye başlamıştı.

TBMM Başkanı Şentop: “Etnik köken, renk, dil, din, mezhep farkı 
gözetmeden bütün insanlığın saadeti için gayret gösteriyoruz.”

“İNSANI YAŞAT Kİ  
İNSANLIK YAŞASIN”

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,  
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Prof. Dr. Asaf Ataseven’in eşi Dr. Gülsen Ataseven, 
damadı Murat Ülker, belediye başkanları, rektörler, başhekimler ve akademisyenler katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop: 

• “Dünyaya fesat yayanlara, yakıp 
yıkanlara inat, barışı, kardeşliği 
yaymak için gayret ediyoruz. 
Başta gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimiz olmak üzere, 
herkese yetişmeye çalışıyoruz. 
Etnik köken, renk, dil, din, 
mezhep farkı gözetmeden 
bütün insanlığın saadeti için 
gayret gösteriyoruz. Böylece  
asil bir ecdadın ahfadı 
olduğumuzu bütün cihana 
gösteriyoruz.

• Üretimin azalmasına, istihdam 
daralmasına sebep olan 
bu süreçte ülkemiz diğer 
ülkelerden ayrıştı. Nasıl ayrıştığını 
anlamak için Cumhurbaşkanımız 
tarafından yapılan açılış 
törenlerine bakmakta fayda 
var. Özellikle sağlık alanında 
gerçekleştirdiğimiz şehir 
hastaneleri, sahra hastaneleri 

açılışlarıyla farkı 
bütün dünyaya 
göstermiş olduk.

• 100’den fazla 
ülkenin de 
yardımına 
koştuk. 

Bu hususta 
gelişmiş 
ülkelerin 
hepsini geride 
bıraktık. Aslında 
bizim farkımız 
buradadır. 
Devletlerarası 
ve milletlerarası 
ilişkilerimize 
çıkar odaklı bakmıyoruz. Bencil 
değiliz. 

Ecdadımızdan miras  
kalan medeniyetimizin  
gereğini yerine getiriyoruz.

 ‘İnsanı yaşat ki insanlık yaşasın’ 
anlayışı ile imkânlarımızı 
paylaşmaya çalışıyoruz. 

• Başta gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimiz olmak üzere, 
herkese yetişmeye çalışıyoruz. 
Etnik köken, renk, dil, din, 
mezhep farkı gözetmeden 
bütün insanlığın saadeti için 
gayret gösteriyoruz. Böylece 
asil bir ecdadın ahfadı 
olduğumuzu bütün cihana 
gösteriyoruz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan: 

• “Türkiye, Avrupa’daki toplam 
kapasiteye yaklaşan yoğun 
bakım yatak sayısı, 1 milyon 
100 bini bulan sağlık personeli 
sayısıyla bu sürecin altından 
başarıyla kalkmıştır.

• Türkiye dünyada eşine az 
rastlanır kapsam ve genişlikteki 
genel sağlık sigortası sistemiyle 
tüm vatandaşlarına ücretsiz 
hizmet sunabilen bir ülke haline 
gelmiştir.

• Kendi ülkesine, kendi halkına, 
kör, sağır, lâl ve hissiz olanlara 
ne yapsak fayda etmez. İnşallah 
bundan sonra da  
eser siyasetine, hizmet 
siyasetine kesintisiz devam 
edeceğiz.

• Türkiye gelişmiş altyapısı, genç 
ve yetişmiş insan kaynağı, 

uzun süredir üzerinde titrediği 
hedefleri, istikrarlı ve kararlı 
yönetimiyle yeni döneme 
en hazırlıklı girecek ülkelerin 
başındadır.

• Bugün ufka umutla bakıyorsak, 
son 18 yıldaki gayretlerimizin 
sayesindedir. Türkiye’yi  

özenen ülke olmaktan 
çıkarıp özenilen ülke haline 
getirdiğimiz için Rabbimize 
sonsuz hamdüsena  
ediyoruz.

• Hastanemize, Prof. Dr.  
Asaf Ataseven Hocamızın  
adını vermeyi kararlaştırdık.”

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2020 49



Fethin Arka Planı

14. yüzyılın başlarında küçük 
bir beylik olarak Bizans sınır 
boylarında kurulan Osmanlı 
Devleti’nin İstanbul’a ilgisi 
kuruluşundan itibaren başlamıştı. 

Orhan Bey (1326-1359) ve I. Murad 
(1362-1389) devirlerinde İstanbul 
surları önünde Türk askerleri 
gözükmeye başladıysa da bunlar 
ciddi saldırılar değildi. İlk ciddi 
teşebbüsü Yıldırım Bayezid (1389-
1402) 1395 yılında gerçekleştirdi, 
fakat Haçlı kuvvetlerinin 
Balkanlar’dan ilerlediği haber 
alınınca kuşatma kaldırıldı. 
Kuşatmadan bir sene sonra 

kazanılan Niğbolu Savaşı’ndan 
(1396) sonra Boğazın Anadolu 
yakasında müstahkem bir kale 
inşa edildi ve şehir buradan takip 
edildi. 

Sonraki kuşatma II. Mehmed’in 
(Fatih) babası II. Murad 
zamanında gerçekleşti. 1422 
yılı kışında şehri ablukaya alan 
Osmanlı ordusu memleket 
dâhilinde ortaya çıkan isyanlar ve 
uygun olmayan dış konjonktür 
sebebiyle muhasarayı sona 
erdirmek zorunda kaldı. II. 
Mehmed tahta çıktığında (1451-
1481) eski gücünü kaybetmiş 
Bizans’ın başşehri olan 
İstanbul’u alma sevdasıyla yanıp 

tutuşuyordu. Henüz şehzade 
iken kuşatma için gerekli planları 
yapmış ve üzerinde uzun süre 
çalışmıştı. İstanbul’u fethetmenin 
devletin geleceği açısından 
fevkalade önemli olduğunun 
bilincinde olan II. Mehmed, 
bu fethi, sonradan izleyeceği 
cihanşümul siyasetin vazgeçilmez 
bir unsuru olarak görüyordu. 

Bu siyasi ve coğrafi gereklilikler 
yanında fethin manevi unsurlarını 
da kavramış olan Sultan II. 
Mehmed, İslam Peygamberi’nin 
bu konudaki müjdesine nail 
olmak şeklinde düşünüyordu. 
Aslında coğrafi, stratejik ve 
siyasi getirilerinin yanında şehrin 

CİHANŞÜMUL BİR DEVLETE GİDEN 
YOL: İSTANBUL’UN FETHİ  
(29 MAYIS 1453)
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muhakkak alınacağına dair 
İslam Peygamberi’nden rivayet 
edilen hadis-i şerif, fetih için en 
büyük manevi unsurdu. Fethe 
dair pek çok hadis rivayet edilse 
de en meşhuru Ahmed bin 
Hanbel tarafından zikredileni idi: 
“İstanbul elbette feth olunacaktır. 
Onu fetheden emir ne güzel 
emir ve onu fetheden asker ne 
güzel askerdir.” (Letuftahannel 
Konstantiniyyetu feleni’mel emîru 
emîruhâ ve leni’mel ceyşu zâlikel 
ceyş).

Muhasara Hazırlıkları

Tahta geçtikten sonra hazırlıklara 
başlayan Sultan II. Mehmed, ilk 
önce Avrupa yakasına boğazın 
kontrolünü ele alacak bir hisar 
yaptırarak Karadeniz’den 
İstanbul’a ve Bizans’a gelebilecek 
yardımların önünü kesmek istedi. 

Nisan 1452’de başlayan inşaat 
Ağustos’ta hızla bitirildi. Daha 
önceki kuşatmalardan ders 
alınarak hem kara ve deniz 
muhasarasının birlikte olması 
gerektiği sonucuna varıldı ve 
hem de surları yıkacak güçte 
bir topçu birliğinin şart olduğu 
düşünüldü. Bu düşünce ile küçük 
ve sayıca çok bir donanma kısa 
sürede inşa edilmişse de yeterli 
personel mevcut olmadığından 
yeteri kadar istifade edilemedi. 
Kara saldırıları için ise ağır toplar 
tedarik edildi. Macaristan’dan 
gelen Orban isimli top dökücüsü, 
talep ettiği miktardan daha fazla 
ücretle ödüllendirilerek Osmanlı 
Devleti hizmetinde istihdam edildi. 
Sultan II. Mehmed, Orban’a surları 
yıkabilecek bir top inşa edip 
edemeyeceğini sorduğunda 
buna olumlu cevap aldı. Ancak 
Orban’ın sadece dökücü ustası 
olduğunu unutmamak gerekir. 
Çünkü topun imalat hesaplarını 
yapan, atış kaidelerini tatbik eden 
Türk mühendis ve mimarlar 
fethin gerçekleşmesinde 

daha büyük pay sahibi idiler. 
“Şâhi” olarak adlandırılan 
büyük toplardan biri Orban’a 
aitken diğerleri Muslihiddin ile 
Saruca Sekban’ın imal ettiği 
büyük toplardı. Askerî tertibatı 
bizzat Sultan ve yakın adamları 
Zağanos, Sarıca ve Şehâbettin 
paşalar yürütmekteydi. Padişah 
üzerinde büyük bir manevi 
nüfuza sahip Akşemseddin, 
Molla Gürani ve Molla Hüsrev 
gibi âlimler ise dinî açıdan fethin 
gerekliliğine vurgu yaparak hem 
askerin moral motivasyonunu 
yükseltiyorlar, hem de Çandarlı 
gibi fethin ertelenmesi gerektiğini 
savunanlara karşı Sultanı 
destekliyorlardı. 

Askerî kuşatmanın hazırlıkları 
devam ederken Sultan II. 
Mehmed aynı zamanda İstanbul 
surlarının bir haritasını yaptırarak 
muhasaranın taktik ve stratejik 
hesaplamalarını yapmaktaydı. 
Kurmayları ile karargâhında 
çalışan, zaman zaman İstanbul 
surları önüne gelerek mevziyi 
bizzat müşahede eden II. 
Mehmed, elindeki harita üzerinde 
hendek ve burçları işaretleyip, 
topların yeri, lağım açılacak 
mahaller ve seyyar kulelerin 
kullanılacağı mevkileri belirlemişti. 
1453 yılının Nisan ayı ortalarından 
itibaren başlayacak olan kuşatma 
harekâtında Osmanlı ordusunun 
muharebe tertibatı sağ kanatta 
Anadolu ordusu komutanı İshak 
Paşa’nın kuvvetleri, merkezde 
Sultan, Karamani Mehmed 
Paşa ve Sadrazam Halil Paşa 
kuvvetleri, ihtiyatta ise geriden 
gelebilecek tehlikeleri önleyecek 
birlikler şeklindeydi. Padişahın 
altın sırmalarla süslü kırmızı çadırı, 
Topkapı’dan Tekfur Sarayı’na 
kadar bütün bölgeyi görebilecek 
bir tepe üzerine kurulmuştu. Bu 
bölge Sultanın pederinin İstanbul 
kuşatması esnasında karargâhını 
kurduğu yerdi. Padişah’ın Otağ-ı 
Hümayun’u da sıkı şekilde 

korunuyordu. Otağın etrafında 
kapıkulu birlikleri hale şeklinde 
yerlerini almıştı. Merkezde 
yeniçeri piyadesi, sağda sipahî ve 
sağ ulufeciler, solda silahdar ve sol 
ulufe ve garipler bulunmaktaydı. 
Merkez hattın önünde topçular 
mevzi almışlardı. Karargâhın 
etrafına bir hendek kazılmış ve 
burası şarampollerle tahkim 
edilmişti. Muhasara başlamadan 
önce II. Mehmed Vezir Mahmud 
Paşa’yı göndererek, âdet olduğu 
üzere, İmparator’dan kalenin 
teslimini istedi; kabul edilmeyince 
fetih kaçınılmaz hâle geldi.

Kuşatma Başlıyor

Yapılan hazırlıklardan sonra  
2 Nisanda Osmanlı ordusu surlar 
önüne geldi. Ordunun savaş 
kapasitesini gören Bizans, açık 
alan harbine girildiğinde bunun 
kendi kuvvetlerine büyük zayiat 
vereceğini anlayarak müdafaaya 
çekildi. Şehrin muhtelif kapıları 
kapatıldı, hendekler üzerindeki 
köprüler yıkıldı. 

Nisan ayının ortalarından itibaren 
Türk topçusu karadan Bizans 
surlarını dövmeye başladı. 18 
Nisanda güneşin batışından 
iki saat sonra gerçekleştirilen 
taarruzların etkisi olduysa da 
bunlar sınırlı kaldı ve müdafaa 
hattı yarılamadı. Ancak sivil halk 
üzerinde bu saldırıların etkisi 
moral olarak yıkıcı idi. Ahali, bu 
taarruzlar esnasında kiliselere 
giderek ordularının galibiyeti için 
dua etmişlerdi. 

18 Nisanda donanmanın 
zincirlerini zorlamak için de 
bir teşebbüs yapıldı ancak 
bunda da başarı sağlanamadı. 
Bu başarısızlığa 20 Nisanda 
İstanbul’a gelen biri Bizans’a 
üçü de Venedik’e ait düşman 
filolarının Türk donanmasına 
zayiat verdirerek Haliç’e girmesi 
eklendi. Silah, mühimmat ve 
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yiyecek maddelerinin yüklü 
olduğu bu gemilerin Bizans’ın 
güvenli limanına Osmanlı 
donanmasını atlatarak ve hatta 
bazı kayıplar verdirmek suretiyle 
girmeyi başarması Türk ordusu 
üzerinde moralsizlik meydana 
getirdi,, Sultan’ı da oldukça üzdü. 

Başarısızlıkta başrol oynayan 
donanma komutanı Baltaoğlu 
Süleyman Bey hemen azledildi. 
Toplanan harp meclisinde savaşı 
sonlandırmak gerektiğine dair 
yükselen aykırı sesler bizzat Sultan, 
bazı ulema ve askerler tarafından 
reddedilerek harbe devam 
edilmesi kararı alındı. Kara savaşları 
ile birlikte donanmanın da savaşa 
dâhil edilmesi gerekiyordu. 

21 Hazirandan itibaren başlayan 
deniz cephesindeki hazırlıklar 
ertesi gün tamamlandı. 
Tophane’den Haliç’e indirilecek 
gemiler için büyük bir iş gücü 
tedarik edilmişti. Yollara birbirine 
sıkıca bağlanan ağaçlar konulmuş 
ve bunların üzeri sade yağ, don 
yağı ve zeytinyağı ile yağlanmıştı. 
Nakil için birçok koşum hayvanı 
da hazırlanmıştı. 22 Nisan akşamı 
karanlık çökünce iki gemi Haliç’e 
nakledildi. Diğer gemilerin 
de inebileceği bu şekilde 

anlaşıldığından gerisi geldi ve 
toplamda 60 küsur gemi bu 
yolla Haliç’e indirildi. Hazırlıklar 
son derece gizli tutulduğundan 
kimse maksadın ne olduğunu 
anlamamıştı. 23 Nisan 1453 
sabahı Türk donanması Haliç’te 
göründüğünde Bizans askerleri 
ve halkının olanları hayretler 
içerisinde seyrettiği kesindir. Haliç 
surlarının tek katlı, alçak olması 
savunmanın en zayıf yerinin 
burası olduğunu işaret ettiğinden 
Sultan II. Mehmed’in izlediği bu 
dâhiyane yolla Bizans asker ve 
sivillerinin moralleri büyük oranda 
kırıldı. Bizans imparatoru bu 
olanlardan sonra vergi vermek 
şartıyla muhasaranın kaldırılmasını 
istemişse de “ya İstanbul beni alır 
ya ben İstanbul’u” diyen Sultan 
II. Mehmed, kalenin teslimini 
istemişti.

Fethe Çeyrek Kala  
Umumi Hücum

Vur pençe-i âlîdeki şimşîr aşkına 
Gülbang-ı âsmânı tutan pîr aşkına 
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar 
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına 

(Yahya Kemal)

26 Mayıs gecesi bütün ordu oruç 
tutmak için emir aldı. Fevkalade 

neşeli ve moralli olan Türk 
ordusu davul sesleri eşliğinde 
naralar atıyordu. Bizans halkı dâhil 
olmak üzere herkes birkaç gün 
içinde toplu hücumun olacağını 
öngörmekteydi. Nihayet 28 
Mayıs pazartesi gecesi, karanlık 
ortadan kalkmadan umumi 
hücumun olacağı müjdelendi. 
O gece, ordugâhlarında mum 
ve fener ışıkları altında tekbir 
getiren ve secdeye kapanan 
Türk askerleri birkaç saat sonra 
çalacak hücum borusunu 
bekliyorlardı. Geceleyin padişah 
da uyanmış, abdest alarak iki 
rekât nafile namazı kıldıktan sonra 
şehrin düşmesi için Allah’a dua 
etmişti. Bu yakarış seher vaktine 
kadar devam etti. Sultan, sabah 
namazını da kıldıktan sonra kılıcını 
kuşanarak atına bindi. İlk top 
atışları havadaki sessizliği bozdu 
ve hava birden çıkan barutların 
etkisiyle simsiyah oldu. Ok gibi 
hareket eden Türk askerleri 
surların kenarına kadar yaklaşma 
fırsatını elde ettiler. Türk bandosu 
harp havaları çalmaya başlamıştı. 
Pek korkunç şekilde başlayan 
Türk hücumu surların dibindeki 
hendekleri kolayca aşarak surlara 
merdivenleri dayayabildi. Göğüs 
göğüse yapılan harpte ölüme 
koşarak giden Türk askerleri 
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surlara Türk bayrağını dikti. Güneş 
doğarken şehir düştü ve asker 
sel gibi şehre açılan gediklerden 
akın etti. Padişah şehrin güvenliği 
sağlandıktan sonra, öğleye 
doğru Topkapı’dan şehre girdi 
ve ilk iş olarak Ayasofya’ya gitti. 
Ayasofya’ya geldiğinde atından 
indi ve bu mabede sığınan halkı 
korku içinde gördü. Ağlayarak 
ve yerlere kapanarak af dileyen 
sivil halka ve papazlara sükut 
etmelerini söyledikten sonra 
patriğe ayağa kalkmasını bildirdi 
ve tarihe geçecek şu sözleri 
ifade etti: “Ben Sultan Mehmed, 
sana ve arkadaşlarına ve bütün 
halka söylüyorum ki bugünden 
itibaren artık ne hayatınız ve 
ne de hürriyetiniz hususunda 
benim gazabımdan korkmayınız.” 
Büyüklüğünü ve asilliğini 
gösteren bu cümlelerin akabinde 
Ayasofya’nın önünde sessizlikle 
durdu ve bu muhteşem mabedi 
hayretle inceledi. İmamlardan 
birine ezan okumasını emretti. 
Kendisi de büyük mihrabın 
önüne giderek ilk ikindi namazını 
kıldı. 

Fatih, mimari dokuya zarar 
verilmeden kilisenin camiye 
çevrilmesi için de gerekli emirleri 
verdi ve ilk cuma namazı burada 
eda edildi.

Fetih ve Fatih

Fatih Sultan Mehmed, tarihin 
kaydettiği en büyük insanlardan 
biriydi. Büyük cesaret sahibi ve 
hakiki bir kahramandı. İstanbul’un 
muhasarasında Osmanlı 
donanmasının mağlup olduğunu 
gördüğünde şahlanan atını 
doludizgin denize sürmesinde 
dahi bu cesaret görülebilir. 

Henüz 22 yaşındaki bu büyük 
Sultan, askerleriyle birlikte 
surlara hücum ederek büyük bir 
kahramanlık göstermiş ve asker 
ve komutanları ile birlikte İslam 

Peygamberi’nin müjdesine nail 
olmuştu. Mükemmel askerî kişiliği 
yanında aynı zamanda üst düzey 
bir komutandı. Savaş öncesi 
planları bizzat hazırlamış, üstünde 
çalışmış, ihtimalleri değerlendirmiş 
ve gerekli tedbirleri almıştı. 
Kuşatma öncesi surları birkaç defa 
dolaşması, planlarını çizmesi, zayıf 
noktaları tespit etmesi ve hatta 
topların nerelere yerleştirilmesi 
gerektiğini zihninde belirlemesi, 
büyük komutan vasıflarının bir 
tezahürüdür. 

Henüz 22 yaşındaki büyük 
Türk Sultanı’nın Bizans elçisine 
söylediği “Şimdiki Osmanlı 
Padişahı, eslafına asla benzemez. 
Şimdi benim iktidarımın vasıl 
olduğu yerlere onların âmâli 
bile yetişememiştir” sözleri de 
bu özelliğini teyit eder: Bunların 
yanında âlim ve şair kişiliği 
de Sultan’ın derinliğine işaret 
etmektedir. En büyük vezirler 
huzuruna titreyerek geldikleri 
vakit, bir âlimin onunla rahat bir 
şekilde yanyana oturduğunu 
görmeleri ilim sahibi insanlara 
gösterdiği saygının bir delilidir. 
Akşemseddin, Molla Gürani, 
Molla Hüsrev ve diğerleri onun 
iltifatına nâil olan üst düzey 
ulemadandır. Merhameti de 
büyüklüğüne yakışır cinstendir. 
Kendisine elli gün mukavemet 

eden ve birçok Müslümanın 
şehit edilmesine sebep olan 
İstanbul şehri ve ahalisine karşı 
gösterdiği merhamet takdire 
şayandır. Kılıç gücüyle fethedilen 
şehrin İslami teamüllere göre 
yağmasının caiz olması ve 
askerlere 3 gün yağma hakkı 
verilmesine rağmen herhangi 
bir tahribat olmamış, kısa sürede 
şehrin güvenliği sağlanmıştı. 
Ne halk kılıçtan geçirilmiş, ne 
Bizanslı komutanlara hakaretâmiz 
davranılmıştı. Sultan, alınan 
esirler arasında yer alan önde 
gelen aileler, kumandanlar 
ve yüksek devlet memurları 
huzuruna getirildiğinde onlara 
iltifat etmiş ve çoğunun fidyesini 
bizzat ödemek suretiyle 
serbest bıraktırmıştı. Büyük 
komutan, şehrin imarı için de 
hemen emirler vermiş, mevcut 
bina ve abidelere hiçbir zarar 
verilmemişti. 

Ayasofya’daki bir taşı tahrip eden 
askeri Fatih Sultan Mehmed’in 
tedip ettirmesi tarihî kayıtlarla 
sabittir. Yine patriği huzuruna 
davet ettikten sonra ona iltifat 
etmesi, ayin ve mezheplerinde 
serbest olduklarını ifade etmesi 
cihanşümul bir imparatorluğun 
bütün mezhep ve dinlere karşı 
bugün dahi aranılan bir hürriyeti 
temin ve tesis ettiğinin işaretidir. 

Sonuç olarak İstanbul’un 
Fethi’ni dünyada çığır açan bir 
hadise olarak değerlendirmek 
mümkündür. Osmanlı Devleti 
bu fetihle iki kıtadaki topraklarını 
birleştirmiş, stratejik önemi haiz 
bu yeri alarak İslam’ın gücünü 
tüm dünyaya göstermiştir. 
Yapılan imar faaliyetleri ile şehre 
kısa sürede İslam’ın damgası 
vuruldu. Sanat eserleri, abideler 
inşa edildi ve İstanbul eskisinden 
daha fazla şöhret ve haşmete 
kavuştu. Süleymaniye Camii bu 
eserlerden sadece biri olarak 
zikredilebilir.
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İstanbul’un fethinin 567. yılı, 
Ayasofya’da düzenlenen  
Fetih Şöleni ile coşkuyla kutlandı.

AYASOFYA’DA,  
İSTANBUL’UN FETHİ  
CANLANDIRILDI

Tarihin akışını değiştiren 
İstanbul’un fethi, 567 yıl 
sonra Ayasofya’ya yansıtılan 

görüntülerle canlandırıldı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığının koordinesinde gün 
boyu devam eden İstanbul’un 
fethinin 567. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
“Ayasofya’da Fetih Şöleni” 
düzenlendi.

Etkinlik, tarihin akışını değiştiren 
Osmanlı İmparatorluğu 
Padişahı 2. Mehmet’in İstanbul’u 

fethederken gemileri karadan 
yürüttüğü rotaların üzerinden 
geçip Ayasofya’ya ulaşan drone 
ile çekilen kayıtların gösterimiyle 
başladı.

Fetihle beraber “müjdelenen 
komutan” sıfatına erişen ve 
“Fatih” unvanı ile onurlandırılan 
2. Mehmet’in, aralıklarla 54 gün 
süren kuşatmanın ardından  
29 Mayıs 1453 Salı günü 
gerçekleşen fetihten sonra 
ilk cuma namazını kıldığı 
Ayasofya’nın içinde, Eminönü 
Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh 
Muştuer, Fetih Sûresi’ni okudu.

Fethin simgesi Ayasofya’daki 
etkinlikte daha sonra Fetih 
Duası yapıldı, duaya Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da iştirak etti.

Daha sonra Erdoğan, video 
konferans yöntemiyle 
vatandaşlara seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından 
Ayasofya’nın önüne kurulan bir 
platformda İstanbul’un fethi temalı 
mapping gösterisi yapıldı. 

Şölen, tarihî yarımadadaki havai 
fişek gösterisi ile sona erdi. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşlara seslendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
Ayasofya’da düzenlenen 
“Fetih Şöleni” etkinliğine video 
konferans yöntemiyle katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu 
mesajları verdi: “Rabb’imden bu 
millete nice fetihler, nice zaferler, 
nice rızasına uygun başarılar 
nasip etmesini diliyorum. Fethin 
yadigârı Ayasofya’yı bu anlamlı 
günde mahzun bırakmayan 
tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Biz bu şehri sadece 
fethetmekle kalmadık, biz 
‘İstanbul’u sevmezse gönül, 
aşkı ne anlar?’ diyerek onun 
güzelliğine güzellikler katmak 
için yüzyıllarımızı harcadık. 
Kubbelerimiz, minarelerimiz, 
çeşmelerimiz ve bahçelerimizle 
her semtini birbirinden farklı 
desenlere bezedik. Yedi tepesine 
yedi kandil yaktık, boğazına 
gerdanlıklar taktık. Her karışını 
sevgiyle suladık, imar ettik. 
İstanbul’u çıkarttığınızda dünya 
tarihinin yeniden yazılması 
gerektiğine yürekten inanarak 
bu şehre sahip çıktık. Kendi 
hayatımızı da bu şehre adadık.

Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
olarak bu şehre yaptığımız 
her hizmet, bizim için hem bu 
dünyada, hem öteki dünyada 
birer berat belgesidir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul’un Fethinin 
567. Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle:

“Büyük tarihimizin altın halkası 
olan İstanbul’un fethini tebrik 
ediyor, Peygamber müjdesine 
nail olan Fatih Sultan Mehmet 
ve silah arkadaşlarını rahmet 
ve minnetle anıyorum. 29 
Mayıs 2020’den 1453 ruhuna, 
Milletimizin umutlu geleceğine 
ve Aziz İstanbul’umuza selam.

Bugün 567. Yılını idrak ettiğimiz 
fetih, Fatih Sultan Mehmed’e 
ecdadından miras ifadeyle ‘Kuru 

bir kavga ve cihangirlik dâvâsı 
değil, i’lâ-yı kelimetullahtır.’ Yine 
Fetih Sûresi’nde buyrulduğu 
üzere ‘Göklerin ve yerin orduları 
Allah’ındır’ ve fetih bu mânâda 
Allah’ın vaadidir.

Sûre-i Fetih, yakın ve uzaktaki 
‘fetih’lere işaret ettiği gibi, 
Müminlerin kalbine sekinet/
huzur bahşedileceğini beyan 
eder. Bu mânâda ‘fetih’, maddî 
bir kazanımdan öte, kalplerin 
huzur bulması ve Allah’ın vaadi 
olan nimetinin tamamlanıp bizleri 
doğru yola eriştirmesidir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği” 
dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.
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NEREDE  
O ESKİ 

BAYRAMLAR

Yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri 
kapsamında uygulanan 

sokağa çıkma kısıtlaması 
dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda 
sokaklar boş kaldı. 

Ramazan ayında iftar sofralarında 
sevdiklerimizle bir arada 
olamadık.

Ramazan Bayramı’nda da 
büyüklerimizi ellerinden, 

küçüklerimizi de gözlerinden 
öpemedik belki ama, evde 
geçirdiğimiz bu bayramda  
daha sağlıklı günlere  
bir adım daha yaklaşmış  
olduk.
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ŞENTOP, BAZI ÜLKELERİN MECLİS 
VE SENATO BAŞKANLARININ 
BAYRAMLARINI KUTLADI

Meclis Başkanlığından paylaşılan 
bilgi notuna göre Şentop, 
Azerbaycan Meclis Başkanı  
Sahibe Gafarova, Pakistan Millî 
Meclisi Başkanı Asad Qaiser ve 
Senato Başkanı Sadiq Sanjrani,  
Katar Şûra Meclisi Başkanı  
Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El 
Mahmud, Özbekistan Senatosu 
Başkanı Tenzile Narbayeva ve 
Meclis Yasama Kanadı Başkanı 
Nuriddinjon İsmailov, Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin 
ve Senato Başkanı Maulen 
Aşimbayev, Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov, 
Tunus Meclis Başkanı  
Raşid El-Gannuşi ve KKTC  
Meclis Başkanı Teberrüken  
Uluçay ile telefonla  
görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, görüşmelerde, 
muhataplarının ve kardeş ülke 
halklarının Ramazan Bayramı’nı 
kutlarken ülkelerin parlamentoları 
arasındaki ilişkilerin daha ileri 
düzeye taşınması temennisini dile 
getirdi.

