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59. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Koşusu'nu Barış
Kurdu'nun jokeyliğini yaptığı
"Hızlı Ahmet" isimli safkan Arap
atı kazandı.

Türkiye Jokey Kulübünden 
yapılan açıklamaya göre, 
8 Mayıs’ta TBMM adına 

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 
gerçekleştirilen ve Triple 
Crown’ın (Üçlü Taç) ilk ayağını 
oluşturan koşuda 4 ve yukarı yaşlı 
13 safkan Arap atı, 1600 metrelik 
çim pistte birincilik mücadelesi 
verdi.

Koşuda, Sultansuyu Tarım 
İşletmesi Müdürlüğü  
tarafından yetiştirilen ve Mustafa 
Arıcı'nın sahibi olduğu "Hızlı 
Ahmet" isimli at, jokeyi Barış 
Kurdu'nun idaresinde birinciliği 
elde etti. Bu sonuçla ikinci G1 
zaferini hanesine yazdıran "Hızlı 
Ahmet", kariyerindeki toplam 
grup koşu galibiyetlerini ise 7'ye 
yükseltti.

Arap atları için Triple Crown'ın 
ilk ayağını kazanan 4 yaşındaki 
safkan, 25 Temmuz'daki Niğbolu 
Koşusu ve 19 Eylül'deki Veliefendi 
Koşusu’nu da kazanırsa Triple 
Crown yapmış olacak ve 

sahibine ekstra 1 milyon 680 bin 
lira ikramiye kazandıracak.

Geçen yılın galibi "Karamustafa" 
jokeyi Gökhan Kocakaya ile ikinci 
olurken, "Oğuzboylu" jokeyi  
Halis Karataş ile üçüncü,  
"Cevher" jokeyi Mehmet  
Akyavuz ile dördüncü, "Şenhan" 
ise jokeyi Tolga Yıldız ile beşinci 
oldu.

Kazanan “Hızlı Ahmet” için 
koşudaki bitiriş derecesi  
1.44.44 olarak kayıtlara geçerken, 
farklar 3,5 boy - 1,5 boy -  
3 boy ve 5 boy şeklinde  
sonuçlandı.
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Devlet erkânı Anıtkabir’deki 
törene katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, beraberindeki 

heyetle 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de 
düzenlenen törene katıldı. Bakan 
Kasapoğlu başkanlığındaki 

heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek 
Atatürk’ün mozolesine geldi. 
Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk 
bırakmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan 
Kasapoğlu, Misak-ı Millî Kulesi’nde 
bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Kurtuluş destanının  
102. yılında bütün 
Türkiye, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a gelişini, 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı coşkuyla 
kutladı. 

Koronavirüs tedbirleri 
nedeniyle yine evlerde 
olsak da, İstiklal Marşı 
evlerden, balkonlardan 
okundu. Yurdun her 
köşesi Türk Bayraklarıyla 
donatıldı.

Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak 
üzere Kurtuluş Savaşı’nın 
bütün kahramanlarını 
saygıyla anıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye 
büyüdükçe, güçlendikçe, 

bölgesel ve küresel liderlik 
yolunda ilerledikçe, gençlerimize 
daha çok fırsat sunmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, 19 Mayıs 
1919’un, Gazi Mustafa Kemal’in,  
Türk milletinin bağımsızlık 
inancından aldığı güçle Millî 
Mücadele’yi başlattığı tarihî 
bir gün olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Emperyalist, sömürgeci işgal 
kuvvetlerine karşı verdiğimiz 
mücadelede, milletimiz sarsılmaz 
bir kararlılıkla birlik ve beraberlik 
içinde yeniden ayağa kalkmak 
için öne atılmıştır. 

Türk milleti, İstiklal Mücadelesi 
boyunca hiçbir millete nasip 
olmayan azim ve cesaretle 
göğsünü düşmana siper ederek 
vatanını, bayrağını savunmuş ve 

destansı bir zafer elde etmiştir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin de Millî Mücadele’den 
bugüne her dönemde 
gösterdikleri kahramanlık ve 
gayretle ülkenin ümidi olduğunu 
ortaya koyduğunu vurgulayan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugün biz de insanı 
merkezine koyan ilim ve irfan 
medeniyetimizden aldığımız güç 
ve gençlerimizin verdiği enerji ile 
şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, 
ülkemizi 2023 ve gelecek 
hedeflerine eriştirmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

İnanıyorum ki gençlerimiz 
vizyon, hedef ve değerlerimize 
sahip çıkarak devraldıkları 
bayrağı çok daha ileri noktalara 
taşıyacak, ulusal ve uluslararası 
alanlardaki başarılarıyla ülkemizi 
güçlü şekilde temsil etmeyi 
sürdüreceklerdir.

Bütün alanlarda kendi stratejisini 
millî ve yerli imkânlarıyla 
sahada ve masada uygulayan, 
hedeflerine emin adımlarla 
ilerleyen bir ülke olarak 

gençlerimizin bu süreçteki 
katkıları ve başarılarıyla gurur 
duyuyor, onlara her daim 
güveniyoruz. 

