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Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde düzenlenen 
törene TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop da katıldı.  
Açıklamaya, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez de video konferans ile 
katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “İşte Rabbim 
bize bambaşka bir yerde, hem 
de görülmedik zenginlikte bir 
kapı açtı. Yarın benzer kapılar 
başka yerlerde de önümüze 
açılacaktır. Çünkü artık bu alanda 
en üst lige çıkmış bir Türkiye var.” 
dedi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 21 Ağustos’ta 
Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi’nde 
düzenlediği toplantıda 
kamuoyunun merakla 
beklediği “müjdeye” 
ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Fatih Sondaj 
Gemimiz 20 Temmuz 
2020’de başladığı Tuna 
1 Kuyusu sondajında 
320 milyar metreküp 
doğal gaz rezervi 
keşfetmiş durumda.” 
dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
“BUGÜN  
GELECEK NESİLLERE  
ÖNEMLİ BİR MİRAS  
BIRAKACAĞIZ”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
düzenlediği toplantıda 
kamuoyunun merakla 
beklediği “müjdeye” ilişkin 
yaptığı açıklamada, bugün ülke 
bakımından tarihî öneme sahip 
bir müjdeyi paylaşmak üzere 
bir araya geldiklerini söyledi.

Enerjinin, kalkınmanın temel 
unsuru olmanın yanında 
millî bağımsızlığın gerçek 
anlamda tesisinde de çok 
büyük öneme sahip olduğunu 
belirten Erdoğan, “Ülkelerin 
ortaya koydukları vizyonların 
hayata geçebilmesi, enerji 
sektöründeki istikrarla 
orantılıdır. 

Dünyada son bir asırdır 
yaşanan hiç bir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, 
çekişme yoktur ki, gerisinde öyle veya böyle enerji 
hesabı yatmasın. Petrol ve doğalgaz sahalarının 
kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde 

milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi 
bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk 
oluk akan insan kanından daha değerli gören 
bu gayriinsani düzen hâlâ hükümranlığını 
sürdürmektedir.” diye konuştu. 

“Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 

tarihî bir gün yaşıyoruz. Karadeniz’de 
bulunan büyük doğal gaz rezervi 

Türkiye’nin, düşmanlarını imrendiren 
ve kaygılandıran, dostlarına da 
güç ve güven veren duruşunun 

önemli bir miladıdır. Cenabı Hakk’ın 
insanlara bahşettiği kaynaklara, hâlâ 

sömürgeci, zalimce bir yaklaşımla 
göz dikenler bilmelidir ki, Türkiye’nin 

kaynakları ve kazançları, daima 
tüm insanlığın faydası ve huzuru 

içindir. Geleceğe umutla bakmamızı 
sağlayan, büyük Türkiye ideali 

için kararlı adımlarla yürüyen 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı 
arz ediyorum. Böyle bir müjdenin 

gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese de ayrıca teşekkür 

ediyorum.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

• “İşte Rabbim bize bambaşka 
bir yerde, hem de görülmedik 
zenginlikte bir kapı açtı. Yarın 
benzer kapılar başka yerlerde 
de önümüze açılacaktır. Çünkü 
artık bu alanda en üst lige 
çıkmış bir Türkiye var.

• Sondaj ve sismik araştırma 
çalışmalarımızda en küçük 
bir dışa bağımlılığımız söz 
konusu değildir. Zaten öyle 
bir durum olsa bize nefes bile 
aldırmayacakları ortadadır. 
Yerli ve millî imkânlarla hareket 
ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

• Türkiye, tarihinin en büyük 
doğalgaz keşfini Karadeniz’de 
gerçekleştirdi. Fatih sondaj 
gemimiz, 20 Temmuz 2020 
tarihinde başladığı Tuna-1 
kuyusundaki sondajında 320 
milyar metreküp doğalgaz 
rezervi keşfetmiş durumda.

• Kuyudan elde edilen veriler 
aynı bölgede yeni doğalgaz 
keşiflerinin kuvvetle muhtemel 
olduğuna işaret ediyor. Yani 
bu ilk kuyuda bulunan rezerv, 
çok daha zengin bir kaynağın 
sadece bir parçasıdır. İnşallah 

devamı da en kısa sürede 
gelecek.

• Bu operasyonu tamamen millî 
imkânlarla gerçekleştirdik. 
Şimdi hemen tespit kuyuları 
açmaya başlayacak, ardından 
üretim konseptini belirleyip 
inşaat ve yapım işlerine 
geçeceğiz.

• Doğalgazın yüzeye çıkartılması 
ve sisteme aktarılması 
işlemleriyle birlikte bu 
kaynaktan fiilen istifade etmeye 
başlayacağız.

• Hedefimiz, 2023 yılında 
Karadeniz gazını milletimizin 
kullanımına sunmaktır. 
İnşallah benzer bir müjdeli 
haberi Akdeniz’den de 
bekliyoruz.

• Keşifler için söylenen o güzel 
sözü sondaj faaliyetlerimize 
uyarlayarak tekrarlamak 
istiyorum, ‘Her arayan bulamaz, 
ama bulanlar arayanlardır.’

• Ülkemizin enerji meselesini 
kökten çözmekte kararlıyız.

• Denizlerde ve karada daha 
çok arama yapıp neticeye 

ulaşarak, enerjide net ihracatçı 
konumuna gelene kadar bize 
durmak, dinlenmek yok.

• Kimsenin hakkına gözümüzü 
dikmeden, ama kimseye de 
hakkımızı yedirmeden 
hedeflerimize doğru yürümeyi 
sürdüreceğiz.

• Sakarya Gaz Sahası’ndaki 
keşiften sonra artık önümüzde 
çok daha aydınlık bir yol 
olduğuna inanıyoruz.  
Bugün gelecek nesillere 
önemli bir miras bırakacağız.

• Kanuni de devreye girdikten 
sonra Karadeniz’de sadece 
Fatih ile değil, Kanuni ile de 
yola devam edilecek. Belki yeri 
gelecek, Doğu Akdeniz’deki 
çalışmalarımızda farklı adımlar 
atacağız, çalışmalar yapacağız.  
Yani biz petrolde, doğal gazda 
varız diyeceğiz.

• Özellikle Avrupa Birliği, 
Yunanistan’ı şımartıp üzerimize 
salarken, sergilediği çifte 
standart sebebiyle bir 
kez daha kendi ilkelerine 
ihanet ettiğini, birliği ayakta 
tutan değerleri yıprattığını 
görmelidir.”
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Toplantıda, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş ve AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile diğer yetkililer hazır bulundu.
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“MİLLETİMİZ İÇİN TARİHÎ BİR GÜN, BİR DÖNÜM NOKTASI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Dolmabahçe Ofisi’nde 
Türkiye’nin, tarihinin en büyük 
doğal gaz keşfini Karadeniz’de 
gerçekleştirdiğini açıkladığı 
toplantıya katılan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, çıkışta 
gazetecilere konuştu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye için tarihî bir gün 
yaşandığını vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“Bir taraftan güncel olarak 
baktığımızda Türkiye’nin en 
büyük ithalatı enerji alanında; yıllık 
olarak muazzam paralar vermek 
zorundayız. 

Türkiye’de yıllardır, bizim 
çocukluğumuzdan beri 
düşündüğümüz şey şuydu: 
Türkiye’nin etrafında her yerde 
petrol var, burada yok. ‘Özellikle 
mi böyle bir şey yer altında 
kaybedilmiş, yok edilmiş?’ 
diye düşünürdük hep. Aranırdı, 
bulunamazdı. Şimdi elhamdülillah 
Cumhurbaşkanımızın  
liderliğinde ve kararlılığıyla, 
enerji bakanlarımız büyük gayret 

sarf ettiler, bütün Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarımız, 
Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığından mühendislerimizin 
hepsinin büyük gayretleriyle 
önemli bir sonuca ulaşıldı.  
Bu, anlaşılan, bir başlangıç. 
İnşallah bunun arkası da  
gelecek. 

Böylece Türkiye açısından, 
bütçemizin çok önemli bir kısmı 
için gider olan bir konuda Türkiye 
kendi kendine yetecek hale 
gelmiş olacak. 

Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun 
arkasında yatan şey, bu irade ve 
kararlılıktır. 

Millet yolunda samimiyetle, Hak 
yolunda samimiyetle çalıştığınız 
zaman, gayret gösterdiğiniz 
zaman Cenab-ı Hak size 
ummadığınız yerlerden yeni 
yollar, yeni imkânlar açıyor. 
Böyle bir imkân, böyle bir fırsat 
elhamdülillah millet olarak 
hepimizin sevineceği bir olay.” 

Hangi siyasi görüşten olursa 
olsun 83 milyonun, buna 

sevineceğini dile getiren Şentop, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Tabii, akademide eski tabirle 
müsteşrik, Batılı tabirle oryantalist 
denilen Batılı akademisyenler 
doğu, özellikle Osmanlı 
coğrafyası ve Türkiye üzerine 
çalıştığı zaman onlara oryantalist, 
müsteşrik denilirdi. Bu, farklı bir 
bakış açısı. Kendi çıkarlarına 
göre Türkiye’yi ve doğuyu 
değerlendiren bir bakış açısı. İşte 
bu oryantalist bakış açısıyla hâlâ 
Türkiye’yi anlamaya çalışanlar, 
milletimizin heyecanına, 
sevincine ortak olmadan bu 
meseleleri ele alanlar var. Zaman 
zaman bazı küçümseyen veya 
bu yapılan işin ve neticenin 
ehemmiyetini küçültmeye çalışan 
yaklaşımlar var. Bunlar önemli 
değil. Milletimiz için tarihî bir gün, 
bir dönüm noktası. Türkiye, enerji 
giderlerini ortadan kaldırdığı 
zaman çok daha büyük bir hızla 
büyüyecek, gelişecek. Refah ve 
kalkınma yolunda daha büyük 
adımlarla ilerleyeceğiz. 

Elhamdülillah diyoruz, 
milletimize şükranlarımızı, 
Cumhurbaşkanımıza 
teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”

TBMM Başkanı Şentop 
“Milletimiz için tarihî 

bir gün, bir dönüm 
noktası. Türkiye, enerji 

giderlerini ortadan 
kaldırdığı zaman çok 
daha büyük bir hızla 

büyüyecek, gelişecek. 
Refah ve kalkınma 

yolunda daha büyük 
adımlarla ilerleyeceğiz.”
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 “15 Temmuz hain darbe 
girişiminin temel sebebi 
Türkiye’nin dünyada söz 

söylemesini mümkün 
kılacak, mevcut küresel 

sistemin adaletsizliklerine 
itiraz edecek bir güç haline 

gelmeye başlamasıdır.
Bu direnişte milletimiz, 

mayasındaki 
kahramanlıkla bir kez daha 
tarihe nizam, coğrafyalara 

intizam veren asaletiyle 
parlamıştır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop



15 Temmuz 
Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü 
ve o destansı 
mücadelenin 
kahramanları 
darbe 
girişiminin  
4. yılında tüm 
Türkiye’de 
törenlerle 
anıldı.

15 TEMMUZ DESTANI 4. YILINDA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün dördüncü yılı dolayısıyla 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda şehitlikleri ziyaret etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabrine karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla 
15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis 
Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde düzenlenen anma 
programı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve dua edilmesinin ardından Şentop, 15 
Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan 
Şentop’a, Eski TBMM Başkanı ve Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile bazı 
milletvekilleri de eşlik etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makam aracından inişinde 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 
Onur Kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tören 
alanına geçti.

TBMM 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI’NDA  
TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler 

Anıtı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
dolayısıyla tören düzenlendi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 15 Temmuz 
2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın atıldığı 
alana kırmızı karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan törende, TBMM Camisi İmam 
Hatibi Kurra Hafız Mehmet Göregen Kur’an-ı Kerim 
okudu. Daha sonra TBMM Camisi İmam Hatibi 
Ahmet Yedekçi tarafından dua edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM 15 
Temmuz Anıtı önünde 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
kapsamında düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, sözlerine 
“İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu 
olduğumuz tüm şehitlerimize, 
özellikle de 15 Temmuz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum.” diyerek başladı.

• 15 Temmuz, asla sıradan 
bir darbe girişimi değildir. 
Arkasında çok büyük hesapların 
olduğu, gerçekleştiğinde ülke 
ve millet olarak bambaşka 
mecralara sürükleneceğimiz 
tarihî bir kırılma noktasıdır.

• 15 Temmuz, bu topraklarda 
yaşadığımız asırlar boyunca 
verdiğimiz varlık yokluk 

mücadeleleri zincirinin en son 
halkasıdır.

• Bazen tek bir kahraman koskoca 
bir milletin kaderini değiştirir. 15 
Temmuz’da ülkemizin dört bir 
yanında milyonlarca kahraman 
ortaya çıkmış ve kendileriyle 
birlikte tüm milletin geleceğine 
damga vurmuştur.

• Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 
ve o gece burada darbecilere 
duruşları ve sesleriyle meydan 
okuyan milletvekillerimiz 
dahi tek başına 15 Temmuz’u 
tarihimizin en önemli 
destanlarından biri yapmaya 
yeterlidir.

• 15 Temmuz’da deşifre olan 
FETÖ hücrelerinin hızla 
tasfiyesiyle, Türkiye, her alanda 

yepyeni ufuklara kavuşmuş, 
yepyeni hamleler içine girmiştir.

• Meclisiyle, 
Cumhurbaşkanlığıyla, 
diplomasisiyle, ordusuyla, 
altyapısıyla hem kendimiz, 
hem tüm dostlarımız için çok 
daha güçlü ve kararlı şekilde 
yolumuza devam ediyoruz.

• Özellikle koronavirüs salgını 
sonrası yeniden şekilleneceği 
anlaşılan yeni dünya düzeninde 
hak ettiğimiz yeri muhakkak 
almalıyız.

• Bizim nazarımızda hiçbir 
şey Türkiye’nin istiklalinden, 
vatanımızın istikbalinden, 
milletimizin birlik ve 
beraberliğinden daha kıymetli 
değildir.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop da törendeki 
konuşmasında, Türkiye’ye yönelik 
en kanlı ve hain teşebbüslerden 
biri olan, milletin kararlılığı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
dirayetli liderliğiyle mağlup 
edilen 15 Temmuz hain darbe ve 
işgal girişiminin 4. yılında, millete 
kasteden hain çetenin hedef 
aldığı Gazi Meclis’te bir araya 
gelindiğini ifade etti.

• “15 Temmuz hain darbe 
girişiminin temel sebebi 
Türkiye’nin dünyada söz 
söylemesini mümkün kılacak, 

mevcut küresel sistemin 
adaletsizliklerine itiraz edecek 
bir güç haline gelmeye 
başlamasıdır.

• Burada bir araya gelişimizin 
gayesi ve mânâsı, 15 Temmuz 
ihanetine geçit vermeyen 
kararlılığın hâlâ diri, o asil 
mukavemet ruhunun el’an cari 
olduğunu ilan etmektir.

• O gece, Türkiye’yi hedef alan 
hayâsızca akına, alçak darbe 
teşebbüsüne karşı milletimiz, 
cennet vatanını koruyan bir 
duvar ördü. Ve o duvar, bir 

hükümeti, bir meclisi değil, 
milletimizin istikbalini korudu.

• Türkiye’yi zayıf düşürmeyi 
amaçlayan yabancı menşeli 
projelerin distribütörlüğünü 
yapmak, ne siyasettir, 
ne gazeteciliktir, ne 
de entelektüellik veya 
akademisyenliktir. Bu olsa olsa, 
ihanettir.

• Bu direnişte milletimiz, 
mayasındaki kahramanlıkla 
bir kez daha tarihe nizam, 
coğrafyalara intizam veren 
asaletiyle parlamıştır.”
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” nedeniyle 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı’na çelenk bıraktı.
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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER, 
CUMHURBAŞKANLIĞI  
KÜLLİYESİ’NDE

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit 
yakınları ve gaziler onuruna verilen 
yemek davetine katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi 
Salonu’nda gerçekleştirilen yemekte 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“O gece milletimiz kadını erkeği, 
genci yaşlısıyla 83 milyon yekvücut 
olarak tarihe altın harflerle geçecek, 
asla unutulmayacak, üzerinde hep 
konuşulacak bir zafer kazanmıştır.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
ULUSA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
“15 Temmuz Millete Sesleniş 
Konuşması” gerçekleştirdi. 

“15 Temmuz hiçbir şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde ülkemizi 
işgal girişimiydi. 

Bunun için kendi ordumuzun 
içindeki teröristlerin kullanılmış 

olması, işgal girişimine alçakça bir 
ihaneti de eklemiştir. 

15 Temmuz gecesi, hürriyet 
aşığı bu millete zincir vurmayı 
tekrar denediler ve hamdolsun 
başaramadılar. 

Ezanımızı susturmak, bayrağımızı 
indirmek, Millî iradeyi ayaklar 
altına almak, geleceğimizi 
karartmak isteyen hainleri, şanlı 
bir direnişle hüsrana uğrattık.”
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MECLİS’TE “DEMOKRASİ 
NÖBETİ”

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından 81 ilden Ankara’ya 
getirilen sporcuların 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamındaki 
“demokrasi nöbeti” sona erdi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “15 Temmuz gecesinde 
somutlaşan ihanet, aslında tarih 
boyunca var olan anlayışın, ihanet 
karakterinin bir yansımasıydı.” 
dedi.

FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki 
hain darbe 
girişiminin 
dördüncü yılı 
dolayısıyla 
Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı 
tarafından 
81 ilden 
Ankara’ya 
getirilen 

sporcular darbe girişimi 
sırasında Meclis’in bombalanan 
yerlerini gezdi. Sporcular daha 
sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı 
önünde “demokrasi nöbeti”ni 
başlattı. 15 Temmuz şehitlerinin 
fotoğraflarının bulunduğu 
tişörtleri giyen sporcular, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle maske ve 
sosyal mesafe kuralına uydu. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 81 ilden Ankara’ya 
gelen sporcuların 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 

etkinlikleri kapsamında Mecliste 
gerçekleştirdiği “demokrasi 
nöbeti”ne katıldı. Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, 81 ilden 
Ankara’ya gelen sporcuların 
sembolik, ancak çok büyük 
anlamı olan bir işi Mecliste 
gerçekleştirdiğini söyledi.

15 Temmuz’un iki boyutuyla ele 
alınması gerektiğini dile getiren 
Şentop, birinci boyutunun millet-
devlet olarak karşılaşılan ihanetin 
büyüklüğüyle ilgili olduğunu 
belirtti. TBMM Başkanı Şentop, 
bu ihanetin asla unutulmaması 
gerektiğini vurgulayarak şöyle 
konuştu:

“15 Temmuz gecesinde ortaya 
çıkan, somutlaşan ihanet, 
aslında tarih boyunca var olan 
anlayışın, ihanet karakterinin bir 
yansımasıydı. Bu topraklarda 
şükür ki sayıları çok az olmakla 
birlikte bu millete, bu vatana 
ihanet içerisinde bulunan insanlar 
her zaman var olmuştur. Bunlar 
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15 TEMMUZ’DA DARBECİLERİN ZARAR VERDİĞİ ARAÇLAR MECLİSTE 

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe 
girişimi sırasında zarar gören 
araçlar Meclis’te sergilendi.

Darbe girişiminde hasar gören 
araçlar, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında 14 Temmuz’da 
Meclis’e getirildi. Sergilenen 
hasarlı araçlar arasında tanklar 
tarafından ezilen, uçak ve 
helikopterlerden açılan ateşle 
vurulan ticari taksi, polis araçları 
ve vatandaşlara ait otomobiller 
yer alıyor. Araçlarda tankların 
palet izleri ve mermi delikleri 
görülebiliyor.

yüz yıllar boyunca da vardı. 
İstiklal Harbi’nin başlangıcında, 
Erzurum’da, Sivas’ta kongreler 
yapılırken, daha sonra TBMM 100 
yıl önce açılırken, İstiklal Harbi 
devam ederken de bu şekilde, 
sayıları az olmakla beraber 
topluluklar vardı. Onlar zaman 
zaman bu memlekette darbe 
teşebbüsünde bulundu, millete 
karşı ihanet içerisinde bulundu. 
15 Temmuz bu ihanet anlayışının, 
fikrinin, hissinin, karakterinin 
aslında aşağı doğru alçalarak 
zirve yaptığı bir noktadır.”

Geçmişteki darbe ve darbe 
teşebbüslerinin bazı devletlerle, 
istihbarat örgütleriyle irtibatının 
bulunduğunu ifade eden 
Şentop, 12 Eylül 1980 gecesi 
darbe olduğunda, ABD Başkanı 
Jimmy Carter’ın tiyatroda bir 
oyun izlediğini, darbe haber 
verildiğinde kimlerin yaptığını 
sorduğunda “Bizim çocuklar.” 
cevabının verildiğini anlattı. 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bu darbeler ve 
darbe teşebbüslerini yapanlar 

bu milletin çocukları değil, 
başkalarının çocuklarıydı. 15 
Temmuz’da bütünüyle bu 
yabancı, Türkiye düşmanı 
yapıların taşeronluğunu yapan 
bir örgüt, yıllarca içimizde 
besledikleri bir örgüt bu darbe 
teşebbüsünde bulunmuştu. 
Milletimize, devletimize karşı 
ihanet hissiyatı içerisinde 
bulunan, karakteri ihanet 
olanları iyi anlamamız lazım. 
Türkiye’de hükümeti, iktidarı 
elde edebilmek, Türkiye’nin 
dışındaki bazı unsurların bu 
topraklarda temsilciliğini yapan 
gazetecisinden akademisyenine, 
siyasetçisine kadar, insanlar az da 
olsa mutlaka bulunmuştur; ama 
biz bu anlayışa karşı, bu ihanet 
hareketine karşı teyakkuz halinde 
bulunmak mecburiyetindeyiz. 
15 Temmuz’da bunu yaşadık. 
FETÖ uluslararası bazı 
yapıların, istihbarat örgütlerinin 
taşeronluğunu yapan bir örgüt. 
Kendilerine bu toprakları 
korumak için verdiği silahları, 
tankları, uçakları millete karşı 
çeviren ve millete karşı kullanan 
ihanet içerisindeki grubu 
milletimiz asla affetmeyecektir.”
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PARTİ LİDERLERİNİN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI

“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını, bunların arkasındaki güçleri lanetliyorum. Bunları kınamayıp 
hâlâ darbe girişimini normalmiş gibi göstermeye çalışanları da milletimize havale ediyorum. Bu hain 
darbe girişimini canları pahasına engellemek için şehadet şerbetini içen 251 şehidimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, mekânları cennet olsun. 2 binden fazla gazimiz vardı, onlara şükranlarımı sunuyorum.”

 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

“15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi 
uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ’nün, bu devletin kılcal damarlarına 
kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız.”

 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“Tam dört yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sirayet etmiş ipotek ve icazet altındaki dar bir kadro, 
devleti işgal, iç barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçmiştir.

15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü zalimlerin tetikçiliğini alenen üstlenip cani ve hain yüzünü hayâsız 
ve hunhar şekilde göstermiştir. 15 Temmuz’da ihanet, imanı yenememiştir. 15 Temmuz’da batıl Hakk’ı 
alt edememiştir. Millî birlik ve dayanışma ruhu, şerefsiz akını yerle bir etmiştir. Türk milleti vatanında 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez namus ve haysiyet müdafaası yapmıştır. O gece okunan 
selalar Türk milletinin istiklal sancağının manevi ve maşerî temsili olmuştur.”

 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:

 İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

“Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bugün, iktidarın 
unuttuğu bu aziz millet, o gün, istiklal ve istikbali için canını ortaya koydu. Devr-i iktidarlarında, Türk’ün 
devletini terör örgütüne teslim edenlere yazıklar olsun. Ve o devleti, sokaktan toplayıp getiren bu aziz 
millete, bir defa değil, bin defa selam olsun.”

“FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıl dönümünde, darbenin karşısında dururken 
canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. 
Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir.”

 DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN:

“Dört yıl geçti; ülkenin en büyük cürüm hareketinin, ihanet şebekesinin ülkenin bütünlüğüne, milletin 
egemenliğine, devletin bekasına saldırmasının üzerinden. Bir kez daha yıl dönümü vesilesiyle Şehitler 
Kervanına katılan 15 Temmuz’da şehit olanlarımızla birlikte tüm Şühedaya Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

 DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL:

“15 Temmuz, bu ülkeye karşı yapılan kirli hesapların, milletimizin azim ve fedakârlığı sayesinde altüst 
olduğu gündür. O gece alanlarda sadece bir veya iki partiye mensup insanlar yoktu. Her siyasi partiden, 
her ideolojiden insanı görmek mümkündü. AK PARTİ’li ile CHP’li, MHP’li ile Saadet Parti’li yan yana tankların 
önüne çıktılar ve bu girişime karşı göğüslerini gere gere mücadele ettiler.”

 SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU:
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında, 4 yıl önce, milletin ve güvenlik güçlerinin 
onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferiyle sonuçlanan hain 
darbe girişimi sürecinde yaşananlar, “15 Temmuz” temasıyla 
Kuleli Askerî Lisesi Yerleşkesi’nin duvarlarına yansıtıldı.
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MESAFE, 

TEMİZLİK



Muharebe Öncesi Anadolu’nun 
Durumu

Selçuklular 1040 yılında 
Gazneliler’e karşı elde ettikleri 
Dandanakan Savaşı sonrasında 
devletlerini Horasan merkezli 
olarak kurmuşlar ve civar 
memleketlere karşı fetih 
hareketlerine başlamışlardı. Bu 
toprakların içerisinde Anadolu 
en önemli mevkii oluşturmuştu. 
Anadolu’nun fethine dair 
teşebbüsler Selçuklu Devleti 
ile Bizans’ı Malazgirt Savaşı 
öncesinde de karşı karşıya 

getirmiş, ilk ciddi mücadele 
1048 yılında Pasinler Ovası’nda 
yapılmıştı. Selçuklu Devleti bu 
savaşta galip geldi ve Bizanslı 
komutan esir alındı. Anadolu’nun 
bir Türk yurdu haline gelmesinin 
son halkasını temsil eden 
Malazgirt Savaşı ise bu irili ufaklı 
mücadelelerin bir neticesini 
oluşturdu. 

1070 yılında Mısır üzerine sefere 
çıkan Sultan Alp Arslan, Bizans 
İmparatorundan gelen elçinin 
söyledikleri ile seferi durdurmak 
zorunda kaldı. Elçi, İmparatorun 

Malazgirt, Ahlat ve Erciş 
şehirlerinin Bizans’a bırakılmasını 
istediğini, aksi takdirde bu yerlere 
karşı büyük bir sefer başlatacağını 
ifade etmişti. Sultan Alp Arslan 
ise bu mektuba, “İşte biz hazırız, 
geleceği varsa gelsin ve bizden 
alacağı varsa alsın!” şeklinde 
bir cevap verdi ve elçiyi geri 
yolladı. Alınan istihbaratlarda 
Bizans İmparatoru’nun gerçekten 
Erzurum’a doğru yürümekte 
olduğunu haber alan Sultan Alp 
Arslan ve maiyeti, Mısır seferini 
durdurarak süratle Ahlat’a doğru 
yola çıktı. 

ANADOLU’NUN FATİHİ  
SULTAN ALP ARSLAN ve 
1071 MALAZGİRT SAVAŞI 
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13 Mart 1071’de İstanbul’dan 100 
bin kişinin üstünde bir ordu ile 
yola çıkan Bizans İmparatoru 
Diogenes önce Sakarya 
kıyılarına gelmiş, burada ordu 
formasyonunda bir düzenlemeye 
gitmişti. İyi savaşamayacağını 
düşündüğü asker ve subayların 
bir kısmını İstanbul’a gönderdi. 
Sayıca çok olan bu ordu içinde 
1200 kişilik muazzam bir mancınık 
kuvveti de bulunuyordu. Rumeli 
eyalet askerlerinden başka, 
Bulgar, Slav, Alman, Frank, Ermeni, 
Gürcü, ücretli askerler, Uz ve 
Peçeneklerden mürekkep olan 
Bizans ordusunun çoğunluğu 
piyade askerleriydi. Ancak bu 
büyük kütledeki ordu, disiplin ve 
eş zamanlı hareketten yoksundu. 
Ordunun meydana geldiği 
farklı gruptaki askerler arasında 
bir insicam olmadığı gibi, 
kumandanlar arasında da aynı 
hedefe yönelik bir birlik yoktu. 

Hızla Ahlat üzerine sefer 
vaziyeti alan Sultan Alp Arslan 
büyük muharebe öncesinde 
Bizans İmparatoru’nun Ahlat’a 
gönderdiği 30.000 kişilik kuvvet 
ile çarpıştı ve Bizans kuvvetleri 
bu muharebede bozguna 
uğratıldı. Bizanslı komutanın 
esir alındığı bu muharebede, 
aynı zamanda büyük bir haç da 
zafer alameti sayılarak Selçuklu 
Devleti’nin eline geçmiş oldu. 
Sultan Alp Arslan, haçı Bağdat’taki 
halifeye göndermesi için Vezir 
Nizamülmülk’e ulaştırdı. Böylece 
büyük mücadele öncesi yapılan 
irili ufaklı bütün harpler Selçuklu 
Devleti lehine neticelenmiş oldu.

Malazgirt Meydan Muharebesi 
(26 Ağustos 1071)

İnsicamdan yoksun Bizans 
kuvvetlerine karşın Sultan 
Alp Arslan’ın ordusu 4 bini 
hassa askeri, 10 bin gönüllü ve 
Selçuklu emir ve beylerinin 
kumandasındaki 40 bin akıncı 

kuvvetlerinden oluşmaktaydı 
ve toplamda 50-60 bin 
civarında idi. Süleyman Şah, 
Manşur, Porsuk, Bozan gibi 
seçkin komutanların idaresinde, 
zorluklara tahammülü yüksek ve 
çoğu bozkır muharebesine aşina, 
ok atmakta mâhir ve her birinin 
ayrıca bir yedek atı bulunan, seri 
manevra kabiliyetli süvarilerden 
oluşmaktaydı. Ayrıca, Artuk Bey 
gibi Türkmen beylerinin emrinde, 
akınlarla iyice pişmiş, cengâver 
ve hareket kabiliyeti yüksek 
Türkmen birlikleri de mevcuttu. 
Aynı amaca yönelik bir birlik 
içerisinde, müşterek gaza fikri 
etrafında halka olmuş bu Türk 
birliklerinin savaşta belirleyici 
rol oynadığı tarihî kaynaklardan 
anlaşılmaktadır. 

Ahlat’taki mücadeleden sonra 
Ahlat-Malazgirt arasında 
ordugâhını kuran Sultan Alp Arslan 
bazı askerleri tepeye yerleştirip 
Rahve Ovası’nı kontrol altına aldı. 
(24 Ağustos 1071) Görünüşte barış 
teklifinde bulunmak, hakikatte 
ise düşmanın durumuyla alakalı 
bilgi edinmek amacıyla Bizans 
İmparatoruna gönderdiği elçilik 
heyeti kendine ve ordusunun 
mevcuduna aşırı güvenen 
İmparator ve heyeti tarafından 
reddedildi. Alp Arslan elçi ile 
İmparatora gönderdiği teklifinde; 
“Ülkene geri dön, eğer barış 
arzu ediyorsan bunu Halife 
aracılığıyla yaparız, aksi takdirde 
biz azmimizle Allah’a içtenlikle 
bağlıyız ve işi O’na bırakırız” 
demiş, mağrur İmparator ise 
bu teklifi Selçuklu ordusunun 
acziyet içerisinde bulunduğuna 
yorarak “Ben bu üstün duruma 
pek çok para sarf ederek ve asker 
toplayarak eriştim, şimdi bundan 
asla vazgeçmem. Barış ancak Rey 
şehrinde yapılacaktır. Ben İslam 
ülkelerine, kendi ülkem gibi hâkim 
olmadan geri dönmeyeceğim.” 
şeklinde cevap vermişti. Bununla 
yetinmeyen İmparator, Sultan 

Alp Arslan’ın heyetine “İsfahan mı 
güzeldir, yoksa Hemedan mı?” 
diye de sormuş, heyet başkanının 
“İsfahan” cevabı üzerine İmparator 
“Hemedan’ın soğuk olduğunu 
haber aldık, biz İsfahan’da 
kışlayacağız, hayvanlarımız da 
Hemedan’da.” şeklinde mağrur 
bir eda ile cevap vermeyi tercih 
etmişti. Bu sözlere karşılık heyet 
başkanı İbnü’l Mahleban’ın Bizans 
İmparatoru’na verdiği cevap ise 
oldukça manidardı; “Hayvanlarınız 
Hemedan’da kışlayabilir, fakat 
sizlerin nerede kışlayabileceğinizi 
bilemem”. 

İmparator’un teklifi reddetmesiyle 
hızla savaş düzeni alan Sultan 
Alp Arslan, atlı kuvvetlerin bir 
kısmını pusuya yatırdı, 4 bin 
kişilik hassa askerini de merkez 
hattına yerleştirdi. Bizanslıların 
da savaş düzenine girmesiyle 
25 Ağustos 1071’de iki ordu karşı 
karşıya geldi. Aynı sırada Abbasi 
halifesi Kaaim-Biemrillâh da, 
Sultan Alp Arslan’ın muharebeyi 
kazanması için hazırladığı dua 
metnini bütün İslam dünyasına 
göndererek Cuma namazında 
minberlerden okuttu. 26 
Ağustos 1071 Cuma günü, bütün 
Müslümanların dua ettiği bir 
sırada düşmana saldırmanın 
faydalı olacağı tavsiyesine 
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uyarak Cuma namazını eda 
ettikten sonra “ölürsem kefenim 
olsun” dediği bir beyaz elbise 
ile askerlerinin karşısına çıkan 
Sultan Alp Arslan: “Ey askerlerim 
ve kumandanlarım. Daha ne 
zamana kadar biz azınlıkta, 
düşman çoğunlukta olmak 
üzere, böyle bekleyeceğiz? 
Ben, Müslümanların camilerde 
bizim için dua etmekte olduğu 
bu saatlerde düşmanın üzerine 
atılmak istiyorum. Galip 
gelirsek arzu ettiğimiz sonuç 
gerçekleşmiş olur, yenilirsek 
şehit olarak cennete gideriz. 
Bugün burada ne emreden bir 
Sultan, ne de emir alan bir asker 
var; ben de içinizden biri olarak 
sizinle birlikte savaşacağım; 
benimle gelmek isteyenler 
peşime düşsünler, istemeyenler 
serbestçe geri dönebilirler. 
Biz Müslümanların eskiden 
beri yapageldikleri bir gaza 

yapıyoruz.” şeklinde muhteşem 
bir konuşma yaptı. Heyecanla 
bu konuşmayı dinleyen asker 
ve kumandanlar ise hep bir 
ağızdan: “Ey Sultan, biz senin 
kullarınız, sen ne yaparsan biz 
de aynısını yaparız ve sana 
yardım ederiz, istediğin gibi 
hareket et.” sözleriyle konuşmayı 
taçlandırdılar. 