MECLİS PERSONELİNE BAYRAM 
TEBRİĞİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Mecliste görev yapan tüm 
çalışanların Ramazan Bayramını 
kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Mecliste görev 
yapan tüm personele gönderdiği 
bayram tebriğinde  
“Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
çalışan bütün mensuplarımızın 
nice bayramlara sağlık, saadet, 
huzur ve afiyet içinde ulaşmalarını 
niyaz eder, hayırlı çalışmalarında 
üstün başarılar dilerim.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, mesajında şunları kaydetti:

“Benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket 
ayı olan Ramazan-ı Şerif’i tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk’a sonsuz 
şükürler olsun. Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, 
belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız 
hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı 
zamanda. Malum salgın sebebiyle bu Ramazan daha öncekilerde 
olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte 
olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler.

Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabb’ine 
yönelen herkes için bayram vakti. 

Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların 
şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ESKİ MECLİS BAŞKANLARININ 
BAYRAMLARINI KUTLADI

Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.

TBMM Başkanı Şentop, Cahit Karakaş, Kaya Erdem, Hüsamettin 
Cindoruk, Yıldırım Akbulut, Hikmet Çetin, Mustafa Kalemli, Ömer İzgi, 
Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet 
Yılmaz, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım ile görüşerek bayramlarını 
kutladı. 

TEKİRDAĞ ŞEHİT AİLELERİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’da şehit ailelerini 
ziyaret etti. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop ve Vali Aziz Yıldırım, 1977’de Ankara Şereflikoçhisar’da 
askerlik vazifesini yaptığı esnada çığ düşmesi sonucu şehit olan er  
Sezai Çılgın’ın eşi Şükran Çılgın’ı ziyaret ederek Ramazan Bayramı’nı 
kutladı. 

TBMM Başkanı Şentop ve Vali Aziz Yıldırım, 1992’de askerlik vazifesini 
yaptığı esnada Şırnak’ın Görmeç köyünde çığ düşmesi sonucu 
şehit olan er Süleyman İlgülenler’in ailesini de ziyaret ederek 
bayramlaştı. Ziyaretlerde Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, 
Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Covid-19 tedbirlerine uygun 
gerçekleştirilen ziyaretlerde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, 
AK PARTİ Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 
Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da eşlik etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma günü 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çalışıp üreterek hayata değer 
katan, alın teriyle elde edilen 
kazancın faziletine inanan 
bütün işçilerin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü 
kutlayan Şentop, mesajında, 
“Bütün dünyada çalışanların 
alanlara, meydanlara çıkarak 
şölen coşkusuyla kutlamaları 
sebebiyle ‘İşçi Bayramı’ olarak 
adlandırılan 1 Mayıs gününün, 
evde, ofiste, atölyede, fabrikada, 
tarlada sarf edilen emeğin 
kıymetinin daha iyi anlaşılmasına 
vesile olmasını diliyorum.” 
değerlendirmesini yaptı. Diğer 
ülkeler gibi Türkiye’nin de 
gücünü, zenginliğini çalışanlara, 
üretenlere borçlu olduğuna 

işaret eden TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
mesajında şunları kaydetti: 
“Tarım, sanayi, teknoloji, 
sağlık, turizm, hizmet sektörü 
başta olmak üzere, hayatın her 
alanında sahip olduklarımızda 
en fazla payı olanlar çalışan, 
üreten kardeşlerimizdir. İçinde 
bulunduğumuz süreçte bu 
durum daha sarih bir şekilde 
anlaşılmıştır. Öldürücü etkisi 
yüksek Covid-19 salgınından 
korunmak amacıyla alınan 
önlemler bütün ülkeleri etkiledi. 
Ülkelerin aldıkları izolasyon ve 
karantina önlemleri sebebiyle 
ulusal ve uluslararası ekonomik 
faaliyetler büyük ölçüde 
azaldı. Üretim çarklarının 
yavaşlamasından da en fazla 
çalışan, üreten kardeşlerimiz 
etkilendi. Beklenmedik bir anda 
maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin 

meydana getirdiği olumsuzlukları 
gidermek için TBMM’de 
yaptığımız düzenlemeler, 
hükümetimiz tarafından 
alınan önlemler ve devletimiz 
tarafından verilen hizmetlerin 
çalışan, üreten kardeşlerimizle 
dayanışma içinde olduğumuzun 
en önemli göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Salgın hastalıkla 
mücadele etmek için yapılan 
çalışmalardan yakın zamanda 
hayırlı neticeler alınacağını ümit 
ediyorum. 11 yıl önce resmî 
bayram olarak kabul edilen  
1 Mayıs’ı gelecek yıllardan itibaren 
barış ve huzur içinde alanlarda, 
meydanlarda kutlamayı diliyor, 
bütün işçilerimizin Emek ve 
Dayanışma Gününü kutluyorum.”

Şentop: “Tarım, sanayi, teknoloji,  
sağlık, turizm, hizmet sektörü 
başta olmak üzere, hayatın her 
alanında sahip olduklarımızda en 
fazla payı olanlar çalışan, üreten 
kardeşlerimizdir.”

1 MAYIS EMEK VE  
DAYANIŞMA GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Anneler 
Günü dolayısıyla bir mesaj 

yayımladı.

Gündelik hayatın akışında ve 
telaşında sahip olunan değerlerin 
ve güzelliklerin yeterince farkına 
varılmadığını belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Aylardır tüm dünyayı adeta sarıp 
sarmalayan salgın, belki de bu 
manada derin bir muhasebenin, 
ve geleneğin güzel ifadesiyle, 
kadir kıymet bilmenin kapısını 
aralıyor. Annelerimiz, tarifi 
kelimelerle imkansız bir sevginin, 
şefkatin ve merhametin kaynağı 
olarak bizleri sarıp kucaklayan 
ve her zorlukta yanımızda bir 
sabır ve fedakârlık abidesi 
olarak bulunan varlıklardır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cennetin annelerin ayakları 
altında olduğunu ifade eden 
bir inancın mensupları olarak, 

geleceğin inşasında onların 
emek, sevgi ve gayretlerinin 
kıymetini her vesileyle bilmenin 
ve takdir etmenin herkesin 
sorumluluğu olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, şunları 
kaydetti: “Yeryüzünde hiçbir söz, 
bir annenin evladına duyduğu 
sevgiyi ve ona gelebilecek en 
küçük bir zarardan duyduğu 
kederi ve üzüntüyü ifadeye 
yetmez. Bu vesileyle, gözlerinden 
sakınarak yetiştirip büyüttükleri 
evlatlarını, ömrünün baharında 
vatana emanet eden, onları al 
bayrağa sarılmış halde ebedî 
aleme yolcu eden aziz şehit 
annelerine sevgi ve hürmetlerimi 
sunuyorum. Bu toprakların ve 
değerlerimizin bekası ve varlığı 
için canını feda eden aziz 
şehitlerimizin anneleri, hepimize 
emanet ve vakur duruşlarıyla 
nesillere örnektir.” 

Annesi hayatta olanlar için bu 
günlerin, hem onların kıymetini 
bilmeye, hem de hayır dualarını 
almaya önemli bir vesile teşkil 
ettiğinin altını çizen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Hepimizin birbirine dayanışma 
ve fedakârlık manasında hiç 
olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu 
bu dönemde, annelerimiz 
yine tüm cefakar ve fedakâr 
duruşlarıyla yanımızdalar. Şu 
an annesi hayatta olmayanlara, 
hüznün adeta tüm ağırlığını 
taşıyan ifadesiyle yetim 
kalanlara Rabb’imden sabrı 
cemil niyaz ediyorum. Başta 
sevgili annem olmak üzere, tüm 
annelerimizin, anne adayı olarak 
bu ulvi sorumluluğun heyecanını 
şimdiden yaşayanların bu güzel 
gününü tebrik ediyor, o güzide 
insanların kıymetini bilmemize 
ve hayır dualarıyla nice zorlukları 
aşmamıza vesile olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TARİFİ 
İMKÂNSIZ 
SEVGİNİN,
ŞEFKATİN VE 
MERHAMETİN 
KAYNAĞI

ANNELERİMİZ
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TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ DEVİ 
KARADENİZ’E AÇILDI
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Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi 
“Fatih”, Karadeniz’de sondaj faaliyetleri 

gerçekleştirmek üzere İstanbul’un 
fethinin 567. yıl dönümü olan  

29 Mayıs’ta sefere çıktı.

Fatih, Doğu Akdeniz’deki 
sondaj çalışmalarının 
ardından 10 Nisan’da 

İstanbul’a gelerek 
Haydarpaşa Limanı’na 

yanaştı.

Geminin Karadeniz’de 
gerçekleştireceği sondaj 

faaliyetleri öncesinde, 
İstanbul Boğazı’ndan geçişini 

sağlamak üzere gerekli 
teknik hazırlıklar yapıldı.

Fatih sondaj gemisi 
Karadeniz’deki ilk sondajına 

15 Temmuz’da Tuna-1 
lokasyonunda başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan Fatih sondaj gemisini uğurladı.
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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 17 Haziran’da “Pençe-Kaplan 
Operasyonu’’nun başladığını, komandoların Irak’ın kuzeyindeki Haftanin 
bölgesinde olduğunu duyurdu.

Millî Savunma 
Bakanlığı (MSB), 
Irak’ın kuzeyindeki 

Haftanin bölgesine “Pençe-
Kaplan Operasyonu” adıyla 
yeni bir harekât başlatıldığını; 
Hava Kuvvetleri, ateş destek 
vasıtaları, ATAK helikopterleri, 
İHA ve SİHA’larla desteklenen 
komandoların hava hücum 
harekâtıyla bölgeye intikal ettiğini 
bildirdi.

MSB’nin Twitter hesabından 
yapılan paylaşımda,  
‘’Halkımızın ve hudutlarımızın 
güvenliğini tehdit eden PKK ve 

diğer terörist unsurları etkisiz 
hale getirmek maksadıyla 
Hava Kuvvetleri, ateş destek 
vasıtaları, ATAK helikopterleri, 
İHA ve SİHA’larla desteklenen 
komandolarımız, hava hücum 
harekâtıyla bölgeye intikal 
etmişlerdir.’’ ifadesi kullanıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Pençe-
Kaplan Operasyonu’na ilişkin, 
“Bölgemizde barışın tesis 
edilebilmesi için hayatî önem 
arz eden terörle mücadelemiz 
kararlılıkla devam etmektedir.” 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal 
medya hesabı Twitter’dan Irak’ın 
kuzeyindeki Haftanin bölgesine 
düzenlenen “Pençe-Kaplan 
Operasyonu”na ilişkin paylaşımda 
bulundu. TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti:

“Bölgemizde barışın tesis 
edilebilmesi için hayatî önem 
arz eden terörle mücadelemiz 
kararlılıkla devam etmektedir. 
Cenab-ı Allah, sınırlarımızın 
muhafazası ve milletimizin 
selameti için mücadele yürüten 
kahraman askerlerimizin 
yardımcısı olsun.”

PENÇE-KAPLAN 
OPERASYONU 
BAŞLADI 
KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ 
HAFTANİN’DE
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ÇEVRE GÜNÜNDE 
10 MİLLET BAHÇESİ  AÇILDI
5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde, İstanbul, 
Sakarya, Samsun, 
Batman, Sivas, Bursa, 
Trabzon, Diyarbakır 
ve Elazığ’da 10 yeni 
millet bahçesinin açılışı 
gerçekleştirildi. 
Millet Bahçeleri 
Toplu Açılış Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Cumhuriyetimizin  

100. yılına girerken 81 ilimize  
81 milyon metrekare millet 
bahçesi kazandırma hedefimize 
adım adım yaklaşıyoruz.”  
dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ankara 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
(AKM) düzenlenen törende 
telekonferans yöntemiyle 10 
ildeki Millet Bahçeleri tören 
alanlarına bağlanarak katılımcılara 
hitap etti. Cumhurbaşkanı 

İstanbul Ayazma Millet Bahçesi
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Erdoğan, açılışı yapılan millet bahçelerinin hayırlı 
olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizin geleceği 
için çevrenin bize emanet olduğu anlayışı ile tüm 
insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü tebrik 
ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye 
yaklaşan bu 10 millet bahçemizin her biri yeşil 
alanları ve içlerindeki tesisleriyle gerçekten iftihar 
verici eserlerdir. Millet bahçelerinin şehirlerimize 
kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız ile inşasında görev alan herkesi tebrik 
ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Şehircilik geleneğimizin sembolleri 
olacak millet bahçelerimizden 
13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 
Haziran günü hizmete açmıştık. 
Bugünkülerle birlikte toplam 
23 millet bahçesine ulaşmış 
oluyoruz. Halen inşası süren millet 
bahçelerimizi de peyderpey 
hizmete açacağız. Şu an içinde 
bulunduğumuz AKM bölgesini de 
kapsayan millet bahçemiz adeta 
Ankara’mızın çehresini değiştirecek 
bir eser olacaktır.

Bu millet bahçemiz toplamda 1,5 
milyon metrekarenin üzerinde 
büyüklüğe sahiptir. Ulus 
Meydanı’ndan başlayarak Gençlik 
Parkı’nı, 19 Mayıs Stadı ve Arena 
Spor Salonu’nu, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası binası ve Adalet 
Sarayı ile eski hipodromu içine 
alacak şekilde geniş bir alanda 
planlandı. Dünyadaki kimi şehirlerin 
merkezinde yer alan devasa park 
ve bahçeleri gıptayla seyreden 
milletimiz, artık Ankara’da ve diğer 
illerimizde bu tür mekânlardan 
bizzat istifade edebilecektir.”

Konuşmanın ardından Bursa, 
Batman, İstanbul, Samsun, Sivas 
ve Trabzon’a videokonferansla 
bağlanan Cumhurbaşkanı  
Erdoğan, yapımı tamamlanan  
millet bahçelerinin açılışını 
il protokolünün katılımıyla 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ve katılımcılar, Diyarbakır, Sakarya, Elazığ ve 
İstanbul Ayazma’daki millet bahçelerini de hizmete 
açtı.

Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen 
törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay 
Birinci Başkanı Mehmet Akarca, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 
katıldı.

Samsun Millet Bahçesi

Sivas Millet Bahçesi

Ankara Millet Bahçesi inşaat alanı

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2020 65

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

- -

Dilekçe - -

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam - -

TBMM Genel Kurulu 4 Birleşim 4 dk.

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 66

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 8

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 -

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

686 
(501+185)

Kanunlaşan -

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 2708

Genel Kurulda Bulunan 102

¹ 01/05/2020- 31/05/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 5422 -

İHİK 250 246

KEFEK 3 -
2146 adet dilekçe yedi grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 31

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1033

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına İade -
3 31/05/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1268 6 41 - -

Cevaplanan /Görüşülen 450 4 - - -

MAYIS AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 202066



Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa 1 9 saat 20 dk.

Adalet 2 12 saat 37 dk.

Millî Savunma - -

İçişleri 2 13 saat 30 dk.

Dışişleri - -

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

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 15 saat
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

1 6 saat 30 dk.

Dilekçe 3(24+15) 6 saat 48 dk.

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 154 43 saat

İnsan Haklarını İnceleme 3(1+24) 4 saat 27 dk.

Avrupa Birliği Uyum 1 1 saat 10 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 1 1 saat 10 dk.

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 1 saat

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 31 114 saat 32 dk.

TBMM Genel Kurulu 13 Birleşim 108 saat 58 dk.
4 Alt Komisyon Toplantısı 
5 Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 88

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 36

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 6

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

729 
(537+192)

Kanunlaşan 4

Karar Olan -

Geri Alınan 2

Komisyonlarca Raporlanan 6

Komisyonlarda Bulunan 2792

Genel Kurulda Bulunan 101

¹ 01/06/2020- 30/06/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 5552 518

İHİK 216 174

KEFEK 3 -
2217 adet dilekçe on beş grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 24

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1920

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına İade -
3 30/06/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1469 237 1 - -

Cevaplanan /Görüşülen 2618 7 - - -

HAZİRAN AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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Türkiye’nin ilk yerli ve millî 
yüksek çözünürlüklü yer 
gözlem uydusu İmece’nin 

son montajı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu tarafından 
gerçekleştirildi.

Testlerin başarıyla 
tamamlanmasının ardından son 
üretim aşamasına geçilecek 
uydunun gelecek yıl uzaya 
fırlatılması planlanıyor.

İmece uydusunun Isıl Yapısal 
Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj 
entegrasyon faaliyetleri, içinde 
bulunulan salgın hastalık şartlarına 
rağmen 4 ay gibi kısa sürede 
başarıyla tamamlandı. Projeyle 
Türkiye’nin askerî ve sivil yüksek 
çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere metre altı 
çözünürlüklü gözlem uydusunun 
geliştirilmesi amaçlandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda TÜBİTAK 

Uzay’ın yürüttüğü yerli ve millî 
uydu projelerinin son durumu 
masaya yatırıldı.

Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayiindeki (TUSAŞ) toplantıya 
Millî Savunma Bakanı Akar ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha 
Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı 
Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK 
Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ 

İMECE
TÜRKİYE’NİN 
İLK YERLİ VE 

MİLLÎ YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 

YER GÖZLEM 
UYDUSU

Türkiye’nin ilk yerli ve millî 
yüksek çözünürlüklü yer 
gözlem uydusu İmece’nin son 
montajı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu tarafından 
yapıldı.

Azami ölçüde yerli ve millî 
imkânlar kullanılarak geliştirilen 

metre altı kameranın uydu 
platformunda kullanılmasıyla 

Türkiye’nin sivil ve askerî  
yüksek çözünürlüklü görüntü 

ihtiyacının yerli kaynaklarla 
karşılanmasına yönelik önemli 

bir adım atılmış oldu.
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Genel Müdürü Temel Kotil, 
ASELSAN Başkanı Haluk Güngör, 
Türksat Genel Müdürü Cenk Şen 
ve diğer kurum ve kuruluşların 
temsilcileri katıldı. Toplantıda 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü yetkililerince 
faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. 

Son montaj bakanlardan

Türkiye’nin ilk yerli ve millî 
haberleşme uydusu Türksat 6A 
ile Türkiye’nin ilk yerli ve millî 
yüksek çözünürlüklü yer gözlem 
uydusu İmece’nin üretimindeki 
son durumun değerlendirildiği 
toplantının ardından TUSAŞ Uzay 
Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezi’ne geçildi. İmece Isıl 
Yapısal Yeterlilik Modeli montaj 
ve entegrasyon faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği alanda 
incelemelerde bulunan Varank, 
Akar ve Karaismailoğlu, İmece’nin 
son montajını yaptı.

İmece’yi yapılacak testlere hazır 
hale getiren bakanlar, uydunun 
fırlatılacağı tarihe kadar olan 
süreçler hakkında bilgi aldı. 
Uydunun son parçalarını monte 
eden bakanlar, TUSAŞ’ta yaşanan 
bu tarihî anları hatıra fotoğrafı ile 
ölümsüzleştirdi.

Salgına rağmen başarıyla 
tamamlandı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü tarafından 
geliştirilen İmece uydusunun Isıl 
Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) 
montaj entegrasyon faaliyetleri 
Ocak 2020’de başladı.

Çalışmalar, içinde bulunulan 
salgın hastalık şartlarına rağmen 
4 ay gibi kısa bir sürede başarıyla 
tamamlandı. Isıl Yapısal Yeterlilik 
Modeli, bu aşamadan sonra 3 ay 
boyunca zorlu çevresel testlere 
tabi tutulacak ve uzay şartlarına 
uyumluluğu test edilecek.

Sivil ve askerî ihtiyaçları 
karşılayacak

Ocak 2017 tarihinde başlatılan 
İmece Projesi ile Türkiye’nin 
askerî ve sivil yüksek çözünürlüklü 
görüntü ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere metre altı çözünürlüklü 
İmece Yer Gözlem Uydusu’nun 
geliştirilmesi amaçlandı. Azami 
ölçüde yerli ve millî imkanlar 
kullanılarak geliştirilen metre altı 
kameranın uydu platformunda 
kullanılmasıyla Türkiye’nin sivil 
ve askerî yüksek çözünürlüklü 
görüntü ihtiyacının yerli 
kaynaklarla karşılanmasına yönelik 
önemli bir adım atılmış oldu. Proje 
kapsamında yüksek çözünürlüklü 
elektro-optik kameraya ek olarak, 
kritik ekipmanlar, yazılımlar ve 
ilgili teknolojiler millî imkanlarla 
geliştiriliyor. 

İmece uydusunun bundan sonra 
uzay ortamı simüle edilecek 
şekilde testleri yapılacak. İlk 
olarak vakum ortamında ısıl 
koşullara dayanımı test edilecek 
uydunun, daha sonra da uzay 
aracı üzerindeki titreşim testi 
gerçekleştirilecek. 

Isıl yapısal yeterlilik testlerini 
eylülde tamamlayacak İmece 
uydusunun 
bundan sonra da 
uçuş modelinin 
montajı yapılacak.

Varank: 
“Isıl yapısal 
testlerine 
başlayacağız.”

Son montajın 
ardından 
açıklamalarda 
bulunan Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, 
Türkiye’nin 
uzay alanında 

tasarımını yapıp geliştirdiği yerli 
ve millî projelerin son durumuna 
ilişkin bilgi alarak çalışmaları 
yerinde gördüklerini belirtti.

Akar: “TSK’ya büyük katkı 
sağlayacak.”

Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları doğrultusunda, 
teşvik ve destekleriyle yerli 
ve millî savunma sanayimizde 
çok önemli gelişmeler 
kaydedilmektedir.” dedi.

Karaismailoğlu: “Ülkemize gurur 
veren vizyoner projeler.”

Sözlerine projede çalışanları 
tebrik ederek başlayan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu da “Yerli ve millî 
uydularımız inşallah gelişen, 
büyüyen Türkiye’nin altyapısında 
önemli yer alacak. 

Bunlar ülkemize gurur veren 
vizyon projelerdir. 

İnşallah daha güzel projelerde 
arkadaşlarımızla beraber 
olacağız. Her zaman onların 
arkasındayız.” ifadelerini kullandı.
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TBMM 100. YIL BAHÇE LOKANTASI 
HİZMETE  
AÇILDI
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop’un  
aynı zamanda, TBMM Başkanlık 
Divanı Üyeleri ile dönem sonu 
yemeğinde bir araya geldiği 
TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası 
yeniden hizmete açıldı.

İki yıllık yasama döneminin 
sona erecek olması nedeniyle 
25 Haziran’da Meclis Başkanlık 

Divanı üyeleriyle bir araya gelen 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, TBMM 100. Yıl Bahçe 
Lokantası’nı yeniden  
hizmete açtı.

Yemekten önce bahçeye 
ıhlamur ağacı diken ve can 
suyu veren TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, divan 
üyeleriyle birlikte lokantada 

incelemelerde bulundu, mutfak 
bölümünde aşçıları ziyaret etti. 
Başkanlık Divanı üyeleriyle yaptığı 
toplantı öncesinde konuşan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, daha önceki dönemde 
100. Yıl Bahçe Lokantası’nın faal 
olduğunu hatırlatarak kendisine 
bu tesisin yeniden hizmete 
açılmasına ilişkin çok talep 
geldiğini aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, Meclis’te 
konukları ağırlamak için kapsamlı 
bir mekân bulunmaması 
nedeniyle bu lokantayı hizmete 
açtıklarını belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bir arada olmayı, bilhassa dönem 
sona erdiği için arzu ettim. 
Tabiri caizse dönemin veda 
yemeği. 16 aydır görevdeyim, 

TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası’ndaki yemekten hemen önce Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, bahçeye ıhlamur ağacı dikti, can suyunu verdi.
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birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman 
tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler 
olmuştur ama 12 Temmuz itibarıyla bu 
2 yıllık ilk dönemi, yasama dönemini 
tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni 
bir dönem. Devam edecek arkadaşlarımız 
olur, olmaz ama dönem itibarıyla 
tamamlamış bulunuyoruz. Bir de haklarımızı 
helal edelim diye bir araya gelmeyi arzu 
ettim. Hakkınızı helal edin. Ben de helal 
ediyorum.”Söz konusu yemekle lokantanın 
yeniden hizmete açıldığını belirten 
TBMM Başkanı Şentop, hayırlı olması 
temennisinde bulundu. TBMM Başkanı 
Şentop, katılımcılara fesleğen ve çam 
fidesi hediye etti.

TBMM 100. YIL BAHÇE LOKANTASI

Milletvekili, personel ve mutfak bölümleri olmak üzere 
koridorlarla birbirine bağlanarak bütünlük arz eden üç 
ayrı bölümden oluşan TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası 
671 kişilik hizmet kapasitesine sahip. Lokantanın mimari 
tasarımı ve inşaatı, inşa edildiği alandaki mevcut 
çınar, meşe, ıhlamur, iğde, mazı ve ceviz ağaçları 
korunarak gerçekleştirildi. Binanın ve çevre duvarlarının 
cephelerinde traverten taş kullanılarak Meclis Ana Binası 
ile bütünlük sağlandı. Ayrıca bina cephesinde, teraslarda 
ve kameriyelerde kullanılan ahşap malzemeyle doğayla 
uyumluluk yakalandı.

Kare formlu plan tipine sahip TBMM 100. Yıl Bahçe 
Lokantası’nın iç mekânlarında ağırlıklı olarak ahşap 
malzeme kullanıldı. Doğrusal ahşap tavanlar ve ahşap 
kaplama kolonlar görsel işlevinin yanı sıra ses akustiğini 
dengede tutan bir unsur olarak tasarlandı. 

Engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun 
olarak inşa edilen TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantasında 
binanın tüm girişlerinden, gerek iç mekânlara, gerek 
kameriyelere erişmek mümkün.

Peyzaj çalışmaları çerçevesinde lokantanın bahçesine 
morsalkım, kırmızı çınar, yapraklı akçaağaç, huş ağacı, 
söğüt, erguvan, tersdut, piramit, porsuk gibi türlerden 
oluşan 50 ağaçla birlikte toplam 10.800 adet bitki, çalı 
ve çiçek dikildi. Eski bitkilerin korunarak ıslah edildiği 
bahçede ayrıca, ortanca bahçesi, gül bahçesi, adaçayı, 
kekik, biberiye ve lavanta türlerinden oluşan aromatik 
bitki bahçesi gibi alanlar oluşturularak bina ve peyzaj 
konseptlerinin bütünleşmesi sağlandı. 4780 metrekarelik 
alana otomatik sulama sistemi de kurularak çimlendirilen 
lokanta bahçesinde mevcut şelale, bahçenin tasarımına 
uygun şekilde revize edilerek çalışır hale getirildi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde basına kapalı 
gerçekleştirilen kabul, 35 dakika 
sürdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez’e gelişinde 
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya 
tarafından karşılandı.

Şentop’un Bahçeli’ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika 
sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda 
Şentop’a makam aracına kadar eşlik etti. 

CUMHURBAŞKANI  
ERDOĞAN,
TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’U 
KABUL 
ETTİ

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, MHP 
GENEL BAŞKANI 
BAHÇELİ İLE 
GÖRÜŞTÜ
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NACİ BOSTANCI: 
“ADAYIMIZ 
MUSTAFA ŞENTOP”

Bostancı, AK PARTİ Grup 
başkanvekilleriyle 19 Haziran’da 
Meclis’te yaptığı açıklamada, 
Meclis Başkanlığı seçimlerinin 
yaklaştığını belirtti. 

Yasa gereği bir yasama 
döneminde iki kez Meclis  
Başkanı seçimi yapıldığını ifade 
eden Bostancı, birinci ve ikinci 
yıl için seçilen başkanın görev 
süresinin sona ermesine  
10 gün kala, başkan adaylığı  
için müracaatların alındığını 
anlattı. 

Son genel seçimlerden sonra 
Meclis Başkanı seçilen  
Binali Yıldırım’ın yerel seçimlerde 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına aday gösterilmesi 
üzerine, bu görevinden  
istifa ettiğini hatırlatan  
Bostancı, onun yerine  
Mustafa Şentop’un seçildiğini 
söyledi.

Bostancı, mevcut başkanın 
görev süresinin 12 Temmuz’da 
tamamlanacağını, bu nedenle 
başkan adaylarının 2 Temmuz’a 

kadar başvurması gerektiği 
belirtti. 

AK PARTİ olarak başkanlık seçimi 
için milletvekilleriyle görüşme 
yaptıklarını anlatan Bostancı, şöyle 
devam etti: 

“İstişarelerin neticesinde Mustafa 
Şentop, ikinci dönem itibarıyla 
da Meclis Başkanı adayı olarak 
bizzat tarafımdan Başkanlık 
Divanına iletilecektir. Aday olarak 
biz 2 Temmuz itibarıyla Mustafa 
Şentop’u göstereceğiz.” 

AK PARTİ Grup Başkanı Naci Bostancı,  
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u bu göreve 
yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
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“Cenabıhak mahcup etmesin bu 
süreçte.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 
Başkanlığı adaylığına ilişkin, 
“Milletvekili arkadaşlarımızın da 
değerlendirmeleri neticesinde 
tekrar adaylık konusu netleşmiş 
oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak 
mahcup etmesin bu süreçte.” 
dedi. TBMM Başkanı Şentop, 19 
Haziran’da Meclis’te düzenlediği 
basın toplantısına, adaylığının 
hayırlı olmasını dileyen 
gazetecilere teşekkür ederek, 
başladı. Bir yasama döneminde 
iki bölüm halinde Meclis 
Başkanlığı, Başkanlık Divanı ve 
partilerin grup yönetimleriyle 
ilgili tespit ve seçimler yapıldığını 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
şunları söyledi:

“2018 seçimlerinden sonra 12 
Temmuz’da Meclis Başkanı 
seçimi yapılmıştı. İlk dönem 
içtüzüğe göre 2 yıl, ikinci 
dönem ise 3 yıl devam ediyor. 
Dolayısıyla 12 Temmuz’da ilk 
dönem tamamlanmış olacak. Bu 
bakımdan içtüzüğe göre yine 

tamamlanmadan, 12 Temmuz’dan 
10 gün önce süreç başlıyor.  
5 gün adaylık süreci, 5 gün de 
seçim süreci. Seçimle ilgili resmî 
takvim 2 Temmuz’da başlıyor, 6 
Temmuz’a kadar adaylık, akabinde 
de seçimle ilgili süre başlayacak.”