Gençlerimizin onlar için inşa 
ettiğimiz aydınlık Türkiye’de 
eğitimden istihdama, sanattan 
spora, bütün alanlarda 
sunduğumuz imkânları, verdiğimiz 
destekleri en iyi şekilde 
değerlendirmelerini bekliyoruz.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, 
bölgesel ve küresel liderlik 
yolunda ilerledikçe, gençlerimize 
daha çok fırsat sunmaya devam 
edeceğiz. 

Bütün gençlerimizin sadece 
kendi milletimiz için değil, 
dünyanın dört bir yanındaki 
mazlumların ülkemize duyduğu 
güven ve beslediği umudun 
sorumluluğuyla gayret 
göstereceklerine inanıyorum. 
Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, 
başta Gazi Mustafa Kemal olmak 
üzere Kurtuluş Savaşımızın 
bütün kahramanlarını saygıyla 
anıyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
MESAJI

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve 
küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize 
daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. 

Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için 
değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların 
ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun 
sorumluluğuyla gayret göstereceklerine 
inanıyorum.”
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN, TÜM YURTTA 
SAAT 19.19’DA OKUNAN 
İSTİKLAL MARŞI’NA EŞLİK 
ETTİ

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

Türkiye genelinde 
vatandaşlar, saat 19.19’da 
evlerinin balkon ve 
pencerelerinden ellerinde 
Türk Bayraklarıyla İstiklal 
Marşı’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
da tüm yurttaki İstiklal 
Marşı okuma etkinliğine 
Çankaya Köşkü’nden 
katılarak İstiklal Marşı’nın 
10 kıtasını okudu.

Erdoğan’a, İstiklal Marşı’nın 
dizelerini seslendirirken 
gençler de eşlik etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı’nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, Türkiye’yi 
çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı millî sporcular İstiklal Marşı okudu, pankart açtı.
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TBMM Başkanı Şentop,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı, 

TBMM’nin resmi Twitter 
hesabından paylaştığı video ile 
kutladı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
mesajında, İstanbul’dan yola 
çıkan Mustafa Kemal Paşa ve 
silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 
günü Samsun’a ayak basarak, 
“Ya istiklal, ya ölüm!” şiarıyla Millî 
Mücadele’nin ateşini yaktıklarını 
ifade etti. 

Şentop, Ankara’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılmasıyla da 
kahraman milletimiz tarafından 
mazlum milletlere emperyalizmin 
yenilebileceğinin gösterildiğini, 
kibirli sömürgecilere tarihî bir 
ders verildiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop’un  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı  
Mesajı:

“Aziz Milletim,

Kıymetli Gençler,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
102. yıldönümü hasebiyle bütün 
gençlerimizin ve bu vatan 
için gönlü daima genç kalan 
vatandaşlarımızın bayramını en 
kalbî duygularımla kutlarım.

Vatanın 
bağımsızlığı, 
milletin 
istikbali için bu 
aziz milletin 
ferasetine ve 
desteğine 
güvenerek 
İstanbul’dan 
yola çıkan 
Mustafa Kemal 
Paşa ve silah 
arkadaşları, 
19 Mayıs 1919 
günü Samsun’a 
ayak basmışlar, 
‘Ya istiklal, 
ya ölüm!’ 
şiarıyla Millî 
Mücadele’nin 
ateşini 
yakmışlardır.

Feragat ve 
fedakârlık abidesi dedelerimizin, 
ninelerimizin kararlı bir şekilde 
katıldıkları mücadeleyle ve 
nihayet Ankara’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılmasıyla 
kahraman milletimiz tarafından 
mazlum milletlere emperyalizmin 
yenilebileceği gösterilmiş, kibirli 
sömürgecilere tarihî bir ders 
verilmiştir.

Dünyada nadiren rastlanıldığı 
üzere TBMM, hem millet 
iradesinin tecelligâhı, hem de 
Millî Mücadele’nin yürütüldüğü 
karargâh olmuş ve Millî 

Mücadele kazanılarak tam 
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
teşekkül etmiştir.

Tarihi boyunca masum ve 
mazlum milletlerin hamisi olan 
Türk milletinin büyük bir inançla 
verdiği mücadelenin en ağır 
sorumluluğunu da gençlerimiz 
yüklenmişlerdir. 

Ecdadından tevarüs ettiği hür ve 
bağımsız yaşama iradesini istikbal 
yolculuğunun azığı edinen 
gençlerimize dün olduğu gibi 
bugün de inancımız tamdır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“GENÇLERİMİZE DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İNANCIMIZ  
TAMDIR”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Ecdadından tevarüs ettiği 
hür ve bağımsız yaşama iradesini, 
istikbal yolculuğunun azığı edinen 
gençlerimize dün olduğu gibi  
bugün de inancımız tamdır.” dedi.
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SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN  
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE  
SPOR BAYRAMI MESAJI

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. 

Bağımsızlık, Cumhuriyet ve Demokrasi mücadelesinin Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede 
şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum.”