Sultan, konuşmasının hemen 
ardından eski bir Türk töresi 
gereği atının kolanını sıkıp 
kuyruğunu bağladıktan sonra ok 
ve yayını alarak silahlandı ve eline 
topuzunu aldı. Bütün asker ve 
komutanlar da aynı şeyi yaptılar 
ve ilk hücum başladı. 

Alp Arslan’ın kumandasında 
bulunan merkezdeki atlı kuvvetler 
tekbir ve boru sesleriyle 
Bizanslıları saldırıya zorlayan bir 
düzene geçtiler. Her harpte 

yaptığı gibi, daima büyük 
kuvvetlerle saldırıya geçen 
İmparator, taktik gereği çekilen 
Selçuklu süvarilerini izlemeye 
başladı. Bizanslılar pusulardaki 
atlı kuvvetlerin gerisine dek 
ilerleyince, Alp Arslan’ın savaş 
taktiği başarılı oldu. 

Geri çekilmekte olan merkez 
hattı karşı saldırıya geçtiği sırada, 
pusuda bekleyen süvariler de 
düşmanı süratle kuşatmaya 
başladı. 

Etraf bölgelere gönderdiği 
askerlerin kendisine yardıma 
gelmesini sabırsızlıkla bekleyen 
İmparator, ilk darbeyi yediği 
anda Bizans sağ kanat kuvvetleri 
arasında bulunan Uz ve 
Peçenek’lerin, reisleriyle birlikte 
soydaşları tarafına geçmeleri bu 
kanadın da bozguna uğramasına 
ve ikinci bir darbeye sebep oldu. 

Halife el-Kaaim Biemrillâh tarafından hazırlanan dua metni

Allah’ım, İslam sancağını yükselt ve İslam’a yardım et! Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak 
suretiyle onu mahvet! Sana itaat için, canlarını feda edip kanlarını sana tâbi olma hususunda akıtan senin 
yolunun mücahitlerini, onları kuvvetlendirerek yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından 
yoksun kılma! Müminlerin emîrinin burhanı olan Şehinşâhü’l Âzam’ın (Sultan Alp Arslan) senden dilediği 
yardımı esirgeme ki o, bu sayede hükmünü yürütür, şanını yayılır kılsın ve zamanın güçlükleri karşısında 
kolayca yerinde tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmek için onu lütufkâr ve her zaman 
etkili olan desteğinden yoksun kılma! Onun, kâfirlerin karşısındaki bugünkü günü, yarınına da yetsin. 
Ordusunu meleklerinle destekle, niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır. Çünkü o, Senin ulu 
rızan için rahatını terk etti; malı ve canıyla buyruklarına uymak amacıyla Senin yoluna düştü. Çünkü 
Sen, “Ey iman edenler, can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah’a 
ve onun Peygamberi’ne inanıyorsanız onun yolunda can ve malınızla savaşırsınız.” diyorsun. Senin 
sözün gerçektir. Allah’ım! O, nasıl Senin sözüne uyup şeriatının korunmasında gevşeklik göstermeden 
buyruğuna uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için gecesini gündüzüne 
katmışsa, Sen de ona zafer kısmet eyle, dileklerinde yardımcı ol, kaza ve kaderini onun için iyi ve 
hayırlı bir şekilde tecelli ettir! Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki, düşmanların her türlü hilelerini defetsin 
ve lütfunla bu koruyucu onu, güzel sıfatların içinde en emin ve sağlam ellerle muhafaza etsin! Yapmak 
istediği her işi ona kolay kıl. Böylece onun düşmana karşı giriştiği bu “Kutsal Hareket” zaferden ışık 
alsın ve şirk zümresinin, hak yollarını göremeyip sapıklıkta gözleri yumulsun. Ey Müslümanlar, doğru 
bir niyet, içten bir azim ve Allah’tan korkan temiz kalplerle ve ihlas bahçesinden nasip alan inançlarla 
onun için Allah’a yalvarıp yakarınız! Çünkü eksikliklerden yoksun olan yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey 
Muhammed, onlara ‘dualarınız olmasa, Rabbim size niçin değer versin’ de”. Ey Müslümanlar, onun 
şerefli olarak düşmanlarını mahvetmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine eriştirmesi 
ve amacına erişmesi hususunda Allah’a dua ve niyazda bulununuz. Allah’ım! Onun bütün güçlüklerini 
kolaylaştır ve şirki onun önünde boyun eğdir.
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Ermeni kuvvetleri de savaşa 
katılmayarak dağıldı. Dağılan 
orduyu toplaması ve bir araya 
getirmesi artık mümkün olmayan 
İmparator son anlara kadar 
mücadele etti ve hatta tarihî 
kaynaklar, elinden yaralandığını 
belirtmektedir. 

Çoğunluğu Türklerden oluşan 
sağ kanat kuvvetlerinin, beyleri 
ile birlikte Selçuklu ordusuna 
geçmesiyle Bizans ağır bir 
mağlubiyet aldı. 

Ancak asıl sebep, Sultan Alp 
Arslan’ın dikkatli bir sevk ve idare 
ile uyguladığı sahte ric’at, pusu ve 
uzak muharebe esasına dayanan, 
Bizanslılara tamamen yabancı 
savaş tarzı idi. 

Geceye kadar devam eden 
meydan muharebesi sonunda 
Bizans ordusunun büyük kısmı 
kılıçtan geçirilmiş, İmparator ve 
çok sayıda general esir alınmış, 

sadece firar edebilen bazı Bizans 
askerleri canlarını kurtarabilmişti. 

Tarihî kaynakların belirttiğine göre, 
huzuruna getirilen esirin Bizans 
İmparatoru olduğu anlaşılınca 
Sultan Alp Arslan İmparator’a bir 
savaş esiri olarak değil, bir misafir 
hükümdar olarak davranmış, 
yanına oturtmuş ve hatta uzun 
uzun konuşmuştu. 

Sultan Alp Arslan, İmparator’un 
savaş öncesi sulh müzakerelerini 
reddini tenkit etmiş, Bizans 
ordusunun askerî hatalarını saymış 
ve nihayet ona nasıl bir muamele 
beklediğini sormuş, İmparator 
Diogenes’in, ya öldürüleceği 
yahut zincire vurularak İslam 
ülkelerinde teşhir edileceği  
veya pek zayıf ihtimal affedilip 
bir naip, bir müttefik sıfatıyla 
memleketine gönderileceği 
cevabı üzerine Sultan Alp Arslan 
onunla dostluk kuracağını 
bildirerek teselli etmişti. 

Sultan Alp Arslan esir İmparator 
ile bir barış antlaşması da 
imzaladı. Kurtuluş akçesi olarak 
1.5 milyon altın verilmesi, yıllık 
360 bin altının Selçuklu Devleti’ne 
vergi olarak ödenmesi, Bizans’ın 
elinde bulunan Müslüman 
esirlerin serbest bırakılması, 
Bizans’ın gerektiğinde Selçuklu 
ordusuna askerî yardımda 
bulunması, Bizans’ın işgal altında 
bulundurduğu Antakya, Urfa, 
Menbiç ve Malazgirt kent ve 
kalelerinin Selçuklu Devleti’ne 
bırakılması ve İmparator’un 
kızlarından birini Sultan’ın 
oğluna verilmesi anlaşmanın 
hükümlerindendi. 

Muahededen bir gün sonra 
Sultan Alp Arslan, 100 hassa 
askerini yanına katarak Romanos 
Diogenes’i ve maiyetini İstanbul’a 
doğru uğurladı. 

Mağlubiyeti üzerine tahttan 
indirilip yerine VII. Mikhail Dukas’ın 
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imparator ilan 
edildiği Romanos 
Diogenes, 
Bizans kuvvetleri 
tarafından teslim 
alındıktan sonra 
Kütahya’da 
gözlerine mil 
çekildi ve hapse 
atıldı. İmparator 
Romanos 
Diogenes’in ertesi 
sene Kınalıada 
zindanında (1072 
yılı sonları) üzüntü 
ve ıstırabından 
ölmesi üzerine 
Selçuklu devleti 
lehine akdedilen 
anlaşma 
uygulanamadı. 

Harp sonrası İsfahan’a giden 
Alp Arslan, bütün İslam 
hükümdarlarına zaferi müjdeledi. 

Bu büyük zafer, bütün Müslüman 
memleketlerinde coşku ile 
karşılandı. 

Özellikle zafer mektubu 
Bağdad’a geldiği ve halifelik 
ileri gelenleriyle, hilafet sarayı 
önünde toplanan halka törenle 
okunduğu sırada, büyük şenlikler 
yapılmış, borular öttürülmüş, 
davullar çalınmış ve zafer takları 
kurulmuştu. 

Sadece İslam dünyasında değil, 
Batı’da da dikkatle izlenen bu 
zafer, takip eden senelerde 

Anadolu ve 
Suriye’de 
hâkimiyetin 
tamamen 
Müslüman Türkler 
eline geçmesi 
üzerine bütün 
Avrupa’yı bir araya 
getiren Haçlı 
seferlerine yol 
açacaktı. 

1071 Malazgirt Zaferinin 
Neticeleri

Malazgirt muharebesi Türk 
ve dünya tarihinin en önemli 
kırılma noktalarından biridir. Bu 
savaş sonrası büyük yara alan 
Bizans, artık, Türklerin Anadolu 
içlerine yaptıkları seferlere bir 
direnç gösterememiş ve Türk 
orduları hızla Ege ve Marmara 
kıyılarına kadar ilerleyebilmişlerdi. 
Anadolu’nun bir Türk yurdu 
olmasını sağlayacak olan 
Malazgirt Muharebesi, Sultan 
Alp Arslan ve şanlı ordusunun 
zamanın en önemli askerî ve 
siyasî gücüne karşı kazandığı 
büyük bir zaferdir. Tarih 
boyunca Türkler tarafından 

kazanılan onlarca meydan 
muharebesinden bugün elde 
ne kaldığı düşünüldüğünde 
Malazgirt zaferinin önemi daha 
açık görülebilir. Muharebenin 
ertesinde bir Türk yurdu haline 
gelen Anadolu’yu vatan edinen 
Türk boyları, İslamî akideler ile 
birlikte, eski bozkır yaşayışından 
ve telakkilerinden farklı hayat 
tarzını, düşünceyi, edebiyatı 
ve dünya görüşünü tanıma 
fırsatı edinmiş ve toprağa bağlı 
bir yaşam tecrübesine doğru 
adım atmıştı. Yerleşik hayata 
atılan bu adımla cihan tarihinde 
silinmeyecek tecrübe ve 
teşebbüslerin tatbik edilmesi, bu 
fetihle, Anadolu’nun vatan olması 
sayesinde mümkün olmuştu. Bu 
galibiyet, Anadolu’da müstakil bir 
devletin kurularak orada bulunan 
halkı Müslüman ettikten sonra, 
bütün Balkan Yarımadasını ve 
Macaristan’ı, Suriye, Mısır, Irak 
ve Kuzey Afrika’yı ve Karadeniz 
havzasını fethedecek, dünyanın 
en büyük ve istikrarlı siyasî 
organizasyonu olan Osmanlı 
Devleti’nin tesisini sağlayacak 
mühim hadiselerin mebdeini 
oluşturmuştur.

İmparator Diogenes tarafından Kınalıada’da yaptırılan ve 
hayatını kaybettiği Hristos Rum Manastırı
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Malazgirt Zaferi’nin  
949. yıl dönümü için 
26 Ağustos’ta Malazgirt 

Millî Park Alanı’nda kutlama 
programı düzenlendi. Programa 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
katıldı. 

Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıl 
Dönümü Kutlama Programı, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşma yaptığı platformda, 
“1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, 
Kutlu Yürüyüş 2071” yazısı ile 
tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin 
bayrakları yer aldı. 

Konuşmalardan 
önce Jandarma 
Mehteran Birliği 
konser verdi.

Programa 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı 
Fuat Oktay, 
Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Kültür 

ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da katıldı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN  
949. YIL DÖNÜMÜ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Malazgirt Millî Park 
Alanı’nda düzenlenen Malazgirt 
Zaferi’nin 949. Yıl Dönümü 
Kutlama Programı’nda konuştu. 

Ahlat’ta ecdadın mezarlarını 
ziyaretle başlayan ve gece geç 
saatlere kadar süren yoğun bir 
program icra ettiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ın 
sembollerinden biri olacak 
Gençlik Merkezi’ni açtıklarını, 
Okçular Vakfının düzenlediği 
etkinlikte gençlerin maharetlerine 
şahit olma imkânı bulduklarını 
anlattı. 

“Bu toprakların altında biz varız, 
üstünde de biz varız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu topraklarda bin yıldır 
karşılaştığımız bütün 
badirelerden Malazgirt ruhuyla 
kurtulduğumuzu belirterek, 
Kosova’da da, Niğbolu’da 
da, Haçova’da da aynı ruhla 
mücadele ettiğimizi anlattı. 
“Çanakkale’yi geçilmez yapan 
da bu ruhtu, İstiklal Harbi’nde 
yedi düvele karşı bu ruhla galip 
geldik, 15 Temmuz Destanı’nı 
da işte bu ruhla yazdık.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün de farklı cephelerde 
azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz 
mücadeleleri aynı ruha 
borçluyuz. Nasıl dün Türkistan’dan 
Anadolu’ya akan sadece 
fetih ordusu değil, adalet ve 
muhabbet kervanıysa bugün de 
gittiğimiz her yere bu erdemleri 
taşıyoruz. 

Bin yıldır Anadolu’daki her 
kesimden insanımızın kalplerinde 
kurulan o güçlü köprü, sonsuza 
kadar ayakta kalacaktır. 
Atalarımızın Anadolu’ya ektiği 
sevgi, muhabbet, kardeşlik 
ve dayanışma ruhu öylesine 

kök saldı, 
öylesine 
büyüdü ki 
bin yıldır 
bu hukuku 
bozmaya 
çalışanların 
hiçbirisi 
emeline 
ulaşamadı. 

Ne 
yaparlarsa 
yapsınlar, 
hangi çirkin 
kumpasa 
yönelirlerse 
yönelsinler 
her 
defasında 
milyonları 
karşılarında 
tek yürek 
olarak 
buldular. 
Çünkü 
biz bu 
toprakların 
emanetçisi değil, asıl sahibiyiz.

Bu toprakların altında biz varız, 
üstünde de biz varız. Yahya 
Kemal’e Paris’te olduğu bir 
dönemde Anadolu nüfusunun ne 
kadar olduğu sorulur. Merhum 
Yahya Kemal de o zamanki 
nüfusun neredeyse 3- 4 katı 
bir rakam söyler. Muhatapları 
‘Nüfusunun miktarını biz farklı 
biliyoruz.’ dediğinde ise Yahya 
Kemal, ‘Biz ölülerimizi de 
sayarız.’ diye cevap vermiştir. 
Bu toprakların üstünde ne varsa 
altında yatanların eseridir. 

Bin yıldır bu topraklarda kök 
salan kardeşlik, muhabbet 
ve dayanışma hukuku, tüm 
kışkırtmalara ve karanlık oyunlara 
rağmen sökülemedi, bundan 
böyle de sökülemeyecektir. 

Türkiye’ye yönelik ameliyat 
yapma hevesleri kursaklarında 

kalanlar, aradıkları fırsatı 
bulamayacaklardır. 

Siyasette, ekonomide, askerî 
alanda elde ettiğimiz her yeni 
başarı, geleceğimize daha 
güvenle bakmamızı sağlıyor.

Karadeniz’de keşfedilen doğal 
gaz rezervinin millete uzun 
zamandır ihtiyacı olan morali ve 
kaynağı sağladığını ifade eden 
Erdoğan, “Bu doğal kaynaktan 
elde edilecek gelir 83 milyon 
vatandaşımızın her birinin hayat 
kalitesinin yükseltilmesinde, 
ülkemizin hedeflerine daha hızlı 
ulaşmasında kullanılacaktır. 

İnşallah yeni müjdelerle bu 
başarıyı çok daha ilerilere 
taşıyacağız. Malazgirt’te başlayan 
büyük yürüyüşümüzün bu önemli 
durağı ufkumuzu derinleştirmiş, 
umudumuzu güçlendirmiş, 
azmimizi bilemiştir. 
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Rabbimizin önümüze açtığı bu 
hayırlı yolun bereketiyle artık, 
geleceğimize daha güvenle 
bakıyoruz.” dedi.

“Biz de ecdadımızın izinden 
gidiyoruz.”

Ahlat Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin de, hem Malazgirt 
Zaferi’ne, hem Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, hem de 
gençlere emanet edecekleri bir 
eser olarak ortaya çıktığını ifade 
eden Erdoğan, emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Tarım ve Orman Bakanlığının, millî 
parkın bitişiğindeki alana Sultan 
Alp Arslan’ın 442 metreye 275 
metre çapında büyük bir silüetini 
kazıdığını bildiren Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

• “Geleceğe bıraktığımız 
her eseri bu topraklara 
vurduğumuz kutlu birer 
mühür olarak görüyoruz. 
Hep söylediğim gibi, bizim 
siyasetimiz eser siyasetidir, 
hizmet siyasetidir. Tüm 

hayatlarını istismarla, 
riyakârlıkla, yalanla geçirmiş 
olanlar eser ve hizmet 
siyasetinin mânâsını elbette 
bilemez. 

• Milletin sevinciyle sevinmeyi, 
üzüntüsüyle üzülmeyi 
dahi beceremeyenlerin 
gönüllerinin bağlı olduğu 
mecralar açıkça ortadadır. 
Bu coğrafya hem bizim, 
hem insanlık için kutlu bir 
coğrafyadır. 

• Ecdadımız bu toprakları bize 
gece gündüz mücadele 
ederek, gerektiğinde kanını 
ve canını feda ederek 
vatan olarak bırakmıştır. Biz 
de ecdadımızın izinden 
gidiyoruz.

• Tarih, fethettiğimiz bütün 
beldelerde güveni, 
huzuru, hoşgörüyü ve 
refahı hâkim kılmak için 
milletçe verdiğimiz büyük 
mücadelelerin şahididir. 
Bugün dahi birçok 
şehrimizde bir arada 

görebileceğimiz farklı 
medeniyet sembolleri,  
bizim farklılıklarımızı 
zenginlik olarak gören 
kadim anlayışımızın birer 
tezahürüdür.

• Biz de ecdadımızın izinden 
giderek, ülkemizi ve ayak 
bastığımız her yeri imar 
ederek, adaleti tesis ederek, 
hakkı ve hukuku hakim  
kılarak gelecek nesillere 
emanet etmenin gayreti 
içindeyiz.

• Türkiye’nin artık sabrı 
sınanacak, kararlılığı,  
imkânları ve cesareti test 
edilecek bir ülke olmadığını 
herkesin görmesini istiyoruz. 
Yaparız diyorsak yaparız ve 
bedelini de öderiz. Varsa 
bedel ödeme pahasına 
karşımıza çıkmak isteyen, 
buyursun gelsin, yoksa 
çekilsinler önümüzden biz 
kendi işimize bakalım.

• Biz nasıl kimsenin toprağına, 
egemenliğine, çıkarına göz 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bitlis’te, Ahlat Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdiği törene 
katıldı. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
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dikmiyorsak, kendimize 
ait olanlardan da asla taviz 
vermeyeceğiz. Bunun için 
siyasi, ekonomik, askerî 
bakımdan ne gerekiyorsa 
yapmakta kararlıyız.

• Muhataplarımızı kendilerine 
çekidüzen vermeye, 
mahvolmalarına yol açacak 
yanlışlardan uzak durmaya 
davet ediyoruz.

• Bizans’ın vârisliğine bile 
layık olamayanların bugün 
yine arkalarına Avrupalıları 
alarak haksızlık, hukuksuzluk, 
korsanlık peşinde koşmaları 
tarihten ibret alamadıklarının 
işaretidir.

• Daha bir asır önce 
Anadolu’yu perişan bir 
şekilde terk etmek zorunda 
kalanların şimdi Ege’de 
sahte kabadayılık peşinde 
koşması, mezarlıkta 
ıslık çalma psikolojisinin 
tezahüründen başka bir 
şey değildir. Malazgirt 
Zaferi’nin 949. yıl dönümünü 
tebrik ediyorum. Sultan 
Alp Arslan’ı ve ordusunda 
bulunan askerlerinin her birini 
rahmetle yâd ediyorum. 
Bin yıldır bu toprakları 
vatanımız kılmak için 
canlarını ortaya koyan tüm 
şehitlerimize, gazilerimize, 
kahramanlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Okçular Vakfımızı, Malazgirt 
ruhuna sahip çıktıkları için 
tebrik ediyorum. 

Meclis Başkanımız Sayın 
Mustafa Şentop ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli’ye, 
Cumhur İttifakı’mıza verilen 
bu destek sebebiyle özellikle 
şahsım, partim ve milletim 
adına teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindeki 
dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ziyarette 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 31



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
28 Ağustos’ta Süleymanpaşa 

Belediyesi tarafından yaptırılan 
Rumeli İskelesi ve Selanik 
Meydanı açılış törenine katıldı. 
Meclis Başkanı Şentop, törende 
yaptığı konuşmada, Ağustos 
ayının Türkiye’nin zaferler 
kazandığı ay olduğunu söyledi.

Türkiye’nin tarih boyunca büyük 
zaferler kazandığını belirten 
Şentop, “Büyük zaferlerin ilkini 
Malazgirt’te kazandık. Sultan 
Alp Arslan ve kahraman ordusu 
tarafından kazanılan zaferle 
birlikte bütün milletlere‘ Biz tarih 
yazan bir milletiz.’ dedik. Böyle bir 
zafer çok az millete nasip olur. İki 

gün önce Cumhurbaşkanımızla 
Ahlat ve Malazgirt’teki 
programlarda ecdadımızın 
yaptıklarını bir kez daha hatırladık. 
Bıraktıkları izler ve eserlerle gurur 
duyduk.” diye konuştu.

Pazar günü de 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın hep birlikte 
kutlanacağını dile getiren 
Şentop, “Bin yıllık vatanımızı 
bize mezar yapmak isteyenlere 
karşı Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün liderliğinde 
kazandığımız Büyük Zafer’in 
98. yılını idrak edeceğiz. Bu 
mukaddes toprakların ebediyete 
kadar vatanımız olması için 
tereddüt etmeden canlarını 
veren şehitlerimize, gazilerimize 

rahmet, şükran ve minnetlerimizi 
arz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp, 
ortak günlerde bir ve beraber 
olmanın sevincinin yaşanması 
gerektiğini ifade eden Şentop, 
şunları kaydetti:

“Malazgirt de bizimdir, Mohaç da 
bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir, 
hepimizindir. Tarihimizin büyük 
olayları, başarıları, bayramlarımız 
hepimiz için ortak günlerdir. 
Siyasi görüş farklılıklarımıza 
göre güzel günlerimizi, tarihî 
başarılarımızı birbiriyle yarıştırmak 
doğru değildir. Salgın şartlarında 
kutlamalarımızı belli kısıtlamalar 
içerisinde yapıyoruz. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlamalarımız 
önceki yıllar yapıldığı gibi aynen 
gerçekleştirilecek. 

Bir yasaklama asla yoktur, 
olamaz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Siyasi 
görüş farklılıklarımıza göre güzel günlerimizi, 
tarihî başarılarımızı birbiriyle yarıştırmak doğru 
değildir.” dedi.

“MALAZGİRT BİZİMDİR, MOHAÇ BİZİMDİR, 
30 AĞUSTOS BİZİMDİR”
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TBMM Başkanı Şentop,  
“Türkiye gerek ekonomik, 
gerek askerî, gerekse 

siyasi kararlılığı bakımından 
haklarını, yetkilerini sonuna 
kadar koruyabilecek, kimseye 
yedirmeyecek bir kudrettedir.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 29 Ağustos’ta 
Süleymaniye Camisi’nin 
restorasyonu sırasında bulunan, 
Mimar Sinan’ın kaybolmuş 
vakfiyesindeki vasiyeti üzerine, 
Gürsoy Vakfı’nca kazanlarda 
pişirilen aşurelerin dağıtımı 
sonrası gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Doğu Akdeniz’le hiçbir bağlantısı 
olmayan, sınırı olmayan bazı 
ülkelerin de kendi çıkarları, 
menfaatleri için bölgedeki 
halkların çıkar ve menfaatlerini 
çiğneyerek gasbetmeye çalışma 
niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü 
görüyoruz.” dedi.

Bir gazetecinin “Özellikle 
Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz 
konusundaki yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusu 
üzerine Şentop, Doğu Akdeniz’de 
bir kaç aydır önemli gelişmeler 
olduğunu söyledi. 

Enerji kaynaklarının bulunma 
ihtimaline karşı gelişen bazı 
olayların yaşandığını aktaran 
Şentop, şöyle konuştu:

“Doğu Akdeniz’le hiçbir bağlantısı 
olmayan, sınırı olmayan bazı 
ülkelerin de kendi çıkarları, 
menfaatleri için bölgedeki 
halkların çıkar ve menfaatlerini 
çiğneyerek gasbetmeye çalışma 

niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü 
görüyoruz. 

Türkiye kimsenin hakkına, 
hukukuna talip değil. 

Kimsenin hakkından hukukundan 
bir bölüm, parça kendisine 
istemiyor. 

Fakat Türkiye kendi hakkını, 
hukukunu uluslararası hukuka 
göre bu bölgede, Doğu 
Akdeniz’de sahip olduğu hakkı 
ve yetkileri sonuna kadar koruma 
konusunda da kararlı. 

Yunanistan haksız bir davanın, 
olmayacak bir işin peşinde.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Giresun’da yaşanan sel 

felaketi nedeniyle başsağlığı 
mesajı yayımlayarak, bölgedeki 
hasarın giderilip kayıp 
ve kurtarılmayı bekleyen 

vatandaşlara en kısa sürede 
ulaşılması için devletin seferber 
olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, sosyal medya üzerinden 
yaptığı paylaşımda,  

“Giresun’daki sel felaketinde 
şehit olan askerimize ve hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Bölgedeki hasarın giderilip 
kayıp ve kurtarılmayı bekleyen 
vatandaşlarımıza en kısa sürede 
ulaşılması için devletimiz 
seferberdir.” ifadelerini  
kullandı.

GİRESUN İÇİN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI

“YUNANİSTAN HAKSIZ BİR DAVANIN,  
OLMAYACAK  
BİR İŞİN  
PEŞİNDE”
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Büyük Taarruz Öncesi  
Genel Durum

Sakarya Meydan Muharebesi’nde 
bozguna uğrayan Yunan ordusu 
asıl kuvvetlerini Eskişehir ve 
güneyde Afyon bölgesine 
yerleştirmişti. Batı Cephesi 
Komutanlığı, 200 km’yi bulan 
Eskişehir-Afyon hattında pozisyon 
alan Yunan ordusuna karşı genel 
bir taarruza geçebilmek için 
hazırlık safhasındaydı. Yorgun, 
yıpranmış, silah ve teçhizat 
yönünden büyük eksiklikleri olan 
ordunun organizasyonunda bu 

maksatla bazı düzenlemeler 
yapıldı. Büyük Taarruz’a bir hazırlık 
mahiyeti taşıyan Sakarya Meydan 
Muharebesi düşman kuvvetlerini 
savunma pozisyonuna iterken, 
Türk ordusuna da taarruz için 
hazırlık imkânı tanımıştı. 

Ordumuz, Eylül 1921’den beri 
Eskişehir-Afyon hattı karşısında 
bekledi. Taarruza hazırlık 
döneminde cephe birliklerinin 
eğitimine oldukça önem 
verilerek yapılan tatbikatlarla 
atış talimleri icra edildi. Yunan 
ordusu ile bu süreçte yapılan 

küçük muharebelerde zaman 
zaman düşman kuvvetleri üstün 
gelse de Türk ordusunun moral-
motivasyonunda herhangi bir 
olumsuz durum gözlenmedi. 
Yunan ordusunda baş gösteren 
huzursuzluklar ise daha ciddi 
idi ve bunlar Yunanlıların cephe 
gerisinde Türk halkına yaptıkları 
eziyet ve zulmü artırıyordu. 

Türk ordusu manevi 
yönden düşman kuvvetiyle 
kıyaslanamayacak ölçüde 
güçlü idi, ancak silah ve 
teçhizat açısından epey zorluk 

BÜYÜK TAARRUZ  VE 
ANADOLU’NUN DÜŞMANDAN 
TEMİZLENMESİ (30 Ağustos 1922)
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yaşıyordu. Büyük Taarruz öncesi 
ordunun silah ve cephanesi 
İstanbul’da depolarda bulunan 
silah ve cephanenin bazı 
yeraltı cemiyetler vasıtasıyla 
Anadolu’ya kaçırılması sayesinde 
envantere girebilmişti. Mesela, 
Haliç’teki silah deposunda I. 
Cihan Harbi sonrası çok fazla 
silah depolanmıştı. İngiliz işgal 
kuvvetlerinin denetimindeki bu 
depoya 1920 sonbaharında 80 
kişilik bir silahlı grup saldırmış 
ve iki deniz motoru ile depoya 
gelen bu vatanperverler İngiliz 
nöbetçilerini derdest ederek silah 
ve cephaneyi gece karanlığında 
motorlara taşımak suretiyle 
Karamürsel’e ulaştırabilmişti. 
Kaçırılan silah ve cephane bir 
kaynağa göre 56 bin mekanizma, 
320 makineli tüfek, 1500 tüfek, 
bir batarya top, 2000 sandık 
cephane, 10 bin takım elbise, 15 
bin matara, yüksek miktarda nal 
ve mıh ile 1000 tona yakın diğer 
askerî eşya idi.

Kaçırılan eşyalar yanında, işgal 
kuvvetleri tarafından kamaları 
çıkarılmak suretiyle kullanılamaz 
duruma sokulan toplar da Türk 
usta ve işçilerinin gayretleri ile 
işler hale getiriliyordu. Mesela 
Eskişehir demiryolu atölyesinde 
çalışan Ahmed Akar adındaki 
usta, arkadaşlarıyla en ilkel 
aletleri kullanarak top kaması 
yapıyordu. İmalathaneler, 
ordunun kasatura, bomba, 
fişek ve kılıç noksanlarını imal 
ederken, sıkıntısı çekilen silahlar 
ise Fransız, İtalyan ve Ruslardan 
tedarik ediliyordu. Ancak ihtiyaç 
duyulan silahların satın alımları adı 
geçen devletlerin müttefiki olan 
İngilizlerden gizli olarak ve zor 
şartlarda yapılabiliyordu. Mesela 
Fransızlardan satın alınan 1000 
hafif makineli tüfek, 100 kamyon 
ve birkaç uçak Fransız bandıralı 
gemilerle Karadeniz ve Mersin 
limanlarına getirilebilmişti. 

Taarruz Stratejisinin Planlaması 

Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen 
Büyük Taarruz’un hazırlıkları 
devam ederken Yunan ordusunu 
Anadolu’da imha edecek gün 
yaklaşıyordu. İmha stratejisinin 
ayrıntılarını görüşmek üzere 
27 Temmuz 1922’de Eskişehir’e 
gelen Mustafa Kemal ve Fevzi 
Paşalar cephe karargâhında 
plan üzerinde uzun görüşme ve 
tartışmalar icra ettiler. Hazırlıkların 
15 Ağustos’a kadar tamamlanması 
kararlaştırılan bu görüşmeden 
sonra, düzenlenen bir futbol 
maçını seyretmek bahanesiyle 
28 Temmuz 1922’de Akşehir’e 
ordu komutanları çağrılmış ve 
burada da plan üzerinde bazı 
görüşmeler gerçekleştirilmişti. 
1 Ağustos’ta kararlaştırılan 
stratejinin esası; düşmanı imha 
etmek ve Anadolu’dan tamamen 
çıkarmaktı. 

Büyük Taarruz planı en son 
20 Ağustos’ta Akşehir’de 
Başkomutan nezaretinde ve ordu 
komutanlarının da bulunduğu bir 
toplantıda görüşüldü. Genel bir 
taarruzun Türk ordusunu büyük 
tehlikeye atmak olabileceğine 
ve planın oldukça riskli olduğuna 
dair başta Nureddin Paşa 
olmak üzere bazı subaylardan 

aksi görüşler ortaya atılsa da 
Mustafa Kemal Paşa bütün 
sorumluluğu alarak topyekûn bir 
imha stratejisinden başka bir yol 
olmadığını düşünmüş ve taarruz 
planında herhangi bir değişikliğe 
gidilmemişti. 

Taarruz Başlıyor

26 Ağustos taarruzunun hemen 
öncesinde kıtalar gündüzleri 
köylerde ve ağaç gölgeliklerinde 
istirahate geçmişler ve sıkı 
önlemler sayesinde düşmanın 
cephe gerisinden istihbarat elde 
etmesine imkân verilmemişti. 
Bunun yanında ordunun 
taarruz edebilmesi için ihtiyaç 
duyulan yolların yapımı düşman 
kuvvetlerinin durumun farkına 
varmaması için diğer bölgelerde 
de icra edilerek bir örtme 
faaliyeti uygulandı. Bu gizlilik 26 
Ağustos günü Mustafa Kemal 
Paşa’nın Çankaya Köşkü’nde 
önde gelen siyasilere bir çay 
ziyafeti vereceğine dair şayiaların 
ortaya atılması ile de devam 
ettirildi. 

Silah ve teçhizat noktasında 
Yunan ordusu üstün ise de süvari 
kuvvetlerinin manevra kabiliyeti, 
ikmal faaliyetlerinin düzenliliği, er 
ve subayların moral-motivasyonu 

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 35

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



ve savaş kabiliyetleri açısından 
Türk ordusu düşman kuvvetlerine 
karşı daha üst seviyede idi. 

26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe 
yamaçlarında mevzi alan 
topçumuza verilen ateş emriyle 
topların gürlemesi kulakları sağır 
etmekteydi. 2 saatlik korkunç 
bombardımanla Yunan siperleri 
ağır zayiat aldı. Türk topçusunun 
isabetli atışları ve yerlerinden 
“Allah Allah” nidalarıyla düşmana 
atılan piyadelerimiz düşman 
kuvvetlerine büyük kayıp verdirdi. 

2 saatlik tahrip ve imha ateşiyle 
genel taarruz başlamıştı. Bu süre 
sonunda düşman mevzilerine 
girebilmiş askerlerimiz ileri 
harekâta devam ediyordu. 
Düşmanın, kaybettiği mevzileri 
tekrar geri alabilmek için 
karşı taarruzları ise başarısızdı. 
Süvarilerin bu başarılardaki payına 
da ayrı bir parantez açmak 
gerekir: Geceleyin düşmanın 
imkânsız olarak addettiği Ahır 
Dağı’ndaki dar geçitlerden 
geçerek ve sabahleyin 
Çayhisar’ın batısından düşmana 
hücum etmiş olan süvari askerleri 
hem düşman muhafızlarını savaş 

dışı bırakmış, hem de demiryolu 
ve telgraf hatlarını keserek 
düşman birliklerinin birbiriyle 
haberleşme imkânını ortadan 
kaldırmıştı. 