“Yeni dönemle ilgili olarak 
destek konusunda görüştük.”

TBMM Başkanı Şentop, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ile görüşmelerinin sorulması 
üzerine, Bahçeli’yi ziyaret ettiğini, 
gündemin Meclis Başkanlığı 
seçimi olduğunu söyledi. MHP 
milletvekillerinin 24 Şubat 2019’daki 
seçimde de kendisine destek 
verdiğini vurgulayan TBMM 
Başkanı Şentop, “Bu bakımdan 
hem müteşekkirim, teşekkürlerimi 
ifade ettim; hem de bu yeni 
dönemle ilgili olarak destek 
konusunda da görüştük. Kendileri 
bu konuda olumlu yaklaştıklarını 
ifade ettiler. Tabii birçok konuda, 
Cumhur İttifakı çerçevesinde 
Türkiye’nin temel meseleleriyle 
ilgili bir ilke, prensip birlikteliği 
var. Bu aynı zamanda sadece bir 
siyasi birliktelik, ittifak anlamında 

değil, bir nezaket, karşılıklı saygı 
birlikteliği. Bu bakımdan ben 
kendileriyle istişare etmeye de 
çok önem verdiğimi ifade ettim. 
Böyle bir görüşme yapmış olduk.” 
diye konuştu.

“Yıldırım, bizim siyasi 
büyüklerimizden.”

TBMM başkanlığına aday 
olanların diğer siyasi parti genel 
başkanlarını da ziyaret etmesinin 
gelenek olduğu hatırlatılarak, 
böyle bir ziyaret planlayıp 
planlamadığının sorulması 
üzerine TBMM Başkanı Şentop, 
resmî takvimin başlamasıyla 
2 Temmuz’dan itibaren bunu 
değerlendireceklerini aktardı.

AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım’ın, Meclis 
Başkanlığına aday olmadığına 
ilişkin açıklamasının sorulması 
üzerine TBMM Başkanı Şentop, 
“Sayın Binali Yıldırım, hem 
siyasi hareketimizin hem de 
bizim, siyasi büyüklerimizden. 
Kendisi çok önemli görevlerde 
bulundu, bakanlık, başbakanlık... 
Zor ve kritik dönemlerde çok 
önemli bir siyasi duruş, tavır 
ortaya koydu, Türkiye’nin ciddi 
krizleri aşmasında öncülük etti.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım’a müteşekkir 
olduklarını belirten TBMM 
Başkanı Şentop, şöyle devam 
etti: “Sayın Binali Yıldırım, dünkü 
açıklamasıyla beraber adaylık 
konusunda bir düşüncelerinin 
olmadığını ifade etti. Bu 
bakımdan ben dünkü açıklama 
ve sonrasındaki gelişmelerde 
Sayın Binali Yıldırım’ın önemli 
bir çerçeve, bir duruş, siyasi 
bir tecrübe ortaya koyduğunu 
ifade etmek isterim. Kendisine 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Tecrübelerinden her zaman 
istifade edeceğimizi ifade etmek 
isterim.”
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YARGITAY  
BAŞKANLIĞI’NA  
MEHMET AKARCA 
SEÇİLDİ

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP:  
“ZİNDANDA BİLE 
HEP ÖZGÜRDÜ”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yargıtay 
Başkanlığı’na seçilen Mehmet Akarca’ya 9 Haziran’da 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş 
ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 

vefatının seneidevriyesinde bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır’ın seçilmiş 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi zindanda bile 
hep özgürdü. 

Kendisini şehadetinin birinci yılında rahmet ve 
minnetle anıyor, verdiği mücadelenin ilelebet 
unutulmayacağının altını çiziyorum.” ifadelerini 
kullandı.

DANIŞTAY’IN YENİ  
BAŞKANI ZEKİ YİĞİT

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Danıştay Başkanı 
Zeki Yiğit’i yeni görevi nedeniyle 10 Haziran’da ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 12 Haziran’da Parlamento 
Muhabirleri ile Meclis’te bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 12 
Haziran’da Meclis’te 

Parlamento muhabirleri ile bir 
araya geldi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Yassıada yargılamalarının hukuki 
dayanağının kaldırılmasına ilişkin 
teklif, bazı milletvekillerinin 
milletvekilliklerinin düşürülmesi 
ve Meclis çalışmaları hakkında 
gazetecilerin gündeme ilişkin 
sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Yassıada yargılamalarının hukuki 
dayanağının kaldırılmasını içeren 
teklife ilişkin muhalefet partilerinin 

kendilerine danışılmaması 
yönündeki eleştirilerinin 
anımsatılması üzerine,  
“27 Mayıs’tan sonraki gün 
bu konuyla ilgili görüşlerimi 
söyledim. Hiçbir grup 
başkanvekiline, grup başkanına 
veya milletvekili arkadaşımıza, 
‘gel beraber çalışalım. Siz 
ne dersiniz?’ diye bir şey 
yapmadım. Bu esasen yaptığım 
bir çalışmaydı ve onun neticesi 
bir teklif olarak bunu verecektim.” 
dedi.

Değerlendirmelerinin basında 
yer almasının ardından kendisini 
arayan milletvekillerinin, grup 
başkanvekillerinin olduğunu 

ve bunların “biz de imza atmak 
isteriz” dediğini dile getiren 
TBMM Başkanı Şentop, “Ben 
hazırladım, imzamı attım. TBMM 
Başkanvekilimiz Süreyya Sadi 
Bilgiç’in amcası Yassıada’da 
idamla yargılananlardan. O 
özellikle istedi ve imza attı. 
Ondan sonra da ben teklifi 
arzu edenler imzalasın diye 
bıraktım. Dolayısıyla hiç kimseyle 
görüşmediğim için, ‘bizimle niye 
görüşülmedi’ diyen arkadaşlara 
onu söyleyebilirim. Atmak isteyen 
hiç kimseye hayır demedik; 
isteyen attı. Hukukçularla, 
akademisyenlerle, bu konuyla 
ilgili daha önce yazıp çizenlerle 
görüştük. 27 Mayıs dolayısıyla 

“KESİNLEŞEN YARGI KARARI 
UYGULANIR”
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mağdur olanların ailelerinden 
olanlar var.” diye konuştu.

“Üç ismin milletvekilliği 
düşürüldü.”

TBMM Başkanı Şentop’a, CHP’li 
Berberoğlu ile HDP’li Güven ve 
Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin 
düşürülmesi de soruldu. 
Kendisinin, “Yeniden milletvekili 
olunca, yeniden dokunulmazlık 
kazanır.” şeklinde açıklamasına, 
CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel’in eleştirisinin bulunduğunun 
hatırlatılması üzerine Şentop, şu 
değerlendirmeleri yaptı:

“ Üç ismin milletvekilliği 
düşürüldü. İki milletvekilinin 
dokunulmazlık bağlamındaki 
durumları farklı. Güven ve 
Farisoğulları, 27. Dönem’de 
ilk defa milletvekili seçildiler. 
2016’daki dokunulmazlıkların 
kaldırılması bağlamında herhangi 
bir ilişkisi yok. Ama onlarla ilgili, 
‘dokunulmazlıkları kaldırılmadan 
yargılandılar’ diyorlar. Bu 
tamamen bir cehalet.”

“83. maddede iki istisna var.”

Anayasa’da dokunulmazlıkların 
kaldırılmasıyla ilgili hükme işaret 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
Anayasa’nın 83. maddesinde 
ise iki istisnanın bulunduğunu 
söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bunlardan birisi bütün dünyada 
olan istisna. Ağır cezalık suçüstü 
hali; bir milletvekili ağır cezalık 
bir suç işler ve suçüstü halinde 
yakalanırsa... Ağır cezalık, suçüstü 
hali, dokunulmazlığın dışındadır. 
Meclis içinde de dışında da bir 
milletvekili, ağır cezalık bir suç 
işler ve suçüstü olarak yakalanırsa 
o zaman dokunulmazlık yok. 
İkinci istisna ise milletvekili 

seçilmeden önce soruşturma 
veya kovuşturmanın başlaması 
şartıyla Anayasa’nın  
14. maddesindeki suçlar 
bakımından. 

Böyle bir istisna başka 
ülkelerde yok ama bizim 1982 
Anayasası’nda var. Güven ve 
Farisoğulları ile ilgili milletvekili 
seçilmeden önce bir yargılama 
süreci var. Seçilmeden önce 
başlamış bir soruşturma olduğu 
için bu konuda milletvekili 
seçilseler bile dokunulmazlığı, 
bu dosyalar bakımından 
kazanamıyorlar.

Berberoğlu, 26. Dönem’de de 
milletvekiliydi. 26. Dönem’de, 
Mayıs 2016’da bir anayasa 
değişikliği ile o sırada 
dosyası olan milletvekillerinin 
dokunulmazlıkları kaldırıldı. 
O değişiklik yapılırken benim 
Anayasa Komisyonu Başkanı 
olarak söylediğim şey şudur: 

Her seçim yeni bir dokunulmazlık 
kazandırır. Bizim bildiğimiz bu. 
Dolayısıyla her seçim sonucu 
kazanılan dokunulmazlık 
ayrı bir dokunulmazlıktır. 27. 
Dönem’deki dokunulmazlık, ayrı 
bir dokunulmazlıktır. Bu konu dile 
getirildi Yargıtayda. Avukatlar 
bunu dile getirdiler. Ama Yargıtay 
16. Dairesi bir karar verdi. Buna 
itiraz edildi. 17. Daireye gitti. O da 
bu kararı doğru buldu.”

“Bu konuda bir teamül yok.”

Kesinleşen yargı kararlarının 
uygulanacağını bildiren TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “Bu 
benim önüme geldiği zaman, 
‘ben bunu uygulamıyorum, 
görüşüm farklı’ dersem o zaman 
ben yargının kesin hükümleri 
arasında beğendiğini uygulayan, 
beğenmediğini uygulamayan 
birisi olurum. Böyle bir hakkım 
yok.” dedi.

“Karar okunmamalıdır” demenin 
mümkün olmadığını aktaran 
TBMM Başkanı Şentop, bu 
konuda da bir teamülün 
bulunmadığını vurguladı.

Mustafa Şentop, 17. Dönem’den 
bu güne kadar bütün 
dönemleri incelediğini, daha 
önce, yargılanan kişilerin aday 
gösterilmesi örneklerinin 
bulunmadığını anlattı. Söz konusu 
durumun 24. Dönem’e kadar bir 
örneğinin bulunmadığını ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
ilk kez Van Milletvekili Kemal 
Aktaş ile ilgili bir dosyanın 
bulunduğunu kaydetti. Meclis 
Başkanı Şentop, “Yine hukukçu 
olmayan arkadaşlar konuşurken 
‘Yargıtay şu tarihte kararı onamış’ 
diyor. Yargıtay kararı onayınca 
ben buradan kalkıp gidip de 
Yargıtay’ın dairesine ‘Nerede 
bu karar? Onadığınız kararı 
verin de okutayım.’ gibi bir iş mi 
yapacağım? Ben ne zamandan 
itibaren bakarım bu işe? Resmî 
olarak Meclis Başkanlığına 
geldikten sonra ancak 
bakabilirim.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Meclis tarihinde kesin hüküm 
nedeniyle milletvekilliğinin 
düşürülmesi konusunda dönem 
sonuna bırakılan bir tek dosya 
bulunmadığını bildirdi. “Bireysel 
başvuru nedeniyle bekletmenin 
mümkün olmadığını” söyleyen 
Şentop, “Bir hüküm, Yargıtay, 
kararı onadıktan sonra kesin 
hüküm olur. Bireysel başvuru 
kesin hükmün etkisini ortadan 
kaldırmıyor.” dedi. Yalnızca 
Anayasa Mahkemesine 
değil, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine de bireysel 
başvuru yapılabildiğini 
belirten Mustafa Şentop, şöyle 
konuştu:“Bireysel başvuruyu 
bekleyelim dersiniz, Anayasa 
Mahkemesini bekleyeceksiniz, 
diyelim ret kararı verdi. Avrupa 
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İnsan Hakları Mahkemesine gitme 
hakkı var. Oradan da farklı bir 
karar çıkabilir. Onu da bekleyelim. 
Onu beklerseniz yaklaşık 5-6 sene 
demektir. Dolayısıyla siz o zaman 
Anayasa’daki ve İçtüzük’teki 
hükmü hiç uygulayamazsınız. 
Oradaki hüküm tamamen 
anlamsız kalır. Bu bakımdan 
bireysel başvuru kesin hükme 
engel değil. Bireysel başvurunun 
sonucunu beklemek gerekmiyor.” 
Milletvekilliğinin düşürülmesinin 
dönem sonuna bırakılması 
yönündeki tartışmalara yanıt 
veren Şentop, Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerini bir yasama dönemi 
boyunca hiç uygulanamaz 
hale getiremeyeceklerini 
vurguladı. TBMM Başkanı Şentop, 
“Sorumluluk Meclis Başkanı’nda. 
‘Böyle yapsın, öyle yapsın.’ Hesap 
bizden sorulacak. Hesaba hiç 
kimse ortak olmuyor. El cebinden 
cömertlik.” dedi.

“Ayasofya”

Ayasofya’nın ibadete açılması 
tartışmasının gündemde olduğu 
anımsatılarak değerlendirmesi 
sorulan TBMM Başkanı 
Şentop, “Ayasofya meselesi 
birçok boyutu olan bir konu. 
Bu konuda karar verirken 
bunların hepsi değerlendirilir, 
değerlendirilmelidir. Daha önce 

konuya ilişkin atılan adımlar var. 
Ön tarafındaki bir bölüm vardı. 
Burası 1980’lerin sonunda ibadete 
açılmıştı. Bu konuda atılmış bir 
adım var vakti zamanında da. 
Ayasofya sonuçta yüzyıllardır 
cami olmuş. “Bekleyelim, 
görelim.” şeklinde cevap verdi.

“Türkiye’deki mahkemelere 
Amerikalılar da, bizler de saygı 
duymalıyız.”

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu 
eski çalışanı Metin Topuz’a 
“FETÖ’ye yardım” suçundan 8 
yıl 9 ay hapis cezası verilmesini 
eleştiren ABD makamlarına tepki 
gösteren TBMM Başkanı Şentop, 
“Malum, Türkiye’de de, Amerika’da 
da var. Nasıl Amerika’da Halkbank 
davasına bakan mahkeme, 
mahkemedir. Yargıçlar var; ABD 
Başkanı, senatörler, milletvekilleri 
onlara karışamıyor. 

Bizde de mahkeme, hakim ve 
yargılama süreci var. Mahkeme 
bir karar vermiş. Bu kararla 
ilgili bizim söyleyebileceğimiz 
bir şey yok. Sonuçta bir 
mahkeme kararıdır. Gereğini 
yerine getirirler ve herkes buna 
saygı duymalı. Dünya yalnızca 
ABD mahkemelerine saygı 
duymak mecburiyetinde değil. 
Türkiye’deki mahkemelere 

Amerikalılar da, bizler de saygı 
duymalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Baro seçimleri”

Baro seçimleriyle ilgili düzenleme 
hazırlığına ilişkin soru üzerine 
Şentop, Anayasa’nın konuya 
kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları olarak 
yaklaştığını söyledi. Çoklu 
kurulabilen kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu 
bulunduğunu dile getiren 
Mustafa Şentop, “Bu konu, 
Anayasa Mahkemesine de 
gitmiş. Anayasa Mahkemesi, 
bunun olabileceğini söylemiş, 
Anayasa’ya aykırı bulmamış. 
Bu kapsamda Turist Rehberliği 
Meslek Kuruluşu var. Bununla 
ilgili bir kanun çıkarılmış. Birçok 
alternatif var.” dedi. Konuya 
ilişkin şahsi kanaatini paylaşan 
TBMM Başkanı Şentop, şu şekilde 
devam etti: “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları 
Anayasa’nın 135. Maddesi’nde 
tek bir çerçevede düzenlenmiş. 
Biz de bunların her biriyle ilgili 
ayrı ayrı kendi kanunlarında çok 
farklı usuller var. Seçim dahil 
olmak üzere yetkilerle ilgili var. 
Aslında bunu daha sadeleştirmek 
ve aynen 135. Madde’de olduğu 
gibi çerçeve kanunla hepsinin 
yapısını ortaklaştırmak belki 
mümkün olabilir. Şikayetler 
yalnızca bu dönemde olmamış. 
135. Madde’de 1995’te yapılan 
değişiklik de var. ‘Amaç dışı 
faaliyet gösteremezler.’ 
diyor. Amacı, meslek disiplini, 
yeknesaklık, uygulama birliği 
sağlamak gibi bir şey. ‘Amaçları 
dışında faaliyet gösterdikleri 
takdirde kanunda belirlenen 
merci veya savcılık tarafından 
mahkemeye başvurulur ve 
o yönetim kurulu mahkeme 
kararıyla düşürülür.’ diyor. 

Demek ki 1995’te olan bitenden 
bu kadar rahatsızlarmış.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Babalar 
Günü dolayısıyla bir mesaj 

yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“Hayatımızı anlamlı kılan her 
varlığa ve değere, sadece özel 
bir günde değil, her an sahip 
çıkmak, hatırlamak, ona hak ettiği 
sevgiyi ve hürmeti göstermek 
hepimizin borcudur elbette. Ama 
söz konusu anne ve babalarımız 
olunca, onları anlatmaya ne 
kelimeler kifayet eder; ne de bize 
gösterdikleri sevgiye, fedakârlığa 
ve emeğe karşılık verebilmek 
mümkün olur. 

Babalarımız, sadece sevgi 
ve şefkat değil; merhamettir, 
tecrübedir, bizi yeryüzünde 
korkularımızdan emin kılan bir 
sığınaktır. Karşılıksız sevginin ve 
fedakârlığın timsalidir. Hepimizin 

gerçek kahramanıdır. Hayatımızın 
hangi döneminde olursa olsun 
varlığı güvendir, cesarettir. Onları 
ahirete uğurlayanlar bilirler; 
nerede, hangi yaşta ve konumda 
olursanız olun, babasından 
mahrum kalanın boynu hep 
büküktür. 

Salgın ülkemiz için olduğu kadar, 
tüm insanlık için zorlu bir sınav 
olmaya devam ediyor. Aile, ortak 
değerler ve bunlar etrafında 
şekillenen tüm insan ilişkileri; 
sevgi, dayanışma, fedakârlık ve 
birliktelik, her zamankinden daha 
önemli ve anlamlı hale geldi. 
Babalar Günü, o fedakâr insanları 
anmaya, hatırlamaya ve elbette 
dualarını almaya bir vesiledir. 
Bizi ayakta tutacak asıl kudret, bu 
zeminde inşa edeceğimiz sevgi 
ve dayanışmadır. 

Herşeyden önce, ömrünün 
en taze çağında vatan ve 
değerlerimizin bekası için canını 

feda eden aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor; 
onları ebedi aleme uğurlarken 
gözyaşlarını kalbine akıtıp 
“vatan sağolsun” diyen şehit 
babalarına sevgi ve hürmetlerimi 
sunuyorum. Şehadete yürürken 
gözünü bile kırpmayan o 
aziz insanların geride bıraktığı 
tüm sevdiklerine bir kez daha 
sabırlar niyaz ediyorum. Elbette 
onların yeri asla doldurulamaz, 
ama bu topraklarda varlığımızı 
borçlu olduğumuz şehitlerimizin 
sevdikleri, devletimize ve 
milletimizin yüreğine emanettir. 

En başta hayatımın her anında 
özel bir yeri olan kıymetli babamı 
rahmetle anıyor, tüm babaların, 
bu ulvi sorumluluğu üstlenme 
heyecanıyla gün sayan tüm baba 
adaylarının, bu güzel gününü 
tebrik ediyor; kıymet bilmeye, 
hayır dualarını almaya vesile 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum.”

BABALAR 
GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, özellikle 
yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) salgını sürecinde hızlı 
ve etkin sonuç alma noktasında 
bölgesel iş birliğinin öneminin 
daha da öne çıktığını belirterek, 
“Gerekli hallerde, daha fazla 
bölgesel entegrasyonu mümkün 
kılacak adımlar için yasal zemin 
hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol 
oynamalıyız.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 24 Haziran’da video 
konferans yöntemi ile katıldığı 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
Covid-19 salgınının yansımalarının, 
diğer alanlarda olduğu gibi 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi ve 
Dönem Başkanı Priştine’nin de 
çalışmalarına olumsuz yönde etki 
yaptığını söyledi.

Priştine’yi zor şartlara rağmen 
başarılı geçen dönem 
başkanlığından dolayı kutlayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Priştine’nin liderliğinde, 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi’nin 
başarısını, sadece ülkelerimizin 
değil, Avrupa kıtasının ve 
nihayetinde tüm dünyanın 
huzuru, istikrarı ve refahı için 
de önemli görmekteyiz.” diye 
konuştu.

“Bölgedeki istikrarın kalıcı 
olması tüm bölge ülkelerinin 
refahı için gereklidir.”

Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
için bugüne kadar en önemli 
mutabakat noktasının Avrupa 
kurumları ile bütünleşmek 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
şöyle devam etti:

“Elbette Güneydoğu Avrupa 
ülkeleri için bu nokta önemini 
hâlâ kaybetmemiştir. Aynı 
zamanda, bölgenin kendi 
içinde bütünleşmesi ve 
Güneydoğu Avrupa’ya özgü iş 
birliği yapılarının geliştirilmesi 
de önemlidir. Sorunların 
çözümünde iş birliği ve 
eşgüdüm, Güneydoğu Avrupa 
için önemli bir güç çarpanı 
olacaktır. Bölgedeki istikrarın kalıcı 
olması tüm bölge ülkelerinin 
refahı için gereklidir. Öte yandan 
istikrarsızlık ve çekişme, bölgenin 
kaderini bölge dışı aktörlerin 
ellerine teslim edecektir. Bu bakış 
açısıyla, Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci’nin bağımsız ve 
güçlü bir iş birliği zemini olarak 
devam etmesinin bölgenin 
ortak çıkarlarına hizmet edeceği 
aşikârdır. Türkiye olarak biz, 
Güneydoğu Avrupa’da iyi 
komşuluk ilişkileri perspektifinde; 
yabancı düşmanlığı, İslamofobi 

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ 
SÜRECİ PARLAMENTER ASAMBLESİ 
TOPLANTISI
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ve göçmen karşıtlığı gibi modern 
küresel sınamalar karşısında insani 
değerler temelinde tesis edilmiş 
ortak duruşun temin ve kurulması 
vizyonunu paylaşıyoruz. 
Bölgemizde istikrar, güven ve iş 
birliğini geliştirerek Güneydoğu 
Avrupa’yı geleceğe bağlamak 
istiyoruz.”

“Salgın, ortak iş birliği ve 
mücadelenin önemini hatırlattı.”

Covid-19 salgınının, ortak iş 
birliği ve mücadelenin önemini 
hatırlattığını dile getiren TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
salgından etkilenen ülkelerin 
her ne kadar ulusal tedbirlere 
başvurmuş olsa da dünya 
genelinde bu mücadelenin 
sonuç doğurmasının ancak etkin 
ve koordineli adımlar atılmasıyla 
mümkün olabildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bu süreçte Türkiye’nin 
vatandaşlarını salgından ve 
doğurduğu sonuçlardan 
azami şekilde korumaya 
çalışırken, aynı zamanda küresel 
mücadeleye de elinden gelen 
katkıyı sağlamaya çalıştığına 
işaret ederek, Türkiye’den 
hibe, mali yardım veya tıbbi 
teçhizat ithalat izni talebinde 
bulunan dünya genelinde 131, 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
katılımcıları arasında da 10 ülkenin 
ihtiyaçlarının imkânlar ölçüsünde 
karşılanmaya çalışıldığını anlattı.

“131 ülkeden 85 bini aşkın 
vatandaşımızın Türkiye’ye geri 
dönüşünü sağladık.”

Türkiye’nin, salgın sürecinde 
tarihin en büyük tahliye 
operasyonlarından birine imza 
attığını anlatan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, şöyle konuştu:

“131 ülkeden 85 bini aşkın 
vatandaşımızın Türkiye’ye geri 

dönüşünü sağladık. Ülkemizin 
tahliyelerine destek sağladığı 
ülke sayısı halihazırda 90 olup, 36 
bini aşkın yabancı, ülkemizden 
güvenli bir şekilde kendi 
ülkelerine tahliye edilmiştir. Kara 
yolu taşımacılığında önemli bir 
konumda olan ülkemiz, Covid-
19’la mücadele kapsamında 
sınır kapılarında sıkı tedbirlere 
başvurmakla birlikte, arz zincirinin 
kesintisiz şekilde devam etmesini 
sağlayacak uygulamaları da 
bölge ülkelerinin talepleri de 
dikkate alınmak suretiyle hayata 
geçirdi.”

“Hızlı ve etkin sonuç alma 
noktasında bölgesel işbirliği 
önemli.”

Bu süreçte hızlı ve etkin sonuç 
alma noktasında bölgesel iş 
birliğinin öneminin daha da 
öne çıktığını belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Güneydoğu Avrupa 
İş Birliği Süreci Parlamenter 
Asamblesi katılımcılarının krizin 
ilk günlerinden itibaren düzenli 
irtibat halinde olmaları ve 
Yeşil Koridor gibi uygulamaları 
yürürlüğe koymalarının güzel bir 
örnek teşkil ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, gelecek dönemde 
de özellikle teknik ve uzmanlık 
isteyen alanlarda, reaksiyon 
sürelerini kısaltacak bölgesel 
entegrasyon çabalarının 
desteklenmesinin önemine işaret 
ederek, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede, Güneydoğu 
Avrupa bölgesindeki ülkelerin 
ihtiyaçlarını dikkate alarak, 
bölgeye özel strateji ve 
projeler belirlenmesinde 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
ve onun operasyonel kolu olan 
Bölgesel İşbirliği Konseyinin 
önemli rol üstlenebileceğini 

değerlendiriyorum. 
Parlamenterler olarak bölgeye 
yönelik çalışmaların teşvik 
edilmesi hususunda gerekli 
kolaylıkların sağlanmasında 
üstümüze düşen vazifeyi 
de yerine getirmeye hazır 
olmalıyız. Bu anlayışla, gerekli 
hallerde, daha fazla bölgesel 
entegrasyonu mümkün kılacak 
adımlar için yasal zeminin 
hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol 
oynamalıyız.”

İstanbul ve Sofya’nın birlikte 
aday olduğu bu sürecin önceki 
toplantılarda ortaya çıkan 
rotasyona dayalı uzlaşı formülü 
çerçevesinde neticelendirilmesini 
arzu ettiklerini dile getiren 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bu tutumu, geçen yılın 
ocak ayında TBMM’yi ziyareti 
sırasında Bulgar Ulusal Meclisi 
Dışişleri Komisyonu heyetine de 
tekrarladığını aktardı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Türkiye, Meclisimizin açılışının 
100. yıldönümüne denk gelen bu 
yılda, Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
Dönem Başkanlığını devralacaktır. 

Covid-19 küresel salgını 
nedeniyle bu seneki toplantımızı 
video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirmekteyiz. Fakat 
küresel bir tehdit haline 
gelen bu salgını, uluslararası 
dayanışma içinde atlatacağımızı 
ve gelecek yılki 8. Genel Kurul 
toplantısını Türkiye’de fiziki 
olarak düzenleyeceğimizi 
ümit ediyorum. Sözlerime son 
verirken, bugünkü toplantı 
vesilesiyle Priştine’ye bir kez daha 
teşekkür ediyor, önümüzdeki 
toplantılar vesilesiyle sizleri 
ülkemizde ağırlayabilmeyi ümit 
ediyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
“Sektörel Diyalog Ortağı” 

olduğu, Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği ASEAN Ankara Komitesi 
Başkanı Endonezya Büyükelçisi 
Lalu Muhamad IQBAL’ın görevini 
30 Haziran’da Filipinler’e 
devredecek olması nedeniyle üye 
8 ülkenin büyükelçilik düzeyindeki 
temsilcileri ile 29 Haziran’da 
TBMM’de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, ASEAN 
Ankara Komitesi Başkanı, 
Endonezya Büyükelçisi Lalu 
Muhamad IQBAL ile makamında 
baş başa görüşmesinin ardından 
ASEAN Ankara Komitesi ile 
toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, 
IQBAL’ın yanı sıra Bruney, 
Filipinler, Singapur, Tayland 
ve Vietnam Büyükelçileriyle 
Kamboçya ve Malezya 

Büyükelçilikleri Maslahatgüzarları 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop konuşmasında, 
toplantının zor bir sürecin 
akabinde gerçekleştiğine işaret 
ederek şunları söyledi:

“Bütün bir dünya olarak, insanlık 
olarak bugüne kadarki uluslararası 
ilişkiler dahil olmak üzere, birçok 
alanda paradigmaları gözden 
geçirme mecburiyetiyle karşı 
karşıya olduğumuz bir dönemi 
yaşadık. Küreselleşmenin 
sadece paranın, malların, 
insanların dünyayı dolaşması 
anlamında olmadığı, aynı 
zamanda salgınların, virüslerin de 
küreselleştiği bir dönemi yaşamış 
olduk. Böylece milletlerarası, 
devletlerarası dayanışmanın, 
yardımlaşmanın, birlikte hareket 

etmenin, mücadelenin önemi 
ortaya çıkmış oldu.

Türkiye olarak biz bu konuda, 
takip ettiğiniz gibi, hem 
yurt içerisinde salgına karşı 
mücadeleyi başarıyla yürüttük, 
hem de dünyanın birçok 
ülkesiyle elimizden geldiği 
kadar dayanışma içerisinde 
hareket etmeye, yardımda 
bulunmaya gayret ettik. Bu 
salgın sonrası dünya, sadece 
kendisini düşünen, sadece kendi 
halkını düşünen ülkeleri değil, 
bütün dünyayı, bütün dünyadaki 
insanları düşünen bir anlayışın 
öne çıkması gerektiğini bize 
göstermiş oldu. Bu bakımdan 
en köklü uluslararası işbirliği 
platformu olan ASEAN’ın da, 
benzeri bölgesel kuruluşların da 
önemi daha fazla anlaşılır hale 
geldi.”