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

“Emperyalist işgale karşı yoksul Anadolu halkları ile Mustafa Kemal ve 
mücadele arkadaşlarının başlattığı direnişi 102. yılında selamlıyoruz.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

“19 Mayıs, iç cephedeki sayısız gediğe rağmen, Türk milletini aynı kutlu 
ülküde buluşturan bir büyük destanın adıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, İstiklal kahramanlarımızın ruhları şâd, mekânları 
cennet olsun. Yüce Allah, bizi onlara karşı mahcup etmesin. 19 Mayıs, 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

“Bu tarih, dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir geleceği 
reddederek “milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının 
kurtaracağına” inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetle 
sonuçlanacak kutlu mücadelesine başladığı gündür. İlk adımın mimarı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanları 
ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Allah 
hepsinden razı olsun diyorum.”
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MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

“Atatürk’ümüzün aydınlığıyla geleceğe yürüyen gençler, evlatlarım; 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Her yer 
Samsun, her gün 19 Mayıs.”

SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

“Emperyalizmin bu topraklar üzerindeki emellerine ve vatan 
topraklarımızın işgal edilmesine karşı Millî Mücadelemizin 19 Mayıs 
1919’da ilk meşalesi yakıldı. Tüm milletimizin, özellikle de gençlerimizin 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, 
tarihe altın harflerle yazılan bu destansı zaferde emeği geçen başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanları minnet ve 
şükranla anıyorum.”

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“Yüreğinde taşıdığı ideal ve imanı Samsun’a götüren, benzeri 
görülmemiş bir istiklal mücadelesini örgütleyen Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyor, o ideal ve imanın mirasçısı 
olarak bu kutlu günü armağan ettiği gençlerimizin bayramını tebrik 
ediyorum.”

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“19 Mayıs 1919, o destanın, bizim yokluklar içinde, el ele, omuz omuza 
vererek, geleceğimizi inşa ettiğimiz son büyük var olma savaşımızın 
başladığı gündür. Kurtuluş Savaşı’nın 102. yılında, bu savaşın muzaffer 
komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, 
şehitleri ve gazileri rahmetle anıyor, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

“Millî Mücadelemizin başlangıç günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm 
kahramanlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum.”
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

19 Mayıs 1919’da Kurtuluş 
Mücadelesi’ni başlatmak üzere ilk 
adımı attığı yer olan Samsun’da, 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. 
yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah 
arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a getiren Bandırma 
Vapuru’nun birebir replikasının 
bulunduğu Bandırma Gemi Müze 
ve Millî Mücadele Açık Hava 
Müzesine vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi.

Vatandaşlar, Atatürk’ün, doğum 
gününü 19 Mayıs olarak kabul 
ettiğine dair belgenin sureti, 
Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 

yılı Osmanlıca orijinal baskısı, 
görev talimatnamesi, İngiliz 
Vizesi, Karargâh Heyetini içeren 
belgeler, Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a vardığını bildiren 
telgrafı ve Havza, Amasya, 
Erzurum yolculuklarına dair 
önemli vesikaların sergilendiği 
Bandırma Gemi Müze ve Millî 
Mücadele Açık Hava Müzesi’nde, 
tarihe yolculuk gerçekleştirdi.

Samsun’da 
19 Mayıs 
Atatürk’ü 
Anma, Gençlik 
ve Spor 
Bayramı 
dolayısıyla 
vatandaşlar, 
Bandırma 
Gemi Müze ve 
Millî Mücadele 
Açık Hava 
Müzesine akın 
etti.

SAMSUN’DA BANDIRMA GEMİ MÜZE VE MİLLÎ MÜCADELE 
AÇIK HAVA MÜZESİNE ZİYARETÇİ AKINI

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla İstanbul’dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı, Milli Mücadele’nin “en büyük tanığı” olan 
Bandırma Vapuru’nun aslına uygun yaptırılan Bandırma Gemi Müzesi, 2005 yılında ziyarete açıldı. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava 
Müzesi’nin içinde yer alan Bandırma Gemi Müzesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyalarının da arasında bulunduğu 189 eser sergileniyor.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a gelişi,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı  
tüm yurtta coşkuyla  
kutlandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 81 İLDEN 
VE KKTC’DEN GELEN GENÇLERİ 
KABUL ETTİ

TBMM Konferans Salonu’nda 
18 Mayıs’ta gerçekleşen 
kabulde konuşan TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
gençleri Meclis’te ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
dile getirerek, 19 Mayıs 1919’un 
102. yıl dönümünün, gençlere 
armağan edilmiş bir bayramın 
kutlandığını anımsattı.

O dönem, vatan toprağı işgal 
altındayken işgale karşı yürütülen 
direniş ve bağımsızlık hareketleri 
olduğunu belirten TBMM Başkanı 
Şentop, şöyle konuştu:

“Tarihin hiçbir döneminde 
esaret altında yaşamayı kabul 
etmemiş bir milletin çocuklarıydı 
onlar. Biz de o milletin çocukları, 
torunlarıyız. 

Nitekim 23 Nisan 1920’de 
TBMM’yi açan, en yaşlı üye 
olması sıfatıyla Meclis’e başkanlık 
eden Sinop Milletvekili Şerif Bey, 
‘Tarihin hiçbir döneminde esareti 
kabul etmemiş, köleliğe boyun 
eğmemiş bir milletin çocukları 
olarak, bağımsızlığı hedefleyen, 
gerçekleştirmek üzere çalışmaya 
başlayacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni açıyorum.’ diye çok kısa 
ama çok veciz bir konuşmayla 
Meclis’i açmış. 