26-27 Ağustos’ta düşmanın 
ordumuzun sıklet merkezini 
tayin edememesi, süvari 
kolordumuzun düşman 
arkasını çevirebilmesi ve yarma 
harekâtında açılan gediklerin 
hızla taarruz eden askerlerimiz 
tarafından genişletilerek Türk 
ordusunun orada tutunabilmesi 
düşman birliklerinin büyük 
zayiat vererek geri çekilişinde 
önemli rol oynamıştır. Bu 
gelişmeler üzerine Yunan 
Başkomutan Hacıanestis, 
(Georgios Chatzanestis) General 
Trikopis’ten “düşman taarruza 
tekrar başlamıştır, ordu çöküyor 
ve askerler komutanlarını terk 
ediyor” şeklinde aldığı bir haber 
üzerine kuvvetlerine İzmir’e 
doğru geri çekilme emri verdi. 

Bilhassa Yunan ordusunun 27 
Ağustos’ta Eskişehir-Afyon 
hattındaki Belentepe, Çiğiltepe, 
Toklu Sivrisi mevzileri dikenli 
tellerle çevrili, istinat noktaları 

müstahkem ve gerekli 
yerlerde ikinci mevzilerin 
olması bakımından ele 
geçirilmesi zor mahallerdi. 
Tahkimatın kuvvetli 
olduğu, birçok yerde 
makineli tüfek yuvaları ve 
gözetleme yerleri parça 
tesirine karşı korumalıydı. 
Yunan komutanlarının 
fazlasıyla güvendiği 
bu noktalara ithafen 
yabancı bir gözlemcinin 
şu sözleri mevkiin zor 
ele geçirilebileceğini 
göstermekteydi: “Türkler 
bu mevzileri dört-beş 
ayda ele geçirirlerse bir 
günde düşürdüklerini iddia 
edebilirler.” Ancak, Türk 
ordusu iki günde Yunan 

ordusunun bu kilit mevzilerini 
yararak ele geçirdi. 

Afyon’un kurtarılmasıyla 
mevzilerinden atılan Yunan 
ordusunun yeni bir mevzide 
tutunmasını engellemek için Türk 
ordusu apansız bir takip harekâtı 
başlattı. 

Batı Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa, düşmanın aralıksız takip 
edilerek muharebeye mecbur 
edileceğini ve planın imha 
olduğunu verdiği emirle bir kez 
daha teyit etti. 

Ordu, 28 Ağustos sabahı 
Kocatepe’den Afyon’a ve 
öğleden sonra da Balmahmut’a 
intikal ederek burada düşman 
askerinden kalma ve tahrip 
edilmemiş erzak ve eşya 
depolarına el koydu. 

28 Ağustos ve 29 Ağustos 
muharebelerinin daha çok 
çatışmasızlık ve takip harekâtıyla 
geçmesi ve yapılan durum 
değerlendirmelerinde Yunan asıl 
kuvvetlerinin kuzey, güney ve 
güneybatıdan kuşatılmak üzere 
olduğu mütalaa edilmişti. 
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“Ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri!” 

Yunanlılara son darbeyi vurmak 
ve imha planını uygulamak için 
imkânlar artık mevcuttu. Batı 
Cephesi Komutanlığı tarafından 
1 ve 2. Ordu Komutanlıklarına 
verilen emirde “Dumlupınar’ın 
hızla ele geçirilerek Yunanlıların 
çekilme yollarının tamamen 
kesilmesi, İzmir doğrultusunda 
takibin aralıksız sürdürülmesi 
ve dağılmış olabilecek Yunan 
kuvvetlerinin de muharebeye 
veya teslim olmaya zorlanması” 
isteniyordu. Bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın sevk ve idare ettiği ve 
akşam geç saatlere kadar devam 
eden muharebelerde çember 
içine alınan düşman ordusu, asıl 
kuvvetlerinin tamamını kaybetti. 
Ölü, yaralı ve esir alınanlarla 
birlikte binek otoları, sayısız silah, 
cephane ve diğer araç-gereçler 
Türk silahlı kuvvetlerinin eline 
geçti. 

“Afyon-Dumlupınar Büyük 
Meydan Muharebesi” olarak 
adlandırılan bu galibiyetle 
Yunan kuvvetleri fazlasıyla zayiat 
vermişti. Sıra, Bursa istikametinde 

çekilen düşman birliklerini 
yok etmek ve Türk ordusunun 
bütün kuvvetiyle İzmir’e doğru 
hızla yürüyerek Anadolu’nun 
düşmandan tamamen 
temizlenmesine gelmişti. Mustafa 
Kemal Paşa’nın İsmet Paşa’ya 
verdiği ve ordulara yayınlanmak 
üzere verilen talimatta savaşın o 
anki durumu şöyle ifade edilmişti: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Orduları, Afyon-Dumlupınar 
Meydan Muharebesi’nde zalim ve 
mağrur bir ordunun temel varlığını 
inanılmayacak az bir zamanda yok 
ettiniz. Büyük ve necip milletimizin 
fedakârlıklarına layık olduğumuzu 
kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük 
Türk milleti, geleceğinden emin 
olmaya haklıdır. Muharebe 
meydanlarındaki maharet 
ve fedakârlıklarınızı yakından 
görüp takip ediyorum (…) Bütün 
arkadaşlarımın Anadolu’da daha 
başka meydan muharebeleri 
verileceğini nazar-ı dikkate 
alarak ilerlemelerinizi ve herkesin 
akıl kuvvetini ve yurtseverlik 
kaynaklarını kullanarak, yarışmayı 
bütün gücüyle sürdürmesini talep 
ederim. Ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri!” 

Batıya doğru çekilip toplanma 
imkânını kaybeden Yunan 
ordusu, askerlerin sağa sola 
dağılmasıyla Uşak ve batısına 
doğru çekilmeye başladı. 
Grek medeniyetiyle övünen 
Yunanlılar Türk ordusundan 
kaçarken köyleri yakmış, kadın 
ve çocuklara işkence yapmış, 
kaçırmış ya da öldürmüştü. 

Türk silahlı kuvvetleri ise bu 
vahşete karşı askerlerimize 
gönderdiği talimatta, kurtarılan 
bölgelerdeki Rum halkına 
asla aynı şekilde muamele 
edilmemesini sıkı sıkıya tembih 
etmekteydi. 2 Eylül’de Kütahya, 
3 Eylül’de İnönü ve 4 Eylül’de 
Salihli’deki takip harekâtı nihayet 
9 Eylül’de İzmir’e girilerek 
neticelenmek üzereydi. İzmir’de 
meskûn bazı Rumların askerimize 
açtığı ateşlere aldırış edilmeden 
süvari ve piyade birlikleri 
ilerlemeye devam etti.  
Teslim olan Yunan askerleri 
yanında, harbe devam eden 
düşman kuvvetleri Türk 
ordusunun verdiği fevkalade 
bir mücadele sonunda denize 
döküldü ve Anadolu tamamen 
düşmandan temizlendi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 

erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette 
bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki 
kortejde, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 

BÜYÜK ZAFER’İN 98. YIL DÖNÜMÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da yer aldı.

98 yıl önce bugün 
Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde 
gerçekleşen  
Büyük Taarruz,  
Türk ordusunun 
zaferiyle sonuçlandı. 
Büyük Taarruz, Büyük 
Zafer’in 98’inci 
yılı kutlamaları 
kapsamında, ilk 
tören Anıtkabir’de 
düzenlendi. Tören, 
devlet erkânının 
Aslanlı Yol’da 
yürüyüşüyle başladı.
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üyeleri, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, yüksek 
yargı organlarının başkanları, 
komutanlar, siyasi partilerin 
temsilcileri, bürokratlar ve diğer 
devlet erkânı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Atatürk’ün mozolesine ay yıldız 
motifli çelengi bıraktı. Saygı 
duruşunun ardından İstiklal Marşı 
okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
protokolde yer alan devlet 
erkânı, daha sonra Misak-ı Millî 
Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada 
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Bağımsızlığımızın müjdecisi 
olan Büyük Zafer’in 98’inci yıl 
dönümünde Zat-ı Âlînizi ve 
aziz şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle yâd ediyoruz. 

Bizlere emanetiniz olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yüceltmek, 
güçlendirmek, muasır 
medeniyetler seviyesinin de 
üstüne taşımak için çalışıyoruz. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını 
kutlayacağımız 2023’e ekonomik, 
askerî, siyasi ve diplomatik 
bakımdan daha güçlü, daha 

bağımsız, daha müreffeh bir ülke 
olarak girmekte kararlıyız. 

Suriye’den Libya’ya, 
Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, 
enerjiden terörle mücadeleye 
kadar farklı sahalarda elde 
ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin 
hak ve menfaatlerini koruma 
konusundaki irademizin en net 
göstergesidir. 

Türkiye bilhassa Doğu  
Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve 
şantaj diline boyun eğmeyecek, 
uluslararası hukuktan ve ikili 
anlaşmalardan kaynaklanan 
haklarını savunmayı sürdürecektir. 
Ruhun şad olsun.”
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“1071’de Malazgirt Zaferi ile 
Anadolu’nun mührünü eline 
alan irade ve kararlılık; 30 
Ağustos’taki büyük zaferle, tüm 
dünyaya tam bağımsızlık ve 
hürriyetin, milletimizin yüksek 
karakterinin ayrılmaz bir parçası 
olduğunu ilan etmiştir.”

“30 Ağustos 1922’de, bizzat Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
komuta edilen ve İstiklal 
Savaşı’nın nihai zaferi olan Büyük 
Taarruz’un 98. yıld önümünü idrak 
ediyoruz.

Aziz milletimiz, tarihi boyunca 
işgale ve tehdide boyun 
eğmeyen asalet ve kararlılığıyla; 
Millî Mücadele’nin peşpeşe 
gelen zaferlerine Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi ile altın bir 
halka eklemiştir.

Kuşkusuz tarihi anmak, kuru bir 
tekrarın ve içi boş yaklaşımların 
çok ötesinde anlamlar taşır. 
1071’de Malazgirt Zaferi ile 
Anadolu’nun mührünü eline alan 
irade ve kararlılık; 30 Ağustos’taki 
büyük zaferle, tüm dünyaya 

tam bağımsızlık ve hürriyetin, 
milletimizin yüksek karakterinin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ilan 
etmiştir.

Büyük Taarruz’da Gazi Mustafa 
Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri!” emriyle 
zafere erişen strateji ve akıl, 
bugün Akdeniz’de şekillenen 
büyük mücadele dikkate 
alındığında çok daha anlamlı hale 
gelmektedir.

Büyük zaferlerin ardından gücüne 
güç katarak yükselen ve bugün 
bulunduğu coğrafyada güçlü 
demokrasisi ve ekonomisiyle 
gıpta edilen, barışın ve 
adaletin umudu olarak görülen 
Türkiye; kendisine yönelik tüm 
gayrimeşru müdahaleler yahut 
planlar karşısında, bugün de 
aynı kararlılık ve azimle her 
türlü karşılığı verecek kudret ve 
cesarete sahiptir.

Irak’ta, Suriye’de, Kıbrıs’tan 
Libya’ya kadar Doğu Akdeniz’de 
ve meşru haklarının bulunduğu 
her yerde Türkiye; sömürgeci 

zihniyetin ve kaynaklara vahşice 
el koyma arayışında olan 
her türlü girişimin karşısında 
durmaya kararlıdır. Cürmüne 
ve geçmişine bakmadan, hem 
ucuz kabadayılık peşinde olan, 
hem de tüm dünyayı imdada 
çağıranlar ve onlara destek 
vaat edenler; aziz milletimizin 
tarihine ve en zor zamanlarda 
bile gösterdiği kahramanlıklara 
bir kez daha bakmalıdır. Her 
oyunu, her hamleyi ve tezgâhı 
bozacak gücüyle Türkiye, 
hukuk sınırları içinde haklarını 
müdafaa etmekten bir an bile 
geri durmayacaktır. Tekrar, bu 
Büyük Zafer’in yıl dönümünde, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, büyük zaferlerin 
ve hassaten İstiklal Savaşımızın 
tüm kahramanlarını, aziz 
şehitlerimizi ve Millî Mücadele’yi 
yürüten Birinci Meclis’in şerefli 
mensuplarını rahmet ve minnetle 
anıyor, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana bina girişinde 
gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı. Pandemi nedeniyle maske 
takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştılar.

Millî Savunma 
Üniversitesi harp 
okullarını başarıyla 
tamamlayan 
teğmenler 
diplomalarını 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
katıldığı törenle 
aldılar. Millî 
Savunma 
Üniversitesi Harp 
Okulları Diploma 
ve Sancak Devir 
Teslim Törenine, 
TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop da katıldı.

Millî Savunma 
Üniversitesi Harp 

Okulları Diploma ve 
Sancak Devir Teslim 

Töreni, koronavirüsle 
mücadele kapsamında 

önlemlerin yoğun 
olarak alındığı Kara 

Harp Okulu’nda yapıldı. 
TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop, dereceye 
giren öğrencilere 

diplomalarını verdi.
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Meclis Başkanlığı İstanbul 
Ofisi’nde basına 
kapalı gerçekleştirilen 

görüşme, 40 dakika sürdü. 
Görüşmede, Libya Devlet  
Yüksek Konseyi İkinci Başkan 
Yardımcısı Saffan el-Mosori, 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
İshak Gazel, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekilleri Abdullah Güler, 
Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç 
da bulundu. Şentop ve Mişri 
görüşmenin ardından basın 
toplantısı yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Libya Devlet Yüksek Konsey 
Başkanı Halid el-Mişri ile Meclis 
Başkanlığı İstanbul Ofisi’nde 
gerçekleştirilen görüşmenin 
ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Libya’da 
uluslararası hukuka ve Birleşmiş 
Milletler kararlarına aykırı olarak 
bulunan ve faaliyet gösteren 
çeşitli devletlerin, komşu Mısır, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa 
dahil olmak üzere hukuka, 

Libya’daki meşru hükümete ve 
kararlarına saygı göstermesini 
beklediğimizi ifade etmek 
isterim.” dedi.

Görüşmede, hem Libya’daki 
mevcut durum, hem de 
yeni gelişmelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunduklarını 
belirten Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin başından 
beri Libya halkının güvenliği, 
istikrarı, Libya’da önce ateşkesin 
sağlanması, daha sonra da 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile  
TBMM İstanbul Başkanlık Ofisi’nde 27 Ağustos’ta bir araya geldi.

“TÜRKİYE LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN 
YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’yi Vahdettin 
Köşkü’nde kabul etti.
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iç barışın temin edilmesi 
yönünde kararlılıkla desteğini 
sürdürdüğünü vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, uluslararası hukuka göre 
Libya’da meşru hükümet ile 
ilişkide olan ve ona destek veren 
tek devlettir. Biliyorsunuz Birleşmiş 
Milletler’in tanımış olduğu 
hükümetle siyasi iktidarla Türkiye 
anlaşmalar yapmıştır. Bugün 
Türkiye’nin Libya’da bulunmasının 
sebebi de uluslararası hukuka 
göre bu anlaşmalardır, bu 
zemindir. Hem darbecilere, hem 
de Libya’daki istikrarı ve iç huzuru 
bozmak için gayret gösteren 
kukla devletlere, taşeron 
devletlere, paralı askerlere, 
lejyonerlere Libya’nın istikrarını 
bozma konusunda müsaade 
etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda, 
Libya’daki meşru hükümetin ve 
Libyalı kardeşlerimizin yanında 
yer almaya kararlılıkla devam 
edecektir.”

Son günlerde Tobruk’taki 
Meclisin Başkanı Akile Salih ve 
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac 
arasında ateşkes mutabakatı 
gerçekleştirildiğini hatırlatan 
TBMM Başkanı Şentop, şunları 
söyledi:

“Biz bunun gerçekten kalıcı 
olmasını, Libya’da iç savaşın 
sona ermesi ve Libya’nın hem 
toprak bütünlüğünün hem 
siyasi bütünlüğünün sağlanması 
bakımından bir adım olmasını 
temenni ediyoruz. Ancak darbeci 
Hafter’in bu konudaki tutumunun 
birtakım şüphelere yol açtığını 
da ifade etmek isterim. Buradan 
çağrımız, Libya’da uluslararası 
hukuka ve Birleşmiş Milletler 
kararlarına aykırı olarak bulunan 
ve faaliyet gösteren çeşitli 
devletlerin, komşu Mısır, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Fransa dahil 

olmak üzere hukuka, Libya’daki 
meşru hükümete ve onun 
kararlarına saygı göstermesini 
beklediğimizi ifade etmek isterim. 
En kısa zamanda ateşkesin 
sağlanması ve siyasi birliğin, iç 
barışın sağlanmasına yönelik 
temennimi de tekrar ifade etmek 
isterim.”

Libya Devlet Yüksek Konseyi 
Başkanı Halid el-Mişri ise 
davetinden dolayı TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’a 
teşekkür ederek, Libya’da 
meşru hükümete destek veren 
TBMM’nin daveti üzerine 
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Trablus’a uygulanan abluka 
ve saldırıların durdurulması ve 
bertaraf edilmesi için Türkiye’nin 
büyük rol oynadığını dile getiren 
Mişri, şöyle devam etti: “Tabii ki 
bu saldırılar tamamen sona ermiş 
değil; ancak Türkiye’nin çabaları 
sonucu şu anda iyi bir durumda 
olduğumuzu söyleyebilirim. 
Türkiye’nin her zaman Libya’da 
barıştan, barışçıl bir çözümün 
bulunmasından yana olduğunu 
ve ateşkesin daimi olması için 

çaba harcadığını, özellikle başka 
ülkelerin bunu istemediğini 
söyleyebilirim. Libya Devlet 
Yüksek Konseyi olarak her zaman 
diyalog için hazır olduğumuzu 
söyleyebilirim. Aynı zamanda 
Temsilciler Meclisiyle de birlikte 
çalışmalarımız var. Şu anda görev 
için hazır bekleyen bir ekibimiz 
var.”Bu saldırıları durdurmak için 
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nin 
aldığı tavrı, diyalog ve barış için 
de sürdürdüğünü belirten Mişri, 
şöyle konuştu:

“Türkiye nasıl, kendisi gerçekten 
iyi bir tutumla ve azimle bu 
saldırıların durdurulmasında rol 
aldıysa yine aynı şekilde barışın 
sağlanması için de Türkiye’nin bu 
rolü üstleneceğini biliyoruz. Yine 
aynı şekilde Türkiye’nin, Libya’nın 
yeniden imarı için bütün çabaları 
harcayacağından eminiz. Türkiye 
bunları yaptıktan sonra Libya’nın 
her zaman demokratik, bağımsız, 
bir ülke olmasını istediğini de 
iyi bilmekteyiz.” Konukseverliği 
ve daveti için TBMM Başkanı 
Şentop’a teşekkür eden Mişri, 
Şentop’u en yakın zamanda 
Libya’da görmek istediğini dile 
getirdi.
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AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa 
Şentop, 27. Dönem 

2. Devre için TBMM Genel 
Kurulunda yapılan seçimi üçüncü 
tur oylamasında 328 oy alarak, 
yeniden TBMM Başkanı seçildi.

7 Temmuz’da TBMM Genel 
Kurulu’nda gerçekleştirilen 
oylamada AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Şentop 328, 
CHP Ankara Milletvekili Ahmet 
Haluk Koç 134, HDP İstanbul 
Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51,  
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili 
İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 

7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, 
üçüncü tur oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu olan 
301’in üzerinde oy alarak, yeniden 
TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulundaki  
3. tur oylamanın ardından Meclis 
Başkanlığına seçilen Mustafa 
Şentop, bir teşekkür konuşması 
yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Yüce Meclisin ve kıymetli 
milletvekillerinin destek ve 
takdiriyle seçildiğim bu şerefli 
görevi yürütürken, bu vazifeyi 
üstlendiğim süre zarfında, 
Türkiye’nin ali menfaatlerini, 

milletimizin hukukunu, sivil 
siyasetin ve demokrasimizin 
sıhhatini, yüce Meclisimizin 
izzet ve itibarını korumak için 
bütün gücümle çalışacağım ve 
uygulamalarım daima azami bir 
dikkatle bu istikamette olacaktır.” 
dedi.

Kendisini tekrar Meclis 
Başkanlığına layık gören bütün 
milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür 
eden Şentop, “Bu seçimde 
yarıştığım aday arkadaşlarımı 
da hem gösterdikleri gayretle 
demokrasimize yaptıkları katkı, 
hem de siyasi olgunlukları 
sebebiyle tebrik ediyorum. 
Aday arkadaşlarıma ve 

MUSTAFA ŞENTOP 
YENİDEN TBMM BAŞKANI
SEÇİLDİ
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TBMM Genel Kurulundaki TBMM Başkanlığı için yapılan üçüncü tur 
oylamada adaylar ve aldıkları oy sayıları

onları destekleyen sayın 
milletvekillerine çalışmalarında 
muvaffakiyetler diliyor, bu anlamlı 
yarış için kendilerine teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Seçim sürecinde açık destek 
iradesini ortaya koyan  
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’ye ve MHP grubuna 
mensup milletvekillerine, 
duydukları itimat için özellikle 
teşekkür eden Şentop, şöyle 
konuştu:

“AK PARTİ mensubu kıymetli 
milletvekili arkadaşlarıma, 
dostlarıma elbette şükran 
borçluyum. Hususen siyasete 
girdiğim ilk günden itibaren yol 
ve dava arkadaşlığını hayatımın 
en büyük iftihar sebeplerinden 
addettiğim AK PARTİ Genel 
Başkanı, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
tensipleri ve takdirleri sebebiyle 
şükranlarımı arz ediyorum.  
Şimdi artık seçim tamamlanmıştır. 

Bundan sonra, Anayasa, 
İçtüzük, diğer hukuk kuralları 

ve parlamento teamülleri 
çerçevesinde adalet ve 
tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet 
etmeye çalışacağımdan kimsenin 
şüphesi olmasın.”

Meclisin, 100 yıl önce istiklali 
tehdit altındayken asil ve onurlu 
bir direniş olarak doğan  
Millî Mücadele’nin merkezi 
olduğunu hatırlatan Şentop, 
“Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere istisnasız 
hepsini rahmetle, minnet ve 
şükranla andığımız Birinci  
Meclisin milletvekilleri, yalnızca 
bir yasama organı olarak 
çalışmamış, destansı istiklal 
mücadelemizi de yönetmiş ve 
yürütmüşlerdir.”  
diye konuştu.

“Milletimizin ümidi daima yüce 
Mecliste olmuştur.”

TBMM’nin 100. yıl dönümünün 
idrak edildiğini anımsatan Şentop, 
şöyle devam etti:

“Aziz milletimiz ve yüreği Türkiye 
ile atan bütün dostlarımız 

için Meclisimizin açılışının 
100’üncü yılını bir kere daha 
tebrik ediyorum. TBMM’nin 
100. yıl dönümünde ve bu 
vesileyle bir kez daha ifade 
etmeliyim ki asil milletimizin 
o güne kadar gösterdiği 
cesaret ve kahramanlığın bir 
hülasası, o günden sonraki 
kahramanlıklarının ön sözü 
sayabileceğimiz Millî Mücadele, 
tarihin bir döneminde yaşanmış 
bir hadise ve artık kapanmış bir 
fasıl değildir. Millî Mücadele, 
yalnızca bir çatışma süreci değil, 
aynı zamanda bir şuurun adıdır. 
Ve o şuur, elan milletimizin 
zihninde ve yüreğinde, bu yüce 
çatının altında bütün hayatiyetiyle 
var olmayı sürdürmektedir. O 
günlerden bu günlere, bütün 
zor zamanlarda, milletimizin 
ümidi daima bu yüce Mecliste 
olmuştur.” Bugün de milletin 
iradesinin tecelligâhı, en zor 
zamanlarda ümit bağladığı 
bir kurum olan Meclisin, 
devletin ve siyasetin teminatı, 
demokrasinin kalbi olduğunu 
vurgulayan Şentop, “Bize 
düşen en önemli görev, şanla, 

AK PARTİ  
Tekirdağ Milletvekili  

Mustafa Şentop  
328

HDP  
İstanbul Milletvekili  

Erol Katırcıoğlu  
51

CHP  
Ankara Milletvekili  
Ahmet Haluk Koç  

134

İYİ PARTİ  
Gaziantep Milletvekili  

İmam Hüseyin Filiz  
37
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şerefle, kahramanlıkla, fedakârlık 
ve vatanperverlikle mazisi 
şekillenmiş bu yüce Meclise 
layık olmak, Meclisimizin itibarını 
gözümüz gibi korumak, bu 
itibara halel getirecek her şeyden 
titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri 
olarak bu kutsal mekânı ortak 
aklın, millet maslahatının ve 
çözüm üretmenin, medenice 
konuşmanın ve tartışmanın 
merkezi haline getirmek 
vazifemiz olmalıdır. Faydasız, 
sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi 
yorarak tükettiğimiz zamanın 
en önemli kaybımız olduğunu 
hiçbir zaman unutmamalıyız.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

“Bu vazife benim için çok büyük 
bir mazhariyettir.”

Şentop, TBMM’nin, millette 
karşılığı olan her fikrin, telakkinin 
ve dünya görüşünün özgürce 
yer bulduğu bir mekân olduğunu 
söyledi. Türkiye’yi hedef almadığı, 
sivil siyasete kastetmediği 
ve şiddeti bir yöntem olarak 
benimsemediği müddetçe 
her siyasi fikir ve oluşumun, bu 
yüce çatı altında var olmayı 
sürdüreceğini belirten Şentop, 
şunları kaydetti:

“Yüce Meclisin ve kıymetli 
milletvekillerinin destek ve 
takdiriyle seçildiğim bu şerefli 

görevi yürütürken, bu vazifeyi 
üstlendiğim süre zarfında, 
Türkiye’nin ali menfaatlerini, 
milletimizin hukukunu, sivil 
siyasetin ve demokrasimizin 
sıhhatini, yüce Meclisimizin 
izzet ve itibarını korumak için 
bütün gücümle çalışacağım ve 
uygulamalarım daima azami bir 
dikkatle bu istikamette olacaktır. 
23 Nisan 1920’den bugüne 
kadar, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere Gazi 
Meclisimizde görev üstlenmiş 
bütün Meclis Başkanlarımızın, 
milletvekillerimizin aramızdan 
ayrılanlarını şükranla ve rahmetle 
anıyorum. 

Hayatta olan Meclis 
Başkanlarımıza, milletvekillerimize 
sağlıklı, huzurlu bir ömür 
diliyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlığına seçmek 
suretiyle hakkımda göstermiş 
olduğunuz itimat ve teveccüh 
için tekrar hepinize teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu vazife benim 
için çok büyük bir mazhariyettir 
ve yüce heyetinizin oylarında 
tecelli etmiş olan aziz milletimizin 
itimadıdır. Cenabıhak, beni sizlere 
ve aziz milletimize karşı mahcup 
etmesin.”

Yeniden TBMM Başkanı seçilen 
Mustafa Şentop, daha sonra siyasi 
parti temsilcilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına yeniden 
seçilen Şentop’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanlığına 
yeniden seçilen Mustafa 
Şentop’u telefonla arayarak tebrik 
etti.

İletişim Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’a 
telgraf göndererek de tebrik ve 
başarı dileklerini iletti.

Arnavutluk Meclis Başkanı 
Gramoz Ruçi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına 
yeniden seçilen Mustafa 
Şentop’a tebrik mektubu 
gönderdi

Arnavutluk Meclisi Basın 
Ofisi tarafından yayımlanan 
tebrik mektubunda Ruçi, 
“TBMM Başkanlığına yeniden 
seçilmeniz dolayısıyla Arnavutluk 
Meclisi ve şahsım adına, size, 
Türkiye’nin kalkınma, ilerleme 
ve parlamento yaşamı ile 
diğer demokratik kurumları 
pekiştirme misyonunuzu 
başarıyla tamamlamada başarılar 
diliyorum.” ifadelerine yer verildi. 
Arnavutluk Meclisinin dost 
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Türkiye’nin başarılarını 
takdir ettiğini belirten 
Ruçi, şöyle devam etti: 
“Bu vesileyle, kalkınma 
ve demokratikleşme 
yolunda daha fazla 
ilerlemenin, bölgede ve 
ötesinde barış, istikrar ve 
güvenliğe olan katkıyı 
artırmasını diliyoruz. 

Arnavutluk ve TBMM 
arasındaki mükemmel 
iş birliğinin çok yakında 
yeniden başlayacağına, 
genişletileceğine ve 
güçlendirileceğine 
olan inancımı dile 
getiriyorum.” 

Arnavutluk Meclis Başkanı 
Ruçi, mektubunda 
Şentop’u resmî ziyaret 
için başkent Tiran’a da 
davet etti.

Azerbaycan Millî Meclis  
Başkanı Sahibe 
Gafarova, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yeniden 
seçilen Mustafa 
Şentop’u kutladı

Sosyal medya 
hesabından açıklama 
yapan Azerbaycan  
Millî Meclis Başkanı 
Gafarova, TBMM Başkanı 
Şentop’u telefonla 
arayarak kutladığını 
ve başarılar dilediğini 
bildirdi. 

Gafarova, mevkidaşıyla 
iki kardeş ülkenin yasama 
organları arasındaki 
ilişkilerin bundan sonra 
daha da geliştirilmesi 
için yorulmadan 
çalışma niyetlerini ve 
kararlılıklarını tekrar teyit 
ettiklerini belirtti.
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AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi. Şentop, seçimin ardından milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Hayırlı olsun ziyaretleri

Yeniden TBMM Başkanlığına 
seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, 

Eski TBMM Başkanlarından  
Bülent Arınç ve Binali Yıldırım’ın 
yanı sıra, RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin,  Yargıtay Başkanı Mehmet 

Akarca, Millî Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk ve çok sayıda 
milletvekili hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP HACI 
BAYRAM CAMİSİ’NDE SABAH 
NAMAZI KILDI

TBMM’nin 27’nci Dönem ikinci 
devresi için yeniden Meclis 
Başkanı seçilen Mustafa Şentop,  
Hacı Bayram Camisi’nde sabah 

namazı kıldıktan sonra Hacı 
Bayram-ı Velî Türbesi’nde dua etti.

Şentop, sabah namazı vakti 
Ankara Valisi Vasip Şahin,  
TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, 
Altındağ Belediye Başkanı Asım 
Balcı ve bazı milletvekilleri ile 

Hacı Bayram 
Camisi’ne geldi.

TBMM Başkanı 
Şentop, Hacı 
Bayram Camisi’nde 
sabah namazını 
sosyal mesafe 
kuralına uyarak 
cemaatle kıldıktan 
sonra Hacı Bayram-ı 
Velî Türbesi’nde 
dua etti. 

Camiden ayrılırken 
gazetecilere 
açıklama yapan 
Şentop,  
TBMM  
Başkanlık  
seçimi ile birlikte  

Başkanlık Divanının da 
belirlendiğini anımsattı. 

Mustafa Şentop, “Meclisimiz için 
milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı 
hizmetler yapmayı Cenabıhak 
nasip etsin.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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Genel Kurulda 27. Dönem 
ikinci devre Başkanlık 
Divanı üyelikleri için  

7 Temmuz’da seçim yapıldı.

TBMM Başkanvekilliği:

AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul 
Milletvekili Celal Adan, CHP 
Kocaeli Milletvekili Haydar 
Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili 
Nimetullah Erdoğmuş, TBMM 
Başkanvekilliğine seçildi.

TBMM İdare Amirlikleri:

Seçim sonucunda TBMM İdare 
Amirliklerine, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin, AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Alpay Özalan, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, 

CHP Burdur Milletvekili Mehmet 
Göker, MHP Ankara Milletvekili 
Erkan Haberal ile HDP Gaziantep 
Milletvekili Mahmut Toğrul getirildi.

TBMM Kâtip Üyelikleri: 

TBMM Kâtip Üyeliklerine, AK PARTİ 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Emine 
Sare Aydın, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Rümeysa Kadak, 
AK PARTİ Kütahya Milletvekili 
İshak Gazel, AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili 
Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman 
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 
CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili 
Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne 
Milletvekili Enes Kaplan seçildi.

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI ANITKABİR’DE 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27’nci 
Dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleriyle  
16 Temmuz’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulunda 7 Temmuz’da yapılan 
seçimle yeniden başkan seçilen Meclis Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya 
Sadi Bilgiç, Celal Adan, Haydar Akar, Nimetullah 
Erdoğmuş ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle 
Anıtkabir’e geldi. Atatürk’ün mozolesine çelenk 
koyarak saygı duruşunda bulunan 
Şentop, daha sonra Misak-ı Millî 
Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir 
Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Gazi Meclisimizin ilk Reisi, 
Cumhuriyetimizin banisi; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 27’nci 
Dönem ikinci devre Başkanlık  
Divanı üyeleri olarak huzurundayız. 
Millî iradeden aldığımız yetki ve 
güç ile çerçevesi Anayasa’da çizilen 
yasama faaliyetlerimizi etkin ve 
verimli bir şekilde gerçekleştirmek 
için büyük bir feragat ve gayretle 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Gayemiz, devletimizin gelişip güçlenmesine hizmet 
edip, milletimizin huzur, güven ve refah içinde 
yaşamasını temin etmektir.  

Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak, bu 
uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi 
yapacağız. İstiklalimizi tehdit eden ve istikbalimize 
tesir eden her girişimin karşısında duracak, birlik ve 
kardeşliğimizi muhafaza edip millî hedeflere doğru 
sabır ve sadakatle yürüyeceğiz. 

Ruhunuz şad olsun.”

TBMM 
YENİ 
BAŞKANLIK 
DİVANI
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AYASOFYA-İ KEBİR  
CAMİ-İ ŞERİFİ  
İBADETE AÇILDI
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86 yıl 
sonra 
ilk cuma 
namazı
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İstanbul’un 
fethine kadar 
916 yıl kilise, 
1453’ten 1934’te 
alınan kararla 
müze oluncaya 
dek cami olarak 
kullanılan,  
86 yıl müze 
olarak 
hizmet veren 
Ayasofya’nın 
yeniden 
ibadete açılması 
dolayısıyla 
Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
dua programı 
düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz’da kılınan cuma 
namazıyla ibadete açıldı. 
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Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi, 86 yıl sonra kılınan 
cuma namazıyla ibadete 

açıldı. İstanbul’un fethine kadar 
916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te 
alınan kararla müze oluncaya 
dek cami olarak kullanılan, 86 
yıl müze olarak hizmet veren 
Ayasofya’nın yeniden ibadete 
açılması dolayısıyla Diyanet İşleri 
Başkanlığınca dua programı 
düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet 
İşleri Başkanlığınca camide 
düzenlenen dua programında, 
Kur’an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami 
içinde Kur’an-ı Kerim okudu. 
Erdoğan, Fatiha sûresini ve Bakara 
sûresinin ilk 5 âyetini okurken, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş program sonunda dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuduğu  
“Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih’in emaneti” başlıklı hutbeden:

• “Milletimizin derin bir yürek 
yarasına dönüşen hasreti sona 
eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz 
hamdüsenalar olsun.

• Ayasofya’nın ibadete açılması, 
başta Mescid-i Aksa olmak 
üzere, yeryüzünün bütün 
mahzun mescitlerinin ve 

mazlum müminlerinin can 
suyuna kavuşmasıdır. 