BÜYÜKELÇİLERLE 
ASYA ZİRVESİ

TBMM Başkanı Şentop:  
“Salgın, sadece kendisini  

düşünen ülkelerin değil, bütün 
insanları düşünen anlayışın öne 

çıkması gerektiğini gösterdi.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
30 Haziran’da 
Uluslararası 
Parlamentarizm Günü 
sebebiyle bir mesaj 
yayımladı.
Şentop’un mesajı şöyle:

“Parlamentolar; demokrasilerin 
vücut bulduğu, millet iradesinin 
yansıdığı ve temsil edildiği, halk 
için halka hizmetin en yüksek 
umde olarak tezahür ettiği, 
vatandaşların tümünün ortak 
evidir. Bu ortak evin vazifedar 
mensupları olan parlamenterler 
ise vatandaşların refahı, huzuru 
ve demokratik haklarının en 
mükemmel şekilde hayata 
geçirilmesi ve idame ettirilmesi 
için yoğun bir gayretle vazifelerini 
yürütmektedirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 
sadece demokrasinin beşiği 
olarak vücut bulmamış, bunun da 
ötesinde bir Kurucu Meclis olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
millet iradesindeki ceht, gayret ve 
manayı da temsil etmeye devam 
edegelmiştir.

Birçok küresel sorunla 
ve tehditle karşı karşıya 
kaldığımız günümüzde ise 
tüm parlamenterlere bu 
sorunların ulusal ve uluslararası 
gündeme taşınmasında ve 
çözümlerin tartışılmasında önemli 
sorumluluklar düşmektedir. 

Parlamento başkanları ve kanun 
koyucular olarak halklarımızın 
bizden beklentisinin, işbirliği ve 
dayanışma hedefi doğrultusunda 
çalışmaktan vazgeçmeyerek, 
vatandaşlarımızın güvenli, istikrarlı 
ve barış içinde bir dünyada 
yaşaması için çaba sarf etmek 

olduğunu her daim hatırlayarak 
çalışmaya devam etmeliyiz.

Her nerede yaşıyor olursa olsun, 
insanlık ailesinin her bir mensubu, 
insan haklarına, demokrasiye, 
insani şartlarda bir hayata layıktır 
ve tüm parlamentolar, tüm 
parlamenter asambleler ve tüm 
parlamenterler vatandaşlarına 
layık olduğu bu standartları 
sağlamakla mükelleftirler.

Parlamenterlik, insanlığın ve  
bütün insanların barış ve refahı  
için çalışma erdemini 
göstermektir. Bu büyük erdem 
yolunda çalışan tüm ulusal ve 
uluslararası parlamentoların 
temsilcilerinin 30 Haziran 
Uluslararası Parlamentarizm 
Günü’nü ve tüm parlamentoların 
temsilcilerini çatısı altında 
buluşturan 131 yaşındaki 
Parlamentolararası Birlik’in kuruluş 
yıl dönümünü kutlarım.”

“PARLAMENTOLAR,  
DEMOKRASİLERİN VÜCUT BULDUĞU,  
VATANDAŞLARIN TÜMÜNÜN  
ORTAK EVİDİR”
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Türkiye’nin yeni uçak 
bombası SARB-83’ün 
testi, 24 Haziran’da yurt 

dışı yerine Konya’nın Karapınar 
bölgesinde oluşturulan test 
altyapısında çok daha uygun 
maliyetle ve kısa sürede 
gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
(SAGE) tarafından sığınak, 
komuta kontrol merkezi ve 
benzeri, güçlendirilmiş betonla 
korunan gömülü hedeflere 
nüfuz ederek, hedef içinde 
tahribat yaratması amacıyla 
tasarlanan ve delici tipte bir uçak 
bombası olan SARB-83’ün testi 
başarıyla yapıldı. TÜBİTAK SAGE 
bünyesinde, Konya’nın Karapınar 
ilçesinde yer alan Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı Karapınar Atış, 
Test ve Değerlendirme Grup 
Komutanlığı Atış Poligonu içinde 
hizmet veren Hedef Balistiği Raylı 
Sistem Dinamik Test Altyapısı’nda 
(HABRAS) icra edilen testte, 
daha öncekilere göre pek çok 
yeniliğe imza atıldı. SARB-83 için 
gerçekleştirilen ilk raylı test olma 
özelliği taşıyan bu denemede, 
ilk kez ardışık delici teknolojisine 
sahip canlı (patlayıcılı) mühimmat 
test edildi. HABRAS altyapısında 
daha önce yapılan testlerde 
tekil delicili mühimmatlar cansız 
(patlayıcısız) olarak kullanılmıştı.

SARB-83’ün son testinde, 
Türkiye’de ilk defa patlayıcı 
içeren bir harp başlığı, yedek 
ateşleme sistemi kullanılarak 
güvenli şekilde patlatıldı. Yine ilk 
defa mühimmat, rayda ilerlerken 
mühimmat tapasının (emniyetli 
kurma mekanizması) kurulumu 
gerçekleştirildi.

Gizli projeler Türkiye’de kalacak

Söz konusu test, geçmiş yıllarda, 
benzer mühimmat Nüfuz Edici 
Bomba için yaklaşık 400 bin 
sterlin karşılığı, bir senelik süreçte 
ancak gerçekleştirilebildi. Son 
yapılan SARB-83 testiyle Türkiye, 
ilk örnekleri ortaya konulan 
yetenekleri kazanmış oldu. 
Bundan sonraki süreçte gizli 
mühimmat projelerinin yurt içinde 
düşük maliyetlerle kısa sürede test 
edilebilmesi mümkün hale geldi. 

2 kilometrelik ray üzerinde roket 
motorlarıyla hızlandırılan SARB-
83 testinin icrası, ilk ateşleme 
anından itibaren yaklaşık 5 saniye 
sürdü. Test sonucunda SARB-83 
mühimmatı, güçlendirilmiş beton 
hedefi delip geçmeyi başardı. 

SARB-83 ile tek uçuşta daha 
fazla hedefe atak

Sığınak, komuta kontrol merkezi 
ve benzeri güçlendirilmiş betonla 

korunan gömülü hedeflere nüfuz 
ederek, hedef içinde tahribat 
yaratması amacıyla tasarlanmış 
delici tipte bir uçak bombası 
olan SARB-83, yer üstü açık alan 
hedeflerine karşı da etkinlik 
gösterebiliyor.

Savaş uçağına 4 adet 
yüklenebilme potansiyeliyle SARB-
83, uçağın tek uçuşta daha fazla 
hedefe atak yapabilmesine olanak 
sağlıyor. 

İcra edilen testte kullanılan, sığınak 
tipi bir yapıyı koruduğu varsayılan 
güçlendirilmiş beton blok, test 
sonunda SARB-83 tarafından 
başarıyla delinip, bombanın 
içindeki ana delicisi hedef arkasına 
(sığınak içine) nüfuz edebildi.

Ardışık delici nedir?

Ardışık delici, SARB-83’ün 
güçlendirilmiş betonu delmek için 
ön delici (Çukur İmlalı Harp Başlığı) 
ve ana delici (Delici Harp Başlığı) 
olmak üzere iki farklı teknolojiyi 
kullandığını ifade ediyor. SARB-
83 hedefe çarptığında, ön delici 
ateşlenerek içerdiği çukur imla 
teknolojisi sayesinde beton 
üzerinde bir kılavuz deliği açıyor, 
ana delici ise söz konusu delik 
doğrultusunda betonu tamamen 
delerek sığınak içinde patlatıyor 
ve tahribat yaratıyor.

Türkiye’nin yeni uçak bombası SARB-83, HABRAS test altyapısı sayesinde 
uygun maliyetle ve kısa sürede test edilebildi.

YERLİ BOMBA TESTİ  
HEM ZAMANDAN HEM 
KAYNAKTAN TASARRUF SAĞLADI
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Türkiye Vagon Sanayi 
Anonim Şirketi’nin 
(TÜVASAŞ) Sakarya’nın 

Adapazarı ilçesindeki fabrikasında 
düzenlenen Millî Elektrikli Tren 
Seti’nin Fabrika Testleri Töreni, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve millî 
kaynaklarla tasarım ve 
üretimi tamamlanan 
Millî Elektrikli Tren 
Seti’nin fabrika 
testleri 29 Haziran’da 
Sakarya’da başladı. 

MİLLÎ ELEKTRİKLİ TREN SETİ’NİN  
FABRİKA TESTLERİNE SAKARYA’DA 
BAŞLANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
30 Haziran’da Stratejik 

Düşünce Enstitüsü tarafından 
Ankara’da düzenlenen yıllık 
diplomatik akşam yemeğinde 
“Pandemi sonrası uluslararası 
sistemin geleceği” konulu 
toplantıda konuştu. 

Şentop, konuşmasında;  
Çin’de ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 
her kıtadan, her ırktan, her dilden, 
her dinden 10 milyonu aşkın 
kişinin enfekte olduğunu ve  
500 binden fazla insanın  
hayatını kaybettiğini  
söyledi.

Mustafa Şentop, şimdiye 
kadar böyle büyük bir salgının 
yaşanmadığını ancak insanlık 
tarihinin veba salgını gibi önemli 
tecrübeler geçirdiğini hatırlatarak, 
şunları kaydetti: 

“Salgının tepe noktasına  
ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne 
zaman son bulacağını şimdiden 
kesin olarak söylemek  
mümkün değil; ancak şurası 
açıktır ki koronavirüs salgını 
bundan böyle hayatın her 
alanında az veya çok etkilerini  
gösterecektir. 

Salgının psikolojik, sosyolojik, 
siyasi, ekonomik, ticari, kültürel 
ve diğer birçok alanda etkilerini 

önümüzdeki dönemde yaşayarak 
göreceğiz.”

Şentop, bu dönemde hiçbir 
ülkenin her ihtiyacını kendi 
başına karşılayamadığı ve başka 
ülkelerin yardımına ihtiyaç 
duyduğu gerçeğini hatırlatarak, 
şunları ifade etti:

“Bir tedavi ya da aşı üretildiğinde 
tüm insanlığın bunlara erişimini 
koordine edecek, başka bir 
salgın çıktığında bilgi akışını 
yönetecek uluslararası bir 
örgütün aslında ne kadar elzem 
olduğunu da müşahede ettik. 
Aşırı korumacı ve güçlü ulus 
devlet anlayışının uluslararası 
sistemde yol açabileceği arızaları 

“125 ÜLKEYLE KAYNAKLARIMIZI 
PAYLAŞTIK”

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 202086

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

tahmin edebiliyoruz. Giderek 
derinleşen ve yayılan bölgesel 
ve küresel sorunlara ancak güçlü 
birçok taraflılık ve iş birliği ile 
mukabele edilebileceğini göz 
ardı edemeyiz.” 

“Yaşananlardan derslerimizi 
çıkarmak, her iki alanda da 
eksiklerimizi gidermek ve 
çok daha güçlü bir şekilde 
vatandaşlarımıza hizmet etmek 
zorundayız.” diyen Şentop, 
şunları vurguladı: “Biz Türkiye 
olarak her zaman bu anlayışla 
hareket ettik. Bir yandan milletinin 
hadimi, kendine sığınanların 
hamisi güçlü bir devlet inşası 
için çalışırken diğer taraftan 
başka devletlerle ikili ilişkilerimizi 
geliştirmek, uluslararası örgütleri 
güçlendirmek için gayret 
gösterdik. Elimizdeki terazinin 
dengesini kurmanın yollarını 
aradık.”

“Vatandaşımız en yüksek 
kalitede sağlık hizmetinden en 
hızlı, en kapsamlı ve ücretsiz 
şekilde faydalanma imkanı 
buldu.”

Şentop, yaşananların Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 
yapısında bir reforma ihtiyaç 
olduğu gerçeğini aşikar hale 
getirdiğini vurguladı. 

Mustafa Şentop Türkiye’nin hem 
güçlü bir ülke hem de uluslararası 
sistemin etkili bir paydaşı 
olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti:

“Türkiye, bu salgın dönemini 
en az hasarla atlatan ülkelerin 
başında yer alıyor. Hastane 
koridorlarında çaresizce çırpınan 
insan görüntüleri, üst üste 
yığılan cenaze fotoğrafları, iş 
yükünün altında yıkılıp kalan 
sağlık personeli manzaralarıyla 
karşılaşmadık. Her bir 
vatandaşımız en yüksek kalitede 

sağlık hizmetinden en hızlı, en 
kapsamlı ve ücretsiz şekilde 
faydalanma imkanı buldu.” 

Türkiye’nin aynı zamanda 
kapsamlı ekonomik ve sosyal 
destek paketleriyle zor bir sınavı 
başarıyla verdiğinin altını çizen 
Şentop, “Bu başarıda Türkiye’nin 
altyapı ve temel hizmetler 
alanında son yıllarda kat ettiği 
mesafenin değeri çok büyük.” 
dedi.

“Henüz dünyanın en zengin 
ülkesi olmayabiliriz ancak 
dünyanın en cömert ülkesi 
olmakla gurur duyuyoruz.”

Şentop, Türkiye’nin bu süreçte 
aynı zamanda tüm insanlığa 
omuz vermeye çalıştığını 
belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Bu zorlu süreçte pek çok ülkeye 
dostluk elimizi uzatarak yakın 
coğrafyamızdan okyanus ötesine 
kadar 125 ülkeyle kaynaklarımızı 
paylaştık. Tarihimizin en büyük 
tahliye operasyonlarından birine 
imza atarak yaklaşık 131 ülkeden 
85 bini aşkın vatandaşımızın 
ülkemize geri dönüşünü sağladık. 
Sadece kendi vatandaşlarımızın 
değil, 90 ülkeden 36 bini 
aşkın başka ülke vatandaşının 
da güvenli bir şekilde 
tahliye olmalarına, ailelerine 

kavuşmalarına destek verdik. 
Henüz dünyanın en zengin ülkesi 
olmayabiliriz ancak dünyanın 
en cömert ülkesi olmakla gurur 
duyuyoruz.”

Türkiye’nin pandemi döneminde 
uluslararası örgütlerle de iş 
birliğini sürdürdüğünü vurgulayan 
Şentop, “Uluslararası örgütlerin 
kapasitelerinin insani gayretler 
için nasıl kullanabileceğinin 
örneklerini gösterdik. NATO 
çerçevesinde askerî uçuşların 
tek sefer numarası kullanarak 
operasyonlarında vakit 
kaybetmemesi imkanından 
faydalanarak ABD ve Birleşik 
Krallık’a tıbbi malzeme ve kişisel 
koruma eşyası gönderdik. 
Burada altını çizeceğim husus, bu 
operasyonla tek sefer numarası 
uygulaması ilk kez kullanılmış 
oldu.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Pro. Dr. Mustafa 
Şentop, bu salgın tecrübesinin 
ardından dünyanın ne yöne 
evrileceği konusunun tartışıldığını 
belirterek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Türkiye, yeni dünyada da söz 
ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli 
emin olmamızın iki esaslı sebebi 
vardır: Evvela, dünya artık bu 
çarpık ve adaletsiz düzenle daha 
fazla idare edilemez. İkinci olarak 
da Türkiye büyük ve diri bir 
hamle olarak insanlığın ufkunda 
parlamaktadır. 

Türkiye birçok ülkenin acz içine 
düştüğü bu son dönemde 
hastalıkla mücadelede gösterdiği 
üstün performansı, devlet ve 
milletiyle el ele sergilediği güçlü 
duruşu ve tüm dünyaya karşı 
gösterdiği kucaklayıcı tavır ile 
bu iddiasını ispatlamıştır. Türkiye, 
tüm diplomasi masalarında 
her sorunda ve krizde çözüme 
katkısı aranan bir aktör olarak 
bulunmaya devam edecektir.”

TBMM Başkanı 
Şentop:  

“Türkiye, bu salgın 
dönemini en az hasarla 

atlatan ülkelerin 
başında yer alıyor.”
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TÜRKİYE’NİN 
GÜVENLİ 
TATİL 
HİZMETİ 
DÜNYAYA 
TANITILDI

Kültür ve Turizm 
Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 

Türkiye’nin, Avrupa’da güvenli 
turizm belgelendirme sistemini 
hayata geçiren ilk ülke olduğu 
belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin, 
Covid-19 sürecinde sunacağı 
turizm hizmetini, “Yeniden 
Keşfet” tanıtım etkinliğiyle 
dünyaya gösterdiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un 
Türkiye’ye en çok turist 
tedariği sağlayan ülkelerle 

gerçekleştirdiği diplomasi 
trafiğinin ardından, ikinci 
aşamayı başlatan Bakanlık, 
60 ülkenin büyükelçilerini 
ve uluslararası basınını 
Antalya’da ağırladı. Turizm 
sektörü temsilcileri, Bakan 
Ersoy’un öncülüğünde hem 
büyükelçilerle hem de 
Türkiye’de yerleşik uluslararası 
basın temsilcileriyle bir araya 
geldi. 

Türkiye’nin tanıtımında 
kullanılan “Yeniden Keşfet” 
sloganıyla düzenlenen 
buluşma 19-20 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

“Yeniden 
Keşfet”

Kültür ve Turizm Bakanlığı,  
Türkiye’nin normalleşme sürecinde  
sunacağı turizm hizmetini, “Yeniden Keşfet” 
tanıtım etkinliğiyle dünyaya gösterdi.
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Güvenli tatil hizmetini yerinde 
deneyimlediler

Türkiye’de “Güvenli Turizm 
Belgesi” alan tesislerin kullandıkları 
sistemlerin tanıtıldığı program ile 
uluslararası konuklara güvenli tatil 
hizmetini yerinde deneyimleme 
imkanı sunuldu.

Konuklar, iki gün süren tanıtım 
programı kapsamında uçaklarda 
ve havalimanlarında alınan 
tedbirlerden, olası sağlık sorunları 
karşısında sunulacak hizmetlere 
kadar tüm ayrıntıları yerinde 
gözlemlediler.

Türkiye’nin tanıtım görselleriyle 
havalimanlarından başlayan 
“Güvenli Turizm” tanıtımında 
büyükelçiler ile uluslararası basın 
temsilcileri, Türkiye’nin tatilcilere 
sunacağı hizmeti kaldıkları 
otellerde tecrübe ettiler. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un 
karşıladığı konuklar, Türkiye’de 
alınan tedbirleri her aşamasıyla 
görüntüleyebilme imkanı buldular.

Perge Antik Kenti’nin de ziyaret 
edildiği buluşma, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğünce 
Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 
verilen özel konserle sona erdi.
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Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye’yi turizmde 
cazibe merkezi yapacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 
yeni normale geçişle birlikte Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm 

Sertifikasyon Programı’na ilgi sürüyor.  
Bakanlığın “Güvenli Turizm Belgesi” vermek için 
yetkilendirdiği RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve 
Gözetim Hizmetleri de otel, yeme-içme ve 
tur araçlarında denetimlerine devam  
ediyor. 

İşletmeler yeni dönem 
için hazırlanıyor

Yeni tip koronavürüs 
(Covid-19) tedbirleri 
kapsamında faaliyetlerini 
geçici olarak durduran 
işletmeler, normalleşme 
sürecinde belirlenen 
tedbirleri hayata geçirerek 
hizmet vermeye 
hazırlanıyor. 

Yurt genelinde, yayımlanan 
genelge kapsamında Yeni 
tip koronavürüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında 
çalışmalar sürdürülüyor ve 
yeni hizmet kuralları hayata 
geçiriliyor. 

Ağırlanacak misafirleri için 
dezenfeksiyon işlemleri, 
sosyal mesafe ve hijyen 
çalışmalarını sürdüren 
tesisler, ayrıca ortak alanlar 
başta olmak üzere tüm 
bölümleri de yeni döneme 
uygun hale getiriyorlar.
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Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti’nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, 
yemyeşil düzlükte gece ve gündüz oluşan manzaralarıyla yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

Doğu Akdeniz’in turizm bölgeleri ziyaretçilerini 
bekliyor

Mersin, Hatay ve Adana’nın antik kentleri, ören 
yerleri, müze ve sahilleri, yeni tip koronavirüste 
(Covid-19) yeni normalleşme süreciyle kapılarını 
yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtı. 

Covid-19 tedbirlerini uygulayan Adana Arkeoloji 
Müzesi, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı 
turistleri ağırlamaya başladı.

Bodrum’da oteller yerli turistle hareketlendi

Turizm kenti Muğla’nın gözde tatil merkezlerinden 
Bodrum’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
kısıtlamalarının ardından geçilen ve “yeni normal” olarak 
adlandırılan süreçte iç turizm hareketlendi.

Covid-19 tedbirleri alınan tesisler, konaklama ve 
plaj bölümlerinin de buna göre dizayn edilmesinin 
ardından kapılarını tatilcilere açtı. 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerin 
otellerin resepsiyonlarında ilk olarak ateş ölçümü 
yapılıyor. Konukların eşya ve bavulları ise burada 
bekleyen görevlilerce dezenfektan ünitesinden 
geçiriliyor.
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İçinde su bulunan, 180 
metre genişliği ve 145 
metre derinliğiyle görenleri 

etkileyen doğa harikası “Kızören 
Obruğu” Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
“Kesin Korunacak Hassas Alan” 
ilan edildi. Adını bu doğa 
harikasından alan 800 yıllık Obruk 
Hanı’nda yapılan restorasyon 
ve çevre düzenlemeleri de 
Karatay Belediyesi tarafından 
Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Konya 
Valiliğinin desteğiyle devam 
ediyor.

Selçuklu döneminin en güzel 
hanlarından

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, bölgenin hem 
köklü bir geçmişe, hem de 
harika bir doğal güzelliğe sahip 
olduğunu belirtti. Kapadokya 
yolu üzerindeki hanın, o bölgeye 

giden turistlerin rotasında 
olduğunu vurgulayan Kılca, 
“Kapadokya’ya giden turistler 
Obruk Hanı’na uğramadan 
geçmiyor. Ancak han, turizm 
programları için uygun değildi. 

Selçuklu döneminin en güzel 
han örneklerinden bir tanesi 
olan Obruk Hanı ve hemen 
yanı başında bulunan Kızören 
Obruğu’na sahip çıkıyoruz.” dedi.

Bölgede kapsamlı bir restorasyon 
çalışması başlattıklarını 
vurgulayan Kılca, “Şu anda 
yüzde 40 seviyelerine ulaştık. 
Bu yıl içerisinde restorasyon 
çalışmalarını tamamlayarak, 
bölgeyi, kültür turizminin önemli 
bir destinasyonu haline getirmeyi 
hedefliyoruz.” diye konuştu. 
Oturum alanı 2 bin 500 metrekare 
olan han ile obruğun bulunduğu 
alanda yaklaşık bir yıl sürecek 
çalışmaların, gelecek yıl ocak 
ayında tamamlanması planlanıyor.

Obruk Hanı’nın tarihi ve 
konumu

Anadolu Selçuklu Sultanı  
1. Alaeddin Keykubat tarafından 
yaptırılan tarihî Sultanhanı’nın 
da yer aldığı İpek Yolu 
güzergâhındaki Obruk Hanı, 
Konya kent merkezine  
75 kilometre uzaklıkta,  
Konya-Aksaray kara yolunun  
4 kilometre kuzeyinde  
bulunuyor. 

Yaptıranı ve mimarı bilinmeyen 
Obruk Hanı, tarihçiler tarafından 
13’üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu 
eseri olarak nitelendiriliyor. 

Selçuklu kervansaraylarının 
karakteristik özelliği olan, 
kervanların 9 saatte alacağı  
30-40 kilometrelik menzile  
uygun konumlandırılan  
Obruk Hanı, adını yanı  
başındaki Kızören  
Obruğu’ndan alıyor.

Konya’daki doğa harikası “Kızören Obruğu”nun yakınında bulunan 800 
yıllık Obruk Hanı’nın, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının 
yüzde 40’ı tamamlandı.
Bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarının tamamlanarak bölgenin, kültür 
turizminin önemli bir destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.

TARİHÎ OBRUK HANI
TURİZME KAZANDIRILACAK
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Kent merkezine 54 kilometre, 
ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki 
Süleymanlı Yaylası’ndaki göl, 14 
Haziran’da “Doğal Sit-Nitelikli 
Doğal Koruma Alanı” olarak 
tescillendi.

28 Haziran’da Resmî Gazete’de 
yayımlanan kararla potansiyel 
Doğal Sit Alanı olarak kesin 
korunacak hassas alanlar arasında 
gösterilen, 466 dekar alana 
yayılan Süleymanlı Yaylası’ndaki 

gölün etrafında 34 farklı türden 
200’e yakın kuş bulunuyor.

“Foto safari”ye katılan kuş 
gözlemcilerinin uğrak yerleri 
arasında bulunan, doğal 
güzelliğinin yanında başta  
yaban kazları ve ördekleriyle 
fotoğraf ve doğa tutkunlarının 
vazgeçilmez adreslerinden biri 
olarak bilinen göl, piknik ve  
kamp yapmak isteyenlerin de 
ilgisini çekiyor.

Denizli’nin Buldan 
ilçesindeki 
Yayla Gölü’nün, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararıyla 
Doğal Sit Alanı ilan 
edilmesi bölge halkını 
sevindirdi.

BULDAN YAYLA GÖLÜ
Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi
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Okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lisede 
okuyan 18 milyon 

öğrenci için uzaktan eğitim süreci 
19 Haziran’da sona erdi.

Koronavirüs salgın tedbirleri 
kapsamında, 23 Mart Pazartesi 
günü TRT EBA TV ekranlarında 
başlayan uzaktan eğitim süreci, 

2019-2020 eğitim öğretim yılının 
son günü olan 19 Haziran Cuma 
günü sona erdi. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, eylül 
ayında ilkokula başlayacak 
çocuklar için yaz okulları  
açılacak. 

Ayrıca, EBA TV’de 29 Haziran’da 
tüm yaz tatilini kapsayacak yeni 
yayın kuşağı başladı. 

Öğretmenlerin yaz dönemi 
seminerleri 22 Haziran’da 
başladı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 
normalleşme süreci kapsamında 
1 milyona yakın öğretmenin  
yaz dönemi mesleki çalışmaları,  
22-30 Haziran’da yüz yüze ve 
çevrim içi olarak düzenlendi. 

Öte yandan, okulların açılacağı 
tarihe kadar 500 bin öğretmen ve 
okul yöneticisi için Türk eğitim  
tarihinin en büyük uzaktan 
eğitim mesleki gelişim programı 
yürütülecek.

Telafi ve uyum eğitimleri  
31 Ağustos’ta başlatılacak

Resmî eğitim ve öğretim 
kurumları için yüz yüze telafi, 
tamamlama ve uyum eğitimi, 
31 Ağustos Pazartesi günü 
başlayacak. 

Yüz yüze telafi eğitimleri üç 
hafta sürecek ve ders yılında 
destekleme ve yetiştirme kursları 
aracılığıyla yıl boyu devam 
edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula 
uyumuna, psikososyal anlamda 
desteklenmelerine, uzaktan eği-
timde elde edilen kazanımların 
ve akademik ihtiyaç durumunun 
tespitine, temel derslerdeki telafi-
sine yoğunlaşılacak. 

Özel okullar ise 15 Ağustos 
itibarıyla öğrencilerinin 
gereksinimlerini dikkate alarak en 
az üç hafta olacak şekilde, yüz 
yüze telafi, tamamlama ve uyum 
eğitiminin başlangıç tarihini ve 
süresini kendileri belirleyecek.

EBA TV’de  
29 Haziran’da tüm yaz 
tatilini kapsayacak yeni 
yayın kuşağı başladı. 
Resmî eğitim ve 
öğretim kurumları 
için yüz yüze telafi, 
tamamlama ve uyum 
eğitimi 31 Ağustos 
Pazartesi günü 
başlayacak ve üç hafta 
sürecek.

UZAKTAN EĞİTİM 19 HAZİRAN’DA 
SONA ERDİ
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Siyasete AP’de başladı

Süleyman Demirel’in yarım asra 
yakın süren siyasi yaşamı 1962’de, 
Adalet Partisi Genel İdare Kurulu 
(GİK) üyeliğiyle başladı. 

Demirel, 28 Kasım 1964’te 
bu partiye Genel Başkan 
seçilmesinin ardından, 
kurulmasını sağladığı ve Şubat-
Ekim 1965’te görev yapan 
koalisyon hükümetinde Başbakan 
Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığını 
üstlendi.

TBMM’ye 10 Ekim 1965 genel 
seçimlerinde Isparta milletvekili 
olarak giren Demirel, seçimlerde 
Adalet Partisi’nin tek başına 
iktidar olması üzerine Türkiye’nin 
12. Başbakanı oldu. Süleyman 
Demirel, 4 yıl süren bu 
hükümetten sonra 1969, 1970, 
1975, 1977 ve 1979’da 5 kez daha 
hükümet kurdu.

Yasaklı yıllar

Süleyman Demirel, 12 Eylül 
1980’deki askerî müdahale 
üzerine görevden uzaklaştırıldı 
ve 7 yıl yasaklı olarak siyaset 
dışı kaldı. 6 Eylül 1987’de yapılan 
halk oylamasıyla siyasi yasaklar 
kaldırılınca Demirel, 24 Eylül 
1987’de Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanlığına seçildi. 

29 Kasım 1987’de yapılan genel 
seçimlerde Isparta milletvekili 
olarak yeniden TBMM’ye giren 
Demirel, 20 Ekim 1991’deki 
seçimler sonrasında Doğru 
Yol Partisi ile Sosyal Demokrat 
Halkçı Partinin oluşturduğu 49. 
Hükümet’te başbakan olarak 
görev aldı. TBMM tarafından 16 
Mayıs 1993’te 9. Cumhurbaşkanı 
seçilen Demirel, 16 Mayıs 2000’de 
görev süresini tamamladı. Kendi 
deyimiyle 6 kez hükümetten 
giderken, 7 kez de hükümet 

kurmayı başaran Demirel,  
30 yaşında genel müdür,  
40 yaşında parti genel başkanı,  
1 yıl sonra da başbakan oldu. 