Dolayısıyla 19 Mayıs 1919, 
tam bağımsızlık hedefini 

gerçekleştirmek üzere istiklal 
meşalesini yakan bir hareket 
olduğu için tarihimizde anılmaya 
değer çok önemli bir nokta 
olarak karşımızda duruyor.”

Meclis Başkanı Şentop, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile Gençlik Haftasını 
kutlayarak, “Nice yüzyıllara 
bugünü anarak, bu bayramı 
kutlayarak erişeceğiz inşallah.” 
dedi.

Atatürk’ün, Samsun’a çıktığı 
zaman Anadolu ve Trakya’da 
başlayan direniş hareketlerini 
birleştirerek bunu bir istiklal 
mücadelesi haline getirdiğini 
dile getiren Şentop, imkânsızlıklar 
içinde vatan toprağının 
bağımsızlığa kavuştuğunu 
söyledi.

Mustafa Şentop, 100 yıl 
öncesinin Türkiyesi ile bugünün 
Türkiyesi arasında önemli 
farklar bulunduğunu, bugünün 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile Gençlik 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu 
ile beraberindeki 81 
ilden ve KKTC’den gelen 
gençlik temsilcilerini ve 
sporcuları kabul etti.
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Türkiyesinin nüfusunun kayda 
değer oranının genç ve  
yetişmiş bir nüfus olduğunu, 
bu genç nüfusun Türkiye’nin 
en büyük dayanağı olduğunu 
kaydetti.

Devlet-millet bütünleşmesinin 
istikbalin teminatı olduğunu 
vurgulayan Şentop, Türkiye’nin, 
bunu sağladığında büyük 
hamleler yapabilecek hale 
geldiğini söyledi. Şentop,  
20 yılda Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde gerçekleşen en 
önemli şeyin de devlet-millet 
bütünleşmesi olduğunu dile 
getirdi.

Gençlere Türkiye’yi çok 
daha ileriye taşıyacak şekilde 
kendilerini yetiştirmeleri 
tavsiyesinde bulunan Şentop, 
Türkiye’nin önümüzdeki 
asırda dünyanın en güçlü 
devletlerinden birisi olacağını 
belirtti.

Bakan Kasapoğlu da Millî 
Mücadele’nin 102. yılında 81 ilden 
ve KKTC’den gelen gençlerle bir 
arada bulunmanın heyecanı ve 
mutluluğu içinde olduğunu ifade 
etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 
Samsun’a giderek başlattıkları 
yolculukla tutuşturulan 
istiklal meşalesinin, 
milletin yolunu 
aydınlatan bir ışık 
olduğunu ve bu ışığın 
hâlâ aydınlatmaya 

devam ettiğini dile getiren 
Kasapoğlu, “Ne o gün 
Samsun’da yakılan istiklal 
meşalesi sönmüş, ne 
de milletimizin ruhunda, 
gönlünde Millî Mücadele 
ruhu son bulmuştur. 

Bugün ülkemize ve 
milletimize kasteden her 
türlü düşmanlığa karşı istiklal 
mücadelemiz aynı inanç, 
aynı azim ve kararlılıkla 

devam etmektedir.” dedi.

Tekirdağ’dan gelen gençlerden 
Özcan Örem ise geleceğin 
Türkiyesini inşa etmeye azmeden 
bireyler olarak gençlerin, bir 
milletin sahip olduğu en büyük 
ve en değerli hazine olduğu 
bilincini taşıdıklarını kaydetti.

Programın sonunda, Şentop ve Kasapoğlu, gençler ve sporcularla birlikte Meclis Şeref Kapısı önündeki merdivenlerde toplu fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Tekirdağ temsilcisi Özcan Örem ve KKTC temsilcisi Gülayda 
Ünver ile Bakanlığın bir projesi kapsamında Kudüs’ü ziyaret eden gençlerden Elif 

Şeker’in duygu ve düşüncelerini ifade ettiği çerçevelenmiş mektubunu TBMM 
Başkanı Şentop’a hediye etti.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
İslamabad’da Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi’nin (EİTPA), 
“Bölgesel Entegrasyon 
İçin Parlamenter Ortaklığın 
Desteklenmesi” başlıklı 2’nci 
Genel Konferansı’na katıldı. 

Ziyaretinin ikinci gününde, 
EİTPA Yürütme Komitesi 
Toplantısı’na katılan Şentop, 
daha sonra EİTPA 2’nci 
Genel Konferansı’na iştirak 
etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 31 Mayıs’ta beraberindeki parlamento 
heyeti ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 
PARLAMENTER ASAMBLESİ
YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI
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TBMM Başkanı Şentop, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi 
Konferansı’nda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 
düzenlenen Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi’nin (EİTPA) “Bölgesel 
Entegrasyon İçin Parlamenter 
Ortaklığın Desteklenmesi” başlıklı 
2. Genel Konferansı’nda hitap etti.

Şentop, Konferansta, “ticaret 
ve bağlantısallık”, “yoksulluğun 
azaltılmasında ve kalkınmada 
turizmin geliştirilmesi”nin 
yanı sıra küresel yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) felaketiyle 
mücadelede parlamentoların 
üstlenebilecekleri rol ve 
sorumlulukları istişare 
edeceklerini belirterek “Bu 
meseleler esasen ancak güçlü 
bir dayanışma, bölgesel ve 
uluslararası iş birliği vasıtasıyla 
çözüme kavuşturulabilecek 
koordinasyon gerektiren hassas 
meselelerdir. Bilhassa, hayatın her 
alanının menfi şekilde etkilendiği 
bu kritik dönemde, söz konusu 
imtihanlarla ilgili bölgesel istişare 
ve diyalog atmosferini temin 
eden asamblemizden istifade 
etmemiz şarttır.” dedi.