Ayasofya’nın ibadete açılması, 
iman ve vatan sevdasını her 
şeyin üstünde tutan aziz 
milletimizin, köklerinden aldığı 
manevi güçle sağlam bir 
istikbali inşa etme azmidir.”

• “Ey insanlar, Ayasofya Camii’nin 
kapıları, tıpkı Süleymaniye, 
Selimiye, Sultanahmet ve diğer 
camilerimiz gibi hiçbir ayrım 
gözetmeksizin Allah’ın bütün 
kullarına açık olacaktır. 

Ayasofya Camii’nin manevi 
atmosferinde inanca, ibadete, 
tarihe ve tefekküre uzanan 
yolculuk inşallah kesintisiz 
devam edecektir.”

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



4 minareden ezan okundu

Duaların ardından Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 
minaresinden 4 müezzinle 
ezan okundu, 86 yıl 
sonra kılınan ilk namazda, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin yanı sıra çok 
sayıda Müslüman saf tuttu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan da 
kadınlar için ayrılan bölümde 
namazını eda etti.

Alanlar cuma namazı 
vaktinden önce doldu

Cuma namazını Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde 
kılmak isteyen, İstanbul’un 
yanı sıra başka kentlerden 
ve yurt dışından gelenler, 

sabah erken saatlerden 
itibaren 11 yerde kurulan 
güvenlik noktalarından 
Ayasofya Meydanı’na alındı. 
Giriş noktalarında yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında ateş 
ölçümü ve maske kontrolü 
yapıldı.

İl dışından otobüsle gelen 
vatandaşlar, kendileri için 
park yeri olarak tahsis 
edilen Yenikapı Etkinlik 
Alanı’ndan İETT otobüsleriyle 
Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz 
taşındı. Vatandaşlar buradan 
yürüyerek namaz kılınacak 
alanlara ulaştı.

Namaz için belirlenen alanlar 
cuma namazı vaktinden 
önce doldu. Vatandaşlara 
seccade, dezenfektan ve 
su dağıtıldı. Mobil araçlar 
üzerine kurulan dev 
ekranlarla arka saflarda yer 
alan kişilerin alanı görmesi 
sağlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Camiydi, tekrar cami oldu.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl 
sonra kılınan cuma namazının 
ardından, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın türbesini ziyaret etti.

Türbenin girişinde basın 
mensuplarının sorularını 
cevaplayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 86 yıllık bir süreç 
sonunda, Cumhur İttifakı olarak 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ile gayretleri neticesinde, 
yargının artık hakikati görmesiyle 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 
aslına döndüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi 
ilanihaye inşallah cami olarak 
tüm inananlara hizmete devam 
eder. Ama bunun yanında da 
tüm insanlığın bir kültür mirası 
olarak da her dinden insanların 
gelip gezebileceği bir yer” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
gazetecinin “Şimdi de çok anlamlı 
bir ziyaret gerçekleştirdiniz” 
şeklindeki yorumu üzerine de 
“Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın kabrini 
ziyaret edelim istedik” ifadelerini 
kullandı.

Türbe çıkışında da basın 
mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Her 
şeyden önce tabii ki müzeye 
çevrilmiş olan maalesef 1934’te, 
Ayasofya’yı, bizim şu anda aslına 
Cumhur İttifakı olarak büyük bir 
gayretle döndürmüş olmamız, 
milletimizin 10 yıllara sâri özlemini 
gerçekleştirme bakımından çok 
çok önemliydi. Az önce resmî 

rakam olarak aldığım 350 bin kişi 
bugün Cuma namazına iştirak 
etmiş. Bu tabii çok çok önemli 
bir aşkın, aslında mahsulüydü. 
Bunu gerçekleştirmek ve ondan 
sonra içerideki bütün ibadeti, 
taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
organizesiyle gerçekleştirdik. 
Tabii şimdi bundan sonra 
içeride ve dışarıda Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızın yapacağı 
restorasyon çalışmaları var. 
Bu restorasyon çalışmalarıyla 
beraber Ayasofya’mızı inşallah 

çok daha farklı, çok daha anlamlı 
bir yapıya kavuşturmuş olacağız. 
Hep beraber biz, emeği geçen 
tüm kardeşlerime, gerek burada 
yargının ortaya koyduğu tavra, 
gerekse Cumhur İttifakı olarak 
ortaya koyduğumuz tavrın 
inşallah birlik, beraberlik içerisinde 
devamını da Allah’tan diliyorum.”

Ayasofya’nın açılışına atfen 
gerçekleştirilen türbe ziyaretinde 
duayı TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop gerçekleştirdi.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 57

MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK



TBMM Başkanı Şentop: 
“İstanbul’un aziz Fatihi’nin 
vasiyeti yerine geldi.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 
ibadete açılmasına ilişkin,  “Bu 
kutlu gün; Anadolu’nun, hatta 
dünyanın dört bir yanından 
Ayasofya’ya koşup gelen gönül 
erlerinin, neredeyse asra yaklaşan 
bekleyişlerin ve milletimizin 
tertemiz iradesinin tezahürü; 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin 
sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır.” 
ifadesini kullandı. 

Şentop, Twitter hesabından, 
“Allah’a sonsuz şükürler olsun, 
İstanbul’un aziz Fatihi’nin vasiyeti 
yerine geldi, emanet emin 
ellerde. Ayasofya artık müminlerin 
duası ve yönelişiyle mesud bir 
mabed.” paylaşımında bulundu.

Ayasofya’nın kıyamete kadar 
fetih şuuruyla ve diriliş neslinin 

gayretiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi olarak ayakta kalacağını 
vurgulayan Şentop, şunları 
kaydetti:

“Bu kutlu gün; Anadolu’nun,  
hatta dünyanın dört bir yanından 
Ayasofya’ya koşup gelen gönül 
erlerinin, neredeyse asra yaklaşan 
bekleyişlerin ve milletimizin 
tertemiz iradesinin tezahürü; 
Cumhurbaşkanımız Recep  
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 

Türkiye’nin sarsılmaz duruşu ve 
kararlılığıdır. 

Bugünkü hutbede ifade edildiği 
üzere, ‘İstanbul’un manevi mimarı 
Ebu Eyyub el-Ensarî Hazretleri 
başta olmak üzere, Ashâb-ı 
Kirâm’a, onların kutlu izinden 
gidenlere, Anadolu’yu bize vatan 
eylemiş, korumuş ve emanet 
etmiş olan bütün  
şehit ve gazilerimize  
selam olsun’.”
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Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan 
namaza kadınlar da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın yanı 
sıra Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan da kadınlar için 
ayrılan bölümde namaz kıldı. 

86 yıl sonra ibadete açılan 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’ndeki cuma namazına 
kadınlar da katıldı. Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı 
dolayısıyla kılınan ilk cuma 
namazına kadınlar, kendileri 
için ayrılan alandan katıldı. 

86 yıl sonra ibadete açılan 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nde kılınan namaza, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın yanı sıra Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un eşi Sabriye Şentop, 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un eşi 
Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur 
Yerlikaya, gazeteciler, yazarlar, 
akademisyenler ile şehit eşleri 
ve anneleri ile gaziler ve 
birçok kadın katıldı. 

Öte yandan, bugüne özel 
olarak ana bölümün sol 
tarafında kadınlar için ayrılan 
bölüme Türkiye’nin dört 
bir yanındaki camilerden 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
envanterine ait halılar 
getirilerek yere serildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yetkilileri, Ayasofya’nın ana 
bölümü içinde kadınlar için 
yer belirlendiğini ve gelecek 
günlerde kullanılmaya 
başlanacağını bildirdi..
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DANIŞTAY KARARI

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın 
camiden müzeye dönüştürülmesine 
dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını 10 Temmuz’da 
iptal etti. Ayasofya Camisi’nin, 
yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına 
devredilerek ibadete açılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, aynı 
gün Resmî Gazete’de yayımlandı.

“İnsanlığın ortak mirası 
Ayasofya”

Danıştay kararının ardından  
10 Temmuz’da millete sesleniş 
konuşması gerçekleştiren Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

• “İnsanlığın ortak mirası olan 
Ayasofya, yeni statüsüyle 
herkesi kucaklamaya, çok 
daha samimi, çok daha özgün 
şekilde devam edecektir.

• Türk milletinin Ayasofya 
üzerindeki hakkı, yaklaşık 
1500 yıl önce bu eseri ilk inşa 
edenlerden daha az değildir. 
Tam tersine, yaptığı katkılar 
ve güçlü sahiplenişi itibarıyla 
milletimizin, bugün insanlık 
mirasının en önemli eserleri 
arasında gösterilen Ayasofya 
üzerindeki hakkı daha fazladır.

• Halen ülkemizde ibadete 
açık 435 kilise, sinagog ve 
havra bulunuyor. Başka 
coğrafyalarda benzerine 
rastlayamayacağımız bu 
manzara bizim farklılıklarımızı 
zenginlik olarak gören 
anlayışımızın bir tezahürüdür. 

• Esasen, tek parti döneminde 
alınan bu karar, tarihe ihanet 
olmanın yanında, hukuka da 
aykırıydı. Çünkü Ayasofya 

ne devletin, ne de herhangi 
bir kurumun malı değil, vakıf 
mülküdür.

• Fatih İstanbul’u fethettiğinde, 
Roma İmparatoru unvanını 
da almış ve dolayısıyla Bizans 
hanedanı üzerine kayıtlı 
bulunan tüm emlake sahip 
olmuştur. İşte bu hukuka 
istinaden, Ayasofya da, Fatih’in 
ve onun kurduğu vakfın 
üzerine tapulanmıştır.

• Vatikan’ın müze haline 
dönüştürülerek ibadete 
kapatılmasını talep etmekle 
Ayasofya’nın müze olarak 
kalmasında ısrarcı olmak aynı 
mantığın ürünüdür. Bunun bir 
adım sonrası, insanlığın en 
eski mabedi olan Kâbe’nin 
ve yine kadim mabed 
Mescid-i Aksa’nın da müzeye 
dönüştürülmesi isteğidir.

• Bugün Ayasofya, inşa edildiği 
tarihten itibaren defalarca şahit 
olduğu yeniden dirilişlerinden 
birini yaşıyor.

• Ayasofya’nın dirilişi, 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe 
kavuşmasının habercisidir. 
Ayasofya’nın dirilişi, 
dünyanın dört bir yanındaki 
Müslümanların fetret devrinden 
çıkış iradesinin ayak sesidir.

• Ayasofya’nın dirilişi, 
şehitlerimizin ve gazilerimizin 
emanetlerine gerekirse 

canımız pahasına sahip çıkma 
kararlılığımızın remzidir.” 

“Milletimizin kalbindeki hasret 
sona erdi.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
10 Temmuz’da Mecliste 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Danıştay’ın verdiği kararın 
ardından Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı 
karar ile birlikte Ayasofya’nın cami 
olarak yönetiminin de Diyanet 
İşleri Başkanlığına verildiğini 
hatırlattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

• “Bu kararla, uzun zamandır 
milletimizin içinde, kalbinde, 
gönlündeki bir hasret sona 
ermiştir.

• Ayasofya bizim kuşağımızın, 
bizden önceki birçok 
kuşağın ideallerinde cami 
olarak açılması gereken bir 
yapı olarak her zaman yer 
almıştı. Bir hedef olarak, bir 
hayal olarak, bir rüya olarak 
yer almıştı. ‘Zincirler kırılsın, 
Ayasofya açılsın.’ sloganı 
bizim gençliğimizin, bizden 
önceki kuşakların en önemli 
sloganlarından birisiydi.

• Bir yapının, bir eserin dünya 
kültür mirasına dahil olması 
için müze olması gerekmiyor. 
Camiler de var, bu mirasa dahil 
olan.”
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BALKANLARDAN TBMM 
BAŞKANI ŞENTOP’A AYASOFYA 
MEKTUBU

Kuzey Makedonya  
Cumhuriyeti İslam Dinî Birliği 
Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir 
Efendi Fetahu, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’a gönderdiği 
mektupta, Ayasofya’nın  
ibadete açılmasından  
duydukları memnuniyeti dile 
getirdi.

Fetahu mektubunda, 24 
Temmuz’da kılınan cuma namazı 
ile ibadete açılan Ayasofya’nın, 
Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kararnamesiyle 86 yıl 
sonra cami olarak asli görevine 
dönüştürülmesinden mutlu 
olduklarını ifade etti.

Şakir Efendi Fetahu mektubunda, 
“Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülmesi başta Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları 

olmak üzere, 
hem Makedonya 
Müslümanları olarak 
bizleri, hem de bütün 
dünya Müslümanlarını 
ziyadesiyle 
sevindirmiştir. 

Bu tarihî olayın bütün 
dünya Müslümanları 
için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yıl dönümü 
dolayısıyla duygularını 
da aktaran Fetahu, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, dünya 
Müslümanları ve 
mazlumları nezdinde 
yükselen bir yıldız ve 
vazgeçilmez bir ümit 
kaynağı olduğunu 

vurguladı. 

Fetahu, mektubunda, 
TBMM Başkanlığına yeniden 
seçilmesinden dolayı da 
Şentop’u tebrik etti.

Kuzey Makedonya’daki 
merkezî camilerde cuma 
namazı öncesinde Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin açılması 
vesilesiyle şükür secdesi yapıldı 
ve dua edildi.

Mescid-i Aksa’nın avlusundan 
Ayasofya tebriği

Kudüs ve Filistin Müftüsü  
Şeyh Muhammed Hüseyin:  
“Biz buradan, Mescid-i Aksa’dan 
Ayasofya-i Kebir Camisi’nin 
dünya Müslümanlarına hayırlı 
olmasını diliyoruz. 

Allah’tan Ayasofya’yı ve tüm 
camilerimizi korumasını niyaz 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Ayasofya’nın Diyanet 
İşleri Başkanlığına 
devredilerek ibadete 
açılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararı 
10 Temmuz’da TBMM 
Genel Kurulunda okundu. 
Milletvekilleri kararı 
ayakta alkışladı.

TBMM Başkanvekili Celal 
Adan, Genel Kurulda, 
Ayasofya’nın Diyanet 

İşleri Başkanlığına devredilerek 
ibadete açılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı okudu. 
Kararı, milletvekilleri uzun süre 
ayakta alkışladı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Özlem Zengin, tarihî bir ana 
şahitlik edildiğini belirterek, 
uzun bir aradan sonra bir vakfa, 
İstanbul’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmet Han’a ve değerlere 
hürmete binaen Danıştayın 
verdiği kararla 1934’te müzeye 
dönüştürülen Ayasofya 
Camisi’nin, bugün asli görevine 
döndüğünü söyledi.

Bu manada çok büyük mutluluk 
duyduklarını dile getiren Zengin, 
“Sayın Cumhurbaşkanımıza 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu 
karar ile birlikte Ayasofya Camisi 
artık Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde bütün inananlar 
için ibadet alanı olarak hayatına 
devam edecek. Söyleyeceğim 
tek şey, hamdolsun.” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay, Ayasofya Camisi’nin tekrar 
ibadete açılmasının çocukluğunun 
ve gençliğinin ideali olduğunu 
ifade ederek, “Aziz milletimize 
ve İslam âlemine hayırlı 
olmasını diliyorum. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Danıştaya 
da bu konuda şükranlarımızı 
sunuyorum.” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat 
Dervişoğlu, Ayasofya’nın herkesin 
gençlik rüyası olduğunu söyledi. 
Ayasofya’nın yeniden cami 
olmasına vesile olanlara teşekkür 
eden Dervişoğlu, “Allah bize bütün 
değerlerimize sahip çıkmayı nasip 
etsin.” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel, Danıştaya Ayasofya 
ile ilgili davanın defalarca 
açıldığını, Danıştayın davayı her 
reddedişinde, “Bu bir Bakanlar 
Kurulu kararıdır. Bakanlar 
Kurulunun yetkisindedir.” 
dediğini aktardı. Ayasofya’nın, 

herkesin hakkıyla ibadet etmesi 
gereken bir yer olduğunu 
vurgulayan Özel, “Ayasofya, 
tarihsel bir insanlık mirasıdır. 
Bundan sonraki süreçte Diyanet 
İşleri Başkanlığının, geçmişten 
devraldığımız ve torunlarımız 
için bize emanet olan buranın 
tarihsel, kültürel ve çok değerli 
mimari özelliklerine zarar 
verilmeden bu işlemi yapması 
yönünde hassasiyet göstermesini 
istiyoruz.” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral 
Danış Beştaş, Ayasofya’nın 
tarihsel, kültürel bir insanlık 
mirası olduğunu anımsatarak, 
“Önemli, kıymetli bir ibadethane. 
Bugün toplumu ayrıştıran değil, 
bütünleştiren bir amaca hizmet 
etmesini temenni ediyorum.” 
dedi.

Meclis Başkanvekili Celal 
Adan ise “Gazi Meclisimiz 
bağımsız, ezanı hür, bayrağı 
hür Türk Devleti’ni kurmuş bir 
Meclistir. Ben de milletimizin 
hakkı olan Ayasofya’nın 
camiye dönüşmesini Meclis 
kürsüsünden açıkladığım için 
Allah’a şükürler olsun. ‘Ayasofya 
sizin değildir.’ diyenlere karşı 
TBMM’de yüreğimizi tam ortaya 
koyarak ‘Bizimdir.’ diyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM GENEL KURULUNDA 
AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASI 
KARARI OKUNDU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından, “Mavi 

Vatan”, “Oruçreis” hashtagı ile 
paylaştığı mesajında, “Mücadele 
azmini tarihin her devrine 
cesaretiyle nakşetmiş ve var 
olma hakkını, mücadelesiyle 
tasdik ettirmiş aziz milletimizin 
Mavi Vatan’daki kahraman 
evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, 
milletimizin bahtı gibi açık olsun.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında, FETÖ’nün 
15 Temmuz hain darbe 
girişiminin 3. yıl dönümü olan 
2019’da TBMM’nin 15 Temmuz 
özel oturumunda yaptığı 
konuşmasından bir bölüme de 
yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, bu 
konuşmasında, “Dostlarımız 

müsterih, düşmanlarımız 
haberdar olsunlar ki işgal veya 
ilhak niyetine bu milletin vereceği 
karşılık, ne zaman olursa olsun 
100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz 
gecesinden farklı olmayacaktır. 
100 yıl önce memleketin bir 
kısmı işgal altındayken, milletimizi 
harekete, ordularımızı taarruza 
geçiren ‘İlk hedefiniz Akdeniz’dir, 
ileri!..’ emri, hâlâ diridir, etkilidir 
ve lüzumu halinde yerine 
getirilmesi mecburi bir vazifedir. 
100 yıl önce manda ve himaye 
peşinde koşanlara rağmen tam 
bağımsızlık iradesinde olanlar 
nasıl kazandıysa, bugün de 
aynısı olacaktır. Türkiye, büyük 
bir devlettir. Kendisine dostane 
uzatılan her eli sıkmaya, adalete 
dayalı her teklifi müzakere 
etmeye ve milletinin şerefini 
hesaba katan her teklifi kabule 
hazırdır. Aksine tavırların ve 

dayatmaların bu yüce kapıda 
alıcısı yoktur, olmayacaktır.” 
değerlendirmesinde bulunmuştu.

ŞENTOP: “TÜRKİYE, MAVİ 
VATAN’DAKİ HAKLARINI 
KORUMAKTA KARARLIDIR”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından Yunanistan ve 
İsrail’in Mavi Vatan’a karşı tavırları 
sebebiyle 12 Ağustos’ta bir mesaj 
yayımladı.

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

“Uluslararası alanda hukuk 
tanımazlığıyla meşhur iki 
devletten biri olan İsrail, diğer 
uluslararası sabıkalı devlet 
Yunanistan’a destek vermiş... 
Bozacının şahidi şıracı… 
Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’ye 
karşı haksız ve yanlış tavır alan 
Yunanistan’a kim destek olursa, 
bilsin ki iki yanlış bir doğru etmez! 
Türkiye, Mavi Vatan’daki haklarını 
korumakta kararlıdır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Oruç Reis 
sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama 
çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına 
ulaşması üzerine 11 Ağustos’ta destek mesajı paylaştı.

“YOLUNUZ, MİLLETİMİZİN BAHTI 
GİBİ AÇIK OLSUN”
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TBMM Genel Kurulunda, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
(TSK) yürürlükte olan disiplin 

nizamında ihtiyaç duyulan 
düzenleme ve değişikliklerin 
yapılması ile harekât etkinliğinin 
artırılması için hazırlanan kanun 
teklifi 16 Temmuz’da kabul 
edilerek, yasalaştı. 

 Ɇ Astsubay kıdemli başçavuş 
rütbesindeki personelin 55 
olan rütbe yaş haddi 60 
yaşına kadar uzatılabilecek.

 Ɇ Türk Silahlı Kuvvetleri için 
muvazzaf astsubay kaynakları 
arasına yedek astsubaylık da 
ilave edilecek.

 Ɇ Suriye hudut birliklerinde 
alınan ve alınacak önlemler 
sonucunda Hatay ve 
Gaziantep’te görevlendirilen 
personel, geçici görev 
gündeliğinin verileceği azami 
sürelerden istisna tutulacak.

 Ɇ Sözleşmeli erbaş ve erler, 
görevli oldukları birliğin 

günlük faaliyet programını, 
görevlerini ve emniyetini 
aksatmayacak şekilde, hafta 
içi mesai sonrası ve hafta 
sonu görev yerlerinden 
ayrılabilecek.

 Ɇ Disiplin kurulları tarafından 
erbaş ve erlere verilen 
hizmetten men cezası, 
disiplin amirleri tarafından da 
verilebilecek.

 Ɇ Sözleşmeli erbaş ve erler de 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
istihdam edilen devlet 
memurları ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubu diğer 
personelde olduğu gibi 
aile yardımı ödeneğinden 
faydalandırılacak. 

 Ɇ Harp Akademileri ve Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin 
kapatılması dolayısıyla buna 
ilişkin uyum düzenlemeleri 
yapılacak ve yeni kurulan 
Millî Savunma Üniversitesinin 
teşkilat yapısı dikkate 
alınarak, bağlılarında yapılan 

eğitim sonucu personele 
verilecek kıdemler yeniden 
düzenlenecek.

 Ɇ Genelkurmay Başkanlığı 
ile kuvvet komutanlıkları 
teşkilatında kurulan disiplin 
kurullarının kararlarına karşı 
yapılan itirazı, Millî Savunma 
Bakanlığı teşkilatında kurulan 
disiplin kurulu inceleyecek.

 Ɇ TSK’de farklı statülerde 
görev yapan personelin 
tecrübelerinden daha etkin 
şekilde faydalanılabilmesi 
ve meslekî motivasyonunun 
artırılması amacıyla statüler 
arası geçiş sınavlarına ilave 
müracaat hakkı verilecek.

 Ɇ Askerî öğrencilerin harçlıkları 
günün şartlarına göre 
artırılacak. Bu artıştan, ilgili 
kanunlarda askerî öğrenci 
harçlığı ödenmesi hüküm 
altına alınan Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi ile 
Polis Meslek Yüksek Okulu 
öğrencileri de yararlanacak.

ASKERÎ ALANDA DÜZENLEMELER 
İÇEREN KANUN TEKLİFİ 
TBMM GENEL KURULUNDA  
KABUL EDİLDİ
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“Türkiye’nin Otomobili”nin 
üretileceği, Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu 

(TOGG) Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama 
Töreni, 18 Temmuz’da Bursa’nın 
Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi. 

Törene Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, törendeki 
konuşmasında, 60 yıllık hayali 
gerçeğe dönüştürme yolunda 
tarihî bir adım atılan böyle bir 
günde katılımcılarla beraber 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında şu mesajları verdi:

• “Türkiye’nin otomobili sadece 
ülkemizde değil, dünyanın 
birçok yerinde ses getirdi. 
Bilhassa milletimiz on yıllardır 
hasretini çektiği bu projeye 

büyük bir ilgi ve teveccüh 
gösterdi.

• Ülkemizin büyümesinden, 
güçlenmesinden, öz güveninin 
artmasından rahatsızlık 
duyanlar, hemen yoğun bir 
karalama kampanyası başlattı.

• Milletimizin bu beklentilerini 
boşa çıkarmamak için 

koronavirüs salgınına rağmen 
gece gündüz demeden çalıştık, 
çabaladık. Tüm dünyanın 
yatırımlarını durdurduğu veya 
askıya aldığı bir dönemde 
Türkiye olarak sağlıktan ulaşıma, 
tarımdan sanayi, enerji, çevreye 
kadar her alanda projelerimize 
hız verdik.

• Daha tasarım aşamasında 
bu güzel eseri öldürmeye 
çalışanlara hep birlikte en güzel 
cevabı veriyoruz.

• Denizin dibinden inci çıkarmak 
isteyen, vurgun yemeyi 
göze almalıdır. Öyle derler. 
Ülkemizin bekası, milletimizin 
huzuru için kefenimizi giyerek 
çıktığımız bu kutlu yolda biz 
de vurgun yemeyi göze aldık 
ve alacağız. Son 18 senede 
neleri başardıysak, sabotajlara, 
engelleme girişimlerine, 
tehditlere rağmen başardık.

• Üretim ve fabrikanın inşasında 
kullanacağımız çevre dostu 
teknolojilerle bu alanda 
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çıtayı daha da yükseğe 
taşıyoruz. Büyük, güçlü ve 
yenilikçi ülke vizyonumuzun 
sembollerinden biri olacak bu 
eserin genç kuşaklara da ilham 
aşılayacağına inanıyorum.

• Türkiye’nin otomobilini 
tanıttığımızda bizi eleştiren 
gazetelerin hemen hepsi 60 
yıl önce de kalemşorlarıyla 
Devrim Arabaları’na aynen bu 
şekilde saldırıyorlardı.

• (Türkiye’nin Otomobili) 
Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı 
ve aracımızı 2022 yılının son 
çeyreğinde banttan indirmeyi 
planlıyoruz. Böylece Avrupa’nın, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek 
SUV modeli Türkiye’den yola 
çıkacak. Üretime geçtikten 3 
yıl sonra, binek otomobillerde 
ülkemizde en yüksek yerlilikle 
üretilen tek marka, Türkiye’nin 
Otomobili olacaktır.

• Türkiye’nin Eti Maden eliyle 
dahi batarya için gereken 
lityumun tamamını üretebilecek 
potansiyeli de var. Ürün 
yelpazemiz, teknolojimiz, iş 
modelimiz, iş planımız ve 
tedarikçilerimizle dünyada en 
iyiler liginde oyuncu olmaya 
hazırız.

• Sorunların, sıkıntıların, 
eksikliklerin hepsinin büyüklüğü 
karşısında geri adım atmadık, 
asla umutsuzluğa kapılmadık. 
Ne dedik? 5 tane yiğit adam 
dedik. Sonunda bu oldu mu? 
Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit 
adamla yola çıktık. Öyle veya 
böyle bu işi bitireceğiz.

• Anketler, milletimizin bu projeyi 
destekleme oranının yüzde 
95’in üzerinde olduğunu 
gösteriyor. Bu tablo, hem 
bizim, hem de bu işe gönül 
veren ekibin motivasyonunu 
daha da artırıyor.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Türkiye’nin 
Otomobili”nin üretileceği  
TOGG Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama 
Töreni’ne katıldı. 

Meclis Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
tesisin temeline ilk harcın 
bırakılması için butona bastı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
yanısıra Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, TOBB ve 
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Genel 
Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş 
da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal 
medya hesabından da mesaj 
yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle:

“Bugün ülkemiz için tarihî bir gün. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde yarım 
kalan hayallerimizden biri daha 
için ‘Bismillah’ dedik. Türkiye’nin 
otomobili milletimize hayırlı 
olsun. Emeği geçenlere sonsuz 
teşekkürler.”
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“Cenab-ı Hakk’a sonsuz 
şükürler olsun ki, bir Kurban 
Bayramı’nı daha hep birlikte 

idrak ediyoruz. Bu vesileyle 
aziz milletimizin ve tüm İslam 
Âlemi’nin bayramını tebrik 
ediyor, sıkıntılı günlerin geride 
kalmasını ve tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini Rabb’imden niyaz 
ediyorum.

Bayramlar, ortak bir sevincin, 
buluşmanın, kaynaşmanın, 
hatırlamanın ve hassaten kurbanın 
mânâsında ifade bulduğu gibi, 
Allah’a yakınlaşmanın vesilesidir.

Sadece ülkemizi değil, tüm 
dünyayı derinden etkileyen 
salgın nedeniyle bu bayram 
elbette alışageldiğimiz coşku 

ve kalabalıklarla yaşanmayacak. 
İşte her sene milyonların akın 
ettiği Allah’ın evinde, Beytullah’ta 
aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. 
İnşallah temizlik ve mesafeye 
riayet ederek, alınan tedbirlere 
uyarak, o heyecanı ve Kâbe’nin 
etrafındaki muhteşem tabloyu 
yeniden yaşamak nasip olur.

Tam da bu nedenle bu mübarek 
günleri, Hz. İbrahim’den 
Peygamber Efendimiz’e ve 
oradan bizlere emrolunduğu 
gibi, samimi bir muhasebe 
ile geçirmek, salgının şartları 
öncekiler gibi kalabalıkların 
buluşmasına imkân vermese de, 
sağlığımızı tehlikeye atmayacak 
her imkânla sevdiklerimizi 
hatırlamak ve mümkün olan 

şartlarda kurban ibadetimizi 
yerine getirmek hepimizin 
sorumluluğudur.

Bu kutlu günler ve manevi 
iklim vesilesiyle, Cenab-ı Hakk, 
birliğimizi ve dirliğimizi daim 
kılsın, gönülleri kaynaştırsın 
ve özellikle dünyanın dört bir 
yanındaki hastalara acil şifalar 
ihsan etsin.

Hepinize, Allah’ın rızasını 
kazanmaya vesile olan, bereket, 
huzur ve şifa dolu günler diliyor, 
bayramınızı en kalbî duygularla 
tekrar tebrik ediyorum.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop

KURBAN BAYRAMINIZ  
KUTLU OLSUN
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 

yıl sonra ilk bayram namazının 
eda edildiğini belirterek, “Bu 
ayrı bir heyecan milletimiz için. 
Ayasofya’nın açılması tarihimizde 
en önemli dönüm noktalarından 
birisi olmuştur, olacaktır.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
31 Temmuz’da Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi’nde kıldığı bayram 
namazı sonrası gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Milletin ve 
namaza katılan cemaatin Kurban 
Bayramı’nı kutlayan Şentop, 
Allah’tan, bu mukaddes ve kutsal 
günlerin bütün insanlık için barış 
ve huzur getirmesi temennisinde 
bulundu. Şentop, kurbanın 
anlamının yaklaşmak olduğunu, 
bunun aslında Allah’a yaklaşmak, 
Allah’a olan yakınlığın farkına 
varmak, idrak etmek açısından 

önem taşıdığını dile getirerek, 
Kurban Bayramı’nın da buna 
vesile olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’nın ayrıca 
büyük bayram anlamına da 
geldiğini belirten Şentop, bunun 
sebebinin de hacla bugünlerin 
bütünleşmesi olduğunu 
vurguladı. 

Şentop’un açıklamalarından öne 
çıkan başlıklar şöyle:

•  “Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk 
bayram namazını eda ettik. 
Bu ayrı bir heyecan milletimiz 
için. Ayasofya’nın açılması 
tarihimizde en önemli 
dönüm noktalarından birisi 
olmuştur, olacaktır.

• Doğu Akdeniz’le alakası 
olmayan bazı ülkelerin 
başta Fransa olmak üzere 

bu bölgeyle ilgili söz 
söylemeleri ancak bölge 
ülkelerinin sözlerinin 
bitmesinden sonra mümkün 
olabilir.

• Türkiye, kendisini Doğu 
Akdeniz’in güvenliğinden 
birinci derecede sorumlu 
addeden bir ülkedir. 
Türkiye buradaki uluslararası 
hukuktan kaynaklanan 
bütün yetkilerini kullanma 
konusunda kararlıdır.

• Azerbaycan’ın meselesi, 
derdi, sorunu, üzüntüsü bizim 
meselemizdir, üzüntümüzdür, 
sevinci bizim sevincimizdir. 
Bu bakımdan Azerbaycan’ı 
haklı davasında uluslararası 
hukuka göre haklı olduğu 
davada, Türkiye sonuna 
kadar destekleyecektir ve 
yanında yer alacaktır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
BAYRAM NAMAZINI AYASOFYA-İ 
KEBİR CAMİİ’NDE KILDI
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, konuşmasının 
ardından basın mensuplarının 
bayramını kutladı.

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

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un 27 Temmuz’da 
Mecliste görev yapan tüm 
personele gönderdiği bayram 
tebriği şu şekilde:

“Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde çalışan bütün 
mensuplarımızın nice 
bayramlara sağlık, saadet, 
huzur ve afiyet içinde 
ulaşmalarını niyaz eder, hayırlı 
çalışmalarında üstün başarılar 
dilerim.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, telefonla 
görüştüğü Siirt’teki Pervari 
Doğan Üs Bölgesi’nde 
bulunan İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve görevli 
askerlerin bayramını tebrik 
etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Siirt’teki Pervari Doğan Üs 
Bölgesi’nde bulunan İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve 
görevli askerlerin bayramını 
kutladı. 

İçişleri Bakanı Soylu, üs 
bölgesindeyken TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’u telefonla 
aradı. 

TBMM Başkanı Şentop, hem 
Bakan Soylu’nun, hem de orada 
görevli askerlerin bayramını 
kutlayarak, “Bütün askerlerimizin 
bayramını en içten dileklerimle 
kutluyorum. Allah ayaklarına taş 
değdirmesin. Rabbim hepsini 
muhafaza eylesin” dedi.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Eski 
Meclis başkanlarını 
31 Temmuz’da 
telefonla arayarak 
bayramlarını tebrik 
etti

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop,  
Eski Meclis başkanları 
Binali Yıldırım,  
İsmail Kahraman,  
İsmet Yılmaz,  
Cemil Çiçek,  
Mehmet Ali Şahin, 

Köksal Toptan,  
Bülent Arınç,  
Ömer İzgi,  
Hikmet Çetin,  
Mustafa Kalemli,  
Yıldırım Akbulut ve  
Cahit Karakaş’ın  
bayramlarını kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bayram ziyareti 
kapsamında Tekirdağ’ın 
Süleymanpaşa ilçesine bağlı 
İnecik, Dedecik ve Karahisarlı 
mahallelerini ziyaret etti

Ziyareti esnasında vatandaşlarla 
bayramlaşan ve sohbet eden 
Şentop, çocuklara bayram 
harçlığı ve hediyeler verdi. 
TBMM Başkanı Şentop çocuklarla 

hediyeleşirken gülümseten 
diyaloglar yaşandı. 