Demirel, 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı 
görevi süresinde Çankaya 
Köşkü’nde sayısız kabul 
gerçekleştirdi, 125 ülkeye gitti, 
yabancı devlet başkanlarını 
Türkiye’de ağırladı, çok sayıda ili 
ziyaret etti.

“Gaptırmam” dediği fötr 
şapkasıyla bütünleşen Demirel, 
Türk siyasetine unutulmaz 
sözler kazandırdı. “Binaenaleyh” 
denildiğinde akla gelen tek isim 
olan Demirel’in, “Memlekette 
benzin vardı da biz mi içtik?”, 
“Elektriğin komünisti olur 
mu?”, “Dün dündür, bugün 
bugündür.”, “Yürümekle yollar 
aşınmaz.” sözleri de siyasi tarihin 
unutulmazları arasına girdi. 
Ankara’da 17 Haziran 2015’te, 
91 yaşında hayatını kaybeden 
Demirel’in, siyasi hayatı boyunca 
okuduğu kitaplar, fotoğrafları 
ve kullandığı eşyalar, doğduğu 
İslamköy’de açılan Süleyman 
Demirel Demokrasi ve Kalkınma 
Müzesinde sergileniyor. 

SİYASETTE  
“BABASIZ” 5 YIL

Isparta’nın Atabey ilçesine 
bağlı İslamköy’de 1924’te 
doğan, “inişleri ve çıkışlarıyla” 
Türk siyasi hayatında yarım 
asra yakın etkili olan  
9. Cumhurbaşkanı  
Süleyman Demirel’in 
vefatının üzerinden 5 yıl geçti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD),  
14 Haziran’da saat 17.24’te 

merkez üssü Bingöl’ün Karlıova 
ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde 
deprem meydana geldiğini 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile bakanlar Süleyman 

Soylu ve Murat Kurum, deprem 
bölgesinde incelemelerde 
bulunmak üzere 14 Haziran’da 
Bingöl’e gitti. 

Deprem bölgesinde yapılan 
incelemelerin ardından 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, açıklamalarda 
bulundu.

14 Haziran’da Bingöl’ün 
Karlıova ilçesinde 
5,7 büyüklüğünde 
bir deprem meydana 
geldi. Depremde bir 
vatandaşımız hayatını 
kaybederken,  
35 vatandaşımız da 
yaralandı. Yaralanan 
vatandaşlarımızın 33’ü 
18 Haziran’da taburcu 
edildi.

BİNGÖL
5,7 İLE 
SALLANDI
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“Buraya yaraları hep birlikte 
sarmaya geldik.”

Depremde bir güvenlik 
korucusunun yaşamını yitirdiğini 
ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

“En ufak sıkıntıda görevli 
arkadaşlarımızla anında 
müdahale ediyoruz. Şu anda da 
buraya, bakanlarımız ile yaraları 
hep birlikte sarmaya geldik. 
Birazdan kısmet olursa Karlıova’ya 
geçeceğiz. Evlerimizi ziyaret 
edeceğiz. 

Aynı şekilde Yedisu ve Çat 
ilçelerimizi de yerinde göreceğiz. 
Şu anda bize gelen bilgilere göre 
büyük bir hasar gözükmüyor. 
Yerinde değerlendirdikten sonra 
da daha detaylı bilgileri sizlerle 
paylaşacağız.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Bingöl’de gerçekleşen 
5,7 şiddetindeki depremin 
ardından sosyal medya 
hesabından bir mesaj yayımladı. 

Şentop, “Bingöl Karlıova’da 
gerçekleşen deprem sonrası 
Valimiz Kadir Ekinci’den  
bilgi aldım. Depremde  

yaralanan vatandaşlarımıza 
Allah’tan acil şifalar diliyor, başta 
Bingöl olmak üzere depremi 
hisseden çevre illerdeki tüm 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum.” dedi.

AFAD’dan 18 Haziran’da yapılan 
açıklamada son durum ile ilgili 
bilgi verildi

Bölge genelinde herhangi 
bir haberleşme kesintisi 
yaşanmadığı, bölgede 

haberleşmenin desteklenmesi 
amacıyla 8 mobil baz 
istasyonunun gönderildiği 
bilgisi verilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: “Hasar 
tespit çalışmaları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 
15 Haziran’da başlatılmış olup 
90 personel görevlendirilmiştir. 
Beslenme çalışmalarının 
desteklenmesi amacıyla Türk 
Kızılay ekipleri tarafından, 21 
bin 250 kişilik sıcak yemek, 6 
bin 750 kumanya, 1253 gıda 
kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak 
kiti dağıtılmıştır. Psikososyal 
destek çalışmaları kapsamında 
34 personel bölgede görev 
yapmakta olup 114 hane ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında, 
Bingöl’de 2 bin 416 ve Erzurum’da 
2 bin 350 çadır kurulumu 
tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova 
ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma 
Karakolu’na 10 konteyner ile 1 
tuvalet ve 1 duş konteyneri sevk 
edilmiştir. Alana toplamda 6 bin 
168 çadır, 3 bin 300 yatak, 9 bin 
215 battaniye, 9 bin 120 yastık, 
çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak 
seti, 800 soba ve 500 ısıtıcı 
gönderilmiştir.”
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“Koronavirüsle mücadele 
kapsamında en etkin önlemleri 
aldık.”

“8-10 bin civarında günlük 
ziyaretçi sayımız vardı.  
Türkiye’nin her tarafından yurt 
dışından gelen ziyaretçilerin 
buraya gelip virüsü getirme, 
buradan virüsü başka yerlere 
götürme durumu olabilirdi. 

Bu bakımdan erkenden sınırlama 
getirdik. Sınırlama hâlâ devam 
ediyor. Etmesinde de yarar var. 
Dolayısıyla sınırlama kalkarsa 
salgının yayılmasından endişe 
ederiz. Bugüne kadar da bizi 
üzecek derecede bir vakaya 
rastlanmadı.” 

“Genel Kuruldaki çalışmalarda 
yaşanan gerginlikler”

“Oylama sistemi bozulmadı çok 
şükür, bozulmasın diye de dua 
ediyoruz. Fakat o görüntülerden, 
bütün milletvekillerimiz rahatsız 
oldu, ben de rahatsız oldum.”

“Milletvekilliğimiz sona 
erecekse de belirlenmiş usullere 
göre oluyor.”

“Her ne sebeple olursa olsun, 
milletvekili arkadaşlarımızın 
milletvekilliğinin bu şekilde sona 

ermesi hoşumuza gitmez. Bu, 
Anayasa ve İçtüzük tarafından 
belirlenmiş bir statüdür. Statüleri 
belirleyen, kanunun çerçevesidir. 
Nasıl, seçilirken mevzuata göre 
seçiliyoruz, milletvekilliğimiz sona 
erecekse de belirlenmiş usullere 
göre oluyor. 

“Anayasa, Milletvekili seçilen, bir 
suçtan mahkûm olduğu takdirde, 
kesin hüküm okunduğunda 
vekilliği düşer diyor. 138’in son 
fıkrası diyor ki, yargı kararları 
yasama, yürütme organları ile 
idareyi bağlar. Uygulamama gibi 
bir ihtimali yok. 

Bu çerçevede kesin hüküm 
varsa milletvekili hakkında, 
Genel Kurul’a bildirilmesi 
zaruri… Bu sûretle milletvekilliği 
kendiliğinden düşüyor. Bu 
dosyalar, kesin hüküm halinde 
geliyor. Dosyalar, Yargıtay’da 
kesinleştikten sonra önce 
Adalet Bakanlığı’na, sonra, 
Cumhurbaşkanlığı’na, oradan 
TBMM’ye geliyor. Burada 
Meclis’in herhangi bir yetkisi yok.”

“Yargıtay benim görüşümden 
farklı bir karar verdi.”

“Benim görüşümden farklı bir 
karar vermiştir Yargıtay, bunlar 
dile getirilmiştir. 

16. Ceza Dairesi karar vermiştir, 
17. Ceza Dairesi, itiraza, doğru 
olduğu yönünde karar vermiştir. 

Ortada bir görüş ile yargı  
kararını mukayese etmek 
ancak bir akademik çalışmada 
mümkündür; ama kesin hükme 
uymamak seçeneği yok. 

Dolayısıyla benim önceki 
görüşümün farklı olması, 
kesin hükmün uygulanma 
mecburiyetini ortadan 
kaldırmıyor. Hukuk nazarında bu 
saçma bir tartışmadır.”

“Engin Alan ve Sebahat Tuncel 
uygulaması eleştirileri”

“24. Dönem’de Engin Alan ve 
Sebahat Tuncel’le ilgili kesin 
hüküm Meclis Başkanlığı’na 25 
Mayıs 2015’te gelmiş. Seçim 
için Meclis iki ay erken tatile 
girmiş. Bu tarihte gelmiş, Meclis 
ara vermede olduğu için o 
dönemde bunların Genel Kurula 
sunulması imkânı olmamış. Engin 
Alan ile ilgili mahkeme kararına 
bakıyorlar, kesinleşme tarihine. 
Onların hiçbir önemi yok. Meclis 
Başkanlığına gelme tarihidir 
önemli olan. O tarihte Engin Alan 
ve Sebahat Tuncel dosyaları 
beraber gelmiş. Dönem sonuna 
bırakma gibi bir uygulama yok.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TRT Haber, Haber Global, CNN TÜRK, A Haber 
ve Kanal 24’te katıldığı canlı yayınlarda hem Türkiye gündemine ilişkin, hem de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“MECLİS BAŞKANI 
ANAYASA’DAN TALİMAT ALIR”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

“Dosyalar neden bu dönemde 
okundu?”

“Tarihler üzerinden gidelim 
tekrar. Enis Berberoğlu’nun 
dosyası 26 Kasım 2018’de 
gelmiş Meclis Başkanlığı’na. 
Arkasından 19-20 Ocak 2019’da 
da bir HDP’li arkadaşımızın 
dosyası gelmiş. Yani, ben de 24 
Şubat’ta seçildim. Seçildiğim gün 
itibarıyla Enis Berberoğlu ve bir 
HDP’li arkadaşımızın dosyası var. 
Burada, benden önceki Meclis 
Başkanımız, Sayın Binali Yıldırım 
da bu konu ile ilgili inceleme 
yaptırmış. Bireysel başvuru 
yapmışlar. Kesin hükme bir tesiri 
var mıdır, yok mudur? Bu iddia 
edilmiş. Milletvekillerimiz dilekçe 
vermişler ve başvuru sonucunun 
beklenmesi gerekir demişler. 
Bu tartışma ilk defa Meclis’te 
yapılmış. Mayıs ayında yargı 
paketi ile ilgili bir açıklama yapıldı. 
Haziran ayında yine bir HDP’li 
ile ilgili kesin hüküm geldi. Yargı 
paketinde birtakım değişikliklerin 
olacağı anlaşıldı. Somut faydası 
olabilir mi milletvekillerine diye 
bekledik. Kanun düzenlemesi 
çıktı ve düzenlemeden 2 
HDP’li milletvekili arkadaşımızın 
yararlandığı görüldü. İki 
arkadaşımızın cezalarına temyiz 
hakkı doğduğu için kesin 
hükümleri ortadan kalktı. Elimizde 
Enis Berberoğlu dosyası kaldı. 
Ocak ayında da bu sefer Leyla 
Güven ve Musa Farisoğulları’nın 
dosyaları geldi. İnfaz da geçti, 
arkasından Meclis salgın arası 
verdi. 48 günlük aradan sonra 
mümkün olan ilk haftada 
dosyaları okunmuş oldu.”

“Anayasa Mahkemesi’nin olası 
kararı”

“Anayasa Mahkemesi’nden 
kararın çıkması yeterli değil. AYM, 
Yargıtay kararının temyizi gibi 
düşünülmemeli. Buradan çıkan 
kararın yine bir kesin hükme 

24 Mayıs’ta Kanal 24’te Meclis çalışmalarına ilişkin açıklamalar.

Şentop, 15 Haziran’da Haber Global’de Tuğba Atav’ın sorularını cevapladı.

16 Haziran’da TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmeler.

8 Haziran’da A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler.
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dönüşmesi lazım. Bu ayrı bir 
süreç. Diyelim ki AYM’den de 
ret çıktı. AİHM var. O da aslında 
bizim iç hukukumuzla bağlantılı 
bir süreç. AİHM’in verdiği kararla, 
AYM’nin verdiği karar mahiyeti 
itibarıyla aynı karar. İki yıl da 
orada sürdü, ne olacak? Hukukta 
bu belirsizliği sonuna kadar 
beklemek mümkün değil. Bu 
konuda bir çalışma yapılabilir.“

“27 Mayıs 1960 askerî 
darbesinin 60. yıl dönümü”

“Yeni mahkeme kurulması 
hukukun evrensel ilkelerine 
aykırı. 592 diyor kararda, biz 
saydık, 589 kişiyi yargılamak için 
yeni bir mahkeme kurulmuş. 
Yargılama usulü de yeniden 
belirlenmiş. Burada bir infaz timi 
var. Kararlar verilmiş, darbede 
itiraz etmek kolay değil tabii ki. 
Sonraki süreçte millet vicdanında 
travma olarak kalmış. Adımlar 
atılmaya çalışılmış afla ilgili. 
Hukuken itibarların iadesini içeren 
bir kanun da yapılmış. Bu bir 
travmadır, en önemli fotoğrafı ise 
Menderes’in idam sehpasındaki 
o fotoğrafıdır. Anlamı şudur; 
seçilebilirsiniz, milletvekili, 
başbakan, cumhurbaşkanı, 
milletvekili olabilirsiniz ama o 
güç sizi sehpaya çıkarır, kefeni 
üzerinize giydirir. Mahkeme 
kararlarının yok sayılmasını 
benimsemiyoruz, onu mahkeme 
kabul ediyorsunuz. Yeniden 
yargılama da doğru değil, önceki 
yargılamaları kabul ediyorsunuz. 
Yargılamanın hukuki varlığını 
ortadan kaldıran bir adım atılıyor 
burada.”

“Yassıada düzenlemesi emsal 
sayılır mı?”

“Bu Yassıada’da kurulan 
yapının Türkiye’de bir emsali 
yok. Darbe dönemlerinde 
hukuksuz yargılamalar olmuş 
fakat bunların hepsi bu şekilde 

olmamış. Önceden var olan 
mahkemelerin yargılamaları. 12 
Eylül sonrası yargılamalar, bunlar 
yeni mahkemelerle olmamış. 
Sıkıyönetim mahkemeleri var, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri var, 
12 Mart’ta olanlar da aynı şekilde. 
Bu şekilde sadece belli insanları 
yargılamak için kurulmuş özel 
mahkeme örneği yok Türkiye’de 
başka. Bu emsal olur diye 
düşünülürse bu yanlıştır. Buradan 
hareketle diğerleri birlikte 
değerlendirilemez. Diğerleri ile 
ilgili farklı yollar düşünülebilir.”

“Halkımız 15 Temmuz’da, 
seçimle gelen iktidara sahip 
çıktı.”

“Bir daha Türkiye’de askerî 
darbenin olabileceğine 
inanmıyorum. Fakat kafasında 
bu tür düşünceler taşıyan, 
organizasyonlar oluşturan 
yapılar, zihniyetler olabilir. Yani 
teşebbüsler olabilir ama başarı 
şansı bundan sonra sıfırdır. 
Türkiye daha önce birçok 
darbe teşebbüsü yaşadı. Ama 
15 Temmuz’da ilk defa halkımız 
sokaklara indi, seçimle gelen 
siyasi iktidara sahip çıktı. Bu 
ülkede siyasi iktidarda değişiklik 
olacaksa bunun usulü bellidir. 

Ama birtakım çetelerin örgütlü 
yapıları yurt dışındaki çeşitli 
ülkelerin istihbarat örgütlerinin 
maşası olan kuruluşların 
Türkiye’de siyasi iktidar 
değiştirmesi, devirmesi falan; 
biz millet olarak, vatandaş olarak 
müsaade etmeyiz.” 

“Karar mahkeme kararıdır.”

“Metin Topuz’la ilgili verilen karar 
bir mahkeme kararıdır. Uzun 
süren bir yargılama sürecinde 
deliller toplandı ve mahkeme bir 
karar verdi. Bunun itiraz imkânları 
vardır, değerlendirilir. Ama sonuç 
itibarıyla bir yargı kararıdır.” 

“Meclis Başkanına Anayasa 
talimat vermiş.”

“Meclis Başkanına Anayasa, 
İçtüzük talimat vermişken, 
‘Bir yerlerden talimat mı’ 
diye bakmayı ben ilgisizlik 
ve ciddiyetsizlik olarak 
değerlendiririm.

Şimdi teamül olabilmesi için 
birden fazla uygulamanın 
olması lazım ortada. ‘Birden 
fazla uygulama değil, dönem 
sonuna bırakıldığına dair tek bir 
uygulama gösterin.’ diyorum, 
bunu kimse gösteremiyor. 
Gösteremez, tek bir uygulama 
dahi yok. Karıştırıyorlar 
zannediyorum, tabii Meclisi, 
siyaseti sadece boş laflardan 
ibaret sanan bazı arkadaşlar 
var. Hukukla Anayasa ile İçtüzük 
ile alakalı bilgileri de çok 
sınırlı. Dokunulmazlık dosyaları 
Karma Komisyonda, zaman 
zaman onların dönem sonuna 
bırakılmasına yönelik bir takım 
teamüller var, uygulamalar olmuş. 
Fakat yargılanıp, hakkında kesin 
hüküm verilen milletvekillerinin 
bu kesin hükümlerinin Meclis 
Genel Kurulunda okunmasının 
dönem sonuna bırakılmasına dair 
hiçbir uygulama yok.”

“Meclis çalışmalarını tatil etme 
Meclis Başkanının yetkisinde 
değil.”

“Meclis’in çalışmalarını tatil etme 
veya Meclis’in ara verme kararını 
Meclis Başkanı’nın vermesi 
mümkün değil. Meclis Başkanı’nın 
böyle bir yetkisi yok. Bu, Meclis’in 
toplanmadığı zamanlarda, 
Meclis’i toplantıya çağırma 
olağanüstü şartlarda, tatil veya ara 
verme için söz konusu olur. Bunu 
da Meclis Başkanı daha çok kendi 
inisiyatifiyle değil, parti gruplarının 
görüşlerini dikkate alarak yapıyor 
ya da acil bir ihtiyaç söz konusu 
olduğu zaman...”
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REKABETİN KORUNMASI 
KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Düzenleme, Türk rekabet hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhüt ve 
uzlaşma müesseselerini kazandırmayı amaçlıyor.

Bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut 
bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, herhangi bir mal veya hizmet 
piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde 
birleşmeleri hukuka aykırı ve yasak olacak.

AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan Rekabetin 
Korunması Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, 16 Haziran’da 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi. Kanun 24 Haziran’da 
Resmî Gazete’de yayımlandı. 
Kanun, Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un, “birleşme 
veya devralma” bölümünde 
değişiklik yapıyor, “hakim durum 
testi” yerine Avrupa Birliği (AB) 
hukukunda uygulanan “etkin 
rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması testi” getiriliyor.

Buna göre, bir ya da birden fazla 
teşebbüsün, başta hakim durum 
yaratılması ya da mevcut bir 
hakim durumun güçlendirilmesi 
olmak üzere, ülkenin bütünü 
veya bir kısmında herhangi bir 
mal veya hizmet piyasasındaki 
etkin rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması sonucunu doğuracak 
şekilde birleşmeleri veya 
herhangi bir teşebbüsün ya da 
kişinin, diğer bir teşebbüsün mal 
varlığını yahut ortaklık paylarının 
tümünü, bir kısmını ya da 
kendisine yönetimde hak sahibi 
olma yetkisi veren araçları, miras 

yoluyla iktisap durumu hariç 
olmak üzere devralması hukuka 
aykırı ve yasak olacak.

Rekabet Kurulu, ihbar, şikâyet 
ya da Ticaret Bakanlığının talebi 
üzerine veya resen, Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 
“rekabeti sınırlayıcı anlaşma, 
uyumlu eylem ve kararlar”, “hakim 
durumun kötüye kullanılması”, 
“birleşme veya devralma” 
maddelerinin ihlal edildiğini 
tespit ederse ilgili teşebbüs veya 
teşebbüs birliklerine rekabetin 
tesisi için yerine getirilmesi 
ya da kaçınılması gereken 
davranışları ve teşebbüslerin belirli 
faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını 
ya da mal varlıklarını devretmeleri 
şeklindeki yapısal tedbirleri nihai 
kararında bildirecek.

Düzenlemeyle Türk Rekabet 
Hukuku mevzuatına, AB 
mevzuatında yer alan taahhüt ve 
uzlaşma müesseseleri getirildi.

Rakipler arasında fiyat tespiti, 
bölge veya müşteri paylaşımı ya 
da arz miktarının kısıtlanması gibi 
açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak 
taahhüt kabul edilmeyecek.

Kurul, bir karar verdikten sonra; 
“kararın alınmasına temel teşkil 
eden herhangi bir unsurda esaslı 
değişiklik olması”, “ilgili teşebbüs 
veya teşebbüs birliklerinin 
verdikleri taahhütlere aykırı 
davranmaları”, “kararın taraflarca 
sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı 
bilgiye dayanılarak verilmiş 
olması” halinde tekrar soruşturma 
açabilecek. 

Soruşturmaya başlanmasından 
sonra kurul, ilgililerin talebi 
üzerine veya resen, soruşturma 
sürecinin hızlı bitirilmesinden 
doğacak usuli faydaları ve 
ihlalin varlığına veya kapsamına 
ilişkin görüş farklılıklarını göz 
önüne alarak uzlaşma usulünü 
başlatabilecek. Uzlaşma usulü 
sonucunda idari para cezasında 
yüzde 25’e kadar indirim 
uygulanabilecek. Sürecin uzlaşma 
ile neticelenmesi halinde, 
idari para cezası ve uzlaşma 
metninde yer alan hususlar 
uzlaşmanın taraflarınca dava 
konusu yapılamayacak. Kanunu 
ihlal ettiği belirlenenlere yazılı 
savunmalarını 30 gün içinde 
Kurul’a göndermeleri tebliğ 
edilecek.
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YERLİ ÜRETİM SOLUNUM 
CİHAZLARI BREZİLYA’YA NEFES 
OLACAK
Türkiye’de üretilip 
Brezilya’ya ihraç edilen 
650 yerli solunum 
cihazı, 7 Haziran’da 
ülkenin Sao Paulo 
eyaletine ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Twitter 
hesabından, Brezilya’nın Sao 

Paulo eyaletine satılan solunum 
cihazlarının teslim alınmasına 
ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Varank, paylaşımında 
“Videodaki tırlarda millî 
teknoloji hamlesi var. Dünyaya 
nefes olan yerli yoğun bakım 
solunum cihazlarımız var. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
sahip çıktığımız insanlık değerleri 
var.” ifadelerine yer verdi.

Brezilya basınında çıkan 
haberlerde, Türkiye’den alınan 
1500 solunum cihazından 
650’sinin teslim edildiği ve 
pazar günü itibarıyla bölgedeki 
hastanelere dağıtımının 
yapılacağı belirtildi. 

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, 
dünyada ABD’nin ardından en 
çok Covid-19 vakasının görüldüğü 
ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika bölgesinde  
salgının merkez üssü haline  
gelen ülkede vefat sayısı  
100 bini, vaka sayısı 3 milyonu 
geçti
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AZERBAYCAN 102 YAŞINDA

TBMM Başkanı Şentop’tan 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin  
102. Yılı paylaşımı

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında, 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilan 
edilmesinin 102. yıl dönümünü 
kutladı. Şentop paylaşımında, 
“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
102’nci kuruluş yıl dönümü 
vesilesiyle kardeş Azerbaycan’ın 
Cumhuriyet Gününü iftiharla 
tebrik ediyorum. Bahtın parlak, 
halkın salim ve bayrağın daima 
yüksekte olsun şanlı vatan 
Azerbaycan.” ifadelerini kullandı. 
TBMM Başkanı Şentop 
paylaşımında, Türkiye ve 
Azerbaycan bayraklarının yan 
yana olduğu fotoğrafın yer aldığı 
görsele de yer verdi.

Azerbaycan’da, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen 
cumhuriyetin 102. yıl dönümü coşkuyla 
kutlandı. Cumhuriyet Günü dolayısıyla çok 

sayıda ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Aliyev’i kutladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev’e 
kutlama mesajı gönderdi. 

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı,  
Türk Konseyi, TÜRKSOY, TÜRKPA,  
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı,  
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi  
uluslararası kuruluşların yöneticileri de  
mesaj göndererek Aliyev’i  
kutladı.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918’de 
Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, 
Mehmet Emin Resulzade 
başkanlığındaki Azerbaycan  
Millî Şûrası tarafından ilan 
edildi.

Bakü, Ermeni ve Bolşevik 
çetelerinin işgali altında 
olduğu için Fethali Han Hoyski 
başkanlığında oluşturulan 
geçici Azerbaycan hükümeti, 
faaliyetini bir süre Gence 
şehrinde sürdürdü.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan, Osmanlı Devleti 
oldu. İki devlet arasında 
yapılan anlaşma çerçevesinde, 
giderek artan Ermeni ve 
Bolşevik tehditlerine karşı Nuri 
Paşa (Killigil) komutasındaki 

Kafkas İslam Ordusu yardıma 
geldi. Kafkas İslam Ordusu, 15 
Eylül 1918’de Bakü’yü kurtardı. 

Doğu’nun ilk demokratik 
cumhuriyeti olarak kabul 
edilen Azerbaycan’da, 
kısa sürede eğitim, din ve 
vicdan özgürlüğü alanında 
reformlar yapıldı, ülkenin 
kendi para birimi tedavülde 
bırakıldı. Cumhuriyetin “İstiklal 
Bildirisi”nde ırk, din, mezhep ve 
cinsiyet farkı gözetilmeksizin 
tüm yurttaşlara eşit haklar 
tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 
28 Nisan 1920’de Sovyet 
ordusunun ülkeyi işgaliyle son 
buldu. Azerbaycan, Sovyetlerin 
dağılmasının ardından tekrar 
bağımsızlığını ilan etti.
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LİTVANYA  
PARLAMENTOSU’NUN 

KURULUŞUNUN 100. YILDÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, Litvanya 
Parlamentosu’nun 

kuruluşunun 100. yılını kutladı. 

TBMM Başkanı Şentop, Twitter 
üzerinden paylaştığı videolu 
kutlama mesajında, “Değerli 
dostum Viktoras Prançkiyetis, 
Litvanya Parlamentosu Seymas’ın 
kuruluşunun 100. yıl dönümü 
sebebiyle şahsım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve milletimiz 
adına size, parlamentonuzun 
saygıdeğer üyelerine ve 
Litvanya’nın dost halkına 
tebriklerimi ve en içten dileklerimi 
sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Bu yıl iki dost ülkenin meclislerinin 
100. yıl dönümlerini idrak 
ettiklerini, ancak salgın hastalık 
sürecinde, kutlamaların arzu 
edildiği şekilde coşkulu 
gerçekleştirilemediğini belirten 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, gönüllerin her zaman 
beraber olduğuna inandığını 
kaydetti. Koronavirüs salgını 
sebebiyle hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına başsağlığı, hastalara 
acil şifa dileğinde bulunan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, videolu mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Litvanyalı 
dostlarımız için Türkiye olarak, 
maddi ve manevi desteğe hazır 

olduğumuzu da ifade etmek 
istiyorum.

Seymas’ın, gerek 100 yıl 
önceki kuruluşundan, 
gerekse bağımsızlığın tekrar 
kazanılmasından sonra, 
Litvanya’nın inşasında en önemli 
rolü oynadığını biliyoruz. 

Bu önemli tarihi tecrübeyle, 
uluslararası barışın, demokrasinin, 
insan haklarının ve hukukun 
üstünlüğünün güçlenmesine 
büyük katkı sağlayacağınıza 
inanıyorum. Seymas’ta iradeleri 
vücut bulan, tüm Litvanyalı 
dostlarım! Sveikinu Yus.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN,  
ÖZBEKİSTAN’A “GEÇMİŞ OLSUN” DİLEĞİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Özbekistan’daki Sardoba 

Barajı’nın duvarlarındaki su sızıntısı 
nedeniyle bölgedeki bir köyün 

sular altında 
kalması 
nedeniyle 
Özbekistan 
Senato 
Başkanı 
Tenzile 
Narbayeva 
ve Yasama 
Meclisi Başkanı 
Nurdincan 
İsmailov ile 
görüşerek 

geçmiş olsun dileklerini iletti. 