Covid-19 salgınının ve sonrasının, 
başlı başına bir sosyal araştırma, 
akademik çalışma ve ilmî çözüm 
üretme dönemi olarak da dünya 
tarihinde ve literatüründe bir 
dönüm noktası teşkil edeceğini 
ifade eden Şentop, “Küresel 
krize dönüşen Covid-19 salgını, 
dünyada 2,5 milyondan fazla 
insanın hayatına mal olmuş, 
sağlık alanında olduğu kadar, 
ekonomi ve ticaret üzerinde de 
tahribata yol açmıştır. Bu sürecin 
derin sosyoekonomik, insani 
ve siyasi etkileri bütün dünyada 
hissedilmektedir. 

Bu etkilerin istikbaldeki neticeleri 
ise şüphesiz bütün uluslararası 
teşkilatlar gibi bu platformun da 
çalışma sahasında yer tutmaya 
devam edecektir.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı bu sarsıcı krizle 
mücadelede uluslararası iş birliği 
ve dayanışmanın hiç olmadığı 
kadar elzem hale geldiğine 
dikkat çekerek, “Salgının, küresel 
ölçekte bir yaklaşımla ancak hızlı 
ve etkin bir aşılama ile bertaraf 
edilebileceği aşikâr olmasına 
rağmen küresel adaletsizlik aşıya 
erişim noktasında da maalesef 
kendini göstermektedir.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı, parlamentolar 
olarak alınacak kararların 
kanunlarla desteklenmesi, 
tedbirlerin sosyal boyutlarının 
gözetilmesi ve mali kaynakların 
kırılgan toplum kesimlerinden 
başlayarak adil dağıtılmasının 
hassasiyet gösterilmesi gereken 
hususlar olduğunu vurguladı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi’nin 
(EİTPA), “Bölgesel Entegrasyon 
İçin Parlamenter Ortaklığın 
Desteklenmesi” başlıklı 2’nci 
Genel Konferansı’nda, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “İklim Değişikliğinin 
Kadınlar Üzerindeki Etkisi: 
Bölgesel Parlamentolardaki 
Olumlu Eylemler” temalı 
oturuma moderatörlük etti.

Şentop, dünyada 1 milyar insanın 
düzensiz yerleşim yerlerinde 
ve gecekondu mahallelerinde 
aşırı nüfus kalabalığı içinde 
yaşadığını hatırlatarak, “2,5 milyar 
insan, temiz su erişimi ve atık 
su hizmetlerinden mahrumdur. 
Bu yerleşim yerlerinde, sosyal 
mesafe ve hijyen gibi basit 
tedbirlerin dahi alınması zorluk 
arz etmektedir.” ifadelerini 
kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Pakistan 
Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi 
tarafından kabul edildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesinin 
(EİTPA), “Bölgesel Entegrasyon 
İçin Parlamenter Ortaklığın 
Desteklenmesi” başlıklı 2’nci 
Genel Konferansı’na katılmak için 
Pakistan’da bulunan TBMM Başkanı 
Şentop, başkent İslamabad’daki 
Cumhurbaşkanlığı konutunda Arif 
Alvi tarafından kabul edildi.

Yükselen İslamofobi ile mücadele 
için dünyaya gerçek İslam’ın 
anlatılması gerektiğinin altını 
çizen Alvi, “Türkiye ve Pakistan 
birlikte İslam dünyasına öncülük 
etmeli.” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop ise iki ülke 
arasındaki ilişkilere değinerek, 
“Ülkelerimiz ve halklarımız 
arasındaki bu müstesna ilişkiler, zor 
zamanlarda ve millî davalarımızda 
birbirimize verdiğimiz destekle 
de kendini ispat etmiş sağlam 
ilişkilerdir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Pakistan Millî Meclis 
Başkanı Asad Kayser, 
Pakistan Senatosu 
Başkanı Muhammed 
Sadık Sanjrani ve 
Afganistan Meclis 
Başkanı Mir Rahman 
Rahmani ile ayrı ayrı 
bir araya geldi. Şentop, 
ziyaretinin son gününde, 
Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahibe Gafarova 
ile görüştü. Pakistan 
Cumhurbaşkanı Arif 
Alvi tarafından kabul 
edilen Şentop, Pakistan 
Başbakanı İmran Han ile 
de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi 
Konferansı’nın kapanışında 
konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, halihazırda tecrübe 

edilen bazı belirsizliklerin 
uluslararası sistemde yapılması 
gereken köklü reformlara işaret 
ettiğini vurgulayarak “Dünyamız, 
Covid-19 kriziyle çatışmalar, göç, 
mülteciler, yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık gibi meselelere daha çok 
odaklanması ve çözüm üretmesi 

gerektiğini bu defa büyük bir 
bedel ödeyerek kavramıştır.” 
dedi. 