Şentop, İnecik Mahallesi’nde 
yaptığı konuşmada, bu 
bayramda biraz farklı bir durum 
yaşandığını aktararak “Eskisi gibi 
görüşemiyoruz. İnecik Tekirdağ’ın 
en eski kadim bölgesi. Bu tarihi 
mekânda Cenabıhak daha 
güzel günlerde bizleri birbirine 
kavuştursun.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram ziyareti kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 
İnecik, Dedecik ve Karahisarlı mahallelerini ziyaret etti. Ziyareti esnasında vatandaşlarla bayramlaşan 
ve sohbet eden Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 23 meclis 

ve senato başkanı ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
mevkidaşlarına bayram 
tebriklerini iletti. TBMM 
Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre Şentop, dört 
günlük Kurban Bayramı süresince 
İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve 
Balkanlardan mevkidaşlarıyla 
yoğun bir telefon diplomasisi 
gerçekleştirdi. 

Şentop,  Arnavutluk Meclis 
Başkanı Gramoz Ruçi ile başladığı 
bayram tebriği görüşmelerine 
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi ile devam etti.

Kurban Bayramı’nın ikinci 
gününde ise Cezayir Ulusal Halk 
Meclisi Başkanı Süleyman Şenin, 
Tunus Meclis Başkanı Raşid el-

Gannuşi ve Cibuti Ulusal Meclisi 
Başkanı Mohamed Ali Houmed 
ile bayramlaşan Şentop’un, 
daha sonra Kazakistan Senatosu 
Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir 
görüşmesi oldu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bayramın üçüncü günü 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, Pakistan Senatosu 
Başkanı Sadık Sanjrani, Kırgızistan 
Meclis Başkanı Dastanbek 
Dzhumabekov, Katar Meclis 
Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin 
Zaid el-Mahmud, KKTC Meclis 
Başkanı Teberrüken Uluçay ve 
Irak Meclis Başkanı Muhammed 
Halbusi ile görüşme yaptı.   

Şentop, ayrıca Tacikistan 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Rustam Emomali, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Başkanı Puan 
Maharani, Özbekistan Yasama 

Meclisi Başkanı Nuriddinjon 
Ismailov, Afganistan Millî 
Meclisi Başkanı Mir Rahman 
Rahmani, Libya Devlet Yüksek 
Konseyi Başkanı Halid el-
Mişri, Azerbaycan Millî Meclisi 
Başkanı Sahibe Gafarova, İran 
İslamî Danışma Meclisi Başkanı 
Mohammad Bagher Ghalibaf, 
Kuveyt Millî Meclisi Başkanı 
Marzouq Al-Ghanim,  
Malezya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Azhar Azizan Harun, 
Kosova Meclis Başkanı Vjosa 
Osmani-Sadriu ve Özbekistan 
Senato Başkanı Tanzila 
Narbayeva ile de telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde bayram tebriğinin 
yanısıra, ikili ilişkiler ve bölgeyi 
ilgilendiren konularda görüş 
alışverişinde bulunan Mustafa 
Şentop, dost ülkelere Türkiye’nin 
desteğini ifade etti.

BAYRAMDA YOĞUN  
TELEFON DİPLOMASİSİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kurban  

Bayramı süresince 23 meclis 
ve senato başkanı ile  

görüştü.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
19 Ağustos’ta 

Parlamentolararası Birlik (PAB) 
5. Dünya Parlamento Başkanları 
Video Konferans Toplantısı 
açılışına katılarak, “Daha İyi 
Bir Yaşam Arayışında İnsan 
Hareketliliği: Zorluklar, Fırsatlar 
ve Çözümler” konulu panelde 
konuşma yaptı.

İnsanlık tarihinin, insanların 
yeryüzündeki hareketleriyle 
yakından ilgili olduğuna işaret 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şöyle konuştu:

“Tarihin en önemli 
düşünürlerinden olup, daha 14. 

yüzyılda sosyolojinin temellerini 
atan  İbn-i Haldun, tarihin 
gelişiminde göçlerin büyük 
etkisini ele alır. Tarihteki önemli 
değişimlerin insanların daha 
gelişmiş bölgelere doğru olan 
göçlerinden kaynaklandığını 
ifade eder. Günümüzde dünya 
üzerindeki insan hareketliliğinin 
ulaştığı ve geçmişle mukayesesi 
mümkün olmayan boyutlar 
düşünüldüğünde, bugün aslında 
tarihin ne yöne evrileceğini 
belirleyebilecek derecede 
önemli bir meseleyi ele aldığımızı 
daha iyi anlamış oluruz.”

TBMM Başkanı Şentop, 
savaşlar, dış müdahaleler ve iç 
karışıklıkların her yıl milyonlarca 

insanın vatanlarını terk etmesine 
neden olduğuna dikkati çekti. 
İstikrarsızlık, açlık ve yoksulluk 
gibi olumsuzluklardan kaçan bu 
insanların adeta hayatta kalma 
mücadelesi verdiğini anlatan 
Şentop, Covid-19 salgınının 
olumsuz etkileriyle bu sayının 
artmasının kuvvetle muhtemel 
olduğunu dile getirdi.

İnsan hareketliliğinin, sadece 
hedef ülkeyi etkilemekle 
kalmadığını, kaynaklık eden 
ve göç güzergâhında kalan 
ülkelere de önemli etkilerde 
bulunduğunu vurgulayan Şentop, 
göçün, küresel ölçekte kapsamlı 
bir yaklaşım ve insanlığın 
ortak faydası gözetilerek 

PAB 5. DÜNYA PARLAMENTO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 202076

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

değerlendirilmesi gereken 
çok boyutlu, karmaşık bir olgu 
olduğunu bildirdi.

Şentop, Aralık 2018’de Marakeş’te 
kabul edilen Güvenli, Sistemli 
ve Düzenli Göç İçin Küresel 
Mutabakat Metni’nin, işaret 
ettikleri konuda küresel bir 
farkındalık olduğunu gösterdiğini 
söyledi. Şentop, BM çatısı altında 
tüm boyutlarıyla göç için ortak 
bir yaklaşım sergileyen ve göç 
üzerine küresel çapta uzlaşılan 
ilk uluslararası belge olması 
açısından bu mutabakatın büyük 
önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye’nin, üç kıtayı birbirine 
bağlayan ve farklı medeniyetleri 
buluşturan coğrafyasıyla göç 
ve insan hareketliliğini yakından 
tecrübe eden ülkelerin en 
başında geldiğini vurgulayan 
Şentop, şöyle devam etti:

“Türkiye, komşumuz Suriye’de 
ortaya çıkan, yaklaşık 12 milyon 
insanı yuvasından eden ve 
şimdiye dek yaşanmış en 
büyük göç krizi sonucunda, 
4 milyona yakın Suriye 
vatandaşını misafir etmekte, 
bu insanların barınmadan 
beslenmeye, eğitimden sağlığa 
her türlü ihtiyacıyla kendi 
vatandaşlarımızdan ayırmaksızın 
yakından ilgilenmektedir. 
Fakat ne yazık ki bu insanlık 
krizinde uluslararası kamuoyu 
yeterli seviyede dayanışma 
sergileyememiştir. Bazı Avrupa 
ülkeleri sürekli öne çıkardıkları 
değerleriyle çelişme ve taraf 
oldukları uluslararası sözleşmeleri 
ihlal etme pahasına, Suriyelilere 
kapılarını kapamışlar, yeni sınırlar 
inşa etmişler, sınırlara dikenli teller 
çekmişlerdir. Ekonomik refahları 
ile övünen bu ülkeler, göç 
etmek zorunda kalan insanlara 
sırtını dönerken, Türkiye olarak 
bizler kimseye hiçbir ayrımcılık 
yapmaksızın her türlü din, dil ve 

etnik kökenden insanı kucakladık. 
Türkiye’nin göç mağdurlarına 
sağladığı eşsiz yardımlara 
bakarak ülkem adına iftihar 
ettiğimi de bu vesileyle bir kez 
daha vurgulamak isterim.”

İnsanın, hangi coğrafyada olursa 
olsun, insanlık şerefine yaraşır 
şekilde yaşaması gerektiğini 
belirten Şentop, şunları kaydetti:

“Altını çizmek isterim ki, dünya 
nimetleri ayrıcalıklı bir zümrenin 
malı değil, yeryüzündeki tüm 
milletlerin hakkıdır ve vicdan 
sahibi olan herkes bu hakkı 
gözetmekle yükümlüdür. 

Ancak bazı ülkeler göç 
meselesine sadece güvenlik ve 
çıkar penceresinden bakarak, 
olayın insani ve vicdani boyutunu 
görmezden gelmektedir. 

Bu durum ise maalesef toplum 
içinde yabancı düşmanlığı, 
göçmen karşıtlığı gibi 
mültecilerin karşılaştığı sorunları 
körüklemektedir. 

Göç, iç siyasetin popülist 
söylemlerine bu şekilde 
malzeme edilmemelidir. Şunu 
unutmamak gerekir ki, eğer 
başka ülkelerde barış, huzur, 
adalet ve refah yoksa, asgari 
insani şartlarda hayat sürmek 
mümkün değilse, insanlar göç 

etmek zorunda kalıyor ya da 
zorla yerinden ediliyorsa, bu 
küresel bir sorundur ve çözüm 
için işbirliği ve eşgüdüm kimsenin 
kaçamayacağı bir sorumluluktur.”

Konferansın açılışında Avusturya 
Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, 
PAB Başkanı Gabriela Cuevas 
Barron ve Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio Guterres, 
birer konuşma yaptılar.

Panelde TBMM Başkanı 
Şentop’un yanı sıra, Meksika 
Temsilciler Meclisi Başkanı Laura 
Rojas, Moldova Cumhuriyeti 
Parlamento Başkanı Zinaida 
Greceanii, BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Ofisi Korumadan 
Sorumlu Yüksek Komiser 
Yardımcısı Gillian Triggs ve 
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi 
Başkan Yardımcısı Gilles 
Carbonnier de konuştu.

Öte yandan toplantıda, İsviçre 
Ulusal Konsey Başkanı Isabelle 
Moret, Tunus Halk Temsilciler 
Meclisi Başkanı Rached Kheriji 
Ghannouchi, Fas Temsilciler 
Meclisi Başkanı Habib El Maliki, 
Senegal Ulusal Meclis Başkanı 
Moustapha Niasse, Arjantin 
Senato Geçici Başkanı Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora, 
Sao Tome ve Principe Ulusal 
Meclis Başkanı Delfim Neves de 
değerlendirmelerde bulundular.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 77



TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
5 Ağustos’ta Pozantı 

Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla 
düzenlenen törene katılarak 
bir konuşma yaptı. AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı Jülide 
Sarıeroğlu ile Adana Valisi 
Süleyman Elban’ın da katıldığı 
törende Şentop, Türk Milletinin 
vatan kıldıkları bu topraklarda 
bin yılı aşan bir zamandır 
varlığını sürdürdüğünü söyledi. 
TBMM’nin 29’uncu Başkanı 
olarak Pozantı Kongresi’nin 
100’üncü yılını anma faaliyetine 
katılmanın kendisine nasip 
olduğunu, bu sebeple kendisini 
bahtiyar addettiğini kaydeden 
Mustafa Şentop, Millî Mücadele 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarihinin en önemli adımlarından 
ve çok incelikle düşünülmüş 
stratejik hamlelerinden birine 
ev sahipliği yapan Pozantı’da, 
tam 100 yıl sonra aynı gün tekrar 
toplandıklarını söyledi.

Fransa’nın, Birleşmiş Milletler 
raporunda açıkça suçlandığını 
aktaran Şentop, aynı Fransa’nın 
bugün, Libya’da meşru hükümete 
karşı ayaklanan darbeci hainlerle 
beraber olduğunu söyledi. 
“Tarafını ve tutumunu cesaretle 
kafasını kaldırarak savunamıyor 
bile.” diyen Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti:

“Tersinden güya Türkiye’yi 
suçlayarak, kirli tutumunu örtbas 
etmeye çalışıyor. Suriye’de aynı 

şekilde, terör örgütü PKK’ya 
yardım ve yataklık ediyor. 

PKK’lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı 
sarayında ağırlıyor. Tabii, Afrika’nın 
güzel insanlarının millî servetlerini, 
alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya 
da devam ediyor, merkez 
bankası üzerinden. Dünyada 
insan haklarından, hukuktan, 
adaletten, haktan, haksızlıktan 
bahsedebilecek en son devlet 
Fransa’dır. Son iki yüzyılın tarihi, 
Fransa’nın yüzündeki karayı, 
alnındaki lekeyi silmesinin 
mümkün olmadığını gösteriyor. 
21. Yüzyıl Fransa için, geçen iki 
yüzyılındaki katliamları, soykırımları, 
zulümleri, işgalleri, sömürüleri için 
özür dileme yüzyılı olabilir. Belki 
bir yüzyıl yeterli olur.”

POZANTI 
KONGRESİ’NİN 
100. YILI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Dünyada insan haklarından, 
hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan 
bahsedebilecek en son devlet Fransa’dır. 
Son iki yüzyılın tarihi, Fransa’nın yüzündeki 
karayı, alnındaki lekeyi silmesinin 
mümkün olmadığını gösteriyor.” dedi.
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Öte yandan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, törenin 
ardından Pozantı’da buharlı tren 
ile Belemedik Tabiat Parkı’na 
geçti. Törende konuşmalardan 
önce Pozantı Kaymakamı 
Muammer Sarıdoğan ve Pozantı 
Belediye Başkanı Mustafa Çay, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Pozantı Kongresi’nin 
100. yılı dolayısıyla düzenlenen 
törenin ardından gazetecilerin 
sorularını yanıtladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
yaşanan patlamaya ilişkin soru 
üzerine TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Büyük bir 
patlama, patlamayla ilgili sebebi 
tespit edebilmek için biraz zaman 
geçmesi lazım. Enkaz kaldırma 
çalışmaları devam ediyor. Buradan 
Lübnan halkına başsağlığı ve 
yaralılar için de geçmiş olsun 
dileklerimi iletmek istiyorum. 
Cumhurbaşkanımız, Lübnan 
Cumhurbaşkanı ile görüştü. 
Talepleri halinde enkaz kaldırma 
ve diğer çalışmalarla ilgili yardıma 
hazır olduğumuzu ifade etti. Bu 
konuda onlardan gelecek talep 
bekleniyor.” diye konuştu.

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri 
Dışişleri Bakanı Anwar Gargash’ın, 
Türkiye aleyhindeki sözlerinin 
sorulması üzerine şöyle devam 
etti: “Birleşik Arap Emirlikleri 
diye bir devlet var, geçenlerde 
bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, 
Türkiye’nin Arapların iç işlerine 
karışmaması yönünde birtakım 
açıklamalarda bulunmuş. 1. 
ve 2. Dünya Savaşları sonrası 
dünyanın bazı yerlerinde tabiri 
caizse paravan devletler kuruldu. 
Bu devletler üzerinden bazı 
emperyalist devletler operasyon 
yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan 
birisi de bu tür konuşmaları, 
boyunu aşan konuşmaları 
yapan bakanın mensubu 

olduğu devlet. Türkiye, bu 
bölgede yüzyıllardır kardeşlik 
ve barışı yaşatmak için gayret 
göstermiştir ve bunu birlikte 
yapmıştır. Libya’da Libyalılarla, 
Suriye’de Suriyelilerle, Irak’ta 
Iraklılarla birlikte gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye, Orta Doğu’da 
yaşayan halkların kendi sorunlarını 
kendilerinin müzakereyle, 
diyalogla, barış içerisinde 
çözmelerine inanıyor. Yabancı 
güçlerin bir oyuncağı, aparatı, 
aleti olanların, Ortadoğu’nun, 
İslam ülkelerinin meselelerine 
çözüm üretme konusunda bir 
faydası, katkısı olmayacağını 
söylemek isterim.”

“Libya’da meşru bir şekilde 
bulunan tek devlet Türkiye 
Cumhuriyeti’dir.”

Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin uluslararası 
hukuka uygun olarak Libya’da 
bulunduğunun altını çizerek 
şöyle konuştu: “Libya’da, 
uluslararası hukuka uygun olarak, 
meşru bir şekilde bulunan tek 
devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
Libya’da, Birleşmiş Milletler’in 
tanıdığı bir hükümet var. 
Türkiye Cumhuriyeti, Libya’daki 
uluslararası hukuka göre meşru 
hükümetle bir yardımlaşma 
anlaşması yapmıştır. Onun 
daveti üzerine bu anlaşmaya 
dayanarak, uluslararası hukuka 
uygun olarak, bu talep üzerine 
Türkiye orada bulunuyor. Bunun 
dışında Libya’da operasyon 
yapan, gizli-açık yaptığı 
operasyonları utandığı için 
açıklayamayan Fransa gibi ülkeler 
dahil uluslararası hukuka aykırı 
bir şekilde Libya’da bulunuyorlar. 
Çünkü onların, yanında yer almış 
oldukları taraf, Libya’da meşru, 
uluslararası hukuka uygun, 
Birleşmiş Milletler’e göre tanınmış 
olan bir hükümete, devlete 
karşı isyan etmiş terör grubudur. 
Onun yanında yer almaktadırlar. 

Dolayısıyla Türkiye’nin  
Libya’daki varlığını, uluslararası 
hukuk anlamında sorgulamak bu 
tür gayrimeşru işler içerisinde 
Libya’da bulunanlara düşmez.”

Şentop, terör örgütü YPG/PKK 
güdümündeki SDG’nin ABD’li  
bir şirketle yaptığı duyurulan 
petrol anlaşmasıyla ilgili soru 
üzerine şunları kaydetti:  
“Suriye’de malum, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) bir şirket, 
PKK terör örgütü uzantılarıyla 
bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma 
uluslararası hukuka aykırı.  
Bir kere Suriye’de şu anda 
beğenelim beğenmeyelim,  
bizim de itirazlarımız var, malum, 
ama bir hükümet, devlet var. 
Bu topraklar ve bu toprakların 
altındaki bütün millî servetler 
Suriye halkınındır. Dolayısıyla 
orada, ABD ve Fransa’nın 
desteğiyle varlığını sürdürmeye 
çalışan bir terör örgütünün, 
Suriye halkının bu yer altı servetini 
başka ülkelere peşkeş çekmeye 
hakkı yoktur. Bu anlaşma da 
geçerli değildir ama, ABD gibi bir 
devletin, uluslararası hukuka göre 
meşru olmayan bir anlaşmayı 
yapmış olması, bununla beraber 
Türkiye’ye karşı uzun yıllardır 
terör faaliyeti yürüten bir örgütle 
iş birliği yapması da çok üzüntü 
vericidir. Bu vahim hatadan, 
yanlıştan dönüleceğini ümit 
ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Adana Valiliğine 
ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Valiliği ziyaret ederek 
şeref defterini imzaladı. Daha 
sonra Vali Süleyman Elban ile 
basına kapalı görüşen Şentop’a, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Jülide Sarıeroğlu, AK PARTİ 
Adana Milletvekilleri Tamer 
Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet 
Zenbilci eşlik etti.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa 2 1 saat

Adalet 6 64 saat 41 dk.

Millî Savunma 2 8 saat

İçişleri 1 20 dk.

Dışişleri 1 1 saat

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 2 2 saat 15 dk.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

2 3 saat

Çevre 1 40 dk.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 2 2 saat 30 dk.

Tarım, Orman ve Köyişleri 2 7 saat

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

2 2 saat 30 dk.

Dilekçe 3(14+25) 2 saat

Plan ve Bütçe 2 11 saat 14 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 4(2+15+16) 6 saat 58 dk.

Avrupa Birliği Uyum 1 1 saat

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 1 saat

Güvenlik ve İstihbarat 1 45 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) 4 3 saat

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 42 126 saat 53 dk.

TBMM Genel Kurulu 13 Birleşim 122 saat 37 dk.
4 Genel Kurul Toplantısı   5 Başkanlık Divanı Toplantısı
6 Çalışma Ziyareti

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 65

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 21

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

754 
(557+197)

Kanunlaşan 5

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 6

Komisyonlarda Bulunan 2852

Genel Kurulda Bulunan 102

¹ 01/07/2020- 31/07/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 5

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 17

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4472 1076

İHİK 156 67

KEFEK - -
2447 adet dilekçe on üç grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen -

TBMM Başkanlığında Bulunan 36

Karma Komisyonda Bulunan3 1020

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/07/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1190 6 147 3 -

Cevaplanan /Görüşülen 2154 8 - - -

TEMMUZ AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

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

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

- -

Dilekçe - -

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 14 6 saat

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) 2 2 saat

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 3 8 saat

TBMM Genel Kurulu - -

4 Çalışma Ziyareti 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 13

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

768 
(571+197)

Kanunlaşan -

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan -

Komisyonlarda Bulunan 2852

Genel Kurulda Bulunan 102

¹ 01/08/2020- 31/08/2020 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 2532 -

İHİK 237 220

KEFEK 1 4
220 adet dilekçe altı grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen -

TBMM Başkanlığında Bulunan 41

Karma Komisyonda Bulunan3 1020

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/08/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 775 2 20 - -

Cevaplanan /Görüşülen 829 2 - - -

AĞUSTOS AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul 
Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, 
26 Temmuz’da düzenlenen törenle 

açıldı. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî 
İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı’nın 
yeni binasının açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, yeni hizmet binasının ülke ve 
Teşkilat için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Şentop, daha sonra beraberindekilerle 
birlikte kurdele keserek yeni hizmet binasının 
açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı 
Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 
hazır bulundu.

MİT İSTANBUL BÖLGE BAŞKANLIĞI

YENİ HİZMET BİNASI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Ekim 
2019’dan 28 Temmuz 

2020 tarihine kadar Genel 
Kurulda 118 birleşimde 574 
oturum gerçekleştirildiğini, bu 
oturumlarda 908 saat 52 dakika 
mesai yapıldığını ve 38 bin 821 
sayfa tutanak tutulduğunu  
bildirdi.

TBMM’nin açılışının 100. yılıyla 
ilgili hazırlanan birçok çalışmanın 
pandemi nedeniyle iptal 
edildiğini ya da ertelendiğini, 
yapılması planlanan uluslararası 
sempozyumu ise salgınla 
ilgili gelişmelere göre eylül 
veya ekim ayında yapma 
iradelerinin olduğunu belirten 
Şentop, sempozyumun 
gerçekleştirilmemesi  
durumunda bildirilerin bir kitap 
halinde basılacağını söyledi.

Bu yasama yılının, tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 salgını 
süreci nedeniyle alışılmışın 
dışında bir seyir izlediğini ifade 
eden Şentop, bu dönemin,  
salgın ortamının olumsuz 
şartlarına rağmen, daha önceki 
dönemler gibi çok yoğun 
çalışmalarla tamamlandığını dile 
getirdi.

Şentop, 1 Ekim 2019’dan 28 
Temmuz 2020 tarihine kadar 
TBMM Genel Kurulunda 
118 birleşimde 574 oturum 
gerçekleştirildiğini, bu 
oturumlarda Genel Kurulun 908 
saat 52 dakika mesai yaptığını 
ve 38 bin 821 sayfa tutanak 
tutulduğunu aktardı.

Bu dönemde İhtisas Komisyonları 
ile Meclis Araştırması 
Komisyonlarının da 887 saat 41 

dakika çalıştığını bildiren Şentop, 
bu çalışmalarda 17 bin 71 sayfa 
tutanak tutulduğunu söyledi.

Bu dönemde milletvekilleri 
tarafından 13 bin 600 yazılı soru 
önergesi verildiğini, bunlardan 
115’inin mükerrer olduğundan 
işleme konulmadığını, 31’inin 
Gelen Kâğıtlar’a girmeden soru 
sahibi milletvekili tarafından geri 
alındığını, 172’sinin ise Anayasa 
ve İçtüzük hükümlerine aykırı 
oldukları gerekçesiyle iade 
edildiğini anlatan Şentop, şöyle 
konuştu:

• “1 Ekim 2019’dan 28 Temmuz 
2020 tarihine kadar Genel 
Kurulda 118 birleşimde 574 
oturum yapıldı. Bu oturumlarda 
Genel Kurul 908 saat 52 dakika 
mesai yaptı, 38 bin 821 sayfa 
tutanak tutuldu.

27. DÖNEM 2. ve 3. YASAMA YILLARI 
DEĞERLENDİRMESİ 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 6 Ağustos’ta parlamento muhabirleriyle 
bir araya gelerek, 27. yasama dönemi 2. ve 3. yasama yıllarına ait verileri 
paylaştı.
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• İşleme alınan 12 bin 560 
yazılı soru önergesinden 
1690’ı süresi içinde, 5 bin 
324’ü süresi geçtikten sonra 
cevaplandırılmıştır.

• TBMM, pandemi döneminde 
etkin mesai yapan ender 
parlamentolar arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile ilgili zaman içinde 
ortaya birtakım aksaklıklar 
çıkarsa bunlarla ilgili gerek 
Anayasa’da, gerek kanunlarda 
değişiklikler yapılır. Bu da gayet 
doğaldır; fakat bugün itiraz 
olarak ileri sürülen hususların 
hepsinin isabetli ve doğru 
olmadığı kanaatindeyim.

• Ben zaman geçtikçe sistemle 
ilgili hususlarda gerek 
iyileştirmeler yapılmak suretiyle, 
gerekse sistemle alakalı olan ve 
olmayan sorunların birbirinden 
ayrıştırılması noktasında daha 
fazla mesafe alınacağını, 
daha objektif, soğukkanlı 

değerlendirmeler yapılacağını 
düşünüyorum.

• Türkiye’nin, bu sistemi daha da 
güçlendirerek götürmesinde, 
devam ettirmesinde 
bir zorunluluk olduğu 
kanaatindeyim.

• Ayasofya’nın açılışı, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e karşı bir hareket 
değildir. O günün şartlarında 
Ayasofya’nın müze haline 
çevrilmesinin kendi içinde 
birtakım gerekçeleri vardır. 
Onları bugünün kriterleriyle 
değerlendirmek doğru 
değildir. Bugün açısından 
da Ayasofya’nın cami olarak 
açılmasının haklı gerekçeleri 
vardır.

• Parlamenter sistemde 
siyasete dışarıdan müdahale 
etmek isteyenler, hükümetin 

parlamento içi dengelere 
bağlı olmasını bir fırsat olarak 
görmüşlerdir. Çeşitli şekilde bu 
dengeleri değiştirdiklerinde 
hükümet düşürüp hükümet 
kurdurabilmişlerdir. Vesayet 
odaklarına karşı yürütülen 
mücadele, siyasetin alanının 
genişletilmesiyle başarı 
kazanmıştır.

• (Koronavirüse yakalanan 
milletvekili ve personel sayısı) 
Şu anda evde takip edilen vaka 
sayısı 32, hastanede tedavi 
gören 1, dün itibarıyla yeni 
tespit edilen 2 personelimiz 
var. Evde takip edilen 
milletvekili sayısı 5, hastanede 
tedavi gören de 4 milletvekili 
var.

• Kadına şiddet konusunda 
Türkiye çok adım attı. 
İstanbul Sözleşmesi’nin de 
buna katkısının olduğunu 
düşünüyorum. Bu anlamda 

“Bu yoğun dönemde 
Covid-19 ile ilgili 

sürecin başarılı şekilde 
yürütüldüğünü ifade 

etmek isterim.
TBMM’nin 

çalışmalarını ve 
saygınlığını artıracak 

faaliyetlerini 
sürdürme konusunda 

bütün milletvekili 
arkadaşlarımızla 
çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.”
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Sözleşme’den çıkmayı  
zorunlu kılan bir durum  
olduğu kanaatinde  
değilim.

• FETÖ esasen siyaset içinde 
iktidar olmayı değil de, 
Türkiye’de gerçek ve kalıcı 
iktidar olarak görmüş olduğu 
bürokratik iktidarı, yargı 
iktidarını, silahlı kuvvetler 
içindeki iktidarı ele geçirmeyi 
hedefleyen bir yapıdır.

• Erken seçim tartışmaları, sistem 
değişikliğinin farkında olmayan 
kişilerce üretilmiş tartışmalardır.

• Süresi geçtikten sonra 
cevaplandırılanlar hariç olmak 
üzere 5 bin 28 yazılı soru 
önergesinin süresi içinde 
cevaplandırılmadığı Gelen 
Kâğıtlar’da ilan edilmiştir. 517 
yazılı soru önergesi halen 
işlemdedir. 722 yazılı soru 
önergesinin ise inceleme 
süreci devam etmektedir.

• 1. ve 2. yasama yıllarında 
verilmiş olan yazılı soru 

önergelerinden 340’ı süresi 
içinde ve 5 bin 962’si süresi 
geçtikten sonra 3. yasama yılı 
içerisinde cevaplandırılmıştır.

• Başkanlığımızca 27. Dönem 3. 
yasama yılı içerisinde, 17 Ocak 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı ve bakanlıklara 
gönderilen yazılar ile soru 
önergelerine verilmesi gereken 
cevapların, süresi içinde ve 
TBMM’nin saygınlığına uygun 
olacak şekilde soruları tam 
olarak karşılayan, yeterli ve 
tatminkâr nitelikte hazırlanması 
hususu rica edilmiştir.

• 3. yasama yılında TBMM 
Başkanı’na 89 yazılı soru 
önergesi yöneltilmiştir. 
Bunlardan ikisi Gelen Kâğıtlar’a 
girmeden soru sahibi 
milletvekili tarafından geri 
alınmıştır. İşleme alınan 87 yazılı 
soru önergesinin 82’si süresi 
içinde cevaplandırılmıştır. 5 
soru önergesi ise işlemdedir. 
Bunların dışında, 27. Dönem 
1. ve 2. yasama yıllarında 
TBMM Başkanı tarafından 

yanıtlanması isteğiyle verilmiş 
olan 14 yazılı soru önergesi de 
süresi içinde, 3. yasama yılında 
cevaplandırılmıştır.

• 3. yasama yılında TBMM 
Başkanlığına bin 429 
Meclis araştırması önergesi 
verilmiştir. Bunlardan 4’ü 
mükerrer olduğundan 
işleme konulmamıştır. Birinin 
imza sayısının 20’nin altına 
düşmesi nedeniyle Gelen 
Kağıtlar’a girmeden işlemden 
kaldırılmıştır. 27’si Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine aykırı 
oldukları gerekçesiyle iade 
edilmiştir. İşleme alınan 1394 
önergeden, 1377’si Genel 
Kurul gündemindedir. 17 
önerge ise halen işlemdedir. 3 
Meclis araştırması önergesinin 
ise inceleme süreci devam 
etmektedir.

• Bu yasama yılında 13 genel 
görüşme önergesi verilmiştir. 
Bunlardan 12’si Genel Kurul 
gündemindedir. 1 genel 
görüşme önergesi ise halen 
işlemdedir.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop “TBMM 27 Dönem 2 ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı”nın ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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17 Ağustos 1999’da 
saat 03.02’de 7,4 
büyüklüğünde meydana 

gelen ve 45 saniye süren 
Marmara depremi, Kocaeli, 
Sakarya, İstanbul, Düzce ve 
Yalova’da büyük yıkıma yol 
açmıştı. Aradan geçen 21 yılda 
yaşanan acılar hâlâ taze olsa da, 
ortaya çıkan yıkımın izleri yapılan 
çalışmalarla silinmeye devam 
ediyor.

TBMM Deprem Riskinin 
Araştırılarak Deprem Yönetiminde 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun 
Temmuz 2010 tarihli raporuna 
göre, depremde 17 bin 480 kişi 
hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi 
yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin 
evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut 
ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı 
depremden, 16 milyona yakın 
kişi değişik düzeylerde etkilendi, 
285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş 
yerinde hasar tespit edildi. 

İstanbul’da en fazla hasar 
Avcılar’daydı

Marmara depreminde, İstanbul’da 
454 kişi yaşamını yitirdi. 
Yalova, Düzce ve Gölcük’ten 

getirilen yaralılardan hayatını 
kaybedenlerle bu sayı 981’e çıktı. 

İstanbul’da 1880 kişinin yaralandığı 
depremde, 41 bine yakın konut 
ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 
162 konut orta ve ağır şiddetteki 
hasar yüzünden oturulamaz hale 
geldi. İlde 3 bin 171 okuldan 820’si 
hasar gördü. Bunlardan 118’inde 
orta, 13’ünde ağır hasar belirlendi. 
İstanbul’daki 10 bine yakın kamu 
binasının 1137’sinde az, 387’sinde 
orta, 37’sinde ise ağır hasar oluştu.

Depremden İstanbul’da en çok 
Avcılar zarar görürken, ilçede 270 
kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi 
de yaralandı. 1823 konut ve 326 
iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar 
gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut 
ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 
685 konut ve 461 iş yerinde de 
hafif hasar meydana geldi.

En fazla ekonomik kayıp 
oluşturan 6. deprem

Uluslararası Afet-Acil Durum  
Veri Tabanı EM-DAT sitesinde 
yer alan bilgiye göre, 17 Ağustos 
depremi, dünyada 1900-2009 
yıllarında meydana gelen 
depremler arasında 20 milyar 
dolarla en fazla ekonomik kayıp 

oluşturan 6. büyük deprem olarak 
belirlendi.

Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer 
kurumların iş birliğinde yapılan 
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 
depremin yaraları büyük 
oranda sarıldı. Marmara 
depreminde yıkımın yaşandığı 
kentlerde, TOKİ, belediye ve 
özel sektör tarafından deprem 
yönetmeliğine uygun binlerce 
yeni konut inşa edildi. Başta 
okullar ve hastaneler gibi kamu 
binaları olmak üzere, hafif 
hasarlı binalar depreme karşı 
güçlendirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 17 Ağustos 1999 
depreminin 21. yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un “17 Ağustos 1999” 
etiketiyle sosyal medya 
hesabından yayımladığı mesajı 
şu şekilde: “21 yıl önce, 17 Ağustos 
1999’da yaşanan büyük Marmara 
depreminde hayatını kaybeden 
bütün vatan evlatlarını rahmetle 
anıyorum. Cenab-ı Allah, ülkemizi 
her türlü felaketten muhafaza 
buyursun ve milletimize böyle bir 
acıyı bir daha yaşatmasın.”