TBMM Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1 Mayıs 

günü Özbekistan’ın Başkenti 
Taşkent’in 150 km güneybatısında 
bulunan Sirdarya bölgesindeki 
Sardoba Barajının duvarlarındaki 
su sızıntısı nedeniyle bölgedeki 
bir köyün (Qurghontepa) sular 
altında kalması ve güvenlik 
nedeniyle bölgede bulunan üç 
köyden 11 bin 598 kişinin tahliye 
edilmesine ilişkin Özbekistan 
Senato Başkanı Tenzile 
Narbayeva ve Yasama Meclisi 
Başkanı Nurdincan İsmailov ile 
telefonla görüştü. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, görüşmede geçmiş olsun 
dileklerini iletti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
15 Mayıs Dünya Yetimler 

Günü dolayısıyla yayımladığı 
mesajda, çocuklar için iyi 
bir dünyada yaşanıldığının 
söylenemeyeceğini belirterek, 
resmî verilere göre dünya 
genelinde 153 milyondan fazla 
çocuğun savaş, doğal afet, 
yoksulluk ve diğer sebeplerle 
yetim durumda olduğunu bildirdi. 
Bu çocukların büyük kısmının 
İslam coğrafyasında bulunduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti: 
“Bugün 7’ncisi icra edilen Dünya 
Yetimler Günü, hepimizi bu yakıcı 

gerçeğe çağırmakta ve onlar 
için sürekli bir koruma ve eylem 
planı içinde olmamız gerektiğini 
hatırlatmaktadır. Peygamber 
Efendimiz’in de bir yetim olması 
gerçeğinden hareketle, inanç ve 
değerler sistemimizde yetimleri 
gözetme, onları şefkatle himaye 
konusunda fizik ve metafizik 
bir geleneğimiz, bilincimiz ve 
müesseselerimiz vardır. Devletimiz 
ve milletimiz dün olduğu gibi 
bugün de hayatın değişik kırılma 

noktalarında savrulup yetim kalmış 
çocuklarımızı, değerli ve öncelikli 
bir emanet olarak hassasiyetle 
gözetip onlara şefkat elini 
uzatmakta tereddüt etmemiştir 
ve etmeyecektir. Çocuk acılarının 
ve özelde yetim acılarının yok 
olduğu bir dünya özlemiyle, 
Dünya Yetimler Günü’ndeki 
yüksek sorumluluğumuzu yeniden 
hatırlıyor ve her birimizi bu 
sorumluluk ve bilinç haritasına 
eğilmeye davet ediyorum.” 
Yetimler için dünyanın her yerinde 
fedakâr çalışmalar yapan sivil 
toplum kuruluşlarına (STK) da 
teşekkür ederek daima yanlarında 
olduğunu bildiren TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Bir 
yetimin başını okşamak, yüzünü 
güldürmek inancımıza göre paha 
biçilemez değerde bir eylemdir. 
İçinden geçtiğimiz kutlu ramazan 
ayında bu değerli sorumluluğa 
bağlı olarak yetim çocuklarımızla 
aramızdaki mesafeyi kısaltıp 
çiçeklendirmek dileğiyle, 
yeryüzünün bütün çocuklarını ve 
onlara eğilen hassas kalpleri içten 
selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

15 MAYIS 
DÜNYA 
YETİMLER 
GÜNÜ

Yetim çocuklar “Yeryüzü Sofrası”nda buluştu
Yetim Vakfı, “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla Edirnekapı’da “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği düzenledi ve yetimlerle Mihrimah Sultan Camisi’nde iftar 
sofrasını paylaştı. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen Ramazan’ın 15. gününde, Yetim Vakfı’nca Edirnekapı Muhtar Muhiddin 
Sokak’ta “Çocuk Sokağı” oluşturuldu. Burada düzenlenen “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliğine katılan çocuklar, palyaço ve gönüllüler eşliğinde çeşitli oyunlar 
oynadı.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Devletimiz ve milletimiz 
dün olduğu gibi bugün 
de hayatın değişik 
kırılma noktalarında 
savrulup yetim kalmış 
çocuklarımızı, değerli ve 
öncelikli bir emanet olarak 
hassasiyetle gözetip onlara 
şefkat elini uzatmakta 
tereddüt etmemiştir ve 
etmeyecektir.”
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TBMM’DEN 
ÇOCUKLARA 

100. YIL  
HEDİYELERİ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un çağrısı 
üzerine, 
#videonuyollacoskuyuyasa 
hashtag’i ile TBMM’nin açılışının 100. yılı sevincini 
paylaşan 11 bin 184 hesaba hediye gönderimine 
başlandı. 

Yaş gruplarına göre hikâye kitapları ve zekâ oyun 
setlerinin olduğu hediye paketlerinde; bayrak,  
akıllı ajanda, su matarası ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görselinden oluşan puzzle ile TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından 
gönderilmiş bir de mektup bulunuyor.

TBMM’nin 
açılışının  

100. yılı dolayısıyla  
sosyal medya 

hesabından video 
paylaşımında 

bulunan hesaplara  
23 Nisan’da  

hediyeleri  
gönderilmeye  

başlandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kuzey 
Makedonya’nın önemli Türk 

edebiyatçılarından biri olan yazar 
ve şair İlhami Emin’in hayatını 
kaybetmesi nedeniyle 1 Mayıs’ta 
yayımladığı mesajında şunları 
kaydetti: 

“Rumeli Türk edebiyatının çınarı, 
şair-gazeteci İlhami Emin’i, Mayıs 
2019’da Üsküp’te ziyaret etmiştim. 

Daha sonra tedavi için 2019’un 
sonlarında Türkiye’ye getirmiştik. 
Balkan Türk varlığına ve  
Türkiye-Kuzey Makedonya 

ilişkilerine ömrünü adayan İlhami 
Emin’in vefatından derin üzüntü 
duydum. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine sabırlar 
diliyorum. Edebiyatımızın ve 
Rumeli Türklerinin başı sağolsun.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Necip Fazıl Kısakürek’in 

vefatının 37. yıl dönümü nedeniyle 
sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
iletisinde “Türk şiirinin ve fikir 
dünyamızın nesilleri etkilemiş 
öncü ismi, Büyük Doğu fikriyatının 
mimarı ve Türkiye’nin aslına rücu 
yolunun çilekeşi Üstat Necip Fazıl 

Kısakürek’i vefatının 37. sene-i 
devriyesinde rahmet ve şükranla 
anıyorum. 

Ruhu şad, gayreti makbul olsun.” 
ifadelerini kullandı.

YAZAR VE ŞAİR İLHAMİ EMİN İÇİN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI

NECİP FAZIL KISAKÜREK  
PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  
Mustafa 
Şentop, Kuzey 
Makedonya’nın 
önemli Türk 
edebiyatçılarından 
biri olan yazar ve 
şair İlhami Emin’in 
hayatını kaybetmesi 
nedeniyle sosyal 
medya hesabından 
başsağlığı mesajı 
yayımladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile 
23 Mayıs’ta görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile el-
Halbusi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları 

görüşmede, yeni tip koronavirüs salgını 
konusundaki gelişmeleri de değerlendirdiler.

TBMM Başkanı Şentop, Irak’ta yeni hükümetin 
kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini de 
iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İran 
İslami Danışma Meclisi Başkanlığı’na seçilen 
Muhammed Bager Galibaf ile telefonla 

görüştü. Şentop, Galibaf’ı tebrik ederek görevinde 
başarılar diledi.

İki ülke meclisleri arasındaki yakın ilişkinin, bu 
dönemde de artarak sürdürüleceğine olan 
inancını vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Meclisinizin yeni döneminde yapacağınız 
çalışmaların, İran halkı ve ülkelerimiz arasındaki 
dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri bakımından hayırlı 
sonuçlar doğurmasını arzu ediyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Görüşmede, İran ile Türkiye arasında son yıllarda 
karşılıklı üst düzey temasların artmasından duyulan 
memnuniyet dile getirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
koronavirüse karşı İran’ın yürüttüğü mücadeleyi 
yakından takip ettiğini de belirterek, İran’ın 
peyderpey normalleşme yoluna girmesinden 
memnuniyet duyduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, salgınla 
mücadelede ve sonrasında dayanışma içinde 
olmaya devam edilmesinin önemine de vurgu 
yaptı.

IRAK MECLİS 
BAŞKANI  
EL-HALBUSİ  
İLE GÖRÜŞME

GALİBAF’A 
TEBRİK 

TELEFONU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Hemşireler Günü”nü kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 12 
Mayıs’ta sosyal medya hesabından yayımladığı 
mesajında,” Vatan savunmasında hayatını ortaya 

koyarak cephede ve cephe gerisinde yaralar saran 
hemşirelerimiz, bugün de Covid-19 hastalığının 
tedavisi kapsamında cansiperane hizmet 
vermektedir. 

Bu vesileyle Hemşireler Gününü kutluyor, hepsine 
şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını 
kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ve 
ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu için baş sağlığı 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 3 Mayıs’ta 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; on 
binlerce öğrenci yetiştiren, İstanbul’dan komşusu 
Dilmener’in, koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini 
büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, 

kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş 
sağlığı diledi. 

Koronavirüs tedavisi gören Döngeloğlu’nun vefatına 
ilişkin de TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Çok üzgünüz. Geniş bir kitle üzerinde çok büyük 
emeği olan Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve 
sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ayrıca 
Dilmener ve Döngeloğlu’nun ailelerini telefonla 
arayarak, taziyelerini iletti.

COVID-19’A  
KARŞI HAYATINI 
ORTAYA KOYAN
HEMŞİRELERİMİZ, 
GÜNÜNÜZ  
KUTLU OLSUN

KORONAVİRÜS 
NEDENİYLE  
İKİ DEĞERLİ  
BİLİM  
İNSANIMIZI 
KAYBETTİK Prof. Dr. Murat Dilmener 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ömer Döngeloğlu  

İlahiyatçı yazar 
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TBMM BASIMEVİ 100 YAŞINDA
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
kuruluşunun 100. yıl 
dönümü dolayısıyla 
8 Haziran’da TBMM 
Basımevini ziyaret 
ederek çalışanlarla 
pasta kesti.

Basımevinin çalışmalarıyla 
ilgili yetkililerden bilgi alan 
TBMM Başkanı Şentop, 

çalışanlarla birlikte, üzerinde  
100. yıl logosunun yer aldığı 
pastayı kesti, hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Meclis Başkanı Şentop, Basımevi 
ziyaretinde yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 

“TBMM çalışmaları için en önemli 
yer Meclis Basımevidir. Çünkü 
bütün hazırlıklar, kanun teklifleri, 
bunlarla ilgili komisyonların 
yapmış olduğu çalışmalar, 
sıra sayısı dediğimiz Genel 
Kurulda görüşülen metinler 
ve ayrıca milletvekillerimizin 
birçok talepleri, TBMM’nin bütün 
materyalleri burada basılmaktadır.

7 Haziran 1920’de kurulan Meclis 
Basımevimizin 100. yılını idrak 
ediyoruz. TBMM, 23 Nisan 
1920’de açıldıktan sonra Meclisin 
ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ilk işlerden birisi olarak 
matbaa işini görmüştür. 

Tabii ki o dönemde Ankara’nın 
imkânları yok. Konya’da bir 
gazetenin matbaası satın 
alınmış ve matbaadaki basım 
ile ilgili bütün makineler buraya 
getirilerek 7 Haziran 1920’de 
Meclis matbaası oluşturulmuştur. 

O tarihten bugüne 
kadar Basımevimiz 
aktif bir şekilde 24 
saat, ihtiyaca göre 
çalışmaktadır. TBMM’nin 
ve milletvekillerimizin 
çalışmalarının iskeletini 
teşkil eden bütün 
materyaller burada 
basılmaktadır. 

Basımevinde kuruluşundan 
itibaren görev yapan bütün 
arkadaşlarımıza Meclisimiz adına 
şükranlarımı ifade ediyorum. 
Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Emekli olan 
arkadaşlarımıza huzurlu ve mutlu 
bir hayat temenni ediyorum. 
Burada halen çalışan bütün 
arkadaşlarımıza da başarılar 
diliyorum. İnşallah nice yüzyıllara 
Meclisimizin Basımevi büyük 

gayretlerle ve kültürle devam 
edecektir.”

TBMM Başkanı Şentop’un Meclis 
Basımevi ziyaretine TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan 
Atlas, Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkan Yardımcıları Rafiye 
Usta, Necati Sungur ve İsmail 
Fidanay da eşlik etti.
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Çarşı ve mahalle 
bekçilerine yeni görevler 
Resmî Gazete’de
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük 
haklarını düzenleyen kanun, 18 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YENİ 
ÜYESİ BASRİ BAĞCI

Anayasa Mahkemesi 
Yüce Divan Salonu’nda 
düzenlenen törene Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Muharrem Akkaya, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu, TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 
yüksek yargı üyeleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan’ın konuşmasının 
ardından, öz geçmişi okunan 
yeni üye Bağcı yemin etti. Basri 
Bağcı’ya kisvesi Başkan Arslan 
tarafından giydirildi.

Covid-19 önlemleri kapsamında 
maske takan davetliler, sosyal 
mesafe kuralı çerçevesinde 
belirlenen yerlerden töreni izledi.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine 
seçilen Basri Bağcı, 9 Haziran’da 
düzenlenen törende yemin etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Tekirdağ programı 

kapsamında Tekirdağ Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Cengiz Günay, Tekirdağ  
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Sami Kayın, 
Tekirdağ Ticaret Borsası 
Başkanı Osman Sarı ile  
odaların yönetici ve üyeleriyle 
bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
20 Haziran’da Tekirdağ’da Ticaret 
ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi ve 
oda üyeleriyle bir araya geldi. 

Burada yaptığı konuşmada  
TBMM Başkanlık seçimine de 
değinen TBMM Başkanı  
Şentop, “Seçim süreci bu kez 
biraz daha hızlı ilerledi ve 
adaylığımız ilan edildi.” ifadelerini 
kullandı. 

Meclis Başkanı Şentop, adaylığıyla 
ilgili hem Türkiye genelinden 
hem de memleketi Tekirdağ’dan 
kendisine gösterilen ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın 
ve birliğin ilçe başkanlarıyla da 
bir araya gelen TBMM Başkanı 
Şentop, salgın nedeniyle dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de çalışan ve 
üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını 
söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin 
bu mücadelede birçok ülkeye 
kıyasla başarılı olduğunu 
vurgulayarak, vakaların artması 
ve tedbirlere dikkat edilmemesi 
durumunda yeniden kısıtlamalara 
gidilebileceği uyarısında  
bulundu.

“SALGINLA MÜCADELEDE  
TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEYE KIYASLA 
DAHA  
BAŞARILI”

TÜRK DİL BAYRAMI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, Türk Dil Bayramı’nı 
kutladı. 

Şentop, Türk Dil Bayramı dolayısıyla 
13 Mayıs’ta Twitter hesabından 
paylaşımda bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, paylaşımında, 

“Milletimizin medeniyet terkibi ve 
istikbal iddiası olarak bin yılların 
birikimini teşkil eden Türkçemiz, 
sadece bir iletişim aracı değil, vatan 
sınırlarını çizen, konuşulduğu her 
yerde millî varlığımızı ilan eden bir 
ufuktur. 

Milletimizin Türk Dil Bayramı kutlu 
olsun.” ifadelerine yer verdi.
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Meclis  
Devlet Hastanesinde 

görev yapan  
sağlık çalışanlarına 

yönelik koronavirüs 
(Covid-19) ile 

ilgili 2 Haziran’da 
bilgilendirme 
eğitimi verildi.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’nın pek 
çok ülkesine yayılan koronavirüs salgını ile ilgili 
Meclis Hastanesi personeline 2 Haziran’da  

eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

TBMM Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde, 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Medine 

Hasçuhadar tarafından koronavirüs ile ilgili sunum 
gerçekleştirildi. 

Uzm. Dr. Hasçuhadar Mecliste görev yapan sağlık 
personeline, virüse ilişkin tıbbi bilgilerden,  
korunma yollarına kadar detaylı bilgilendirmede 
bulundu.

TBMM’de, Covid-19 salgınından kaynaklanan 
risk ve tehditlerin Meclis bünyesinde en aza 
indirilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin 

alınması için 24 Haziran’da Koronavirüs Kriz Yönetim 
Komisyonu oluşturuldu.

Bu kapsamda komisyon tarafından bir dizi önlemlerin 
uygulanması kararlaştırıldı. 

Buna göre, 100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler 
Lokantası dışında tüm lokantalar kapatılacak ve 
bütün personele kumanyaları, Destek Hizmetleri 
Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılacak.

Personel, yemeklerini yalnızca görev mahallinde 
yiyecek ve TBMM Kampüsü içinde açık alanlarda 
yemek yenmeyecek. 

Kış bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda 
bulunanlar dışında TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde 
bulunan bütün çay ocakları kapatılacak.

Personel, zorunlu haller dışında görev mahallini terk 
etmeyecek. 

Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak 
üzere, temizliğe hassasiyetle riayet edilecek.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek 
Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire 
Başkanlığınca “pandemi timleri” oluşturulacak. 

Bu timler, söz konusu kararların uygulanması başta 
olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan 
önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, TBMM 
yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için 
tutanak düzenleyebilecek.

Pandemi timlerinin tutanaklarına istinaden gerekli 
idari yaptırımlar uygulanacak.

COVID-19 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 

TBMM’DE  
YENİ  
KORONAVİRÜS 
ÖNLEMLERİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 11 Haziran 
1868’de kurulan “Türk 

Kızılayın 
kuruluş yıl 
dönümü için 
sosyal medya 
hesabından 
bir mesaj 
paylaştı. 
TBMM Başkanı 
Şentop, 
mesajında, 
“Türk Kızılay, 
kurulduğu 
günden 
itibaren aziz 
milletimizin 
yardımlaşma 

ve merhamet duygularının 
emsalsiz örnekleriyle savaşta, 
barışta ve yaşanan her afette; 

sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın dört bir yanında 
mazlumlara ve çaresizlere el 
uzatan bir merhamet abidesidir.
Unutmayalım ki bu güzide 
kuruma verdiğimiz her destek 
nice ihtiyaç sahibine uzanan bir 
gönül köprüsü olacaktır.

Bu vesileyle, faaliyetlerinden 
gurur duyduğumuz Kızılay’ın 
kuruluş yıl dönümünü tebrik 
ediyor, gece gündüz demeden 
büyük fedakârlıklarla hayırda 
yarışmanın en güzel örneklerini 
sergileyen bütün çalışanlarını 
ve gönüllüleri muhabbetle 
selamlıyorum.”  
ifadelerini kullandı.

152 YILLIK 
MERHAMET 

ÇINARI
“TÜRK KIZILAY”

MEMUR-SEN  
25 YAŞINDA

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı 

paylaşımda, “Kurulduğu 
günden itibaren emek ve 
demokrasi mücadelesiyle 
takdir toplayan Memur-Sen’in 

25. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor, bilvesile Akif İnan’ı 
rahmetle anarken, başta Ali 
Yalçın olmak üzere bütün 
yönetici ve çalışanlarına 
üstün muvaffakiyetler 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 9 Haziran’da Memur-
Sen’in 25. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayarak Memur-Sen 
kurucusu merhum Mehmet Akif 
İnan’ı andı.
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“Büyük Çerkes Sürgünü’nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, 
hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Büyük 
Çerkes Sürgünü’nün 156. Yılında, yaşanan bu 
büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün 

kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından Çerkes Sürgünü’nün 156. yılı 
dolayısıyla 21 Mayıs’ta bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 21 Mayıs 1864’te binlerce ailenin kadın, 
erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden katledildiğini; 
1 milyondan fazla Çerkes’in anayurtlarından 
sürüldüğünü hatırlatan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 156. 
yılında, yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını 
kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

ÇERKES SÜRGÜNÜ’NÜN 
156. YILI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Mayıs’ta 
yaptığı paylaşımda “Farklı 

dillerde ulusal ve uluslararası 

onlarca tv ve radyo yayını ile 
Türkiye’nin sesi olan TRT 56 
yaşında. Sorumlu yayın politikası 
ile Türkiye’de yayıncılığın öncüsü 

olan güzide kurumumuzu,  
değerli yönetici ve çalışanlarını 
tebrik ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunun (TRT) kuruluşunun  
56. yıl dönümünü kutladı.

TRT 56 YAŞINDA 
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CHP İstanbul Milletvekili  
Enis Berberoğlu ile 
HDP Hakkâri Milletvekili 

Leyla Güven ve HDP Diyarbakır 
Milletvekili Musa Farisoğulları’nın 
milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulunda,  
CHP’li Berberoğlu, HDP’li  
Güven ve Farisoğulları hakkında 

mahkemelerce verilen, 
kesinleşmiş cezalara ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okunarak bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, 4 Haziran’da 
Genel Kurulda okunan 
tezkerelerin ardından Berberoğlu, 
Güven ve Farisoğulları’nın 
milletvekilliği düştü.

MECLİS’TE KESİN HÜKME İLİŞKİN 
TEZKERELERLE İLGİLİ  
BUGÜNE KADARKİ UYGULAMALAR

1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Meclis’te kesin hükme ilişkin tezkerelerle 
ilgili bugüne kadarki uygulamalar ise şöyle:

(1995 Anayasa değişikliğinden önce kesin hüküm sadece okunmamakta, ayrıca oya sunulmaktadır. 
1995 sonrası sadece bilgiye sunulmaktadır.)

17. Yasama Döneminde (24.11.1983 – 16.10.1987) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.

18. Yasama Döneminde (14.12.1987 – 01.09.1991) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.

19. Yasama Döneminde (14.11.1991 – 04.12.1995) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.
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20. Yasama Döneminde 
(8.1.1996 – 25.3.1999) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.

21. Yasama Döneminde 
(2.5.1999 – 1.10.2002) 

Farklı mahiyette olmakla beraber, Merve Kavakçı olayı. Vatandaşlıktan 
çıkarılmış, davalar açılmış, 16.5.1999’da okunmuş.

22. Yasama Döneminde 
(14.11.2002 – 3.6.2007) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.

23. Yasama Döneminde 
(23.7.2007 – 23.4.2011) TBMM’ye gelen kesin hüküm yok.

24. Yasama Döneminde 
(28.6.2011 – 23.4.2015) 

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Van Milletvekili Kemal Aktaş ile ilgili 
tezkere, 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen 
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 1’inci 
maddesi çerçevesinde milletvekilinin durumunun yargı mercilerince yeniden 
değerlendirilmesi amacıyla iade edilmiştir. Kanun milletvekilinin lehine olduğu 
için kesin hüküm bekletilmiş; milletvekili, çıkan kanundan yararlanmış. Bahse 
konu milletvekilinin milletvekilliği, 07.06.2015 tarihinde yapılan 25’inci Yasama 
Dönemi Milletvekili Genel Seçimiyle birlikte sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık aracılığıyla 25.5.2015 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 24. Yasama Dönemi İstanbul Milletvekilleri 
Sebahat Tuncel ile Engin Alan’ın mahkûm oldukları kesin hükümlere ilişkin 
tezkereler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.4.2015 tarihinde tatile girmesi 
nedeniyle Genel Kurulun bilgisine sunulamamıştır.

26. Yasama Döneminde (17.11.2015 – 16.5.2018)

Nursel Aydoğan - 4.5.2017 
tarihinde gelen Başbakanlık 
tezkeresi Anayasanın 84/2’nci 
maddesi gereğince 9.5.2017 
tarihinde TBMM Genel 
Kurulunun bilgisine sunuldu.

Ahmet Yıldırım - 30.1.2018 
tarihinde gelen Başbakanlık 
tezkeresi Anayasanın 84/2’nci 
maddesi gereğince 27.2.2018 
tarihinde TBMM Genel Kurulunun 
bilgisine sunuldu.

Osman Baydemir - 2.4.2018 
tarihinde gelen Başbakanlık 
tezkeresi Anayasanın 84/2’nci 
maddesi gereğince 19.4.2018 
tarihinde TBMM Genel Kurulunun 
bilgisine sunuldu.

Besime Konca - 3.8.2017 
tarihinde gelen Başbakanlık 
tezkeresi Anayasanın 84/2’nci 
maddesi gereğince 3.10.2017 
tarihinde TBMM Genel 
Kurulunun bilgisine sunuldu.

İbrahim Ayhan - 30.1.2018 
tarihinde gelen Başbakanlık 
tezkeresi Anayasanın 84/2’nci 
maddesi gereğince 27.2.2018 
tarihinde TBMM Genel Kurulunun 
bilgisine sunuldu.

Selma Irmak - 17.4.2018 tarihinde 
gelen Başbakanlık tezkeresi 
Anayasanın 84/2’nci maddesi 
gereğince 19.4.2018 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunun bilgisine 
sunuldu.

Ferhat Encü - 18.1.2018 tarihinde 
gelen Başbakanlık tezkeresi 
Anayasanın 84/2’nci maddesi 
gereğince 6.2.2018 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunun 
bilgisine sunuldu.

Figen Yüksekdağ Şenoğlu 
- 8.2.2017 tarihinde gelen 
Başbakanlık tezkeresi Anayasanın 
84/2’nci maddesi gereğince 
21.2.2017 tarihinde TBMM Genel 
Kurulunun bilgisine sunuldu.

Lezgin Botan - Adalet Bakanlığı ile 
Başbakanlık aracılığıyla 13.5.2018 
tarihinde TBMM Başkanlığına 
sunulan 26. Yasama Dönemi 
Van Milletvekili Lezgin Botan 
hakkındaki tezkere, TBMM Genel 
Kurulunun 17.5.2018 tarihinde tatile 
girmesi nedeniyle Genel Kurulun 
bilgisine sunulamamıştır.

27. Yasama Döneminde  
(7.7.2018 – halen) 

Enis Berberoğlu hakkındaki kesin hükme ilişkin tezkere 26.11.2018, 
Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesin hükümler 30.1.2020 
tarihinde geldi ve 4.6.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunun bilgisine 
sunuldu.
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BM 75. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA  
VOLKAN BOZKIR SEÇİLDİ
BM tarihinde ilk defa  
bir Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı, BM 
sistemindeki bu en 
üst düzeyli görevi 
üstlenecek.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel 
Kurul Başkanlığına Türkiye’nin 
adayı eski Avrupa Birliği (AB) 
Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı, 
Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. 

17 Haziran’da BM Genel 
Kurulunda yapılan seçimde, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle üye ülkelerin 
temsilcileri salona kendilerine 
ayrılan saat diliminde tek tek 
alındı ve oylarını kullandı. 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Daimi Temsilcisi Feridun 
Sinirlioğlu da salona gelerek 
oyunu kullandı. 193 ülkenin temsil 
edildiği BM Genel Kurulunda 
192 üye ülke oy kullandı. 3 oy 
geçersiz sayılırken, 11 ülke de 
çekimser oy kullandı. 

Bozkır, Türkiye’den BM Genel 
Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim 
oldu. Bozkır, 15 Eylül’de görevi 
BM 74. Genel Kurul Başkanı 
Tijjani Muhammad-Bande’den 
devralacak ve 2021 Eylül ayına 
kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, 
oturumları yönetiyor ve Kurulun 
işleyişini düzenliyor. Genel Kurul 
ayrıca her yıl BM’nin bütçesini 
belirliyor ve kontrol ediyor. BM 
Genel Kurulunda, uluslararası 
toplumun genel düşüncesini 
yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı 
ortalarında BM Genel Merkezi’nin 
bulunduğu New York’ta BM 
Genel Kurulu genel görüşmeleri 
için bir araya gelerek küresel 
sorunlara diplomatik çözüm 
arama ve ülkelerinin politikalarını 
anlatma imkânı buluyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin adayı eski AB 
Bakanı ve Başmüzakereci, 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Büyükelçi Volkan 
Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul 
Başkanlığına seçilmesine 
ilişkin, Türkiye’nin BM Daimi 
Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu 
ile telefonda bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon 
görüşmesinde seçimlerin 178 
oyla hayırlı olmasını dileyerek, 
“İnşallah emekler boşa gitmedi, 
kutluyorum sizleri. İnşallah 
bundan sonrası da hayır olur.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında, 
Birleşmiş Milletler (BM) 75. 
Genel Kurul Başkanlığına seçilen 
eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı 
ve Başmüzakereci, TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı, 
Büyükelçi Volkan Bozkır’ı 
kutladı. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop paylaşımında, “İstanbul 
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Milletvekilimiz ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanımız 
Volkan Bozkır’ın BM 75. 
Genel Kurul Başkanlığına 
seçildiğini büyük bir 
memnuniyetle öğrendim. 
Tecrübeli bir diplomat 
ve siyasetçi olan Volkan 
Bozkır’a yeni görevinde 
üstün muvaffakiyetler 
diliyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu: 
“TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı, eski 
AB Bakanı, milletvekili ve 
emekli Büyükelçi Sayın 
Volkan Bozkır’ın Birleşmiş 
Milletler 75. Dönem 
Genel Kurul Başkanlığına 
seçilmesi, ülkemiz adına 
memnuniyet vericidir. 
Sayın Bozkır’ı kutlar, yeni 
görevinde başarılar 
dilerim.” açıklamasını 
yaptı.

Bozkır’ı tebrik ettiler

ABD merkezli Dünya 
Keşmir Farkındalık 
Forumu Genel Sekreteri 
Dr. Ghulam Nabi Fai, 
yaptığı yazılı açıklamada, 
Büyükelçi Bozkır’ın 
yeni görevi dolayısıyla 
duydukları memnuniyeti 
ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 
74. Genel Kurul Başkanı 
Tijjani Muhammad-
Bande, ‘’BM 75. Genel 
Kurul Başkanlığına 
seçilen Volkan Bozkır’ı 
tebrik ediyorum.  
Bu önemli göreve 
başlarken başarılı 
bir geçiş süreci için 
kendisine tam destek 
vereceğimden emin 
olabilir.’’ dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, görüşmede yaptığı 
konuşmada, Volkan Bozkır’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, 
“Bu bir taraftan sizin başarınız, 
bir taraftan Türkiye’nin başarısı. 
Türkiye’nin uluslararası itibarı 
bakımından da çok önemli” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu, tabii bir taraftan sizin 
başarınız, bir taraftan Türkiye’nin 
başarısı. Böyle zor bir dönemde 
Uluslararası siyasette, biraz 
salgının da etkisiyle, bir kaos 
ortamının olduğu bir dönemde 
Türkiye’yi temsilen aday oldunuz 
ve seçildiniz. Türkiye’nin 
uluslararası itibarı bakımından 
da çok önemli bu. Bunun bir 
tescili anlamına geliyor. Başarılar 
diliyorum, tebrik ediyorum. Siz 
birçok görevi bugüne kadar 
başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de 
başarılı olacağınıza inanıyorum.”