Dünyanın her yerinden saygın 
araştırmacıların ülkelerin küresel 
salgının ardından bir vizyon 
geliştirmesi, ortaya çıkacak  
yeni küresel sistem içinde 
kendilerine biçecekleri rol  
ve kapasitelerinin gelecekteki 
konumları üzerindeki etkisini 
hesap eden çalışmalar 
yürüttüklerine atıfta bulunan 
Şentop, “Pakistan eski Dışişleri 
Bakanı, Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü Başkanı Sayın  
Büyükelçi Aizaz Ahmed 
Çavduri’nin uluslararası topluma 
birbirine tutunarak yeni küresel 
sistemi birlikte inşa etme 
çağrısında bulunmasını,  
bu bağlamda değerli bir  
çağrı olarak gördüğümü ifade 
etmek istiyorum.” ifadelerini 
kullandı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
İslamabad’da Afganistan Halk 
Meclisi Başkanı Mir Rahman 
Rahmani ile bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Afganistan’da Taliban’ın 
şiddet eylemlerinin devam 
etmesini endişeyle müşahede 
ettiklerini belirterek, “Afganistan’da 
barışın tesisi için silahların 
susması gerektiğini vurguluyor 
ve meselelerin yapıcı diyalog 

kanallarında müzakere edilmesi 
için elimizden gelen gayreti 
göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Taliban’ı masaya oturmaya ikna 
etmek için Türkiye’ye ve bölge 
ülkelerine yönelik taleplerini 
yinelediklerini vurgulayan  
Mir Rahman Rahmani, diğer 
ülkelerin İstanbul Barış 
Konferansı’na aktif katılımı için 
Taliban’ın üzerindeki baskıyı 
artıracağını düşündüklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Tacikistan Temsilciler Meclisi 
Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda 
ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Tacikistan ile ticaretten 
sanayiye, tarımdan eğitime her 
alanda iş birliğini ileriye taşıma 
bağlamında büyük bir potansiyele 
sahip olduklarını belirterek “Esas 

olan, bu potansiyeli harekete 
geçirecek adımların atılmasıdır.” 
dedi. Tacikistan Temsilciler Meclisi 
Başkanı Zokirzoda da, iki ülkenin 
uzun süre ayrı düştükten sonra 
diplomatik ilişkileri başlattığını ve 
bu sene bu ilişkilerin 30’uncu yılı 
olduğunu anımsatarak “Özellikle 
ticari ilişkilerin daha iyi noktaya 
taşınması için somut adımlar 
atılmasını bekliyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Pakistan Millî Meclis Başkanı 
Asad Kayser ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye Devleti’nin ve 
milletinin dün olduğu gibi bugün 
de Keşmir halkıyla dayanışma 
içinde olduğunu belirterek, 
“Türkiye, Keşmir meselesinin 
Pakistan ve Hindistan arasında 
diyalog yoluyla, ilgili Birleşmiş 
Milletler (BM) kararları temelinde 
ve Keşmirli kardeşlerimizin 

beklentileri gözetilerek çözüm 
bulmasını istemektedir.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı 
Asad  Kayser de, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ve beraberindeki 
heyetin ziyaretinin iki ülke 
arasında var olan dostluk ve 
 iş birliğini artırmaya yönelik bir 
adım olarak nitelendirerek,  
tarihi ve kültürel yakınlıkların iki 
ülkeyi birbirlerine sonsuz  
bağlarla bağladığını ifade  
etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
İslamabad’da Pak-Türk 
Uluslararası Maarif 
Okulu’nu ziyaret etti. 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye Maarif Vakfı’nın 
(TMV) yakın tarihlerde 
kurulmasına rağmen 
oldukça kısa bir sürede 
dünya markası haline 
geldiğini söyledi.
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İsrail’in 10-21 Mayıs tarihlerinde 
abluka altındaki Gazze 
Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, 

çok sayıda sivilin ölümüyle 
sonuçlandı. İsrail saldırılarında 
çoğu anne olan 39’u kadın, 
66’sı çocuk, 255 Filistinli hayatını 
kaybetti, 1948 kişi yaralandı. 
Ramazan Bayramı’nın hemen 
öncesinde meydana gelen bu 
saldırıların ardından dünya bu 
insanlık suçu karşısında yine 
sessiz kaldı, Türkiye ise İsrail’in 
saldırılarına en üst düzeyde tepki 
gösterdi. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, saldırıları “devlet 
terörü” olarak nitelerken, TBMM 
Başkanı Şentop’un önerisiyle  
AK PARTİ, CHP, HDP, MHP ve  
İYİ Partinin TBMM Grupları, 
10 Mayıs’ta ortak bildiri 
yayımlayarak İsrail’in Mescid-i 
Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı.

DÜNYA SESSİZ,
FİLİSTİN YANIYOR
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Her Ramazan’da olduğu 
gibi, İsrail’in, şiddet ve 
zulmünün arttığı  

günlere şahitlik edildiğini  
belirten TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Bu gece, 
Mescid-i Aksa’da, namaz kılan 
cemaate saldırı açık bir devlet 
terörüdür. Şiddet ve zulüm eken, 
barış ve huzur biçemez. Mescid-i 
Aksa’daki terörü lanetliyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

İsrail polisi, 7 Mayıs’ta işgal 
altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir 
bölgesinde bulunan Mescid-i 
Aksa’da cemaate saldırdı. 