17 AĞUSTOS 1999  
BÜYÜK MARMARA DEPREMİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 15 
Ağustos’ta sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda 
“Türkiye’yi Arapların işine 
karışmakla suçlayan Birleşik 
Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının 
temel meselelerinden Filistin 
davasına açıkça ihanet ediyor. 
Kendi iradesi olmayan kuklaların, 
Filistin davasının gerçek ve 
kararlı savunucusu Türkiye’den 
rahatsız olması tabiidir.” ifadelerini 
kullandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili ve 
Çankırı Milletvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu’nun babası 
Hacı Bayram Akbaşoğlu için 
15 Ağustos’ta ikindi namazı 
sonrası Eyüp Sultan Camisi’nde 
kılınan cenaze törenine katılan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
daha sonra gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı. Akbaşoğlu ve ailesine 
kayıplarından dolayı başsağlığı 
dileyen TBMM Başkanı Şentop, 
dünyada çok hızlı gelişmeler 
yaşandığına dikkati çekti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ile İsrail arasındaki 
anlaşmaya ilişkin, “Uluslararası 
hukuka, Birleşmiş Milletler 
kararlarına aykırı bir şekilde 
Filistin’e ait topraklarda işgalci 
olarak bulunan İsrail ile Filistin 
davasına ihanet ederek bir 
anlaşma yapmak, yüz karası 
bir harekettir. Buradan Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni kınıyorum.” 
dedi. Birleşik Arap Emirlikleri 
ile İsrail arasında bir anlaşma 
imzalandığını hatırlatan Şentop, 
“İslam dünyasında kurulmuş, 
kurdurulmuş bu şekilde paravan 
devletler var. Bunlar para ve 
yeraltı kaynaklarına sahip olmakla 
devlet olduklarını düşünüyorlar, 
zannediyorlar ama büyük 
devletlerin birer kuklasından 
ibaretler. Tabiri caizse İslam 
dünyasında birliği, bütünlüğü, 
beraberliği kırıcı bir misyon rol 
üstleniyorlar.” diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisinin 
geçen hafta Türkiye’nin, 
Arapların aralarındaki meselelere 

karışmaması yönündeki telkininin 
sebebinin bu anlaşmayla 
anlaşıldığını ifade eden Şentop, 
şu şekilde konuştu:

“Bunu niye yapmış olduğu bu 
hafta açık ve net bir şekilde 
karşımıza çıkmış oldu. İsrail 
ile bir iş pişiriyorlardı. Filistin 
davasının, İslam ülkelerinin temel 
meselelerinin savunucusu olan 
Türkiye’nin bir nevi devre dışı 
kalmasına yönelik bir tavır, tutum 
içerisindeydi. Bu, su yüzüne çıktı. 
İsrail ile yaptığı iş birliği, İslam 
dünyasının birinci meselesi olan 
Filistin meselesine, Filistin davasına 
bir ihanettir. Araplara bakacak 
olursak, Arapların da en önemli 
davasıdır bu; ona da ihanettir. 

Birleşip Arap Emirlikleri 
ihanet içerisinde bir tavır 
sergilemiştir. Bundan dolayı 
da utanç duymalıdır. Ben 
bunu telafi edecek bir 
yaklaşımı İslam dünyasındaki 
ülkelerin, göstermek üzere 
bir araya gelmeleri gerektiği 
kanaatindeyim.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’yi Arapların 
işine karışmakla 
suçlayan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin 
(BAE), İslam 
dünyasının temel 
meselelerinden 
Filistin davasına 
açıkça ihanet 
ettiğini bildirdi.

“TÜRKİYE, BÖLGEMİZDE BARIŞIN, 
GÜVENLİĞİN, HUZURUN TEMİNATIDIR”
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Patlamada en az 180 kişi 
hayatını kaybetti, yaklaşık 
6 bin kişi yaralandı. 

Patlama sonucu 30-40 kişiyse 
hâlâ kayıp durumda. Lübnan 
makamlarının açıklamalarına göre 
Beyrut Limanı’ndaki patlama, 
9 ila 15 milyar dolar zarara yol 
açtı. Limanda 2013’ten bugüne 
kadar bekleyen 2 bin 750 ton 
amonyum nitratın “ihmal” veya 
saldırı kaynaklı mı patladığı henüz 
araştırılıyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’ta patlayıcı maddelerin 
bulunduğu bir depoda meydana 
gelen patlamaya ilişkin Lübnan 
halkına taziye dileklerini iletti. 
Şentop, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda şunları 
kaydetti: “Beyrut’ta yaşanan yıkıcı 

patlamanın sebebi kesinleşmese 
de maalesef çok sayıda ölü 
ve yaralı var. Yaralanan 2 
vatandaşımıza ve Lübnan halkına 
geçmiş olsun diyor, yaraların tez 
zamanda sarılmasını diliyorum. 
Türkiye, pek çok ülkede olduğu 
gibi, Lübnan halkına da el 
uzatacaktır.”

ŞENTOP: “LÜBNAN’A DESTEK VE 
YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Lübnan Meclis Başkanı 
Nebih Berri’ye Beyrut’taki 
patlamayla ilgili taziyelerini ve 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Lübnan Meclis Başkanı Nebih 
Berri ile 5 Ağustos’ta bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
Beyrut patlamasıyla ilgili 
taziyelerini ve geçmiş olsun 
dileklerini iletti ve Türkiye’nin 
Lübnan halkıyla daima dayanışma 
içinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
görüşmede, Beyrut Limanı’nda 
meydana gelen patlamalar 

neticesinde yaşanan can kayıpları 
ve yaralılardan duyduğu üzüntüyü 
dile getirdi. 

Hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralananlara acil şifalar 
dileyen Şentop, Lübnan Meclis 
Başkanı’nın şahsında da kardeş 
Lübnan halkına taziyelerini sundu. 
Şentop, “Türkiye, daima Lübnan’ın 
yanında olmuştur. Bu çerçevede, 
bu zor süreçte de ihtiyaç 
duyulabilecek her konuda, tüm 
imkânlarımızla Lübnan’a destek ve 
yardım sağlamaya hazırız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’la 
telefonda görüşerek yardım 
önerisini ilettiğini hatırlatan 
Şentop, Lübnan’dan gelecek 
yönlendirmeye göre yardımların 
planlanıp kısa süre içinde 
ulaştırılabileceğini belirtti.

Berri de aramasından dolayı 
Şentop’a teşekkür ederken, 
“Böyle zor zamanlarda dostluklar 
kardeşlikler belli olur.” diyerek 
teşekkür etti. Patlamada 
Beyrut’un büyük bir kısmının zarar 
gördüğünü söyledi.

BEYRUT
4 Ağustos 2020

Lübnan, 4 Ağustos’ta 
Beyrut Limanı’nda çıkan 
yangının 2 bin 750 
ton amonyum nitrata 
sıçramasıyla meydana 
gelen korkunç bir 
patlamayla sarsıldı.
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İlköğretim 5’inci sınıf öğrencisi 
Feza Naz Yoğun, üç yıldır 
biriktirdiği 15 Temmuz hatıra 

paralarını, 17 Temmuz’da TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret 
ederek “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasına bağışladı. 

Kurutulmuş çiçeklerle yaptığı 
tabloyu, TBMM’nin 100. Yılı 
dolayısıyla 23 Nisan’da TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a 
hediye olarak gönderen 
ilköğretim 5. sınıf öğrencisi 
Feza Naz Yoğun, TBMM Başkanı 
Şentop’a 15 Temmuz dolayısıyla 
anlamlı bir ziyarette bulundu.

Kendisi için ileride hatıra olması 
amacıyla biriktirdiği 15 Temmuz 
hatıra paralarını, Covid-19 salgını 
nedeniyle başlatılan “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 
bağışlamak isteyen Feza Naz 
Yoğun, paraları biriktirdiği kutuyu 

Meclis Başkanı Şentop’a takdim 
etti. Feza Naz, paralarla birlikte, 
duygularını içeren bir şiirin de 
yer aldığı kutuyu TBMM Başkanı 
Şentop’a sundu. 

Şiirini Başkan Şentop’a okuyan 
Feza Naz, kutunun içinde 3 yıldır 
biriktirdiği 152 adet 15 Temmuz 
hatıra parasının olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop da,  
anlamlı bağışından ve 
düşüncesinden dolayı tebrik 
ettiği Feza Naz’a, TBMM’nin  
100. Yılı için özel olarak bastırılan 
hatıra para ve 100. Yıl hatıra 
pulunu hediye etti. 

Feza Naz’ın bu ince davranışı 
karşısında oldukça etkilenen 
Başkan Şentop, “Tebrik ederim, 
çok ince bir düşünce, bunları 
biriktirip de bu kampanyaya 
bağışlamış olman.” şeklinde 
konuştu.

Meclis Başkanı Şentop’u 
ziyaretinde Feza Naz’a, babası 
Hakan Yoğun ve Okul Müdürü de 
eşlik etti.

MİNİK ÖĞRENCİDEN ANLAMLI BAĞIŞ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

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

“Bugün Hatay’ın Anavatan’a 
katılmasının 81’inci yıl dönümünü 
idrak etmekteyiz.

Büyük bir sadakatle vatanına 
bağlı olan Hatay halkı, 81 yıl önce 
kendi hür iradesiyle Anavatanla 
kucaklaşma iradesinde bulunmuş, 
kendisine vurulmak istenen 
esaret zincirini böylece kırmış ve 
şanlı tarihine yeni bir sayfa daha 
eklemiştir.

Farklı dinlerin, farklı kültürlerin 
iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle 

yaşadığı, bu bakımdan bugün 
de Anadolu’nun kadim 
medeniyet beşiği olan Hatay’ın 
Anavatan’a katılımı, millî birliğimizi, 
bütünlüğümüzü güçlendirmiş, 
barış içinde yaşama, birlik ve 
beraberliğimize sahip çıkma 
kararlılığımızın bir nişanesi 
olmuştur.

Bununla birlikte, ülkemizi 
uluslararası alanda saygın kılan, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin barışçı 
kimliğini de ortaya koymuş olan 
Hatay’ın Türkiye’ye katılımı süreci, 
şüphesiz diplomatik olarak tarihe 
geçmiş en kıymetli sayfalardan 
biridir. Nihayetinde ‘kırk asırlık 

Türk yurdu’ düşman elinde 
kalmamıştır.

Bu düşüncelerle Hatay’ın 
Anavatan’a katılmasının yıl 
dönümünü kutluyor, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
dönemin Hatay Cumhurbaşkanı 
Tayfur Sökmen olmak üzere  
millî davamız uğruna çaba 
harcamış ve bugün aramızda 
olmayan bağımsız Hatay 
Parlamentosu üyelerine, 
Anavatan’a katılma yönünde 
özgür iradelerini ortaya koyan 
tüm Hataylı vatandaşlarımıza 
rahmet, minnet ve saygılarımı 
sunuyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Pakistan’ın 
74’üncü kuruluş yıl dönümü 

dolayısıyla 14 Ağustos’ta sosyal 
medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

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

“Dost ve kardeş Pakistan’ın  
74. kuruluş yıl dönümünü en kalbî 
dileklerimle kutlarım. Türkiye 
dün olduğu gibi, bugün de her 
alanda Pakistan’ın yanında yer 
almaya devam edecektir. 
Türkiye Pakistan Zindabad!”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
19 Ağustos’ta sosyal medya 

hesabından paylaştığı mesajda, 
“Dost ve kardeş Afganistan’ın 
bağımsızlığının 101. yıl dönümünü 
tebrik ediyorum. 

Millî Mücadelemiz ile yaşıt olan 
bağımsız Afganistan’ın huzur ve 
refahı için Türkiye, dün olduğu 
gibi bugün de her alanda katkı 
sağlamaya devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Moğolistan 
Büyük Kurul Başkanı 

Gombojav Zandanshatar’ı 
yeniden başkanlığa seçilmesi 
dolayısıyla tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
Moğolistan Büyük Kurul Başkanı 
Zandanshatar’ı 1 Temmuz’da 
arayarak, yeniden başkanlığa 
seçilmesi vesilesiyle tebrik etti.

HATAY’IN ANAVATAN’A KATILMASININ 
81. YIL DÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hatay’ın Anavatan’a katılmasının 81. yıl 
dönümü vesilesiyle 23 Temmuz’da bir mesaj yayımladı.

DOST VE KARDEŞ 
PAKİSTAN

MOĞOLİSTAN 
BÜYÜK KURUL 

BAŞKANI 
ZANDANSHATAR’A 
TEBRİK TELEFONU

AFGANİSTAN’IN 
BAĞIMSIZLIĞININ  

101. YILI
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, ERMENİSTAN’IN 
AZERBAYCAN’A SALDIRI 
GİRİŞİMİNİ KINADI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a yönelik saldırı 
girişimini kınayarak,  
13 Temmuz’da sosyal medya 
hesabından bir mesaj  
yayımladı.

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un 
“SeninleyizAzerbaycan” 
etiketiyle yaptığı paylaşım 
şöyle:

“Azerbaycan/Ermenistan sınırı 
Tovuz bölgesinde Ermenilerin 
Azerbaycan mevzilerine 
saldırması sonucu şehit olan 
askerlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. Kardeş ülke can 
Azerbaycan’ın başı sağ olsun. 
İki devlet tek millet.”

TBMM’de dört siyasi parti, AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ Parti, 16 Temmuz’da 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısına ilişkin ortak açıklama metni 
yayımladı.
Dört partinin, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırısına ilişkin 
ortak açıklaması şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak Ermenistan silahlı 
kuvvetlerinin 12 Temmuz’dan 
başlayarak Azerbaycan’ın Tovuz 
bölgesine gerçekleştirdiği 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan hatalı bir yoldadır. 
Azerbaycan toprağı Yukarı 
Karabağ ve çevresindeki bölgeleri 
yıllardan beri işgal altında tutan 
Ermenistan’ın bilinen saldırgan 
tutumuna yeni bir örnek teşkil 
eden bu saldırılar, Güney 
Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın 
önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan’ın, hak ve hukuku  
hiçe sayan bu davranışı karşısında 
uluslararası toplumu gereken 
tepkiyi göstermeye davet 
ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının, 
Azerbaycan’ın uluslararası 
tanınmış sınırları ve toprak 
bütünlüğü çerçevesinde barışçı 
yollarla çözülmesine olan 
desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi 
ve AGİT kararlarına uymalı 
ve işgal ettiği Azerbaycan 
topraklarından çekilmelidir. İki 
devlet, tek millet anlayışıyla 
her daim huzur ve istikrarın 
savunucusu olan Türkiye, bundan 
sonra da tüm imkânlarıyla, toprak 
bütünlüğünü yeniden tesis 
etme çabalarında Azerbaycan’ın 
yanında yer almaya devam 
edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı 
şehitlerimiz için dost ve 
kardeş Azerbaycan halkına ve 
Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, 
yaralıların bir an önce iyileşmesini 
diliyoruz.”

İKİ DEVLET TEK MİLLET
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 3 
Ağustos’ta bayram tebriği 

için aradığı Azerbaycan Meclis 
Başkanı Sahiba Gafarova’ya, 
son dönemde Ermenistan’dan 
yapılan saldırılara karşı Türkiye’nin 
desteğini ifade ederek, 
“Ermenistan’ın Azerbaycan 
ve Türkiye’ye karşı emellerini 
gerçekleştirmesine asla müsaade 
etmeyeceğiz.” dedi.

Görüşmede karşılıklı bayram 
tebriğinin ardından TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Ermenistan’ın hukuku hiçe 
sayan son saldırılarına karşı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 
olmak üzere kendisinin de 
açıklamalar yaptığını, Türkiye-
Azerbaycan kardeşliğini dünyaya 

en güçlü şekilde gösterdiklerini 
ifade etti. 

Şentop, ayrıca hava ve kara 
unsurlarının katılımıyla devam 
eden ortak askerî tatbikatın, 
Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında 
olduğunun çok somut bir 
göstergesi olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
Ermenistan’ın yayınlamış olduğu 
Millî Güvenlik Strateji belgesine 
de dikkat çekerek, söz konusu 
belgenin hem Azerbaycan, hem 
de Türkiye’ye karşı düşmanca 
yaklaşımını gösterdiğini, asılsız 
iddialarını tekrarladığını aktardı.

Mustafa Şentop, “Ermenistan’ın 
Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı 
bu emellerini gerçekleştirmesine 

asla müsaade etmeyeceğiz.” 
dedi.

Azerbaycan Meclis Başkanı 
Gafarova da Ermenistan’ın 
sadece Karabağ’da bir hedefinin 
olmadığını, daha büyük kapsamlı 
planlarının olduğunu ifade 
ederek, “Türkiye-Azerbaycan 
kardeşliği sadece Ermenistan’a 
karşı değil, tüm dünyaya karşı bir 
kardeşliktir.” dedi. 

Gafarova, Türk dünyasının 
başında duranın Türkiye 
Cumhuriyeti olduğunu ifade 
etti. Bu birlik ve kardeşliğin her 
şeyden üstün olduğunu aktardı.

Görüşmede iki ülke 
Cumhurbaşkanı’nın da 
niyetlerinin, isteklerinin bir olduğu 
vurgulandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
3 Ağustos’ta bayram tebriği için  

Azerbaycan Meclis Başkanı  
Sahiba Gafarova’yı  

telefon ile aradı
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KIRGIZİSTAN  
MECLİS BAŞKANI  
CUMABEKOV  
İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 15 
Ağustos’ta Kırgızistan Meclis 

Başkanı Dastanbek Cumabekov 
ile TBMM İstanbul Ofisi’nde baş 
başa görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, ABD Başkan 
Adayı Joe Biden’ın Türkiye 

hakkındaki açıklamalarına tepki 
gösterdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 15 Ağustos’ta 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, şunları kaydetti:

“Biden’lar ‘our boys’ dedikleriyle 
hiç seçim kazanamamıştır; 
sadece darbe yaptırmıştır. 

Bu millet onların ‘our boys’ 
dediklerine de en son  
15 Temmuz’da gereken cevabı 
vermiştir, icabı halinde tekrar hak 
ettikleri cevabı verir. Rusya’nın 
ABD seçimlerine müdahalesi 
4 yıldır tartışılırken Biden, 
Türkiye seçimlerine müdahale 
niyetinde olduğunu açıklamış. 
Himmete muhtaç dede... Önce 
kendi ülkenizde şaibesiz ve dış 
etkiye açık olmayan bir seçim 
yapabilseniz keşke. Türkiye 
düşmanlığı daima kaybettirir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
3 Temmuz’da Sakarya’nın Hendek 
ilçesindeki havai fişek fabrikasında 

meydana gelen patlama dolayısıyla sosyal 
medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Şentop’un mesajı şöyle:

“Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında 
gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 

sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar 
niyaz ediyorum.”

SAKARYA’DA HAVAİ 
FİŞEK FABRİKASINDA 
PATLAMA

“TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI DAİMA 
KAYBETTİRİR”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
KKTC HEYETİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, KKTC 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 
ve beraberindeki heyeti 6 
Temmuz’da Meclis Başkanlık 
Divanı Salonunda kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, kabulde yaptığı 
konuşmada, KKTC Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz 
Sucuoğlu’nun ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile 
KKTC ilişkilerine dikkati çekerek, 
“Millî davamız Kıbrıs meselesinin 
aklımızda ve yüreğimizde özel bir 
yeri vardır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle, dünya ekonomisi gibi 
KKTC ekonomisinin de olumsuz 
etkilendiğini dile getiren Şentop, 
böyle bir dönemde, Türkiye ile 
KKTC arasında imzalanan İktisadi 
ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın 
önemine değindi. 

Kıta sahanlığı ve bölgede 
yaşanan sorunlara da değinen 
Meclis Başkanı Şentop, “Biz 
Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini 
sağlayacak ve güvenliğini teminat 
altına alacak her türlü çözüm 
modelini görüşmeye hazırız. 

Müzakere süreçlerinin 
hiçbirinden istenilen sonucun 
alınamamasının yegâne sebebi 
Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz 
tutumudur. 

Kıbrıs Rum tarafı, hidrokarbon 
kaynaklarından elde ettiği geliri 
Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı 
kabul etmediği müddetçe; 
Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarını 
koruma yönündeki kararlı 
adımlarını sürdürecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Meclisi arasındaki 
mevcut işbirliğini daha da 
arttırarak sürdürmeye kararlıyız.” 
diye konuştu.

KKTC Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 
da TBMM’de olmaktan dolayı 
memnuniyetini dile getirirken 
Türkiye-KKTC arasındaki yakın 
ilişkinin daha da ileriye  
taşınması için gayret ettiklerini 
söyledi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
20 Temmuz Barış ve 

Özgürlük Bayramı’nın 46. yılı 
sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü’nün hürriyetine 
ve mevcudiyetine kasteden 
teşebbüsü âkim bırakarak Kıbrıs 
Türk halkını huzur, refah, barış 
ve özgürlüğe kavuşturan 20 
Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 
46’ncı yıl dönümünde, tüm Kıbrıs 
Türk halkının Barış ve Özgürlük 
Bayramını, şahsım ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına en kalbî 
dileklerimle tebrik ediyorum.

46 yıl önce bugün gerçekleşen 
Kıbrıs Barış Harekâtı Ada’da ve 
Doğu Akdeniz’de barışın temini 
amacıyla uluslararası hukuka 
mutabık bir şekilde, diplomasinin 
tüm yolları tüketildikten 
sonra gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye, uluslararası sorunların 
çözümünde her daim diplomatik 
yolları tercih etmekte ve 
diplomasiyi temel çözüm olarak 
görmektedir. Bununla beraber 
Türkiye, tüm çabalara rağmen 
diplomasi masasında sorunlara 
sulh ve adalet temelinde 
çözümler getirilemediği takdirde, 
akan kanın durdurulması ve 
barışın sağlanması saikiyle 
ve insanî amaçlarla askerî 
müdahalede bulunma kudretine 
de tam anlamıyla sahiptir. 46 
yıl önce gerçekleştirilen Barış 
Harekâtı da bu amaçlara matuftur 
ve Türk Ordusunun kuvvetini ve 

dirayetini tüm cihana ilan etmiştir. 
Bu konudaki kararlılığımızı tüm 
dünya bugün de görmektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz de dâhil 
olmak üzere çevresindeki tüm 
sorunların barış temelinde 
adil ve kalıcı bir biçimde 
çözülebileceğine inanmaktadır. 
Aksi yöndeki davranışları ise 
bölgesel ve küresel barışı 
tehlikeye atan tehditler olarak 
görmektedir. Kıbrıs meselesinde, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da uluslararası 
meşruiyet, temel ilkelerimizin 
başında gelmeye devam 
edecektir. Bu ilke çerçevesinde 
hareket etmekle birlikte, Kıbrıs 
Türklüğünün ve Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’nin hak ve çıkarlarının 
temin edilmesi konusunda hiçbir 
taviz ve çekincemizin olmayacağı 
da bölgedeki tüm ülkeler 
tarafından bilinmelidir.

Türkiye, soydaşlarının, 
dindaşlarının ve bütün insanlığın 
barış içinde yaşamasını uluslararası 
siyasetinin ana umdesi ve temel 
hedefi olarak belirlemiştir. 1974 
Barış Harekâtı da Kıbrıs Türküne 
yönelik soykırım niyetlerinin 
açıkça görülmeye başlandığı bir 
dönemde Türkiye’nin garantörlük 
hakkı kapsamında gerçekleşmiş 
meşrû ve zarurî bir eylemdir. 
Unutulmamalıdır ki, Türkiye, 

uluslararası anlaşmalardan doğan 
haklarını kullanmak, milletinin 
selametini sağlamak ve her türden 
mütecaviz eylemleri yenilgiye 
uğratmak konusunda her daim 
gereken kudrete ve kararlılığa 
sahip olmuştur. Bugün de farklı 
coğrafyalarda hayatını sürdüren 
Türk milletinin ve akrabalarının 
haklarını korumak, maruz 
kaldıkları saldırıları bertaraf etmek 
konusunda her zamankinden  
çok daha fazla müteyakkızdır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da her daim 
Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya 
devam edecek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni her hâl ve 
şartta desteklemeyi sürdürecek, 
gerek Kıbrıs Adası’nda gerek 
Doğu Akdeniz’de adil ve kalıcı 
barışın sağlanmasının ve barış, 
özgürlük, refah ve istikrarın 
tesis ve temin edilmesinin en 
büyük teminatı olacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs 
Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük 
Bayramını içtenlikle kutluyor, 
Harekât’ta emeği geçen devlet 
adamlarımızı ve millî davamız 
uğruna canlarını veren aziz 
şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, 
gazilerimizi şükran ve  
minnetle anıyor, Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizin esenlik ve 
mutluluğunun devamı için en iyi 
dileklerimi yineliyorum.

20 TEMMUZ 
BARIŞ VE 
ÖZGÜRLÜK 
BAYRAMI
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ERZURUM KONGRESİ’NİN  
101. YIL DÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Erzurum Kongresi’nin  
101. yıl dönümü 
sebebiyle 23 Temmuz’da 
bir mesaj yayımladı.

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

“Millî Mücadele’nin teşkilatlı 
bir yapıya bürünmesinde ve 
Türk Milletinin bağımsızlık 
mücadelesinde önemli 
merhalelerden biri olan 
ve 101’inci yıl dönümünü 
kutladığımız Erzurum Kongresi; 
millî mücadeleyi zafere götüren 
istiklal-i tam ruhunu inşa etmede 
engin bir ufuk olmuştur.

19 Mayıs Samsun, 24-25 Mayıs 
Havza ve Amasya Tamimlerinden 
sonra Kurtuluş Savaşı’nın en 
önemli adımlarından birini 
oluşturan Erzurum Kongresi, 
her biri birer ölümsüz meşale, 
hüviyet, kabiliyet ve kutsiyette 
olan delegeleri ile birlikte, 
milletimizin kendi kaderine ve 
özgürlüğüne sahip çıkmak için 
gösterdiği mücadelenin ve 
Meclisimizin açılışına giden yolun 
mihenk taşını oluşturmuştur.

Kongre’nin ilan edilmesinden 
bir yıl önce, ağır bir Ermeni 

mezalimine sahne olan 
Erzurum, bu işgal ve mezalimin 
sonucunda, “ölümün kesin 
zaferini ilan ettiği” bir şehir haline 
gelmişti. Fakat yine Erzurum’da 
ortaya konan; mücadeleyi zafere 
ulaştıran o yüksek şuur, kararlılık, 
şecaat ve azim, vatanı benzer 
bir ölüme, yok oluşa mahkûm 
etmek isteyen tasallutu kesin ve 
dönülmez bir şekilde akamete 
uğratmıştır.

Millî egemenliğe kararlı ilerleyiş 
hususunda millî mutabakat niteliği 
taşıyan kararların alındığı Erzurum 
Kongresi ile birlikte, milletimizin 
ortak rıza ve inancı ile topyekûn 
bir mücadele başlatılmış ve 
İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle 
taçlanmıştır.

Millî Mücadele yıllarında 
kendini ortaya koyan yüksek 
şuur, bugün de bizlere ilham 
kaynağı olmaya ve geleceğe 
yürüyüşümüzde bizlere güç 
katmaya devam etmektedir. 
Birlik ve beraberliğimizden 
asla ödün vermeden, ülkemizi 
daha da güçlendirmek için aynı 
azimle çalışmalarımızı sürdürmek 
ise vazifemiz ve geleceğe 
yürüyüşümüzde en büyük 
gücümüzdür.

Bu duygu ve düşünceler 
ile Erzurum Kongresi’nin yıl 
dönümünde, başta Gazi 
Mustafa Kemal olmak üzere, 
bağımsızlık mücadelemizin tüm 
kahramanlarını saygı ve minnetle 
yâd ediyorum.”
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SREBRENİTSA KATLİAMININ    
 25. YILI 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
11 Temmuz’da sosyal medya hesabından, Bosna 
Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te 
yapılan soykırımın 25. yılı nedeniyle paylaşımda 
bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

“Srebrenitsa’daki katliamın gerçek sorumlusu Batı’dır. 
İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü 
veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm 
tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın 
asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin 
düştüğü yerdir Srebrenitsa.”
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TBMM’de  kurulacak komisyon, bireylerin kişilik 
haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve 
özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının 
önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütecek.

17 üyeli komisyonda üye dağılımı, siyasi parti gruplarının 
parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına 
göre belirlenecek.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesinde 
kurulacak, 17 üyeli “Dijital 

Mecralar Komisyonu”, bireylerin 
kişilik haklarına, özel hayatın 
gizliliğine ve diğer temel hak 
ve özgürlüklere aykırı ya da 
çocukların fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerine zarar verici şekilde 
internet kullanımının önlenmesine 
ilişkin çalışmalar yürütecek. 

“Dijital Mecralar Komisyonu 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” 28 Temmuz’da Resmî 
Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre, bireylerin kişilik 
haklarına, özel hayatın 
gizliliğine ve diğer temel hak 
ve özgürlüklere aykırı ya da 
çocukların fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerine zarar verici şekilde 
internet kullanımının önlenmesi 
amacıyla TBMM bünyesinde Dijital 
Mecralar Komisyonu kurulacak. 

Komisyonun üye sayısı 17 
olacak. Üye dağılımı siyasi parti 
gruplarının parti grupları toplam 
sayısı içindeki yüzde oranlarına 
göre belirlenecek. 

Komisyon, üye tamsayısının 
en az üçte biri ile toplanacak 
ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verecek. 

İnternet suçlarıyla etkin 
mücadeleye ilişkin görüş ve 
öneriler sunacak 

Komisyonun görevleri arasında 
internet kullanımının kanunlara, 
bireylerin kişilik haklarına, özel 
hayatın gizliliğine ve diğer temel 
hak ve özgürlüklere aykırı veya 
çocukların fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerine zarar verici şekilde 
gerçekleşmesinin önlenmesi, 
internet kullanımı yoluyla işlenen 
suçlarla etkin şekilde mücadele 
edilmesi konularında görüş ve 
öneriler sunmak yer alıyor. 

Ayrıca bu konularda uluslararası 
alanda kabul gören gelişmeleri 
izlemek, gerektiğinde yurt 
dışında incelemelerde bulunmak, 
gelişmeler konusunda görüş ve 
öneriler sunmak, internetin hukuka 
uygun kullanımı konusunda 
kamuoyunu bilgilendirici 
etkinlik ve projeler yapmak da 
komisyonun görevleri arasında. 

İçerik sağlayıcılardan bilgi ve 
belge istenebilecek 

Komisyon, kamu kurum ve 
kuruluşlarından, İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun 
kapsamında faaliyet gösteren 
içerik sağlayıcılardan, erişim 
sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan 
ve yerli-yabancı diğer gerçek 
ve tüzel kişilerden bilgi ve belge 
isteme ve ilgililerden bilgi alma 
yetkisine sahip olacak. 

Görev alanıyla ilgili faaliyet 
gösteren kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının çalışmalarından 
yararlanılacak. Gerekli 
görüldüğünde uzmanlar,  
fikirlerini almak üzere komisyona 
çağrılabilecek.

“DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU” 
KURULMASINA  
İLİŞKİN  
KANUN  
RESMÎ  
GAZETE’DE
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Raporda, internet ve sosyal 
medyanın dünya çapında 
giderek artan etkinliğiyle, 

bu platformlarda paylaşılan 
içeriklerin hukuki statüsüne 
yönelik tartışmaların başladığı 
belirtildi. Sosyal medyanın 
tanımı, sosyal medya şirketlerinin 
yasal yükümlülükleri ve kendi 
platformlarında paylaşılan 
içerikler konusunda şirketlerin 
sorumlulukları göz önünde 
bulundurularak bu yeni durumun 
nasıl ele alınacağının çeşitli 
açılardan sorgulandığına işaret 
edilen çalışmada, Avrupa ve ABD 
örneklerinin incelendiği aktarıldı.

İncelenen ülkelerin çoğunun 
sosyal medyayla ilgili faaliyet 
gösteren şirketlere özel 
düzenleme yapmadığı, bunun 
yerine bu platformlardaki 
içeriklerin yasal denetimi 
açısından kendi ceza ve iletişim 
kanunları ile diğer ilgili iç hukuk 
mevzuatını kıstas aldıklarının 
görüldüğü kaydedildi. Bununla 
birlikte istisnai olarak sosyal 
ağlara özel ihdas edilen yasal 
düzenlemelere ve bu konuyu 
merkeze oturtan parlamento 
faaliyetlerine de rastlandığı 
anlatılan raporda, sosyal medya 
şirketlerinin yasal yükümlülüklerini 
yeni ve ayrı bir husus olarak ele 
alıp inceleyen Almanya, ABD, 
Fransa ve İngiltere örnekleri 
üzerinde durulduğu ifade 
edildi. Çalışmada, bu dört ülke 
örneğinde görülen ve yalan 
haberle mücadele, nefret 

söylemlerinin düzenlenmesi, 
şiddet içerikli paylaşımların 
engellenmesi ve seçim 
süreçlerinin salahiyetinin 
sağlanması gibi nedenlerle 
yasama ve yürütme faaliyetleri 
kapsamında getirilen düzenleme 
ve önerilerin incelendiği belirtildi.

Almanya

Raporda, Almanya’da  
2 milyon ya da daha fazla kayıtlı 
kullanıcıya sahip sosyal ağlara 
uygulanabilen 1 Ekim 2017 tarihli 
Sosyal Ağların Düzenlenmesi 
Kanunu kapsamında sosyal 
medya şirketlerinin açıkça yasa 
dışı içerikleri şikâyet gelmesinin 
üzerinden en geç 24 saat sonra 
kaldırması gerektiği aktarıldı.

ABD

Raporda, teknoloji şirketlerinin 
ABD’de serbest rekabet ortamı 
içinde, kendilerine katı yasal 
yükümlülükler uygulanmaksızın 
faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.
ABD Kongresinde birçok dinleme 
toplantısı yapılarak çevrim içi 
zararlı içeriklere, özellikle de 
dezenformasyon ve yalan 
haberlere ilişkin muhtelif araştırma 
ve soruşturma faaliyetlerinin 
yürütüldüğüne yer verildi.

Fransa

Raporda, Fransa’da 2018 yılının 
sonunda kabul edilen yasalara 
göre, sosyal ağların ülkede bir 
temsilci tayin etmesi, sponsorlu 
içerikler hakkında hesap verebilir 

olmaları ve kişisel verileri seçim 
süreçlerinde nasıl kullandıkları 
konusunda şeffaflık göstermeleri 
gerektiğine yer verildi. 

Mart 2019’da Fransa Ulusal Meclisi 
Üyesi Laetitia Avia tarafından 
sunulan ve uzun tartışmalar 
sonucunda 13 Mayıs 2020’de 
kabul edilen düzenlemenin (Avia 
Kanunu) çeşitli hükümlerinin, 
Fransa Anayasa Mahkemesince 
(Fransız Anayasa Konseyi) 18 
Haziran 2020’de verilen kararla 
Anayasa’ya aykırı bulunduğu 
belirtildi. Anayasa’ya aykırı 
bulunan hükümler arasında 
sosyal medya şirketleri için 
ayrımcılık, nefret, şiddet,  
insanlığa karşı suçların inkârı ve 
cinsel taciz içerikli paylaşımları 
kullanıcılardan gelen şikâyetler 
üzerine 24 saat içinde; 
terör ve çocuk pornografisi 
içerikli paylaşımları ise yetkili 
makamlardan gelen bildirim 
üzerine 1 saat içinde kaldırma 
yükümlülüklerinin bulunduğu 
ifade edildi.

İngiltere

Raporda, İngiltere’de sosyal 
medya şirketlerine yönelik 
herhangi bir yasal düzenlemenin 
bulunmadığı vurgulandı. 

Konuyu parlamento komisyonları 
düzeyinde ele alan İngiltere’nin, 
özellikle çevrim içi ortamda 
bulunan yasa dışı ve zararlı 
içeriklere yönelik alternatif 
mücadele biçimleri geliştirmeye 
çalıştığı ifade edildi. 