Volkan Bozkır da, Meclis Başkanı 
Şentop’a teşekkür ederek, şunları 
söyledi:

“Gerçekten çok zorlu bir süreçte, 
dünyanın içinde bulunduğu 
zor şartlarda elde ettiğimiz bu 
çok üstün oy oranı bir anlamda 
Türkiye’nin, Türk milletinin ve 
TBMM’nin dünyadaki itibarını ve 
Türkiye’ye duyulan güvenin ayrı 
bir tezahürü olmuştur. 

Sayın Meclis Başkanımız 
gerçekten sürecin başından 
itibaren her anında büyük destek 
verdi, yanımda, arkamda ve 
bütün imkânlarıyla TBMM’yi 
bu sürecin içinde tutarak 
sonuçlandırmasında çok önemli 
katkılarda bulundu. Ben şahsım, 
ülkem ve milletim, Meclisimiz 
adına kendisine şükranlarımı 
sunuyorum. TBMM Dışişleri 
Komisyonu başkanının böyle 
bir göreve seçilmesi TBMM 
bakımından da ayrı bir onur 
vesilesi olacaktır. Bundan 
dolayı da ayrıca memnunum. 
Sayın Başkanıma tekrar içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

BM 75. Genel Kurul Başkanılığına 
seçilen Volkan Bozkır, görevine 
başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. 
Genel Kurul Başkanlığına seçilen 
eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı 
ve Başmüzakereci, TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Büyükelçi Volkan Bozkır, 22 
Haziran’da video konferans 
yöntemiyle düzenlenen göreve 
başlama töreninde yaptığı 
kabul konuşmasında, kendisini 
Genel Kurul Başkanı seçen 
üye ülkelere teşekkür ederek, 
“Sizlerin güvenine ve desteğine 
mazhar olmaktan büyük onur 
duyuyorum. 

Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş 
Milletler’in kuruluşunun 75. yıl 
dönümünde üstlenecek olmak 
da bir ayrıcalık Bu vesileyle, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, bana olan 
güveni, teveccühü ve bugüne 
kadarki kesintisiz desteği için 
şükranlarımı sunuyorum. Aynı 
şekilde seçim sürecimin başından 
sonuna kadar gösterdiği yakın 
ilgi ve güçlü destek için Dışişleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na 
da içten teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul 
Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ı  
24 Haziran’da kabul ederek yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

“TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI İTİBARI 
BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ”
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Ekonomiye ilişkin 
kanun Resmî Gazete’de
Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılmasını ve  
çek mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini kapsayan ekonomiye 
ilişkin ‘torba kanun’, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GRAFİK
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AB-Türkiye Dostluk 
Grubunun açılışı, video 
konferanslı toplantıyla 

yapıldı. 

Açılış için Meclis’te hazırlanan 
salonda, TBMM Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
Karayel’in yanı sıra AB Uyum 

Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar, Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) Türk 
Delegasyonu Başkanı, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan, Asya Parlamenter Asamblesi 
(APA) Başkanı, AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Asuman Erdoğan ile 

Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu üyeleri MHP İstanbul 
Milletvekili Arzu Erdem ve İYİ Parti 
Isparta Milletvekili Aylin Cesur 
hazır bulunurken, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) 
Başkanı Faruk Kaymakcı,  
AB-Türkiye Dostluk Grubu  
Kurucu Başkanı Ryszard 

AB-TÜRKİYE DOSTLUK GRUBU 
KURULDU
Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu, Polonyalı Avrupa Parlamentosu (AP) 
üyesi Ryszard Czarnecki başkanlığında 10 Haziran’da kuruldu.  
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasına 
ilişkin, “AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve  
Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için 
geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da 
kuvvetlenecektir.” dedi.
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Czarnecki ile dostluk grubu  
üyesi eski Romanya 
Cumhurbaşkanı Traian Basescu 
telekonferans sistemiyle 
toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan taraflar, 
AB-Türkiye Dostluk Grubunun 
oluşturulmasının önemine 
değinerek, iyi dileklerini ilettiler.

İsmail Emrah Karayel, daha  
sonra Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında, dijital ortamda 
gerçekleşen toplantı ile Avrupa 
Parlamentosu (AP) çatısı altında 
ve parlamento üyesi  
Ryszard Czarnecki başkanlığında 
AB-Türkiye Dostluk Grubunun 
kurulduğunu söyledi. Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzakere 
sürecini desteklemek ve ivme 
kazandırmak amacıyla ilk 
defa 2009’da AP çatısı altında 
kurulmuş “AP-Türkiye’nin Dostları 
Grubu”nun 2017’ye kadar faaliyet 
gösterdiğini aktaran Karayel, 
2017’den beri bu grubun yeniden 
kurulması için TBMM Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu 
Başkanlık Divanı üyeleri, AB 
nezdindeki misyon, büyükelçilik 
ve diplomatlar tarafından büyük 
emek harcandığını aktardı.

Kuruluş etkinliği, AB-Türkiye 
Dostluk Grubunun Genel 
Sekreterliğini üstlenen Türk kökenli 
Siyasi Danışman İpek Tekdemir’in 
sunumuyla sanal ortamda TBMM 
üyeleri ile AP üyelerinin yanı sıra, 
eski Romanya Cumhurbaşkanı 
Traian Basescu, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Avrupa Birliği 
(AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ve 

Türkiye’nin AB nezdinde Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Mehmet 
Kemal Bozay da katıldı.

Czarnecki, programda yaptığı 
konuşmada Türkçe olarak tüm 
katılımcılara teşekkür ederek 
grubun siyasetçiler, iş camiası, 
sivil toplum ve halklar arasında 
ilişkileri, kültürel faaliyetler 
ve ortak değerler yoluyla 
geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

“Kültür ve yumuşak diplomasi” 
yoluyla ikili ilişkileri geliştirmek 
istediklerini aktaran Czarnecki, 
“Diyalog ve iş birliği için 
gayriresmi bir platform olarak 
hareket edeceğiz. 

AB-Türkiye Dostluk Grubu karşılıklı 
anlayış ve dostluğumuzu da 
ilerletecek.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Czarnecki, AP’nin Polonyalı bir 
üyesi olarak Türkiye ile ülkesinin 
Osmanlı döneminden bu yana 
tarihî bir ilişkisi bulunduğunun 
altını çizdi.

Eski Romanya Cumhurbaşkanı 
Traian Basescu ise kurulan dostluk 
grubuyla bağlantılı olmaktan 
ve “Türkiye dostu” olmaya 

devam etmekten memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Basescu, “Cumhurbaşkanı 
olduğum dönemde Türkiye-AB 
ilişkilerinin sadece Karadeniz için 
değil, Akdeniz ve Avrasya için 
ne kadar büyük önem taşıdığını 
bizzat tecrübe ettim.” dedi.

Taraflar arasında görüş ayrılıkları 
bulunmasının normal olduğuna 
işaret eden Basescu, AP’nin 
Türkiye’nin üyelik sürecini 
desteklemesi gerektiğini 
vurguladı.

Basescu, Türkiye’nin aynı 
zamanda Hristiyanlar ve 
Müslümanlar arasında da  
önemli bir köprü olduğunu 
belirterek, “AB-Türkiye 
Dostluk Grubu, ikili ilişkilerin 
geliştirilmesine ve üyelik 
sürecine destek olabilir.” 
değerlendirmesinde  
bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
Avrupa Birliği (AB) Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise 
daha önce bir AB-Türkiye  
Dostluk Grubu bulunduğunu, 
ancak bunun adının Türkiye 
Forumu’na dönüştürüldüğünü 
anımsattı, 

“Türkiye-AB ilişkilerinin ele 
alınacağı birçok forum var, ancak 
dostluk çok önemli. 

Bu nedenle bugün kurulan  
AB-Türkiye Dostluk Grubu  
büyük önem taşıyor.” diye 
konuştu.
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DİLEKÇE KOMİSYONU İLE  
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KARMA  
ALT KOMİSYONU TOPLANTILARI
AK PARTİ Bolu 
Milletvekili Fehmi Küpçü 
başkanlığında 3 Haziran’da 
toplanan, TBMM Dilekçe 
Komisyonu ile İnsan 
Haklarını İnceleme Karma 
Alt Komisyonu, Kamu 
Denetçiliği Kurumunun 
(KDK) tavsiye kararlarına 
uyan ve uymayan 
kurumların temsilcilerini 
dinledi.

Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) ve Millî 
Savunma Üniversitesi 

(MSÜ) sınavı başvurularını internet 
ortamında yaptıkları halde 
ödeme işlemi tamamlanmadığı 
için kayıt yaptıramayanlara bir 
günlük ek başvuru hakkı verildi. 

Bu durumdaki adaylar sistemin 
açılmasıyla kayıtlarını 4 Haziran’da 
tamamlayabilecek.

YKS ve Millî Savunma Üniversitesi 
sınavına başvuran ve başvuru 
sırasında sınav ücretini internet 
üzerinden ödeyen, ancak ödeme 
gerçekleşmediği için kayıt 
işlemini tamamlayamayanlara ek 
başvuru hakkı tanındı.

Kamu Denetçisi Arif Dülger, 
mağduriyetler sonucu KDK’ye 
yapılan başvurular üzerine 
ÖSYM’ye bu konuda tavsiye 
kararında bulunulduğunu açıkladı. 

Daha sonra söz alan ÖSYM 
Başkan Yardımcısı Cengiz 
Ceylan, bazı adayların 
ödeme aşamasında işlemi 

gerçekleştirdikten sonra olumlu 
ya da olumsuz şekilde gelen 
uyarıyı görmeden sistemi 
kapattıklarını söyledi.

Bu sıkıntının da bundan 
kaynaklandığını anlatan  
Ceylan, “Bu sabah itibarıyla bir 
çözüm yolu bulduk. İnşallah 
bu ayın 4’ü itibarıyla bu 
arkadaşlarımız yeniden kayıt 
yaptırabilecek. Ödemelerini de 
yapabilecekler.” dedi.

Ceylan, komisyon üyelerinin 
soruları üzerine yaklaşık  
2 bin kişinin başvuru 
yapabileceğini, bankacılık  
sistemi üzerinden ödeme 
girişiminde bulunan herkese  
bu hakkın tanınacağını  
aktardı.
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TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme 
komisyonlarından 
oluşan karma  
komisyon, Dilekçe 
Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında 17 
Haziran’da toplanarak, 
Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun (KDK) 2019 
raporu hakkındaki alt 
komisyon raporunu 
görüştü.

Komisyon Başkanı Satır, 
KDK’nin 2019 raporunu 
görüşmek için AK PARTİ 

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü 
başkanlığında alt komisyon 
oluşturulduğunu hatırlattı. 

KDK raporundan örnekler veren 
Satır, idare mahkemelerince uzun 
sürede karara bağlanabilecek 
birçok sorunun KDK’nin 
kısa sürede aldığı tavsiye 
niteliğindeki kararlarıyla çözüme 
kavuşturulduğuna dikkati çekti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu da 2013’te kurulan 
KDK’nin her geçen gün daha 
kurumsal bir kimlik kazandığını 
belirterek, bu gelişmenin 
kurumun hazırladığı raporlara da 
yansıdığını ifade etti.

Alt Komisyon Başkanı Fehmi 
Küpçü ise KDK’nin kurulduğu 
2013’te kamu kurumlarına 
sunduğu tavsiye niteliğindeki 
kararlara uyum oranının yüzde 
70’e çıktığını aktardı. Küpçü, 
kurumun kararlarına uyarak 
halkın sorunlarına çözüm üreten 
kurum yetkililerinin Meclise 
davet edilerek tebrik edildiğini 
anlattı. Bu uygulamanın kurumlar 

üzerinde olumlu etki bıraktığını 
dile getiren Küpçü, “2019’da 
KDK tavsiye kararına olumsuz 
cevap verilmedi. Bu durum 
kamu kurumları ile KDK’nin uyum 
sağladığının göstergesidir. Bu 
sonuç, demokrasilerin bir gereği 
olan ombudsmanlık anlayışının 
ülkemizde kısa sürede yerleştiğini 
de ortaya koymuştur.” dedi.

Daha sonra, KDK’nin 2019 
raporuna ilişkin alt komisyon 
raporu kabul edildi. Oylamanın 
ardından söz alan Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK 
olarak adalet ve demokrasinin 
daha çok gelişmesi için 
mücadele verdiklerini söyledi. 
KDK’nin çözüm üreten kararlarının 
kamu kurumları için referans 
niteliğinde olduğunu belirten 
Malkoç şöyle devam etti:

“İdare kurumlarının, KDK 
kararlarına uyma oranı 
yüzde 30’lardan 70’lere çıktı. 
Komisyonun, KDK kararlarına 
uymayan kamu kurum 
temsilcilerini buraya çağırıp 
onlardan hesap sorması, bu 
sonuca ulaşmamızda etkili oldu. 
Alt komisyondaki arkadaşların 
da KDK kararlarına uyanları davet 
ederek onlara teşekkür etmeleri 

de olumlu sonuçlar verdi. Zira 
bu uygulamadan sonra 10 
günde yapılan işlemlerin süresi 
neredeyse 5 güne indi. Bugüne 
kadar 60 üniversite ile toplantı 
yaptık, eğitim programları 
düzenledik. TÜBİTAK’a bağlı 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare 
Enstitüsü ile yaptığımız protokol 
gereği onlardan eğitim alıyoruz. 
Bu kapsamda kararlarımız 
inceleniyor ve eksikliklerimiz 
tespit ediliyor. Böylece kendimizi 
test ediyoruz.” 
Türkiye’de idare ile vatandaş 
arasında devam eden 
milyonlarca dava bulunduğunu, 
bu sayıyı asgari düzeye 
düşürmek için Cumhurbaşkanlığı 
başta olmak üzere Adalet 
Bakanlığı ve Danıştay ile görüşme 
halinde olduklarını dile getiren 
Malkoç, bu konuda komisyon 
üyelerinden destek beklediklerini 
söyledi.

Türkiye’nin salgın sürecinde 
kendine özgü tedbirler 
alarak ortaya başarılı bir tablo 
koyduğunun altını çizen Malkoç, 
bu sürecin nasıl yönetildiği, sağlık 
hizmetlerinin sunumu ve idari 
anlamda alınan tedbirlere ilişkin 
hazırladıkları kitap hakkında bilgi 
verdi.
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Toplantının açılışında kısa 
bir konuşma yapan TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, insanlık tarihinin en 
büyük salgınının yaşandığını 
belirterek, “Dünya Sağlık 
Örgütünün verilerine göre virüse 
yakalanan kişi sayısı 7 milyona, 
ölenlerin sayısı ise 400 bine 
ulaşmış bulunuyor. Pandeminin, 
zengin-yoksul ayırımını siyasal 
açıdan tekrar hassas hale 
getirdiğini ve sağlık hakkına 
erişimin nitelik ve kapsamını 
yeniden siyasal gündemin ön 
sıralarına taşıdığını görüyoruz.” 
diye konuştu. Hükümlü ve Tutuklu 
Hakları Alt Komisyonunun, 
“Kırıkkale ve Düzce Ceza 
İnfaz Kurumları İnceleme 
Raporları”nı tamamladığını 
belirten Çavuşoğlu, Göç ve 
Uyum Alt Komisyonunun da 
göçmenlerin sınır geçişlerini 
yerinde incelemek üzere 
Edirne’ye yaptığı ziyaret raporunu 
bu ay içinde ele alacağını 
duyurdu. Çavuşoğlu, Çocuk 

Hakları Alt Komisyonunun 
ise UNICEF Türkiye ile birlikte 
gerçekleştirmeyi planladığı 
karşılaştırmalı çocuk hakları 
mevzuatı çalışmasını, ihale 
aşamasına getirdiğini ifade etti.

Komisyona yapılan bireysel 
başvurularla ilgili bilgiler de 
paylaşan Çavuşoğlu, ‘’10 Haziran 
2020 itibarıyla, 27. yasama 
döneminde 5 bin 464 dilekçe 
verildi. Konu kodu verilen dilekçe 
sayısı 5 bin 386 ve bekleyen 
dilekçe sayısı da 78 oldu.’’ dedi.
Konulara göre gelen dilekçe sayısı 
hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, 
“Cezaevleri şikayetleriyle ilgili 4 
bin 380, yargıya ilişkin şikayetler 
1013, kolluk uygulamalarına ilişkin 
134, memuriyete ilişkin 96, engelli 
sorunlarına ilişkin 32 ve diğer 
başlıklarla birlikte toplam 6 bin 922 
konuda dilekçe başvurusu oldu.” 
diye konuştu. Çavuşoğlu’nun 
konuşmasının ardından Adalet 
Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, 
Covid-19 salgını sürecinde 
Türkiye’deki cezaevlerinin 

durumuna ilişkin komisyon 
üyelerine sunum yaptı. 
Kuş, üç aydır yoğun bir çalışma 
içerisinde olduklarını, tutukluların 
kendilerine bir emanet olduğu 
bilinciyle hareket ettiklerini anlattı. 
Kuş, bunun için olası sorunların 
çözümüne yönelik Koronavirüs 
Takip Komisyonu kurarak, Acil 
Eylem Planı hazırladıklarını 
ifade etti. Koğuşlara ücretsiz 
çamaşır suyu ve sıvı sabun 
verildiğine dikkati çeken 
Kuş, “Bilim Kurulunun tavsiye 
kararları doğrultusunda 
hastanelerden gelen raporlar 
koronavirüs açısından da 
değerlendirilmektedir. Tutuklu 
ve hükümlülerin testleri 
yapılmaktadır. Koronavirüs 
teşhisi konulanlar, hastanede 
gözlemleri tamamlandıktan sonra 
kurumlara kabul ediliyor. Ayrıca 
ilk defa kabul edilen tutuklu ve 
hükümlüler, 14 gün boyunca 
tek kişilik odalarda tutuluyor. 
Covid-19 teşhisi konulan kişinin 
bulunduğu koğuşu 24 saat boş 
tutuyoruz. Bu koğuşlarda gereken 
temizlik yapılıp havalandırıldıktan 
sonra yeni kişiler alınmaktadır.” 
ifadelerini kullandı. Öte yandan 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Kâtip Üyeliğine HDP 
Muş Milletvekili Gülistan Kılıç 
Koçyiğit seçildi.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME  
KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında 
11 Haziran’da toplandı. Komisyonda, Adalet Bakan 
Yardımcısı Uğurhan Kuş, Covid-19 salgını sürecinde 
Türkiye’deki cezaevlerinin durumuna ilişkin komisyon 
üyelerine sunum yaptı.
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TBMM Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Alt 
Komisyonu Başkanı ve 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Zafer Sırakaya, 28 Mayıs’ta 
yaptığı açıklamada, Fransa’nın 
Reims şehrinde yaşayan, göğüs 
ve kemik kanseri ile savaşan 
Eskil’in, durumunun ağırlaşması 
üzerine başvurduğu Fransız 
hastanelerinde tedavisinin 
yapılmadığını söyledi. 

Eskil ailesinin önceki günlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a seslenerek yardım 
istediğini hatırlatan Sırakaya, 
büyük medeniyetin, yüz ölçümü, 
nüfus, para, teknolojiyle değil, 
insanlığın yardımı için “Kimse yok 
mu?” denildiği zor zamanlarda 
“Ben varım” diyerek el uzatan 
olduğunu dile getirdi.

“Bugün bunu gerçekleştiren bizim 
medeniyetimiz ve tüm dünyaya 
yardım elini uzatan ülkenin 

adı Türkiye Cumhuriyeti’dir” 
ifadesini kullanan Sırakaya, 
Türkiye’nin, sağlık sistemlerinin 
çöktüğü, kamu düzeninin yara 
aldığı bir dönemde dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasın tüm 
vatandaşlarına yardım elini 
uzattığını belirtti.

Gökyüzünde adeta bir hava 
köprüsü kurarak 100’den fazla 
ülkeden 80 binin üzerinde 
vatandaşını ülkesine taşıyan, 
ambulans uçaklarla dünyanın 
dört bir tarafındaki vatandaşının 
imdadına yetişen tek ülkenin 
Türkiye olduğunu vurgulayan 
Sırakaya, “Fransa’da evine 
ambulans gönderilmeyen, 
ilerleyen hastalığına rağmen 
morfin verilip hastaneye 
alınmayan Emine Eskil Ablamızın 
yardım çağrısına elbette sessiz 
kalamazdık. Yurt dışında yaşayan 
kardeşlerimiz asla kendilerini 
yalnız hissetmesinler.” diye 
konuştu.

Sırakaya, dünyanın neresinde 
yaşarsa yaşasın Türk 
vatandaşlarının “kırmızı çizgileri” 
olduğunu, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışıyla hareket eden 
devletin, her hal ve şartta tüm 
imkânlarla onların yanında  
olmaya devam edeceğini ifade 
etti.

Eskil’in, ambulans uçakla en kısa 
sürede Türkiye’ye getirildiğini ve 
tedavisinin yapıldığını bildiren 
Sırakaya, “Yavrularının kokusunu 
sağlıkla içine çekmek isteyen 
Emine Eskil ablamızın Fransa’dan 
Türkiye’ye getirilme sürecinde 
bizlere desteğini esirgemeyen 
başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu ile emeği 
geçenlere yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız adına teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini  
kullandı.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA 
TOPLULUKLAR ALT KOMİSYONU

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, 
Fransa’da yaşayan, ancak bu ülkede tedavisi yapılmayan kanser hastası Emine Eskil’in 
Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla yurda getirildiğini bildirdi.
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Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı İsmail 
Emrah Karayel,  

video konferansta yaptığı 
konuşmada, Avrupa 
Parlamentosu çatısı altında 
Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk 
Grubu’nun kurulduğunu, bu 
gelişmenin memnuniyet verici 
olduğunu söyledi. 

Türkiye ve AB’nin Covid-19 salgını 
krizinin üstesinden gelmek 
için daha yakın ve daha güçlü 
çalışması gerektiğini dile getiren 
Karayel, “Avrupa Birliği Komisyonu 
bazı üçüncü ülkelere seyahat 
kısıtlamalarının kaldırılması ile 
ilgili tavsiye kararı almış ve ancak 

kısıtlamaları kaldırılacak ülkeler 
içinde Türkiye yer almamıştır. 

AB Komisyonunun bu kararını 
gözden geçirerek, Shengen 
bölgesinin Türk vatandaşlarına da 
açılmasını umut ediyoruz.” diye 
konuştu. Karayel, “Covid-19 süreci 
iş birliği ve dayanışmaya her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulduğunun göstergesidir.” 
dedi. 

AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar da 
salgın döneminde Türkiye ve AB 
arasındaki ilişkilerin iki taraf için de 
kazan-kazan esasına dayandığını 
anlattı.

Gülpınar, “Türkiye’nin güvenli 
ülke statüsüne dahil edilmesini, 
karşılıklı seyahatlerin başlamasını 
ümit ediyoruz.” diye konuştu.

AB -Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger 
Türkiye ile AB’nin geçen yıllarda 
son derece ciddi iş birlikleri 
gerçekleştirdiğini ifade ederek 
“Salgınla beraber her alanda iş 
birlikleri sekteye uğradı. Ancak bu 
dönemde de Türkiye ile beraber 
tır ve kamyon taşımacılığı, 
vatandaşların ülkelerine 
ulaştırılması, sağlık alanında da 
çalıştık. Tüm dünyada makro 
ekonomik ölçekte değişiklikler 
oldu.” dedi.

COVID-19 SÜRECİ VE SONRASINDA  
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE FIRSATLAR 
KONULU VİDEO KONFERANS TOPLANTISI
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve AB Uyum Komisyonu Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Brüksel’de bulunan AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Christian Berger ile 18 Haziran’da “Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye-AB 
İlişkileri ve Fırsatlar” konulu video konferans gerçekleştirdi.
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• Yargılamayla ilgili kişilerin 
korunmaya değer üstün bir 
menfaatinin bulunması halinde, 
duruşmaların bir kısmı veya 
tamamı gizli olarak yapılacak.

• Hakimin reddi nedenlerine, 
daha önce aynı uyuşmazlıkta 
arabuluculuk veya uzlaştırmacılık 
yapmış olma da eklenecek.

• İlk derece mahkemesince 
görevsizlik veya yetkisizlik 
kararı verilmesi halinde, kararın 
taraflara tebliğ edilmesi, 
dosyanın görevli veya yetkili 
mahkemeye gönderilmesine 
ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ 
tarihinden itibaren başlayacak.

• Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın 
ses ve görüntü nakledilmesi 
yoluyla bulundukları yerden 
dinlenilmesi için tarafların 
rızasının bulunması gerekecek.

• “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” 
başlıklı yeni düzenlemede dava 
açılmadan önce veya dava 
açıldıktan sonra talep edilen delil 
tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati 
tedbir gibi geçici  

hukuki koruma tedbirleri de  
dahil olmak üzere toplu 
mahkemenin görevine giren 
dava ve işlerde tüm yargılama 
aşamaları heyet tarafından 
yerine getirilecek  
ve karara bağlanacak.

• Mahkeme, tahkikatın bittiğini 
bildirdikten sonra aynı 
duruşmada sözlü yargılama 
aşamasına geçecek, bu 
durumda taraflardan birinin 
talebi üzerine duruşma iki 
haftadan az olmamak üzere 
ertelenecek.

• Taraflar, bilirkişi raporunun, 
kendilerine tebliği tarihinden 
itibaren iki hafta içinde  
raporda eksik gördükleri 
hususların bilirkişiye 
tamamlattırılmasını, belirsizlik 
gösteren hususlar hakkında ise 
bilirkişinin açıklama yapmasının 
sağlanmasını veya yeni bilirkişi 
atanmasını mahkemeden talep 
edebilecek.

• Celse harcı yargılama giderleri 
kapsamından çıkarılacak, yerine 
başvurma harcı eklenecek.

• Aleyhine ihtiyati tedbir veya 
ihtiyati haciz kararı verilen taraf; 
bu karar yüzüne karşı verilmişse 
doğrudan istinaf kanun yoluna 
başvurabilecek, yokluğunda 
verilmişse öncelikle kararı veren 
mahkemeye itiraz edebilecek.

• İhtiyati tedbir kararının 
uygulanmasına ilişkin emre 
uymayan veya tedbir kararına 
aykırı davranan kimse, ihlalin 
öğrenildiği tarihten itibaren  
6 ay içinde şikâyet edilmesi 
üzerine, 6 aya kadar disiplin 
hapsiyle cezalandırılacak.

• Bölge adliye mahkemelerinin 
göreve başlama tarihinden önce 
verilen kararlar hakkında istinaf 
yolu değil, temyiz ve tashihi 
karar yolu uygulanacak.

• Tüketici mahkemelerinde 
görülen uyuşmazlıklarda, dava 
açılmadan önce arabulucuya 
başvurulacak.

• Kadastro mahkemesinin verdiği 
kararlara karşı, miktar veya 
değere bakılmaksızın istinaf veya 
temyize başvurulabilecek.

• Ticaret mahkemelerinde tek 
hakimle görülebilen dava ve 
işlerin parasal sınırı 300 bin 
liradan 500 bin liraya, ticari 
davalarda uygulanan basit 
yargılama usulüne ilişkin parasal 
sınır 100 bin liradan 500 bin liraya 
çıkarılacak.

İKİNCİ 
YARGI PAKETİ 
ADALET 
KOMİSYONUNDA 
KABUL EDİLDİ
İkinci yargı paketini içeren  
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 4 Haziran’da TBMM Adalet Komisyonunda kabul 
edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Anayasa Mahkemesinin, 
ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ 
edilmeden 2 haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını, 

hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmesinin ardından bir 
düzenleme de yapılıyor. 

Teklife Göre;
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Hükümlü ve Tutuklu Hakları 

Alt Komisyonu, AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman 
başkanlığında 25 Haziran’da 
toplandı. Yayman, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgınına 
rağmen komisyonun toplanması 
nedeniyle katılımcılara teşekkür 
ederek, salgın hastalık süreci 
nedeniyle uzun bir aranın 
ardından cezaevi raporlarını 
görüştüklerini belirtti. Yayman, 
yeni dönemde de komisyonda 
görev yapmaları halinde cezaevi 
ziyaretlerini Silivri’den başlayarak, 
gerçekleştireceklerini aktardı. 

Komisyona bilgi veren Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü 
Yılmaz Çiftçi de bazı esnemelerle 
birlikte Covid-19’a ilişkin tedbirleri 
devam ettirdiklerini belirterek, 
esneme yapılan tedbirlerden 
birinin de avukat görüşleri 
olduğunu kaydetti. Duruşmaların 
da başlaması nedeniyle avukat 
görüşleri üzerindeki kısıtlamayı 
kaldırdıklarını ve araya şeffaf 
bir malzeme koyarak, banko 
sistemiyle yüz yüze görüşme 
imkânı sağladıklarını anlatan 
Çiftçi, “Covid-19 sürecinde açık 
ve kapalı görüş ertelenmişti. 
Haziran ayında bir kez kapalı 

görüş şeklinde ziyaret yapılacak. 
Ziyaretler haziran ayı boyunca 
önceden saati belirlemek ve 
mesafeyi ayarlamak kaydıyla 
devam ediyor.” diye konuştu.