TBMM Başkanı Şentop, sosyal 
medya hesabından, İsrail polisinin 
Mescid-i Aksa’da cemaate 
saldırmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği’nin (İSİPAB), 
TBMM Başkanlığı’nın girişimiyle 
İsrail’in Filistinli Müslümanlara 
uyguladığı şiddet ve zulmü 
kınayan bir bildiri yayımladığını 
belirtti.

Şentop, 9 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında, 
İSİPAB’ın İngilizce ve Arapça 

olarak 
yayımlanan 
bildirisine de 
yer verdi. 

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 
paylaşımında, 
İSİPAB’ın 
bildirisindeki, 
“Kudüs ve kutsal 
mekânlarımız 
bizim kırmızı 
çizgimizdir. 

İsrail’in, 
Kudüs’ün ve 
Mescid-i Haram’ın statüsünü 
değiştirmeyi amaçlayan saldırgan 
operasyonlarını, Filistin halkının 
meşru haklarını gasp etme 
girişimlerini sürekli kınamaya 
devam edeceğiz.” vurgusuna 
işaret etti.

“HERKES SUSSA, BİZ TÜRKİYE 
OLARAK SUSMAYACAĞIZ”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, işgalci İsrail’in, 
tam anlamıyla bir devlet terörü 
uyguladığını belirterek,  
“BM ve tüm dünya yine sessiz.” 
dedi.

TBMM Başkanı Şentop,  
10 Mayıs’ta sosyal medya hesabı 
üzerinden yayımladığı mesajda, 
işgalci İsrail’in, tam anlamıyla 
bir devlet terörü uyguladığını 
kaydetti. 

İsrail savaş uçaklarının  
Kuzey Gazze’ye düzenlediği 
saldırıda 3 çocuğun şehit 
olduğunu belirten  
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “BM ve tüm 
dünya yine sessiz. Herkes  
sussa da biz Türkiye olarak  
hiçbir zaman susmayacağız.”  
ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP: “MESCİD-İ 
AKSA’DAKİ TERÖRÜ 
LANETLİYORUM”
İsrail polisi, 7 Mayıs’ta işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde 
bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate 
saldırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabından, İsrail polisinin 
Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına 
tepki gösterdi.

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2021 21

MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un 
önerisiyle AK PARTİ, CHP, 

HDP, MHP ve İYİ Parti’nin TBMM 
grupları, 10 Mayıs’ta ortak bildiri 
yayımlayarak İsrail’in Mescid-i 
Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve TBMM’de Grubu 
bulunan siyasi partilerin grup 
başkanvekilerinin imzasını taşıyan 
ortak metinde şu ifadelere yer 
verildi: 

“İsrail’in, Kudüs’te sivil ve 
savunmasız Filistin halkına 
yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı 
politikaları ve ibadet özgürlüğünü 
engellemeye yönelik girişimleri, 
Ramazan Bayramı’nın hemen 
arifesinde vahim bir boyut 
kazanmıştır. Mukaddes mekân 
Mescid-i Aksa ve çevresinde, 
İsrail güvenlik güçleri tarafından 
gaz, plastik mermi ve ses 
bombalarıyla gerçekleştirilen 
menfur saldırılar, bebek ve 
çocuklar dâhil çok sayıda masum 
Filistinlinin yaralanmasına sebep 
olmuştur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk 
tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. 

İsrail’in, yasadışı yerleşimciler 
lehine Kudüs’ün Şeyh Cerrah 
ve Silvan mahallelerindeki 
Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları 
evlerine el koyularak, zorla 
tahliye edilmelerine yönelik 
operasyonlarının hukuk dışı ve 
gayri insani olduğunun bir kere 
daha altını çiziyoruz. Birleşmiş 
Milletler’in (BM) uluslararası 
insancıl hukuk ve insan hakları 

hukuku çerçevesinde yıkım 
ve tahliyelerin durdurulması; 
mukaddes mekânların 
statükosunun korunması için 
İsrail’e yönelik çağrısına tam 
destek verdiğimizi ve bu 
çağrının arkasında bütün BM 
üyesi ülkelerin kararlılıkla durması 
gerektiğini belirtiyoruz. 

Ayrıca, Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin (UCM), 1967’den 
bu yana İsrail’in işgali altındaki 
Doğu Kudüs dâhil Filistin 
topraklarında yargı yetkisine 
sahip bulunduğuna dair kararı, 
İsrail’in Filistin topraklarında 
işlemekte olduğu suçlardan 
dolayı hesap vermesinin ve söz 
konusu suçların sorumlularının 
tespit edilmesinin önünü 
açmıştır. Bu çerçevede, UCM’nin 
yaşanan olaylar ve insanlık suçları 
bakımından İsrail’e karşı net 
bir tavır alarak, görevini yerine 
getirmesini talep ediyor ve 
destekliyoruz. 

İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM 
Güvenlik Konseyi, BM Genel 
Kurulu kararları dâhil olmak 
üzere uluslararası hukuka aykırı 
uygulamalarına karşı uluslararası 
toplumun daha fazla vakit 
kaybetmeden etkili ve sonuç 
verici bir şekilde harekete 
geçmesi için bütün dünyaya 
çağrıda bulunuyoruz. 