TBMM, AVRUPA VE ABD’DE SOSYAL MEDYA 
ŞİRKETLERİNİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İNCELEDİ

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Almanya, 
ABD, Fransa ve İngiltere’de sosyal medya 
şirketlerinin yasal yükümlülüklerini inceleyerek, 
raporlaştırdı.
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VEFATININ 749. YILINDA HACI BEKTAŞ VELİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hacı Bektaş 
Veli’yi, vefatının 749. yılı dolayısıyla sosyal medya 
hesabından 16 Ağustos’ta yayımladığı bir mesajla 
rahmetle andı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkistan 

kaynağından neşet etmiş, Yesevî terbiyesiyle 
Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, 
milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı 
Veli’yi Hakk’a yürüyüşünün seneidevriyesinde 
rahmetle anıyorum. Cenabı Allah, milletimizi Büyük 
Veli’nin mirasını müdrik eylesin.”  
ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de birçok uygarlık 
tarafından koruma ya 
da gözetleme amacıyla 

kullanılan deniz kenarındaki 
kaleler, asırlara meydan okuyan 
ihtişamlarıyla ziyaretçilerini 
ağırlıyor.

Antik çağlardan bu yana pek 
çok medeniyetin hüküm 
sürdüğü Türkiye, zengin doğası 
ve bitki örtüsünün yanı sıra 
tarihî hazinelere de ev sahipliği 
yapıyor.

Bu topraklardan gelmiş geçmiş 
medeniyetler ve devletler 
savunma, gözetleme ve ticaret 
amacıyla birçok kale inşa 
ederek Anadolu topraklarında 
kalıcı eserler bıraktı.

Ülkenin sahillerinde asırlardır 
ayakta kalmayı başaran ve 
tarihin en büyük tanıkları olan 

kaleler, AA ekiplerince havadan 
görüntülendi.

İstanbul sahillerinin, 
ziyaretçileri büyüleyen kaleleri

Anadoluhisarı semtinde, Göksu 
Deresi’nin İstanbul Boğazı’na 
döküldüğü yerde inşa edilen 
Anadolu Hisarı, 7 bin metrekare 
alanda, boğazın en dar noktası 
olan 660 metre mesafedeki 
bölgesine 1395 yılında Osmanlı 
sultanı Yıldırım Bayezid 
tarafından yaptırıldı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 
Rumeli Hisarı, 1452’de Fatih 
Sultan Mehmed tarafından 
inşa ettirildi. İstanbul Boğazı’nın 
kuzeyinden gelebilecek 
saldırıları engellemek için 
boğazın en dar noktasına 
yapılan ve 90 gün gibi kısa 
bir sürede tamamlanan hisar, 

TÜRKİYE’NİN  
ASIRLARA  
MEYDAN OKUYAN  
“DENİZE NAZIR”  
KALELERİ
Ülkenin tarihî zenginlikleri arasında yer 
alan ve birçok uygarlık tarafından koruma 
ya da gözetleme amacıyla kullanılan 
deniz kenarındaki kaleler, ihtişamlarıyla 
ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Aralarında Rumeli Hisarı, Kız Kalesi ve  
Amasra Kalesi’nin de bulunduğu tarihî yapılar,  
AA ekiplerince havadan görüntülendi.

Rumeli Hisarı
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dünyanın en büyük kale burçlarını 
barındırıyor.

Anadolu Kavağı’nın tepesinde 
yer alan ve Doğu Roma (Bizans) 
Döneminden kalma Yoros 
Kalesi, bulunduğu konumdan 
izlenebilen eşsiz İstanbul Boğazı 
manzarasından dolayı özellikle 
bahar ve yaz aylarında yerli ve 
yabancı turistlerden ilgi görüyor. 

Şile ilçesindeki Ocaklı Ada’nın 
üzerine Bizanslılar tarafından 
yapılan Şile Kalesi ise yıllarca 
denizden gelebilecek saldırılara 
karşı koyabilmek amacıyla 
kullanıldı. Bizanslıların ardından 
Osmanlı Devleti tarafından da 
gözetleme amaçlı yararlanılan 
kale, 4 katlı yapısıyla dikkati 
çekiyor.

Çanakkale Boğazı’na hâkim 
yapılar

Kilitbahir Kalesi 1452’de 
İstanbul kuşatması sırasında 
Avrupalı devletlerin Bizans 

İmparatorluğu’na yardım etmesini 
önlemek amacıyla Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Çanakkale 
Boğazı’nın Avrupa yakasına, 
boğazın en dar yerine, Çimenlik 
Kalesi’nin karşısına yaptırıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 
Babakale köyündeki Babakale 
Kalesi, Anadolu’nun en batı 
ucunda yer alıyor. 1723’te Osmanlı 
padişahı 3’üncü Ahmed’in 
emriyle inşa edilen kale, Osmanlı 

donanması için önemli bir sığınak 
görevi üstlendi.

İlk olarak kimler tarafından ve ne 
zaman inşa edildiği bilinmeyen 
Bozcaada Kalesi de Fatih Sultan 
Mehmed döneminde esaslı 
şekilde onarıldı. 2’nci Mahmud 
zamanında 1815’te adeta yeniden 
yaptırılan kale, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 1996’da restore 
edildi. Günümüzde kalenin iç 
bölümünde Bozcaada ile ilgili 

Çanakkale Babakale Kalesi
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tarihî ve etnografik eserlerin 
sergilendiği bir sergi alanı 
bulunuyor.

Kocaeli, İzmir ve Muğla 
sahillerindeki kaleler

Kocaeli’de, 640 yıllarında yapılan 
ve Bizanslılardan günümüze 
ulaşan Hereke Kalesi, restorasyon 
çalışmalarının ardından turizme 
kazandırıldı. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde de 
bahsedilen ve İzmit Körfezi’ni 
gören manzarasıyla turistleri 
ağırlayan Hereke Kalesi, görenleri 
adeta büyülüyor.

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Sakız 
Adası arasında deniz ticaretinin 
güvenliği için ilk olarak 15’inci 
yüzyılda Cenevizliler tarafından 
inşa edildiğine dair izler taşıyan 
Çeşme Kalesi, Sultan 2’nci 
Bayezid zamanında, 1508-
1509 yıllarında yapılan ilaveler 
ve onarımlarla büyütülerek 
Osmanlı kalesi oldu. Ceneviz ve 
Osmanlı mimari üslubunun bir 
arada görüldüğü Çeşme Kalesi, 
günümüze kadar gelebilen Batı 
Anadolu’daki önemli kalelerden 
biri olma özelliği taşıyor.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı 
Mahallesi’nde yapım yılı tam 

olarak bilinmeyen Çandarlı 
Kalesi, Cenevizliler tarafından 
14’üncü yüzyılda restore edildi. 
Osmanlı devlet adamı Çandarlı 
Halil Paşa tarafından 15’inci 
yüzyılda yeniden restore ettirilen 
kale, sağlamlaştırılıp korunaklı 
hale getirildi. UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer 
alan Çandarlı Kalesi, 5 kulesi, 
mazgalları, kapısı ve duvarlarıyla 
asırlara meydan okuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen turizm kentlerinden 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 
yapımına 1415’te başlanan ve 
inşası 1523’te tamamlanan 
Bodrum Kalesi, 1895’e kadar 
askerî üs olarak kullanıldı. 

Görsel ihtişamı, şövalye kuleleri 
ve arkeolojik eserleriyle dikkati 
çeken UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ndeki Bodrum 
Kalesi, dünyanın önemli su altı 
müzesine de ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz sahillerini inci gibi 
süsleyen kale yapıları

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 
Alanya Kalesi’nin ilk iskân tarihî 
Helenistik Döneme kadar uzansa 
da gerçek anlamda Selçuklular 
Döneminde tüm görkemiyle 

anıtsal bir kale şeklini 
aldı. Denizden 
ve karadan zor 
ulaşılabilirliği, 
doğal korunaklı 
olmasından 
dolayı çevresinde 
tarih boyunca 
kesintisiz yerleşim 
bulunan Alanya 
Kalesi, Anadolu’yu 
süsleyen Orta Çağ 
kalelerinden biri 
olarak varlığını 
sürdürüyor.

“Deniz Kalesi” olarak 
da bilinen Kız Kalesi, 

Mersin’in Erdemli ilçesi sahiline 
yaklaşık 600 metre uzaklıktaki 
küçük bir adacığın üzerinde 
1199’da yaptırıldı. Yerli ve yabancı 
turistlerin ziyaret ettiği Kız Kalesi, 
UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alan Korykos Antik 
Kenti’nin en tanınan yapısı olarak 
dikkati çekiyor.

Mersin’de, Akdeniz kıyı şeridinde 
oldukça sağlam ulaşabilmiş 
kalelerden olan Mamure, 39 
kulesi, su sarnıçları, camisi ve 
hamamının yanı sıra savunma 
amaçlı hendeklere sahip. İşçiliği 
ve yapım tekniği Alanya Kalesi’ni 
anımsatan Mamure Kalesi, yerli 
ve yabancı turistler tarafından her 
gün ziyaret ediliyor.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 
bulunan Ayas Antik Kenti’ndeki 
Ayas Kalesi, bölgenin en önemli 
turistlik merkezlerinden biri 
olarak varlığını koruyor. Yapımı 
Büyük İskender Dönemine kadar 
uzanan tarihî kale, askerî kullanım 
amacıyla inşa edildi.

Hatay’ın Payas ilçesi sahiline 
1577’de gözetleme amacıyla 
yapılan Payas Kalesi’nden, 
Osmanlı Devleti Döneminde 
gümrük kapısı olarak da 
yararlanıldı. Denize yaklaşık 50 

Bodrum Kalesi
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metre mesafedeki kale, 2016’da 
restore edilip turizme kazandırıldı.

Kastamonu’da Ginolu, 
Giresun’da Eynesil, Tirebolu ve 
Giresun kaleleri

Kastamonu’nun Çatalzeytin 
ilçesinde bulunan Ginolu Kalesi 
ile ilgili arkeolojik veriler ve tarihî 
kaynaklardan edinilen bilgiye 
göre MÖ 5’inci yüzyıldan itibaren 
yerleşim görüldüğü tahmin 
ediliyor. Venedik ve Ceneviz 
kolonizasyonu sırasında önem 
kazandığı anlaşılan, “Kinolis Kalesi” 
olarak da adlandırılan kalenin 
iki yanında Ginolu ve Karadeniz 
adıyla iki küçük liman yer alıyor.

Giresun’un Eynesil ilçesinin 2 
kilometre doğusunda kayalık 
bir yarımadada bulunan Eynesil 
Kalesi’nin Romalılar’dan kalma 
olduğu biliniyor. 2001’de 
restorasyon çalışmasıyla aslına 
uygun hale getirilen tarihî kale, 
ziyaretçilerini karşılıyor.

Tirebolu ilçe merkezinde bulunan 
Tirebolu Kalesi de liman girişine 
hâkim olacak şekilde kurulmuş 
küçük bir kale olarak varlığını 
sürdürüyor. Moloz taş malzeme 
ile yığma olarak inşa edilen 
yapı, günümüzde bölgenin en 

çok ziyaret edilen tarihî eserleri 
arasında bulunuyor.

Giresun Kalesi ise Pontus kralı 
1’inci Pharnakes döneminde 
MÖ 185-169 yıllarında inşa edildi. 
Denize ters kaşık gibi uzanmış 
bir yarımadanın çevresinin 
surlarla çevrilerek oluşturulduğu 
kale sarnıçlar, kuyular, şapeller, 
kaya kiliseleri ve sığınaklardan 
oluşuyor.

Zonguldak, Sinop, Bartın ve 
Düzce’deki kaleler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 
bağlı Filyos beldesinde bulunan 
Filyos Kalesi’nin Romalılar 
tarafından yapıldığı tahmin 

ediliyor. Kentin denize hâkim 
bir noktası olan burun üzerinde 
kurulan kale, 2003’te Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca onarıldı.

Sinop kentinin kurulduğu 
yarımadada yer alan Sinop 
Kalesi, MÖ 7’nci yüzyılda kenti 
korumak amacıyla inşa edildi. 
Roma, Bizans ve Anadolu 
Selçukluları Dönemlerinde birkaç 
kez onarılan kalenin surları, 
yarımadanın en dar olan boyun 
kısmını tamamen çevreliyor.

Bizans Dönemine ait Amasra 
Kalesi, özellikle Ceneviz 
Döneminde değişikliklere uğrayıp 
14-15’inci yüzyıllarda Ceneviz ve 
Osmanlı Dönemlerinde de ciddi 
onarımlar gördü. Sormagir ve 
Zindan kaleleri olmak üzere iki 
bölümden oluşan kale, 2013’te 
UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne alındı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 
Cenevizliler tarafından 
Karadeniz’den geçen ticari 
gemilerin güvenliğinin 
sağlanması ve denetlenmesi 
amacıyla inşa edilen ve  
UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alan Ceneviz 
Kalesi, son dönemde yapılan 
restorasyonla gün ışığına 
çıkarılıyor.

Sinop Kalesi

Eynesil Kalesi
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin Musul petrolleri üzerindeki hakları ve 
ayrıca keşfedilmemiş rezervler hakkında yaptığı 
çalışmaları sunamadan hayatını kaybeden gazeteci 
ve araştırmacı yazar Raif Karadağ’ı andı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Karadeniz’deki doğal gaz rezervi keşfinin yaşandığı 
tarihî gün dolayısıyla 21 Ağustos’ta sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesajında “Bu anlamlı gün 
vesilesiyle, Türkiye’nin doğal kaynakları ve özellikle 
petrol hususunda stratejik çalışmalara imza atan, 
eserleriyle nesillere şuur kazandıran ve bu uğurda 
canını feda eden Merhum Raif Karadağ’ı rahmetle 
anıyorum. Ruhu şadolsun.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
İrfan Çiftçi’nin vefatı dolayısıyla 
3 Temmuz’da sosyal medya 
hesabından bir mesaj  
yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle: 
“Akademimizin ve kültür 
dünyamızın özgün simalarından, 
İstanbul Üniversitesi hocalarından, 
otuz yıllık dostum İrfan Çiftçi’nin 
vefatını teessürle öğrendim.

İrfan Çiftçi Hoca’ya  
rahmet; ailesine, sevenlerine  
ve talebelerine başsağlığı 
diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. 
İl Han Özay’ın vefatı dolayısıyla 
21 Temmuz’da sosyal medya 
hesabından başsağlığı mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle: “İstanbul 
Hukuk Fakültesi idare hukuku 
hocası, hocamız Prof. Dr. İl 
Han Özay’ın vefatını üzüntü ile 
öğrendim. Zor günlerde, farklı 
fikir ve hayat tarzlarına saygılı 
hocalardan biriydi. Kendisine 
rahmet, ailesine ve öğrencilerine 
başsağlığı diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Dr. Sadık 
Ahmet’in vefatının 25. yıl dönümü sebebiyle 24 
Temmuz’da sosyal medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

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

“Büyük dava ve mücadele adamı, ömrünü Batı 
Trakya’daki Müslüman-Türklerin varlığına adayan Dr. 
Sadık Ahmet’i vefatının 25. yıl dönümünde rahmet 
ve dua ile anıyorum. O büyük dava ve sorumluluğu 
bugün omuzlayan kardeşlerimiz emin olsunlar, 
Türkiye’nin desteği daima onların yanındadır.”

ARAŞTIRMACI YAZAR  
RAİF KARADAĞ’I ANMA

İRFAN ÇİFTÇİ PROF. DR. 
İL HAN ÖZAY

DR. SADIK AHMET’İN  
VEFATININ  

25. YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kalkandelen Devlet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Galib Veliu’nun vefatı 
dolayısıyla 4 Ağustos’ta sosyal 
medya hesabından başsağlığı 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şöyle: “İslam felsefesi alanında 
önemli çalışmalara imza atan 
Kalkandelen Devlet Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galib 
Veliu’nun vefatını teessürle 
öğrendim. Talebelerine, 
sevenlerine ve ailesine başsağlığı, 
Prof. Dr. Galib Veliu’ya rahmet 
diliyorum.”

PROF. DR.  
GALİB VELİU 

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020112

TBMM’DEN HABERLER



MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 113



AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin ve AK 
PARTİ Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta ile Sağlık 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürü Selami 
Kılıç’a Türkiye-Pakistan ilişkilerine 
katkıları ve iki ülke halkına 
verdikleri hizmetlerden dolayı 
“Sitar-ı Pakistan” ve “Sitar-ı İmtiyaz” 
devlet nişanları verildi.

Pakistan’ın bağımsızlığının  
73. yılı etkinlikleri kapsamında  
14 Ağustos’ta Ankara’da 
düzenlenen devlet nişanı tevdi 
töreninde Sitar-ı Pakistan Nişanı’na 
layık görülen TBMM İdare 
Amiri ve AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Şahin, Urduca yaptığı 
konuşmada, Pakistan’ı Türkiye’den 
farklı görmediğini vurgulayarak, 
“Biz Türk çocukları, DNA’mıza 
kodlanmış Pakistan sevgisiyle 
dünyaya geliriz. O nedenle 
Türkiye-Pakistan kardeşliği 
dünyada eşine rastlanmamış, 
benzersiz bir kardeşliktir.” 
ifadelerini kullandı.

Karaçi’de üniversite okuduğu 
yıllarda 7 gün süren yolculukla 
memleketi Gaziantep’e gittiğini 
anlatan Şahin, “O günlerde 
Pakistanımın beni böyle büyük bir 
onura layık göreceğini asla hayal 
edemezdim.” dedi.

Sitar-ı Pakistan Nişanı’na layık 
görülen AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili ve TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı Muhammet 
Balta da konuşmasında iki ülke 
arasındaki bağın kan bağı değil, 
gönül bağı olduğunu söyledi.

Törende konuşan Pakistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Sirus Seccad Gazi, AK PARTİ 
Milletvekilleri Şahin ve Balta 
ile Genel Müdür Kılıç’ın 
Pakistan-Türkiye ilişkilerinin 
güçlenmesinde öne çıkan 
rollerinin bulunduğunu 
belirterek, “Pakistan-Türkiye 
ilişkileri, bizden önceki kuşağın 
üstün çabalarıyla kuruldu. Bu 
ilişkileri daha da geliştirmek ve 
gençlere aktarmak ise bizim 

görevimiz.” dedi. Ali Şahin’in 
üniversite eğitimini Pakistan’da 
aldığını ve iyi seviyede Urduca 
konuştuğunu söyleyen Büyükelçi 
Gazi, Muhammet Balta’nın da eski 
Pakistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
olarak iki ülke ilişkilerini 
geliştirmek için çaba sarf ettiğini 
dile getirdi.

Gazi, Kılıç’ın da Pakistan’da 
sağlık sektörüne önemli katkılar 
sağladığını kaydetti.

Devlet nişanı tevdi törenine 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı  
Yavuz Selim Kıran, Pakistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Sirus Seccad Gazi ile AA Genel 
Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın 
Yönetmeni Metin Mutanoğlu’nun 
yanı sıra çok sayıda davetli  
katıldı. 

Sitar-ı İmtiyaz Nişanı’na layık 
görülen Kılıç ise görevi nedeniyle 
törene katılamadı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ  
ŞAHİN VE BALTA’YA  
“PAKİSTAN DEVLET NİŞANI” VERİLDİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un 
talimatıyla, Dış İlişkiler 

ve Protokol Başkanlığınca 
Meclisin parlamenter diplomasi 
faaliyetlerine entelektüel katkı 
sağlanması için hazırlanan Dış 
Politik Gelişmeler Bülteni, talep 
eden milletvekillerine dağıtıldı.

Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanlığınca, TBMM’nin 
parlamenter diplomasi 
faaliyetlerine entelektüel katkı 
sağlamak amacıyla dünyadaki 
önemli güncel gelişmeleri ele 
alan ve haftalık hazırlanan Dış 
Politik Gelişmeler Bülteni’nin, 
talep eden milletvekillerinin de 
istifadesine açılması talimatını 
verdi.

Basılı ve elektronik formatta 
yayımlanan Dış Politik 
Gelişmeler Bülteni’nde, dış 
politika gündeminde öne çıkan 
gelişmelere ilişkin analizlerin 

yanı sıra uluslararası kurumların 
Türkiye’yi ilgilendiren karar, 
faaliyet ve açıklamaları hakkında 
değerlendirmeler yer alıyor.

Bu kapsamda milletvekillerine 
dağıtılan bültenin son sayısında, 
“Akdeniz’de Yaşanan Fransa-
Türkiye Gerginliğinin Arka 
Planı”, “Covid-19 Salgını Sonrası 
Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik 
İlişkilerindeki Öncelikler”, 
“Covid-19 Salgınının Küresel 
Ekonomiye İlk Etkileri Üzerine 
Bir Değerlendirme”, “AB’nin Geri 
Kabul Anlaşmaları: Pakistan, 
Ukrayna ve Türkiye Örnekleri”, 
“Uluslararası Anlaşmalar Işığında 
Avrupa Birliği ve Sığınmacılar” 
ile “George Floyd Protestoları 
ve Yeniden Alevlenen Irkçılık 
Tartışmaları” başlıklarında 
makaleler yer aldı.

AA muhabirine, konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanı Necip Fazıl Kurt, Başkanlık 

olarak TBMM bünyesindeki 
uluslararası parlamenter 
asamblelerin ve komisyonların 
genel kurul ve komisyon 
toplantılarına gerek içerik, gerekse 
organizasyon bağlamında hizmet 
verdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı ile eş güdüm 
halinde çalıştıklarını söyleyen 
Kurt, “TBMM Dış İlişkiler ve 
Protokol Başkanlığı bünyesinde 
çalışan arkadaşlarımız ülkemizi ve 
dünyayı ilgilendiren gelişmeleri 
yakından takip ediyorlar.” dedi.

Haftalık hazırladıkları Dış Politik 
Gelişmeler Bülteni’nde bu 
gelişmelere ilişkin makalelere 
ve analizlere yer verdiklerini 
ifade eden Kurt, “Sayın Meclis 
Başkanımızın talimatıyla bu hafta 
5. sayısını yayınladığımız Dış 
Politik Gelişmeler Bültenimizi, 
talep eden milletvekillerimizle 
de paylaşmaya başladık. Sayın 
vekillerimizin gösterdiği ilgiden 
memnunuz.” diye konuştu.

TBMM, “DIŞ POLİTİK GELİŞMELER BÜLTENİ” 
İLE PARLAMENTER DİPLOMASİYE KATKI 
SUNACAK
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NATO Parlamenter 
Asamblesi (NATO PA) Türk 
Delegasyonu Başkanı ve 

AK PARTİ Rize Milletvekili Osman 
Aşkın Bak, Libya’daki durum 
konusunda, Türkiye’nin bugün 
olduğu gibi yarın da bölgede 
barışın sağlanması ve millî 
menfaatlerinin korunması adına 
hareket edeceğini belirterek, 
“Siyasi değerlendirmelerimizi, 
başka devletlerin gözüyle 
bakarak bizi eleştirenlerin aksine 
Türkiye’nin millî menfaatleri 
doğrultusunda yapıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

NATO Parlamenter Asamblesi 
(NATO PA) Türk Delegasyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Rize 
Milletvekili Osman Aşkın Bak, 
13 Temmuz’da yaptığı yazılı 
açıklamada, Libya’daki duruma 
ilişkin NATO PA toplantısında, “asıl 
tehdidin Rusya olduğu” yönünde 
konuşma yaptığına dair haberlere 
ve Vatan Partisi Genel Başkanı 
Doğu Perinçek’in bir televizyon 
kanalındaki ifadelerine yanıt verdi.

NATO PA’da, video konferans 
yoluyla “Libya’daki durum, 
NATO’nun rolü ve NATO içinde 
siyasi diyalog” başlıklı özel bir 
toplantı düzenlendiğini hatırlatan 
Bak, bir süre önce Türk ve 
Fransız savaş gemileri arasında 
yaşanan durumu ele almak, ülke 
delegasyonları arasında görüş 
alışverişinde bulunmak için 
yapılan toplantıya, NATO üyesi 
ülkelerden parlamenterlerin 
katıldığını aktardı.

Bak, toplantıda Fransız ve 
Yunan üyelerin, Türkiye’ye 
yönelik mesnetsiz suçlamalarda 
bulunması üzerine, Türkiye’nin 

Libya’daki politikasının söz 
alan delegasyon üyeleri ile 
kendisi tarafından katılımcılara 
anlatıldığını bildirdi.

Toplantıdaki konuşmasında, 
Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından tanınan meşru Libya 
hükümetince bölgeye çağrıldığını, 
bu nedenle bölgedeki varlığının 
sorgulanamayacağını dile 
getirdiğini belirten Bak, şöyle 
devam etti:

“Konuşmamda, Fransa ve diğer 
bazı ülkelerin Hafter’in yanında 
yer almasının BM kararlarını 
yok saymak anlamına geldiğini, 
Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun son dönemde 
birçok kez vurgulamış olduğu 
üzere NATO üyesi olan Fransa’nın 
Libya’daki Rus mevcudiyetini 
artırmak için çaba sarf etmekte 
olduğunu, Rusya’nın Hafter 
ile yaptığı iş birliğinin göz 
ardı edildiğini ve Avrupa’nın 
güneyindeki Rus varlığının NATO 
bakımından doğurabileceği 
sonuçların göz önünde 
bulundurulması gerektiğini 
ifade ettim. Sayın Perinçek’in 
basına kapalı bir toplantıda 
yapılan bu konuşmanın içeriğini 

teyit etmeden ve Türkiye’nin 
Libya’daki sorunların çözümüne 
katkı sağlamaya yönelik 
politikasına vâkıf olmadan yapmış 
olduğu açıklamalar mesnetsiz 
olup Türkiye’nin bölgedeki millî 
çıkarlarını anlamaktan uzaktır.”

Türkiye’nin, Libya’nın ulusal 
birliğini ve toprak bütünlüğünü 
destekleme yönünde attığı 
adımların, millî menfaat 
bakımından ne denli önemli 
olduğunun, kamuoyu tarafından 
bilindiğini ve yakından takip 
edildiğini vurgulayan Bak, “Türkiye 
bugün olduğu gibi yarın da 
bölgede barışın sağlanması ve 
millî menfaatlerimizin korunması 
adına hareket edecektir. Siyasi 
değerlendirmelerimizi, başka 
devletlerin gözüyle bakarak bizi 
eleştirenlerin aksine Türkiye’nin 
millî menfaatleri doğrultusunda 
yaptığımızı vurgulamak isterim.” 
ifadelerini kullandı.

Bak, NATO PA Türk Delegasyonu 
üyelerinin, 1955’ten bu yana 
olduğu gibi Türkiye’nin 
politikalarını müttefik 
parlamenterlere doğru biçimde 
aktarmak için faaliyetlerine 
devam edeceğini kaydetti.

NATO PA TÜRK DELEGASYONU BAŞKANI 
OSMAN AŞKIN BAK’TAN LİBYA AÇIKLAMASI
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TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı, Batı Trakya ve 
Oniki Adalar’da yaşayan 

Türk azınlığın sorunları ile 
Yunanistan’daki ortak kültürel 
mirasın korunmasında yaşanan 
güçlükleri inceleyerek, bir rapor 
hazırladı. 

TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığının araştırma raporu, 
“Yunanistan’da Türk Azınlığın 
Yaşadığı Sorunlar” başlığını 
taşıyor. 

Rapor, Batı Trakya Türk azınlığının 
sorunlarını 6 başlık altında 
özetliyor.

Raporda, 1920’li yıllarda Batı 
Trakya nüfusunun yüzde 65’ini 
oluşturan Batı Trakya Türk 
azınlığının bölgedeki nüfus 
oranının günümüzde yüzde 
30’lara, Batı Trakya Türklerinin 
1923’te yüzde 84 olan toprak 
sahipliğinin ise yüzde 25’lere 
gerilediği belirtildi. 

Raporda, “Etnik Kimliğin 
Tanınmaması Sorunu” başlığı 

altında, Yunanistan’ın, “Türk 
Azınlık” ifadesinin Lozan Barış 
Antlaşması’nda yer almadığını ileri 
sürerek, azınlığın etnik kimliğini 
tanımlama hakkını kabul etmediği 
hatırlatıldı. 

Trakya Valiliğinin, 1954 ve 1955 
yıllarında, azınlık için “Müslüman” 
yerine “Türk” kelimesinin 
kullanılmasını zorunlu kılan iki 
genelge yayınladığı ifade edilen 
raporda, Yunanistan’ın 1970’lerde 
siyasi saiklerle bu politikasını 
değiştirerek, bu kez “Türk” 
yerine “Müslüman” kelimesinin 
kullanılmasını zorunlu tuttuğu 
anlatıldı.

İskeçe Türk Birliği’nin isminde 
“Türk” kelimesi bulunduğu 
gerekçesiyle yasaklanması 
üzerine açılan davada 
AİHM’nin, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin dernekleşme 
özgürlüğü ve adil yargılanma 
hakkına ilişkin maddelerinin 
ihlal edildiğine hükmederek, 
Yunanistan’ın, 8 bin avro manevi 
tazminat ödemeye mahkûm 
edildiği vurgulandı. 

MECLİS, 
YUNANİSTAN’DAKİ  
TÜRK AZINLIĞIN 
SORUNLARINI İNCELEDİ
Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca, Batı 
Trakya’da ve Oniki Adalar’da yaşayan Türk azınlığın 
karşılaştığı sorunlar ile Yunanistan’daki ortak 
kültürel mirasın korunmasında yaşanan güçlükler 
incelenerek, raporlaştırıldı.

Rapordan:

• “Son yıllarda, Yunan 
makamlarınca atılan 
bazı olumlu adımlara 
karşın, Yunanistan’da 
ortak kültürel miras 
gerektiği gibi 
korunmamaktadır.

• Yunan makamları, 
Sultan Çelebi 
Mehmet Camisi’nin 
restorasyonunda 
olduğu gibi, Türk 
makamlarıyla iş 
birliği halinde tarihî 
Osmanlı eserlerinin 
restorasyonuna sıcak 
bakmamaktadır.

• Atina ve Selanik’te faal 
cami bulunmaması 
buralarda yaşayan 
Türk azınlığın tepkisini 
çekmektedir. Atina, 
Avrupa başkentleri 
içinde cami olmayan 
tek başkenttir.”
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Yunanistan’ın, bu kararları 
uygulamaya yanaşmadığı, 
AİHM’nin kararlarına rağmen 
kapatılan derneklerin 
yeniden faaliyete geçmesinin 
sağlanamadığı, isminde “Türk” 
kelimesi bulunan yeni derneklerin 
kurulmasına da izin verilmediği 
ifade edildi.

Raporda, Yunanistan’ın AİHM 
kararlarını uygulamaması 
keyfiyetinin, AİHM kararlarının 
uygulanmasının gözden 
geçirilmesinden sorumlu merci 
olan Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin gündeminde yer 
almaya devam ettiği belirtildi. 

Yeni azınlık okulu açılmasına 
izin verilmiyor

Raporda, “Çift Dilli Azınlık 
Anaokulu Açılmasına İzin 
Verilmemesi” başlığı altında Türk 
azınlığın Lozan’dan kaynaklanan 
eğitim hakları çerçevesinde 
Türkçe eğitim de almalarını 
sağlayacak çift dilli anaokulu 
açılması taleplerinin, Yunan 
makamlarınca 2011’den bu yana 
cevapsız bırakıldığı anlatıldı.

Seçilmiş müftüler aleyhinde 
görev gasbı suçlaması

Azınlığın, dinî liderleri olan 
müftülerini seçme hakkının Yunan 
yönetimince 1920’de kabul edilen 
bir yasayla Yunan iç hukukuna 
dercedildiği hatırlatıldı. 

Raporda, Yunan yönetimince 
1990’da Türk azınlığın bu hakkının 
elinden alındığı ve müftülerin 
tayinle işbaşına getirilmeleri 
şeklinde yeni bir uygulama 
başlattığı kaydedildi. 

Gümülcine ve İskeçe’de, hem 
azınlık tarafından seçilmiş 
müftüler, hem de yönetim 
tarafından “atanmış müftüler” 
bulunduğuna dikkati çekildi. 

Yunan yönetimlerinin 1990’ların 
ikinci yarısından itibaren 
seçilmiş müftüler aleyhinde 
görev gasbı suçlamasıyla 
açtığı ve mahkûmiyetle 
sonuçlanan davaların, AİHM’ye 
taşındığı, AİHM’nin de beş kez 
Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin düşünce,  
vicdan ve din özgürlüğünü 
güvence altına alan 9. maddesini 
ihlal ettiğine hükmettiği 
anımsatıldı.

Vakıflar vergi borçları 
nedeniyle ipotek altında

Daha önceki dönemlerde 
yönetimin, seçimle işbaşına 
gelen Gümülcine ve İskeçe Türk 
Cemaati Vakıfları İdare Heyetlerini 
azlettiği ve bu heyetlere kendi 
belirlediği kişileri tayin ettiği 
anımsatıldı. 

Azınlığın, yönetiminde söz hakkı 
dahi bulunmadığı vakıflarına 
tahakkuk ettirilen gelir ve 
emlak vergilerinin yüksekliği 
nedeniyle vakıf mallarının, vergi 
borçlarından dolayı ipotek altına 
alındığı kaydedildi.

Yunan parlamentosu tarafından 
2007’de kabul edilen yasayla 
getirilen vergi affının, sorunları 
çözemediği, vakıfların, geçmişten 
kaynaklanan borçlar nedeniyle 
hâlâ baskı altında olduğu ifade 
edildi. 

On binlerce kişi vatandaşlıktan 
çıkartıldı

Raporda, 1955 tarihli Yunan 
Vatandaşlık Yasası’nın 19.  
maddesi işletilerek, çoğunluğunu 
Batı Trakyalı Türk Azınlık 
mensuplarının oluşturduğu on 
binlerce kişinin vatandaşlıktan 
çıkartıldığı vurgulandı. 

Bu maddenin, 1998’de 
yürürlükten kaldırıldığı, ancak 19. 

madde mağdurlarının  
tekrar Yunan vatandaşlığına 
alınmalarını sağlayacak ve 
Türk azınlık mensuplarının 
mağduriyetlerini geriye dönük 
olarak giderecek özel bir 
düzenlemenin öngörülmediği 
kaydedildi.

Oniki Adalar’da yaşayan Türk 
azınlığın sorunları

Raporda, Oniki Adalar’da  
yaşayan Türk azınlığın sorunları 
da dört başlık altında  
sıralandı. 

Batı Trakya’da olduğu gibi,  
Rodos ve İstanköy’deki Türk 
azınlık mensuplarının da 
“Müslüman” nüfus olarak 
tanımlandığı, “Türk” veya 
“azınlık” nitelendirmesini içeren 
derneklerin tescil edilmediği 
belirtildi.  

Rodos’ta 1972’de Süleymaniye 
Medresesi dahil çift dilli üç okul, 
İstanköy’de ise çift dilli iki okulun 
kapatıldığı, bu nedenle şu anda 
Oniki Adalar’da Türkçe ana dil 
eğitimi verilen okul bulunmadığı 
bildirildi. 

Oniki Adalar’ın 1947 yılında 
Yunanistan’a bağlandıktan  
sonra Rodos Müftüsü’nün, 
görevini yapmaya devam ettiği 
anlatılan raporda, 1990 yılından 
bu yana müftülük makamının  
boş kaldığı belirtildi. 