Çiftçi, İzmir, Konya ve Silivri 
cezaevlerinde pozitif vaka 
yaşandığını anımsatarak, “Konya 
ve İzmir’de vakalar sıfırlandı. 
Silivri’de 15 civarında kaldı. Onların 
da bu hafta negatife dönmesi 
bekleniyor.” dedi. Bir milletvekilinin 
Afyonkarahisar’daki cezaevinde 
de pozitif vaka görüldüğüne 
dair haberleri sorması üzerine 
Çiftçi, “Afyonkarahisar ya da 
diğer kurumlarda da vaka 
çıkması halinde gerekli önlemler 
hemen alınıyor. Bu durumun 
netleşmesi halinde gerekli 
açıklamalar yapılıyor. Durum 
ve tablonun ortaya konması 
lazım. Kurumlarımızda 91 pozitif 
vakamız var ve bunlardan 
yoğun bakımda ya da entübe 
olan kişi bulunmuyor.” ifadesini 
kullandı. Çiftçi, bu 91 kişiden 
51’inin tutuklandığında pozitif 
olduğu bilgisini paylaştı. İnfaz 
düzenlemesi kapsamındaki 
tahliyelere ilişkin sorulara 
da yanıt veren Çiftçi, bugün 
itibarıyla 65 bin civarında kişinin 
Covid-19 izninde olduğunu 
aktardı. Çiftçi, bu kişilerin ya açık 

cezaevlerinde bulunan ya da 
açık cezaevine geçme süresi 
dolan kişiler olduğunu kaydetti. 
Şartlı tahliye süresini doldurup 
tahliye edilen kişi sayısının da 7 
bin civarında olduğunu anlatan 
Çiftçi, denetimli serbestlik 
altında tahliye olan kişi sayısının 
da 47 bin civarında olduğunu 
bildirdi. Kanunun yürürlüğe 
girdiği 15 Nisan haftası içinde de 
90 bin civarında kişinin tahliye 
olduğunu belirten Çiftçi, ancak 
aradan geçen 2 ayda süresini 
dolduran ve zamanı geldiği için 
tahliye olan kişiler bulunduğuna 
işaret etti. Komisyon raporları 
doğrultusunda Diyarbakır’daki 
pembe odanın yenilenerek 
faaliyete geçtiği bilgisini paylaşan 
Çiftçi, Sincan’daki su tesisatının 
yenilendiğini ve Düzce’de 
TRT 2’nin yayın sorununun 
çözüldüğünü anlattı. 

Alt Komisyon Başkanı Yayman, 
hastanelerde kelepçeyle yapılan 
muayene sorununun çözülmesi 
gerektiğini de ifade etti. 

Bunun üzerine Genel Müdür 
Çiftçi, buradaki sıkıntının 
her hastanede hükümlü ve 
tutuklu muayene odasının 
olmamasından kaynaklandığını 
söyledi. 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARI  
ALT KOMİSYONU
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KEFEK ALT KOMİSYONU

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunun 
(KEFEK) “Başta Kız Çocukları 

Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve 
Mühendislik (BTMM-STEM) 
Alanlarına Yönlendirilmesi 
Konulu Alt Komisyonu” son 
toplantısını yaptı, hazırlanan rapor 
kabul edilerek üst komisyona 
gönderildi.

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Derya Bakbak başkanlığında 
17 Haziran’da toplanan Başta 
Kız Çocukları Olmak Üzere 
Gençlerin Bilim, Teknoloji, 
Matematik ve Mühendislik 
(BTMM-STEM) Alanlarına 
Yönlendirilmesi Konulu Alt 
Komisyonu toplantısında rapora 
katkı sunan akademisyenlerin 
değerlendirmeleri dinlendi. Alt 
Komisyon Başkanı Bakbak, alt 
komisyonun sonuç raporunun, 
başta Cumhurbaşkanlığı olmak 
üzere bakanlıklara, kamu kurum 
ve kuruluşlarına, akademik 
çalışmalara öncülük edecek 
bir çalışma olduğunu söyledi. 
Sürecin devamının milletvekilleri 
tarafından takibinin yapılacağını 

dile getiren Derya Bakbak, bunun 
sadece teknoloji gelişimi ve 
kalkınmaya yönelik olmadığını, 
aynı zamanda millî güvenlik 
için de çok önemli olduğunu 
gördüklerini vurguladı.

Alt komisyon toplantısına katılan 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Canan Kalsın da 11’inci Kalkınma 
Planı’nda BTMM-STEM konularının 
yer aldığına dikkati çekerek, 
“Cumhurbaşkanlığı Strateji 
Ofisi ile birlikte birkaç toplantı 
gerçekleştirdik. 

Orada kız çocuklarının STEM 
alanlarına yönlendirilmesi, web 
tabanlı part time ve uzaktan 
çalışma, pazarlama teknikleri 
maddelerini koyduk.” diye 
konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sera 
Kadıgil Sütlü ise özellikle 
BTMM alanlarında çalışan bilim 
insanlarının gelir düzeylerinin 
ve bu alanlara ayrılan bütçenin 
artmasının önemine dikkati 
çekerek, liyakate dayalı 

atamaların desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdal Bay, yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi vererek, 2023 
yılında tüm sektörlerdeki toplam 
istihdamın yaklaşık 34 milyonu 
bulmasının ve bunun yaklaşık 
3,5 milyonunun BTMM istihdamı 
olmasının beklendiğini anlattı.

Raporun yazılmasında görev 
alan Dr. Nilüfer Erol da dünyadaki 
örneklere bakarak Türkiye için 
geliştirilebilecek uygulamaları 
incelediklerini anlatıp, başta 
kızlar olmak üzere gençleri STEM 
alanlarına yönlendirmek için yeni 
ve yaratıcı yollar geliştirilmesi 
gerektiğinin önemine dikkati 
çekti.

Alt Komisyon toplantısı 
sonrasında “Başta Kız Çocukları 
Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve 
Mühendislik (BTMM-STEM) 
Alanlarına Yönlendirilmesi 
Raporu” kabul edilerek üst 
komisyona gönderildi.
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İİlk kez veya yeniden  
kamu hizmeti ve görevlerine 
atanacaklar hakkında  

yapılacak güvenlik soruşturması 
ve arşiv araştırması hükümlerinin 
yeniden düzenlenmesini içeren  
Güvenlik Soruşturması ve  
Arşiv Araştırması Kanunu  
Teklifi, 25 Haziran’da TBMM  
İçişleri Komisyonunda kabul 
edildi.

Teklifle, güvenlik soruşturması ve 
arşiv araştırmasının yapılmasına 
ve elde edilecek verilerin 
kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, 
kimler hakkında yapılacağı, 
araştırma konusu edilecek  
bilgi ve belgelerin neler 
olduğu, bu bilgilerin ne şekilde 
kullanılacağı, hangi mercilerin 
soruşturma ve araştırma 
yapacağı, değerlendirme 
komisyonu, veri güvenliği ile 
verilerin saklanma ve silinme 
süreleri yeniden düzenleniyor.

Teklife göre;

• Güvenlik soruşturması 
veya arşiv araştırması 
sonucunda elde edilen kişisel 
verilerin göreve atanma 
yönünden değerlendirildiği 
Değerlendirme Komisyonu 
oluşturulacak.

• Üst kademe kamu yöneticileri, 
özel kanunları uyarınca 
güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırmasına tabi tutulan kişiler 
ile millî güvenlik açısından 
stratejik önemi haiz birim, 
proje, tesis, hizmetlerde 
istihdam edilenler hakkında 
güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması yapılacak.

• Güvenlik soruşturmasına, 
görevin gerektirdiği niteliklere 
etkisi yönüyle kişinin eşi ile 
birinci derece kan ve sıhri 
hısımları da dahil edilecek.

• Güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması, Millî İstihbarat 
Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve mahallî 
mülki idare amirliklerince 
yapılacak.

• Memuriyet veya kamu 
görevlerine uygunluğunun 
değerlendirilmesini sağlayacak 
yorum içermeyen olgusal 
veriler, güvenlik soruşturması 
ve arşiv araştırması yapmakla 
görevli birimlerce ilgili kurum 
ve kuruluş bünyesinde kurulan 
Değerlendirme Komisyonuna 
iletilecek.

• Güvenlik soruşturması ve 
arşiv araştırması sırasında elde 
edilen kişisel veriler, işlenme 
amacının ortadan kalkması 
halinde veya her durumda 2 
yılın sonunda değerlendirme 
komisyonlarınca silinecek ve 
yok edilecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ İÇİŞLERİ KOMİSYONUNDA 
KABUL EDİLDİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Alt Komisyon, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay 
Uslu başkanlığında 24 

Haziran’da toplandı. 

Uslu, Türkiye’nin, İdlib’de ortaya 
çıkan yeni göç dalgası nedeniyle 
28 Şubat’ta, sığınmacıların ülkeyi 
terk etme hakkını engellememe 
yönünde karar aldığını belirtti. 
İdlib’de milyonlarca insanın, canını 
kurtarmak için Türkiye sınırına 
akın ettiğini, Türkiye’nin de bu 
göç dalgasının ortaya çıkardığı 
baskıyla böyle bir karar aldığını 
ifade eden Uslu, aynı dönemde, 
sığınmacıların Yunanistan sınırına 
hareketleri ve sonrasında 
yaşananları yerinde incelemek 
üzere komisyon olarak sınıra 
gittiklerini anımsattı. Komisyonun 
sınırda yaptığı gözlemlere ilişkin 
taslak bir rapor hazırladığını 
bildiren Uslu, şunları söyledi: 

“Sınır bölgesine yaptığımız 
ziyaretin ardından pandemi 
süreci yaşandı. Biz Türkiye-
Yunanistan Sınır Bölgesindeki 
Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde 
İncelenmesine İlişkin Taslak 
Raporu tamamlamak, üst 
komisyonda ilgili kamu kurumlarını 
da çağırarak nihai bir rapor 
hazırlamak istiyoruz.

Diğer ülkeler sığınmacıların 
girişini engellerken, biz çıkışı 
kapattık. Türkiye göç dalgasının 
oluşturduğu baskı nedeniyle 
sığınmacılara kapıları açma kararı 
aldıktan sonra 150 bin sığınmacı 
ülkeyi terk ederek, Avrupa’ya 
gitti. Biz ziyaretimizde yaklaşık 
5 bin sığınmacının Yunanistan’a 
geçmek üzere kapıda beklediğini 
gördük. Yunanistan tarafından 
sığınmacılara karşı insani olmayan 
bir tutum söz konusuydu. Sadece 
gaz bombaları değil, sığınmacılara 
gerçek mermi de atıldı. Üç 
sığınmacı hayatını kaybetti. Bir 
sığınmacının da Yunanistan’a 
geçtikten sonra gerçek mermiyle 
hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu 
kişinin arkadaşlarıyla da görüştük. 
Herkesin kendi ülkesinden 
ayrılma ve sığınma hakkı var. 
Bu uluslararası bir hak. İnsan bir 
ülkeye sığınmak istiyorsa talebi 
alınır, eğer şartları taşımıyorsa 
iade edilir. Yunanistan talebi 
bile dinlemeden sığınmacıları 
gönderdi.” Alt Komisyon Başkanı 
Uslu, sığınmacı sorununun 
tüm ülkelerin üzerine düşeni 
yapmasıyla çözülebileceğini 
vurguladı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu ise Türkiye’nin 

sığınmacıları Avrupa ülkelerine 
karşı bir koz olarak kullandığını, 
sığınmacıların kurban edildiğini 
öne sürdü. Taslak raporu da 
eleştiren Gergerlioğlu, “Bu rapor, 
iktidarı savunma raporu gibi. 
Siyasi ifadeler bu rapora giremez. 
Bu bir insan hakları raporu; iktidarı 
savunma, politikalarını aklama 
raporu değil.” dedi. 

MHP Eskişehir Milletvekili 
Metin Sazak da Türk milletinin 
mültecilere insani şartların 
sağlanması için elinden gelenin 
en iyisini yaptığını söyledi. Sazak, 
raporu olumlu karşıladığını dile 
getirdi. İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş ise Türkiye’nin 
göçmen politikasının yanlış 
olduğunu öne sürerek “Bize 
sığınanlarla ekmeğimizi paylaşırız 
ama ülkemizi paylaşamayız. Biz 
göçmenleri Avrupa’ya saldık, 
‘para vermezseniz şunu yaparız’ 
dedik. Biz onları kapıya gönderdik. 
Yüzlerce insan gitti ve sonuçta çok 
kötü şeyler oldu.” diye konuştu.

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu da 
sığınmacılarla ilgili dikkatli 
konuşulması gerektiğini, aksi 
takdirde toplumda bu insanlara 
karşı tepki oluştuğunu ifade etti.

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU TOPLANDI
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, 
Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine 
İlişkin Taslak Raporu görüştü.
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Atay Uslu, basın 
açıklamasına Tolstoy’un 
“Tüm muhteşem hikâyeler 

iki şekilde başlar. Ya bir insan bir 
yolculuğa çıkar, ya da şehre bir 
yabancı gelir.” ifadelerine yer 
vererek başladı.

Göçün insanlık tarihi boyunca 
hep var olduğunu, kimi zaman 
zorunlu kimi zaman isteğe bağlı 
şekilde göç yaşandığını belirten 
Uslu, şunları kaydetti:

“Her göç bir hikayedir, bir 
hayattır. Doğru politikalarla 
şekillendirilirse göç bir güçtür. 
Doğru yönetilirse kriz değil göç 
bir fırsattır. 

Evet, göç ve uyum politikaları 
ile Tolstoy’un dediği gibi hep 
muhteşem hikayeler başlamıştır. 
Dünyada 300 milyona yakın 
göçmen yaşıyor. 80 milyonu ise 
zorla yerinden edilmiş, başka 
coğrafyalara sığınmak zorunda 
kalmış insanlar. Bir insan için 
dünyadaki en zor şey evini terk 
etmek zorunda kalmasıdır.

Ülkemiz yaklaşık 4 milyona yakın 
sığınmacıya ev sahipliği yapıyor 
ve bu hususta insani, vicdani, 
hukuki, tarihi görevini örnek bir 
şekilde ifa ediyor. 

Türkiye ve medeniyetimiz 
olarak dünyanın dört bir 
yanındaki çığlıklara kulaklarımızı 
kapatmadık, kapatmayacağız. 

Çünkü biz mazlumların ümidiyiz. 
Çünkü biz insanı yaşat diyen bir 
medeniyetin çocuklarıyız. Büyük 
ülke Türkiye’yiz.”

Dünyanın özellikle mülteci hakları, 
sığınmacı ve mültecilerin yaşam 
hakkı konusunda sınıfta kaldığını 
ifade eden Atay Uslu, “Akdeniz 
dünyanın en büyük mezarlığı 
olmuş, Avrupa’nın sınırları dikenli 
tel örgülerle kapatılmıştır. 

Aslında kapatılan sınırlar değildir. 
Kapatılan Avrupa’nın vicdanıdır. 
Kaynak ülkelerdeki problemlerin 
çözümüne yönelik adımlar 
atılmadan, külfet paylaşımı 
yapılmadan, uyum politikaları 

geliştirilmeden, göçmen düşmanı 
politikalar reddedilmeden Dünya 
ve Avrupa taşlarını kendi ördüğü 
zindandan kurtulamayacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“20 Haziran Dünya Mülteciler 
Günü dolayısıyla dünya 
kamuoyunu insani sorumluluklar 
ve vicdani değerler üzerinde 
farkındalık oluşturmaya ve 
mülteci sorununu siyasi bir sorun 
olarak değil insani bir sorun 
olarak görmeye davet ediyorum” 
diyen Atay Uslu, ülkelerin 
mültecilere dair uluslararası 
yükümlülüklerini yerine getirmesi 
ve mülteci sorununa çözümler 
üretmesinin elzem olduğunu 
vurguladı.

Atay Uslu, “Dünya Mülteciler 
Gününde bir kez daha belirtmek 
isterim ki dünyanın mülteciler, 
mazlumlar bakımından daha 
yaşanabilir hale gelmesi için 
herkesin evinde, yurdunda 
yaşadığı bir Dünya için  
çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

“DÜNYA 
MÜLTECİ 
HAKLARI 
KONUSUNDA 
SINIFTA KALDI”

TBMM Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu, 
20 Haziran Dünya Mülteciler 
Günü dolayısıyla yazılı basın 
açıklaması yaptı.
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanı ve aynı zamanda Alt 
Komisyon Başkanı, AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır, 2018’de kurulan 
obezite merkezleriyle tedavinin 
ücretsiz yapıldığını anımsattı. 
“Bariatrik cerrahi” diye adlandırılan 
kilo kaybında yardımcı olan çeşitli 
obezite cerrahisi operasyonları 
sonrası yakınları vefat eden 
dilekçe sahipleri, komisyonda 
mağduriyetlerini dile getirdi. 

Komisyona katılan mağdur yakını, 
AK PARTİ Balıkesir Milletvekili 
Pakize Mutlu Aydemir, akrabasının 
da bu ameliyat sonrasında vefat 
ettiğini söyledi. Aydemir, bu 
ameliyatları genelde gençlerin 
yaptırdığını, internet üzerinden 
yapılan reklam havasındaki 
yayınlardan etkilendiklerini 
dile getirerek, komisyonun 
gayretleriyle bu tip yayınların 
çoğunun ortadan kalktığını 
belirtti. Aydemir, ameliyat 
yerine disiplinli diyet ve spor 
tavsiyesinde bulundu. 
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup 
Başkanı Dr. Yusuf Tanrıkulu, 
bu tip ameliyatların öncesi 
ve sonrası oluşabilecek hata 
ile komplikasyon arasındaki 
farklara ve vaka incelemelerine 

ilişkin bilgilendirme yaptı. 
Tanrıkulu, hastanın tam olarak 
aydınlatılmasının önemine dikkati 
çekti.

Adi Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Abdullah Kağan 
Zengin de yılda 20 bine yakın 
bu tip ameliyat yapıldığını, bu 
uygulama sonrası ölüm oranının 
binde 1 civarında olduğunu 
kaydetti. Zengin, son 2 yılda 
ölümle sonuçlanmayan 12 
olgu geldiğini, bunların 5’inde 
komplikasyon sonrası yanlış 
yönetimden kaynaklandığına 
karar verdiklerini anlattı. 
Zengin, 22 vakanın ise ölümle 
sonuçlanarak kurula geldiğini, 
bunlardan yüzde 77’sinde kusur 
bulduklarını bildirdi. 
Adalet Bakanı Bilirkişilik Daire 
Başkanı İzzet Kara, bu tip sağlık 
davaları için ihtisas mahkemeleri 
kurulmasının yararlı olacağını 
söyledi. 

Türk Tabipleri Birliği temsilcisi, 
Avukat Leyla Verda Ersoy, 
bariatrik cerrahisi için reklamın 
çok sakıncalı olduğunu ve 
yasaklandığını ifade etti. Bu tip 
ameliyatlardaki komplikasyonların 
diğerlerine göre yüksek 
olmadığını belirten Ersoy, 

kadınların bu operasyonlara daha 
istekli olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliği adına 
konuşan Prof. Dr. Mehmet 
Mahir Özmen de obezitenin bir 
hastalık olduğunu, bu ameliyatları 
bu şekilde değerlendirmek 
gerektiğini vurgulayarak, basının 
suçlayıcı dilde bu vakalara 
yaklaşmamasını istedi.

Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri 
Planlama Daire Başkanı Dr. 
Yusuf Yavuz, hazırlanan yeni 
genelgeyle belli bir vücut kitle 
endeksi altında olanlara ve bazı 
hastalara, obezite merkezlerine 
gitmeden, kesinlikle cerrahi 
müdahale yapılamayacağını 
kaydetti.

Sağlık turizmi kapsamında gelen 
hastaların da bu genelgeye dahil 
olacağını belirten Yavuz, bu 
tip ameliyatlar öncesi obezite 
hastalarının merkezlerde 6 ay gibi 
bir süreç geçirmeden ameliyat 
yapılmayacağını söyledi. 

Yavuz, obezite cerrahisi 
yapabilmek için sertifika 
modeline de geçmeyi 
planladıklarını aktardı.

“OBEZİTE İLE MÜCADELE” ALT KOMİSYONU
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri 
ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu 24 Haziran’da toplandı.
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HAVA KUVVETLERİ ŞUBESİNİN KURULUŞU

(13 Haziran 1920)

23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin tesis 
edilmesinden sonra ilk işlerden biri olarak disiplinli 
ve düzenli bir ordunun kurulmasına gayret edilmiş 
ve bu bağlamda Millî Savunma Bakanlığının 13 
Haziran 1920 tarihli emriyle Harbiye Dairesi’ne 
bağlı olarak Hava Kuvvetleri (Kuvâ-yı Havâiye) 
Şubesi kurulmuştur. Devam eden Millî Mücadele 
esnasında da elde kullanımdan düşmeye namzet 
uçaklar onarılarak Batı Cephesi’nde kritik görevleri 
yerine getirmeye çalışmışlardı.

SOYADI KANUNU

(21 Haziran 1934)

Askere alma, tapu, miras ve gündelik hayatın her 
alanında yaşanan kargaşaların ortadan kaldırılması 
amacıyla 21 Haziran 1934’te yasalaşan Soyadı 
Kanunu ile her vatandaşın kendi adından başka 
ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadını alması 
kanunlaşmıştı. 24 Kasım 1934’te Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’ya TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verilmişti. 
Soyadı Kanunu’na tamamlayıcı olarak ayrıca “Efendi, 
Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvânların Kaldırıldığına 
Dair Kanun” da yasalaşarak sosyal statü belirten 
unvanların kaldırılması da kanun kapsamına alınmıştı.

BALKAN SAVAŞLARI

(29 Haziran 1913)

Rusya başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Balkan 
ülkeleri üzerindeki nüfûzunu artırması Osmanlı 
Devleti’nin askerî alandaki zayıflığı ile birleşince 
Osmanlı’nın kendi bünyesinden çıkmış ülkeler 
olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ 
ile savaş kaçınılmaz oldu. Savaş sona erdiğinde 
Osmanlı Devleti yaklaşık beş asırdır huzur ve adalet 
içinde yönettiği bu verimli toprakları kaybetti. 
Rumeli’deki bu toprakların kaybı dönemin politik 
ideolojisine de etki ederek karar vericilerin ağırlık 
merkezini Anadolu’ya kaydırmasına sebep oldu.

14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİ

Türk siyasî tarihinde 14 Mayıs 1950 seçimleri, 
demokratik olarak gerçekleşen ve halk iradesinin 
sandıklara yansıdığı ilk seçimdi. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra tek partili rejimlerin demokratlaşması ile esen 
rüzgâr Türkiye’de de karşılık bulmuş, önce Demokrat 
Parti’nin kurulması ve arkasından 14 Mayıs 1950 
seçimlerinde ezici üstünlükle iktidara gelmesi Türk 
tarihinde geri dönülmez bir demokratikleşme etkisi 
yaratmıştı. Şubat 1950’de hazırlanan ve tek dereceli, 
genel, gizli oy açık tasnif ilkelerine dayanan ve 
çoğunluk oranını getiren yeni sisteme dayanarak 
yapılan seçimlerde Demokrat Parti ezici bir üstünlük 
elde etti. Katılımın %88 gibi oldukça yüksek olduğu 
seçimlerde Demokratlar oyların %54’ünü alırken 
CHP %38’de kaldı. Türkiye demokrasi tarihinde 
önemli bir milat olan bu seçimlerle tek parti rejimi 
tamamen tarihe karıştı. 
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin çok 
partili siyasi hayata 
gerçek anlamda 
geçişin ilk demokratik 
seçimi olarak kabul 
edilen 14 Mayıs 
1950 seçimlerinin yıl 
dönümü dolayısıyla  
14 Mayıs’ta sosyal 
medya hesabından bir 
paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“14 Mayıs 1950 Türkiye’de çok 
partili, serbest seçimli demokratik 
hayatın başlangıç tarihi. 
Kolay olmadı; hemen 20 gün 
sonrasında bir darbe teşebbüsü 
önlendi; 10 yıl sonrasında ise hain 

ve kanlı bir darbe ile kesintiye 
uğratıldı.

14 Mayıs’ın sembol ismi 
Başbakan Adnan Menderes ve 
iki bakan arkadaşı idam edildi. 
14 Mayıs’ı hazmedemeyenler 
daima var olmuştu; 27 Mayıs 
darbesini, 14 Mayıs’tan alınan 
intikam anlamında “bürokrasinin 

rövanşı” diye isimlendirenler 
bu gerçeğe işaret ediyordu. 
Zaman zaman kesintiler olsa 
da, milletimizin sahip çıktığı 14 
Mayıs ruhu bugünkü demokratik 
anayasal düzenimizin miladıdır. 
Bu vesileyle, şehit Başbakan 
Menderes ve arkadaşları başta 
olmak üzere 14 Mayıs’ın bütün 
mimarlarını rahmetle anıyorum.”

ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞİN 
İLK ADIMI 14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİ 

CHP 
İsmet İnönü

DP  
Adnan Menderes

MP  
Yusuf Hikmet Bayur
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TÜRK ŞİİRİNİN İNCELİKLİ SESİ  
CAHİT ZARİFOĞLU
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, sosyal medya 
hesabından şair Cahit 
Zarifoğlu için yaptığı 
paylaşımında, “ Türk şiirinin 
incelikli sesi, zarif sanatkârı ve 
Müslümanca hassasiyetiyle 

maruf Cahit Zarifoğlu,  
33 yıl evvel bugün aramızdan 
ayrıldı. Sözünün tazeliğini daha 
uzun zaman koruyacağına 
inandığım zarif şaire rahmet 
dilerim. Emeği makbul, mekânı 
âli olsun.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede  
89 yaşında hayatını kaybeden eski Refah 
Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için 2 

Haziran’da Hacı Bayram Camisi’nde cenaze töreni 
düzenlendi.. 

Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından da 

taziye mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Şentop’un 
mesajı şöyle:

“Millî Görüş Hareketinin önemli isimlerinden, Refah 
Partisi’nin kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet 
Tekdal Beyefendiyi Ankara Hacı Bayram Camiinden 
ebediyete uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

AHMET TEKDAL’I EBEDİYETE UĞURLADIK
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski Refah Partisi Genel Başkanı, 20. Dönem 
Ankara Milletvekili Ahmet Tekdal için düzenlenen cenaze törenine katıldı. TBMM 
Başkanı Şentop, ayrıca sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
SADULLAH SİPAHİOĞLU İÇİN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Rumeli Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği 
Genel Başkanlarından 
Sadullah Sipahioğlu’nun 
vefatı dolayısıyla sosyal 

medya hesabından 1 Haziran’da başsağlığı mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şöyle: 

“Rumeli Türkleri Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, 
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  
Genel Başkanlarından Sadullah Sipahioğlu 
kardeşimizi Covid-19 nedeniyle kaybettik.  
Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesine olmak 
üzere Rumeli ve Balkan camiasına başsağlığı 
diliyorum.”
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FİKİR DÜNYAMIZIN ÇAĞLAYAN SESİ  
ABDURRAHİM KARAKOÇ

TBMM Başkanı Şentop, şair 
Abdurrahim Karakoç için 
yaptığı paylaşımında ise, 

“Gönüldeki birlik kalkandır dışa- 
Aldırma ayaza, yele, yağışa-  
Giden ilkbahara, gelecek kışa- 
Beraber göçelim tut ellerimden”

diyen gönül ve fikir dünyamızın 
çağlayan sesi, büyük ozan - şair 
Abdurrahim Karakoç’u  
vefatının 8. yıl dönümünde 
rahmet ve minnetle yad 
ediyorum.” ifadelerine  
yer verdi.

SÜHEYLA KÜÇÜK VEFAT ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kıbrıs Türk halkının varoluş 
ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. 
Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün 
ölümü dolayısıyla 8 Haziran’da taziye 
ve başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 

“Kıbrıs davamızın sembol ismi  
Dr. Fazıl Küçük’ün muhterem eşi 
Süheyla Küçük’ün vefatını teessürle 
öğrendim. 

Süheyla Küçük’e rahmet, yakınlarına, 
ailesine ve milletimize başsağlığı 
diliyorum.”  
ifadelerini kullandı.

SABRİ ORMAN  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman son 
yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. Sabri Orman’ın vefatı 
nedeniyle 11 Haziran’da sosyal medya hesabından 
taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop paylaşımında, 
“Kıymetli hocam Prof. Dr. Sabri Orman’ın vefatını 
derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenâb-ı 

Hak’tan 
rahmet, 
mükedder 
ailesine, 
öğrencilerine 
ve 
sevenlerine 
başsağlığı 
diliyorum. 
Mekânı Cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

CEMİL MERİÇ İÇİN  
ANMA MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yazar 
Cemil Meriç’in vefatının 33. yıl dönümü 
sebebiyle sosyal medya hesabından anma 

mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şöyle:

“Düşünce müktesebatımıza hazine değerinde 
katkılar sunan, mütecessis tutumu ve cesur 
söylemiyle yel değirmenlerine ve düşünsel putlara 
savaş açan, kendine has vecîze üslubuyla dilimizi 
havalandıran, düşünce namusunun şövalyesi Cemil 
Meriç’i rahmet ve hasretle anıyorum.”
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21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili.

Yücel ERDENER
(1941 - 7 Mayıs 2020)

15. Dönem CHP Siirt Milletvekili.

Abdülbaki  
CARTI
(1939 - 14 Mayıs 2020)

18,19 ve 20. Dönem ANAP Kocaeli Milletvekili

Bülent ATASAYAN
(1940 - 23 Haziran 2020)

18. Dönem HP/ SHP İzmir Milletvekili

Mehmet Turan 
BAYAZIT
(1926 - 15 Mayıs 2020)

17. Dönem ANAP İstanbul Milletvekili

Arif Şevket  
BİLGİN
(1925 - 16 Mayıs 2020)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili

Hasan Ali KİLCİ
(1951 - 22 Haziran 2020)

13. Dönem AP Şanlıurfa Milletvekili

Hüsamettin 
KÖRAN
(1935 - 19 Haziran 2020)

17. ve 18. Dönem ANAP Tokat Milletvekili

Talat SARGIN
(1930 - 3 Haziran 2020)

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi (1975-1980),  
35. Hükûmet Maliye Bakanı, 40. Hükûmet Ticaret Bakanı, 
42. Hükûmet Maliye Bakanı

Ziya  
MÜEZZİNOĞLU
(1919 - 14 Haziran 2020)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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HABER DERGİSİ
MECLİS

MAYIS - HAZİRAN 2020 
SAYI: 248

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Resmî Yayın Organı

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA,  
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NIN 101. YILI 

KUTLU OLSUN

DEMOKRASİYE VURULAN DARBENİN 
ÜZERİNDEN 60 YIL GEÇTİ
(27 Mayıs 1960) 

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini,  
Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
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