Yunanistan’daki Ortak Kültürel 
Mirasın Korunması

Raporda, “Yunanistan’daki  
Ortak Kültürel Mirasın Korunması” 
başlığı altında ise ülkede çok 
sayıda Osmanlı tarihî eseri ve 
cami bulunduğuna, ancak zaman 
içinde birçok eserin, gerekli 
bakım ve onarımı yapılmadığı  
için varlıklarını sürdüremediğine 
işaret edildi.
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Türkiye’nin dönem 
başkanlığını yürüttüğü Asya 
Parlamenter Asamblesi’nin 

(APA) “Koronavirüs (Covid-19) 
Salgını Birinci Olağanüstü 
Telekonferans Toplantısı” APA 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Asuman 
Erdoğan başkanlığında 9 
Temmuz’da gerçekleştirildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
katılımcı üye ülkelere hitap etmek 
üzere bir video mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop mesajında, 
Covid-19 salgını sürecinde 
bulaşıcı hastalıkların küresel bir 
krize dönüşüp tüm insanlığı 
etkileyebildiğinin tecrübe 
edildiğini vurgulayarak, 
“Geçtiğimiz yedi ay içerisinde her 

kıtadan, her ırktan, her dinden 
on milyonu aşkın kişi bu hastalığa 
yakalandı ve beş yüz binden 
fazla insanı kaybettik. Ortak bir 
derdi, müşterek bir acıyı yaşadık, 
yaşamaya da devam ediyoruz. 
Bu itibarla, yaralarımızı birlikte 
sarmak, çözümü de birlikte 
bulmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Salgının; psikolojik, sosyolojik, 
siyasi, ekonomik, ticari, kültürel 
ve diğer birçok alanda etkilerinin 
önümüzdeki dönemde 
yaşanarak görüleceğini 
belirten Meclis Başkanı Şentop, 
uluslararası ilişkilerin de ortaya 
çıkan etkilerden vareste 
kalmayacağına dikkat çekti.

Salgının uluslararası ilişkilerde nasıl 
bir etkisi olacağı tartışmalarında 
bir kefeye “korumacı ve güçlü 

ulus devlet” diğer kefeye de 
“güçlü küreselleşme ve daha 
etkili uluslararası ve uluslar 
üstü örgütler” anlayışının 
yerleştirildiğine işaret eden 
Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanaatim odur ki, hem 
vatandaşlarını koruyabilen güçlü 
devlet mekanizmasını inşa edip 
yaşatabilmeliyiz, hem de giderek 
derinleşen ve yayılan bölgesel 
ve küresel sorunlara güçlü çok 
taraflılık ve iş birliği ile mukabele 
edilebileceğini görerek, 
uluslararası örgütlerimizi daha 
etkili ve daha etkin bir şekilde 
faaliyet gösterir hale getirmek 
zorundayız.

Bir başka deyişle, Koronavirüs 
salgını, mücadelenin temel 
aktörü olan ulus- devletlerin 

APA COVID-19 SALGINI  
BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ 
TELEKONFERANS TOPLANTISI
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önemini ve rolünü artırmış 
olsa da küresel seviyede 
işbirliğinin ve uluslararası toplum 
dayanışmasının insanlık için büyük 
bir ihtiyaç olduğu gerçeğini bir 
kez daha göstermiştir.

Türkiye, bu salgın dönemini 
en az hasarla atlatan ülkelerin 
başında yer alıyor. Dünyanın en 
kapsamlı ve en düşük maliyetli 
Genel Sağlık Sigortası sistemini 
Türkiye’de kurmamız sayesinde, 
salgın sürecinde her bir 
vatandaşımız en yüksek kalitede 
sağlık hizmetinden yararlanabildi. 
Bugüne kadar sağlığa, tıp 
eğitimine ve tıbbî araştırmalara 
yaptığımız yatırımların ne 
kadar yerinde olduğunu; 
sağlığa yapılan yatırımın neden 
kalkınmanın merkezinde olması 
gerektiğini de ispat etmiş 
olduk. Yine, Türkiye olarak 
vatandaşlarımıza sunduğumuz 
kapsamlı ekonomik ve sosyal 
destek paketleriyle zor bir 
imtihanı başarıyla vermiş olduk.

Türkiye bu süreçte bir taraftan 
kendi ihtiyaçlarını giderirken 
diğer taraftan tüm dostlarının 
yardımına koşarak şimdiye 
kadar 134 ülkeye tıbbi malzeme 
desteğinde bulunmuştur. 

“İnsanların en hayırlısı, insanlara 
faydalı olandır” prensibine uygun 
şekilde tüm imkânlarımızı hiç bir 
ayrım yapmadan insanlığın ve 
halkların istifadesine sunmaya 
çalıştık. Covid-19 esasen büyük 
bir aile olduğumuzu, kaderimizin 
ve geleceğimizin ortak olduğunu 
bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. 
Ortak geleceğimizi ancak 
dayanışma ve işbirliği ile inşa 
edebileceğimizi bir kez daha 
göstermiştir.”

Toplantıya, İran İslami Danışma 
Meclisi Başkanı Muhammed Bakır 
Galibaf da bir mesaj gönderdi. 
Galibaf mesajında, “Toplantının 
APA’nın hedeflerini daha da ileri 
taşımak adına önemli bir adım 
olmasını ve Covid-19 salgınının 
önlenmesi ve ayrıca yaşamakta 
olduğumuz bu olağan dışı 
durumda Asya ekonomisinin 
yeniden inşası amaçlarına matuf 
olarak üye parlamentolarımız 
arasındaki dayanışma ve 
işbirliğine katkıda bulunmasını 
temenni ederim.

Covid-19 salgınından en 
fazla, ekonomiler etkilenmiş 
durumdadır. Bu meyanda, 
ekonomik ve ticari sorunlarla baş 
edebilmek için ilkeli, kalkınma 

odaklı bir yaklaşıma başvurmak 
hayati önemi haizdir ve bunun 
için ise ekonomilerin yeniden 
inşasına dönük ticari stratejilerin 
ve ticaretin yeniden ele alınması 
ve incelenmesi gereklidir.” dedi.

APA Türk Grubu Başkanı,  
AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Asuman Erdoğan da 
konuşmasında, ülkelerin  
Covid-19 küresel salgınının 
etkilerini ancak birbirlerini 
destekleyerek aşabileceklerini 
belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte 
bütün ülkelerle deneyimlerini 
paylaşarak işbirliği yaptığının 
altını çizdi. Türkiye’nin virüsün 
yayılmasını önlemek için hemen 
farklı stratejiler geliştirdiğini 
belirten Erdoğan, gelişmiş sağlık 
sistemi sayesinde sürecin başarılı 
bir şekilde yürütüldüğünü ifade 
etti. Evrensel ahlaki değerlerin, 
uluslararası yardım taleplerine 
ayrım gözetmeden yaklaşılması 
ve daha kırılgan gruplardan 
gelen çağrılara duyarlı 
davranılmasını gerektirdiğini 
belirten Erdoğan, Türkiye’nin 
kapasitesi dâhilinde diğer 
ülkelere yardım etmek için çaba 
gösterdiğini de söyledi.
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KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANI SUCUOĞLU TBMM’DE

KKTC Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faiz 
Sucuoğlu ve beraberindeki 

heyet, 8 Temmuz’da TBMM 
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı, AK PARTİ 
Konya Milletvekili Orhan Erdem 
ve dostluk grubu üyeleri ile 
Mecliste bir araya geldi.

Dostluk Grubu Başkanı Erdem, 
görüşmede yaptığı konuşmada 
konuk Bakan Sucuoğlu ve 

beraberindeki heyeti Mecliste 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 
önemine işaret eden Erdem, 
TBMM’nin birçok farklı ülke 
ile karşılıklı dostluk grubu 
bulunduğunu, ancak  
Türkiye-KKTC Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubuna tüm 
milletvekillerinin büyük ilgi 
gösterdiğini söyledi.

Erdem, koronavirüs salgını 
sürecinde Türkiye ile birlikte 
KKTC’nin de başarılı bir mücadele 
yürüttüğünü vurgulayarak, 
bu durumdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Faiz Sucuoğlu ise yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin her 
zaman olduğu gibi koronavirüs 
salgını sürecinde de KKTC’ye 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
etti.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2020122

TBMM’DEN HABERLER



MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Kaan Gaytancıoğlu’nun kaleme aldığı  
“Türk Siyasal Yaşamında Hüsamettin 
Cindoruk” kitabı, Cindoruk’un 68 yıllık 

birikimini okuyucuya aktarıyor.  

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi 
Genel Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı ve milletvekilliğinin yanı sıra bir 
dönem de vekâleten Cumhurbaşkanlığı 
yapan Ahmet Hüsamettin Cindoruk’un, 
siyasal ve hukuki yaşamı kitap haline geldi. 
Kaan Gaytancıoğlu tarafından kaleme alınan 
kitapta, Cindoruk’un demokratik kimliği ve 
hukukun üstünlüğüne inanmış kişiliği, kürsü 
dokunulmazlığı konusundaki mücadelesi, sivil 
anayasa özlemi gibi siyasal yaşamında pek çok 
alanda verdiği mücadeleleri anlatılıyor. 

Önsözünü Hüsamettin Cindoruk’un kaleme 
aldığı kitapta, “Barışmak, güvenmek ve uzlaşmak 
zorundayız” diyen siyasetçinin, tüm siyasal 
yaşamı detaylarıyla işleniyor. Deneyimlerini, 
bugünün ve yarının siyasetçilerine bu kitapla 
bırakan Cindoruk’un, 68 yıllık birikimi altı bölüm 
halinde okuyuculara sunuluyor. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Kaan Gaytancıoğlu tarafından kaleme alınan ve 
altı bölümden oluşan kitap, Türk siyasi tarihinin 
bir dönemine de ışık tutuyor.

Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Çamlı, 28 
Temmuz’da Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Muhammed Rizvi 
Hassen’i kabul etti. 

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi 
Hassen’i Meclisteki makamında 
ağırlayan AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
sürecinin dostluk grubu olarak 
daha önceki sıcak temaslarını 
engellediğini, Muhammed Rizvi 
Hassen’i Mecliste ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Muhammed Rizvi Hassen 
ise salgın döneminde 
Türkiye’den yardım talebinde 

bulunduklarını, bunun kısa sürede 
karşılanmasından dolayı da büyük 
mutluluk yaşadıklarını belirtti. 

Ziyaretin, teşekkür mahiyetinde 
gerçekleştiğini ifade eden 
Hassen, “Covid-19 sürecinden 
Türkiye de etkilendi. Umarız bu 
dönemi kısa sürede atlatır ve 
ilişkilerimize kaldığımız yerden 
devam edebiliriz.” dedi.

SRİ LANKA’NIN 
ANKARA 

BÜYÜKELÇİSİ 
TBMM’DE
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TBMM KOMİSYONLARININ 
BAŞKAN VE BAŞKANLIK DİVANI 
SEÇİMLERİ TAMAMLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27. Dönem  
2. devrede görev yapacak komisyon üyelerine 
ilişkin seçim tamamlandı. Komisyonlar da toplanarak 
Başkan ve Başkanlık Divanı seçimlerini  
gerçekleştirdi.

Adalet Komisyonu Başkanlığına  
AK PARTİ Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç  
seçildi.

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevine devam 
edecek.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun başkanı da 
değişmedi. AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar, görevine devam edecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek yeniden seçildi.

AK PARTİ Trabzon Milletvekili Muhammet Balta 
da Çevre Komisyonu Başkanı olarak görevini 
sürdürecek.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 75. Genel 
Kurul Başkanlığına seçilmişti. Bozkır’dan Dışişleri 
Komisyonu Başkanlığını devralan isim, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç oldu.

Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevini bir kez 
daha, bu görevi uzun zamandır sürdüren AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır üstlendi.
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ULUSLARARASI KOMİSYONLAR
     

27. Dönem’in ikinci devre için seçilen Uluslararası 
Komisyonlar ilk toplantılarını yaparak başkanlarını 
belirledi.

Yapılan seçimlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanlığına AK PARTİ Erzurum Milletvekili  
Selami Altınok, 

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanlığına da AK PARTİ Rize Milletvekili  
Osman Aşkın Bak seçildi.

AK PARTİ Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı olurken, 

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan 
Atalay oldu.

Asya Parlamentoları Asamblesi Türk Grubu 
Başkanlığına AK PARTİ Ankara Milletvekili Asuman 
Erdoğan, 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığına 
ise AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan 
seçildi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Akdeniz 
İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanı olurken 

AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubu Başkanı seçildi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu 
Başkanı da AK PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız 
oldu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına 
ise, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala seçildi.

İçişleri Komisyonu Başkanı değişmedi. AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 27. 
Dönem 2. devrede de komisyon başkanlığı görevini 
sürdürecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 
da AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
yeniden seçildi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı 
görevine AK PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş 
yeniden seçildi.

AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler de 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanlığı görevini sürdürecek.

Millî Savunma Komisyonunun Başkanı da 
değişmedi. AK PARTİ Sivas Milletvekili  
İsmet Yılmaz, komisyon başkanlığı görevine  
devam edecek.

AK PARTİ Mersin Milletvekili Lütfi Elvan da  
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına  
yeniden seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığına eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ  
seçildi.

AK PARTİ Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,  
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı görevini 
sürdürecek.

AK PARTİ Kars Milletvekili Yunus Kılıç da  
yeniden Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanlığı görevine getirildi.
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TBMM Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu ve 

beraberindeki Komisyon üyeleri, 
çocuk işçiliğinin önlenmesine 
yönelik örnek çalışmaları yerinde 
görmek üzere 20 Ağustos’ta 
Ordu’ya geldi. Katırcıoğlu ile 
birlikte bulunan heyet, Ordu Valisi 
Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

TBMM Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve beraberindeki 
Komisyon üyeleri, Ordu’ya gelerek 
ilk ziyareti Büyükşehir Belediyesine 
yaptı, ardından Vali Tuncay Sonel’i 
makamında ziyaret etti.

Katırcıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, Çocuk Hakları Alt 

Komisyonu’nun çocukların üstün 
yararını sağlamaya yönelik tüm 
siyasi partilerin ortak ittifakıyla 
kurulmuş bir komisyon olduğunu 
anlattı.

Çocukların çok özel olduğuna 
işaret eden Katırcıoğlu, 
“Kadınlarımızla ilgili, 
çocuklarımızla ilgili özellikle bu 
konularda siyasetin yapılmadığı, 
yapılmaması gereken alanlar. Bu 
sorunları çözebilmek için. Böyle 
niyetle kurulmuş bir alt komisyon 
var. Çalışmalarımıza hızla başladık. 
Yurt içi, yurt dışı temaslarımız 
oldu.” diye konuştu.

Çocukların temel sorunlarını 
incelediklerinde, çocuk işçiliğiyle 
ilgili bir takım sorunların olduğunu 
gördüklerini aktaran Katırcıoğlu, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının çocuk işçiliğiyle 
mücadelesine TBMM olarak 
kendilerinin de katkı sağlamak 
istediklerini ve bu kapsamda 
geçen aylarda Şanlıurfa’da çocuk 
işçiliğiyle ilgili bir inceleme 
ziyareti yaptıklarını anlattı.

Alt Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
Ordu’da fındık toplama sürecinde 
başka şehirlerden gelen aileler 
ve beraberinde getirdiği 
çocukların olduğunu belirterek, 
şunları söyledi:

“Burada yerinde bir inceleme 
yapmak istedik. Hem ailelerle 
yüz yüze, birebir temas kuralım 
istedik. Hem de bu mücadelede 
İçişleri Bakanlığımız, yine Aile 
Bakanlığımızın ortak ve ILO’nun 

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU 
ORDU’DA ZİYARETLERDE BULUNDU
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da ortak yürüttüğü METİP 
projesi var. O uygulamayı da 
yerinde incelemek istedik. 
Bu projenin nasıl işlediğini, iyi 
ve olumlu yönlerini, aksayan 
yönlerini yerinde inceleyip, 
bunu en iyi noktaya getirerek 
başka illerde de uygulama 
niyetiyle Ordu’da bir inceleme 
ziyaretinde bulunuyoruz.” 
Çocukların en çok zorlandığı 
konunun eğitim hayatından 
yoksun kalmaları olduğuna dikkati 
çeken Katırcıoğlu, “Yani çocuklar 
çalışırken okullarını, eğitimlerini 
yarım bırakıyorlar. Çocuk olmanın 
üstünde çok daha zor işleri 
yükleniyorlar. 

Çocuk, sosyal, psikolojik 
gelişiminde ve eğitim 
ayağında aksaklıklara uğruyor. 
Bu noktada çocuk işçiliğiyle 
mücadele etmemiz gerektiğiyle 
yola çıktığımız bir süreç. Bu 
temaslarımız devam edecek.” 
ifadelerini kullandı.

Vali Sonel ise yaptığı konuşmada, 
Komisyonda yer alan 
milletvekillerini kentte görmekten 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Aralarında bulunamayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler’in  
kaza geçirdiğini anımsatan  
Sonel, “Olayın olduğu ilk andan 
itibaren takip ettik. Dirseğinde 
bir kırık vardı. Tedavisi yapıldı 
çok şükür. Hepimiz için kazasız 
belasız günler diliyorum.” dedi.

Ziyaretin ardından Valilik  
Toplantı Salonu’nda, TBMM 
Çocuk Hakları Komisyonu 
Toplantısı basına kapalı 
gerçekleştirildi.

TBMM Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu üyeleri, Mevsimlik 
Tarım İşçileri Geçici Konaklama 
Alanı’nda çocuklarla bir araya 
geldi. Komisyon Başkanı AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 

Sezer Katırcıoğlu ve üyelerin yer 
aldığı heyet, çocuk işçiliğinin 
önlenmesine yönelik örnek 
çalışmaları yerinde görmek üzere 
geldikleri kentte çalışmalar yürüttü.

Vali Tuncay Sonel’in de eşlik ettiği 
heyet, Altınordu ilçesinin Saraycık 
Mahallesi’ndeki Mevsimlik Tarım 
İşçileri Geçici Konaklama Alanı’nı 
ziyaret etti.

Heyete, Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal 
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi 
(METİP) kapsamında oluşturulan 
alanda çocuklara verilen 
eğitimlere ilişkin bilgi aktarıldı.
Vali Sonel ve bazı heyet üyeleri, 
bahçede çocuklarla bir süre 
basketbol oynadı, ardından da 
dersliklerin bulunduğu alanı 
ve sağlık birimlerini inceledi. 
Komisyon üyeleri, sınıflarda 
sohbet ettikleri ve türkü 
söyledikleri çocuklara oyuncak 
hediye ettiler.

MECLİS ÇOCUK HAKLARI ALT 
KOMİSYONUNDAN “EBA”YA 
ÇALIŞMA ZİYARETİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu 
üyeleri, 8 Temmuz’da Millî 
Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu 
başkanlığında gerçekleştirilen 
çalışma ziyaretinde Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü 
Anıl Yılmaz, eğitim bilişim ağı ile 

uzaktan eğitim süreci hakkında 
komisyon üyelerine bilgi verdi.

MEB tarafından yürütülen 
uzaktan eğitim sürecinin TRT 
EBA TV yayını ile eğitim bilişim 
ağı EBA üzerinden sağlandığını 
belirten Yılmaz, Bakanlığın 
eğitim platformu alt yapısını hızla 
dönüştürdüğünü söyledi. 

Uzaktan eğitim sürecinde  
EBA içeriklerine ücretsiz erişim 
imkanını sağladıklarını dile getiren 
Yılmaz, EBA yaz okulunda bilim, 
sanat, teknoloji, spor vb. alanlarda 
ders tekrarı videoları çekildiğini 
kaydetti. 

Komisyon üyeleri daha sonra EBA 
TV stüdyolarını da gezerek eğitim 
koordinatörlerinden bilgi aldı.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen 
Çocuklar Raporu görüşüldü.

Komisyon, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığında 

21 Temmuz’da toplandı.

Çavuşoğlu, toplantının açılışında, 
Komisyon üyeliğinden ayrılan 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Zemzem Gülender Açanal, HDP 
Batman Milletvekili Mehmet 
Ruştu Tiryaki ve İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş’un 
yerine AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Cengiz Demirkaya, 
İYİ Parti İstanbul Milletvekili 
Ahmet Çelik ve Bağımsız İstanbul 
Milletvekili Ahmet Şık’ın seçildiğini 
bildirdi. Daha sonra, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Türk 
Heyeti Üyesi ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa’da 
Kayıp Mülteci ve Göçmen 
Çocuklar Raporu’nun sunumunu 
yaptı. Yaşar, raporda, kayıp 
mülteci ve göçmen çocuklara 
ilişkin durumun tanımlandığını, 

yürürlükteki yasal hükümlerin 
incelenerek, çocukları daha 
iyi korumak ve kaybolmalarını 
önlemek için çeşitli önerilerde 
bulunulduğunu söyledi.

Rapora göre, Birleşmiş Milletler’in, 
2014-2018 yılları arasında dünya 
çapında her gün kayıtlı bir 
göçmen çocuğun ölü ya da 
kayıp olarak bildirildiğini belirten 
Serap Yaşar, şunları kaydetti:

“Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi bu durumdan derin 
endişe duymaktadır. Meclis bu 
sayının, buz dağının sadece 
görünen kısmı olduğunun 
bilincindedir. Ne var ki bu kayıplar 
kayda geçilmemiştir.

Ayrıca uluslararası kamuoyunun 
kayıp mülteci ve göçmen 
çocukların durumundan büyük 
ölçüde haberdar olmadığı 
görülmektedir. Rapora 

göre, Europol, Interpol ve 
Frontex’in kayıp çocukları 
bulmak konusundaki araçları 
güçlendirilmeli ve etkinlikleri mali, 
teknik ve personel desteği ile 
artırılmalı.”

Öte yandan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesindeki alt komisyonların 
da üye seçimleri gerçekleştirildi. 
Üye seçimi sonrasında komisyon 
başkanlarının belirlenmesine 
geçildi. 

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 
Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin 
Yayman, Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu Başkanlığına  
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu, Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu Başkanlığına ise  
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu  
seçildi.
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SAĞLIK, AİLE, 
ÇALIŞMA VE 
SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONU

TBMM’de Recep Akdağ 
başkanlığında toplanan 
Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler Komisyonunda Sağlık 
Bakanı Yardımcıları Emine Alp 
Meşe ile Halil Eldemir, Covid-19 
salgını ile ilgili çalışmalar hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Türkiye’nin 2002’den beri devam 
eden “sağlıkta dönüşüm” süreci 
sayesinde güçlü ve dayanıklı bir 
sağlık sistemine sahip olduğunu 
ifade eden Meşe, bu reformla 
Türkiye’nin sağlık sisteminin 
tüm yapı taşlarının yenilendiğini 
kaydetti. Türkiye’de ilk koronavirüs 
tespitinin 11 Mart’ta yapıldığını 
anımsatan Meşe, alınan tedbirler 
sayesinde kazanılan zamanın 
sağlık sisteminin hazırlanmasına 
yardımcı olduğunu belirtti. 
Meşe, pandeminin hafifletilmesi 
için okulların kapatılması, toplu 
etkinliklerin durdurulması, riskli 
çalışanların korunması için esnek 
çalışma düzenlemesi, sokağa 
çıkma yasakları, seyahat kısıtlaması, 
ekonomik tedbirler, akıllı telefon 
uygulamalarından faydalanılması 
gibi önlemler alındığını anlattı. 
Türkiye’deki ölüm oranının diğer 
ülkelere göre düşük seyrettiğine 
işaret eden Meşe, hastaların 
hastanelere ve sağlık sistemine 
erken ulaşımı, tedaviye erken 
başlanması, yaş ortalamasının 
daha düşük olmasının bunun 
nedenleri arasında bulunduğunu 
aktardı.

Pandemi sürecinde yeni 
hastanelerin açıldığını ve 
yatak kapasitesinin arttırıldığını 

söyleyen Meşe, “Türkiye nüfus 
büyüklüğü bakımından 17’nci 
ülke olmasına rağmen toplam 
vaka sayısında 13’üncü sırada 
yer almakta. Ancak milyon nüfus 
başına vaka sayıları söz konusu 
olduğunda, Türkiye pek çok 
ülkeden daha düşük seviyede, 
53’üncü sırada yer almaktadır.” 
diye konuştu. Meşe, Türkiye’nin 
pandemiye karşı verdiği 
mücadelenin bir başarı hikâyesi 
olduğunun söylenebileceğini 
kaydetti. Bu başarının Dünya 
Sağlık Örgütünce de örnek 
gösterildiğini dile getiren Meşe, 
şöyle devam etti:

“Bu başarının arkasındaki en 
önemli unsurlardan birisi güçlü 
bir siyasi irade ve bütüncül bir 
hükümet yaklaşımıdır. Buna ek 
olarak virüsün ülkeye girişinin 
engellenmesi için zaman 
kazanılmış ve gerekli tedbirler 
vakitli bir şekilde alınmıştır. 
Gelişmiş sağlık bilgi sisteminin 
doğru kullanımı, tedarik zincirleri, 
stoklar ve lojistiğin akılcı 
yönetimi, yerli PCR test kitlerinin 
zamanında geliştirilmesi, değişen 
ihtiyaçlara ayak uydurabilen 
esnek yerli üretim kapasitesi, tüm 
vatandaşlarımıza ve ülkenin dört 
köşesine ulaşan kapsamlı, birinci 

basamak sağlık hizmetleri ağı bu 
başarıda rol oynamıştır.”Emine 
Alp Meşe, aşı ve anti serum 
çalışmalarının sürdüğünü 
de söyledi. Sonbahar ve kış 
aylarında Covid-19 dışındaki 
solunum yolu virüslerinin insanları 
beklediğine dikkati çeken Meşe, 
buna hazırlık yapıldığını kaydetti. 
Meşe, kişisel koruyucu ekipman, 
antiviral ilaç, influenza aşısı temini 
yapıldığını, eğitim ve rehber 
güncellemesinin olduğunu 
anlattı. Emine Alp Meşe ile Sağlık 
Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, 
daha sonra milletvekillerinin 
sorularını yanıtladı. Meşe, sağlık 
çalışanlarına test hususunun bilim 
kurulunda uzun uzun tartışıldığını 
belirterek, “Ortak karar şu oldu: 
Hepsi üniversite hocası, dediler 
ki bunun en rasyoneli, en akılcısı 
riske göre bu testleri yapmak. 
Bunun için de bir algoritma 
yayınladık. Buna göre sağlık 
çalışanının temas riskine göre test 
yapıyoruz. Test kısıtlaması yok, 
riske göre test yapıyoruz.” dedi.

Komisyon Başkanı Recep Akdağ 
ise bu süreçte takdire şayan bir 
mücadele gerçekleştirildiğini 
vurgulayarak, sağlık çalışanlarına 
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 
teşekkür etti.
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KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI (20 Temmuz 1974) 
1960’lı yıllardan itibaren Rum kesiminin Kıbrıs 
Adası’ndaki Türkler üzerinde artırdığı baskılar 
müdahaleyi zorunlu kılmıştı. Başbakan Bülent Ecevit 
harekâtın amacını “Biz aslında savaş için değil, 
barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış 
getirmek için Ada’ya gidiyoruz.” şeklinde belirtti 
ve Kıbrıs konusunu İngilizlerle görüştüğü esnada 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan 
harekât emrini verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 37. 
Hükûmeti olan CHP - MSP koalisyonunun Kıbrıs’taki 
bu oldubittiye, kararlı ve inatçı tavırları sayesinde karşı 

konulabildi ve Ada’daki kan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava birliklerinin eş zamanlı ve başarılı 
harekâtı sayesinde durdurulabildi.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) 
İstiklal Savaşı’nda Türk milletinin işgalcilere galip 
gelmesi neticesinde barış görüşmeleri İsviçre’nin 
Lozan (Lausanne) kentinde gerçekleşti. Ankara 
hükûmeti adına baş delege İsmet İnönü, ikinci 
delege Rıza Nur ve delege Hasan Saka görüşmelere 
katıldı. Adalar, Musul ve kapitülasyonlar gibi 
konular görüşmelerin tıkanmasına yol açtığından, 
görüşmeler birkaç defa kesintiye uğradı. Ancak, 
24 Temmuz 1923’te Lozan Üniversitesi’nde yapılan 
uzun müzakereler sonrasında imzalanan antlaşma, 
Türklerin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini 
emperyalist güçlere ve dahi tüm Dünyaya gösterdi.

I. DÜNYA SAVAŞI (28 Temmuz 1914) 
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliahdı’nın 
Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından 
öldürülmesiyle fitili ateşlenen savaş, İttifak ve İtilaf 
devletlerinin zincirleme olarak birbirleriyle harbe 
girmesine sebep oldu. 28 Temmuz 1914’te Avusturya-
Macaristan’ın Sırbistan’a harp ilanı üzerine Almanya 
da 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 
Ağustos’ta Belçika’ya savaş ilan etti. Böylece tarihe I. 
Dünya Savaşı olarak geçen büyük bir harp başlamış 
oldu. 

4 yılı aşkın bir süre devam eden savaşta büyük maddi 
hasarlar meydana geldi. Harp süresince sadece Türkler 350 bin civarında şehit verirken toplam zayiat 17 
milyon vefat, 21 milyon yaralı idi. Harpte galip gelen ülkeler, savaş sonrasında dünyanın böyle bir savaşı 
bir daha görmemesi için bazı düzenlemeler yaptılarsa da, imzalanan barış antlaşmalarının adalet ve eşitlik 
anlayışından uzak olması sebebiyle yaklaşık 20 sene sonra daha kanlı bir topyekûn savaşın başlatıcısı oldular.

TARİHTE BU AY 
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SÂDÂBAD PAKTI / ADEM-İ TECÂVÜZ MUAHEDENÂMESİ (8 
Temmuz 1937) 
Türkiye, 1930’lu yıllarda Batılı ülkelerle münasebetlerini artırırken 
Doğu’daki komşularıyla da iyi ilişkiler kurma gayretinde oldu. 
İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a savaş açması diplomatik görüşmeleri 
hızlandırdı. Irak ve Afganistan ile daha evvelden kurulan ikili ilişkiler 
ve İran Şahı Rıza Pehlevî’nin Haziran 1934’te Türkiye’yi ziyareti 
sonrasında paktın temelleri atılmış ve nihayet Türkiye, İran ve Irak 
arasında 2 Ekim 1935’te Cenevre’de üçlü bir antlaşma imzalanmıştı. 
Gruba, sonradan Afganistan da dahil oldu. Dörtlü Pakt, 8 Temmuz 
1937’de Tahran Sâdâbad Sarayı’nda imzalandı. Antlaşmaya göre, 
taraflar ortak çıkarlarının peşinde olacak, birbirinin iç işlerine 
karışmayacak, askerî ve siyasi konularda karşılıklı yardımlaşma esas 
kabul edilecekti. Uyuşmazlıkların ise Milletler Cemiyeti’ne havale 
edilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, tesis edilen ittifakın ömrü uzun 
sürmedi ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra unutuldu. 

MİLLETLER CEMİYETİ (18 Temmuz 1932) 
1930’ların siyasî ikliminde Almanya ve İtalya’nın 
genişlemeci politikaları, Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 
yakınlaşmasına ve kendisinden bir güvenlik şemsiyesi 
olması beklenen Cemiyet-i Akvâm’a (Milletler Cemiyeti) 
katılımını sağlamıştı. Ocak 1920’de resmî kuruluşu yapılan 
ve I. Dünya Savaşı sonrasında büyük çaplı yeni bir harbin 
çıkmasını önlemek için tesis edilen Cemiyet-i Akvâm, ne 
yazık ki bunu başaramadı. 1930’lara doğru Avrupa’da 
savaşın ayak sesleri duyulduğunda, Türkiye’nin süreçteki 
barışçı tutumuyla üyeliğe giden yol açılmıştı. Milletler 
Cemiyeti Genel Kurulu, 6 Temmuz 1932’de İspanya’nın 
önerisiyle, Türkiye’yi Cemiyet üyeliğine resmen davet etti. TBMM ise 9 Temmuz 1932’de daveti kabul ettiğine 
dair karar alarak Örgüt sekreterliğine bildirdi. Sonuç olarak, 18 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyeti üyelerinin 
oybirliği ile aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti resmen üye oldu.

II. MEŞRUTİYET’İN YENİDEN İLANI VE 
PARLAMENTOLU REJİM (24 Temmuz 1908) 
Türkçe literatürde Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası 
olan Kanun-i Esasi’nin ilan edildiği 23 Aralık 1876’dan 
Meclis-i Mebusan’ın muvakkaten tatil edildiği 13 Şubat 
1878 tarihine kadar olan sürece I. Meşrutiyet, Meclisin 
yeniden toplanmaya davet edildiği 24 Temmuz 
1908’den Mondros Mütarekesi’nin akdedildiği 30 Ekim 
1918’e kadar olan döneme de II. Meşrutiyet adı verilir. 
1876’da Meclis, tesis edildikten kısa süre sonra ansızın 
çıkan Rus Savaşı neticesinde tatil edilmek zorunda 
kalınmış, parlamento iç ve dış buhranların etkisiyle 
ancak 24 Temmuz 1908’de yeniden teşekkül edebilmişti. Meşrutiyet tecrübesinin bu ikincisi de, ilki gibi, 
siyasî ve askerî olarak oldukça karışık bir döneme denk geldi. Balkanlardaki toprak kayıpları, iç isyanlar, 
Trablusgarp, Balkan Savaşları ve nihayet I. Dünya Savaşı’nın gölgesindeki parlamento tecrübesi her ne 
olursa olsun Türkiye demokrasi tarihinde fevkalade önemli bir yere sahipti.
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CHP/Bağımsız/AK PARTİ  
22. Dönem Batman Milletvekili.

Mehmet Nezir 
NASIROĞLU
(1960 - 27 Temmuz 2020)

20. ve 21.. Dönem DSP Muğla Milletvekili.

Fikret  
UZUNHASAN
(1945 - 29 Temmuz 2020)

14. ve 15. Dönem CHP Muğla Milletvekili

Ali Hilmi  
DÖĞERLİ
(1929 - 26 Ağustos 2020)

14. ve 16. Dönem CHP Çankırı Milletvekili

Nuri Çelik  
YAZICIOĞLU
(1933 - 15 Ağustos 2020)

RP/Bağımsız/FP
19. ve 20. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Hasan DİKİCİ
(1943 - 16 Ağustos 2020)

19. Dönem DYP İzmir Milletvekili

Mehmet  
ÖZKAN
(1950 - 30 Temmuz 2020)

1979-1980 Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi

Halim 
DURSUNOĞLU
(1937 - 14 Ağustos 2020)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

17. ve 18. Dönem ANAP Konya Milletvekili,  
45. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı  
45. ve 46. Hükümet Devlet Bakanı

Abdullah  
TENEKECİ
(1926 - 24 Ağustos 2020)

1964-1973 Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi

İsmail 
YEŞİLYURT
(1925 - 22 Ağustos 2020)

17. Dönem ANAP Kütahya Milletvekili

Ahmet  
BÜYÜKUĞUR
(1938 - 17 Ağustos 2020)

HP/SHP
17. Dönem Gaziantep Milletvekili

Mehmet Hayri  
OSMANLIOĞLU
(1924 - 18 Ağustos 2020)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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