TBMM olarak Kudüs’ün ve 
Harem-i Şerif’in statüsünü 
aşındırmaya yönelik İsrail’in 
mütecaviz eylemlerine ve Filistin 
halkının meşru haklarını gasp 
etme girişimlerine karşı her 

zaman gerekli tepkiyi vermeye; 
Filistin davasını ve kardeş 
Filistin halkının özgürlük, adalet 
ve bağımsızlık mücadelesini 
savunmaya devam edeceğimizi 
en kuvvetli şekilde beyan 
ediyoruz.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) İsrail ve Filistin’e yönelik 
çatışmalara son verme ve 
müzakerelere dönme çağrısının, 
olumlu olsa da yeterli bir adım 
olmadığını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
16 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“BM’nin İsrail ve Filistin’e yönelik 
çatışmalara son verme ve iki 
devletli çözüm için müzakerelere 
dönme çağrısı, olumlu olsa da 
yeterli bir adım değil. BM, İsrail’in 
sivil katliamlarını, devlet terörünü 
ve işlediği insanlık suçlarını 
acilen gündemine almalıdır.” 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İsrail’in devlet 
terörünün, dünya tarafından 
sessizce izlendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sosyal medya hesabında yaptığı 
paylaşımda, “İsrail’in devlet 
terörünü, insanlık suçlarını, bebek 
ve çocukları katledişini dünyanın 
sessizce izlemesini, teessürle ve 
öfkeyle takip ediyoruz.” ifadesini 
kullandı. TBMM Başkanı Şentop, 
16 Mayıs’taki paylaşımında 
Filistin’den çocuk ve kadınların 
fotoğraflarına da yer verdi.

TBMM’DE GRUBU BULUNAN  
SİYASİ PARTİLERDEN, KUDÜS İÇİN 
ORTAK BİLDİRİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Filistin’de 
yaşanan olaylarda evlatları 

şehit düşen Filistinli acılı baba Ebu 
Suheyb ile telefonda görüşerek, 
taziyelerini iletti. Şentop, 
Türkiye’nin Filistinlileri kendi ailesi 
ve evlatları olarak kabul ettiğini 
belirterek, “Türkiye, kardeş 
Filistin’in her daim yanında.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, acılı 
baba ile 15 Mayıs’ta yaptığı 
telefon görüşmesinde, İsrail’in 
Filistin’e uyguladığı terörün 
dünyanın meselesi olduğunu 
belirterek, “Yaşanan meseleyi 
sadece Filistinli kardeşlerimizin 
bir meselesi olarak görmüyorum. 
Bu mesele iki milyarlık İslam 
âleminin, bütün Müslümanların 
ve dünyanın meselesi.” ifadelerini 
kullandı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Filistinlileri kendi ailemiz ve 
evlatlarımız olarak kabul ediyoruz. 
Barışın ve huzurun en yakın 
zamanda Filistin’e hâkim olmasını 
temenni ediyoruz. Türkiye, kardeş 
Filistin’in her daim yanında.”

TBMM Başkanı, çocukları 
şehit düşen acılı babaya ve 
yakınlarına başsağlığı dileklerini 
iletirken, evlat acısı yaşayan 
Filistinli baba Ebu Suheyb ise, 
Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
Türk halkına teşekkür ederek,  

Filistin’e dünyada gerçek mânâda 
sahip çıkan tek ülkenin Türkiye 
olduğunu vurguladı.

Filistin’de ve bilhassa Gazze’de 
büyük bir katliam yaşandığını 
kaydeden acılı baba, 
Türkiye’nin Filistin davasını, 
Gazze’yi ve Mescid-i Aksâ’yı 
her zaman savunduğunun ve 
desteklediğinin altını çizerek, 
Türkiye’nin bugün de Filistin’in 
yanında olduğunu gösterdiğini 
ifade etti.

2013 yılında Türkiye’ye gelerek 
bir süre kaldıktan sonra Gazze’ye 
döndüğünü belirten Filistinli acılı 

baba, Türkiye’nin insana saygı 
duyulan, adalet ve güvenliğin 
hâkim olduğu bir ülke olması 
nedeniyle birkaç yıl önce ailece 
Türkiye’ye yerleşme kararı 
aldıklarını da sözlerine ekledi.

Dün şehit düşen oğlunun son 
nefesini verirken kendisine 
Türkiye’ye ne zaman 
gideceklerini sorduğunu ve 
kendisi gitmese bile ailesinin bir 
an önce Türkiye’ye gitmesini 
istediğini ifade ettiğini kaydeden 
Filistinli acılı baba, oğlunun 
vasiyeti doğrultusunda ilk fırsatta 
Türkiye’ye gelmeyi arzu ettiğini 
dile getirdi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN, 
EVLATLARINI 
KAYBEDEN 
FİLİSTİNLİ  
ACILI BABAYA 
TAZİYE TELEFONU

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 202124

TBMM’DEN HABERLER



MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
17 Mayıs’ta Sigfusson’a 

gönderdiği mektubunda, asılsız 
iddialar üzerine inşa edilen 
ve 1915 olaylarını “soykırım” 
olarak tanımayı hedefleyen 
bir karar tasarısının, İzlanda 
Parlamentosuna sunulduğunu 
anımsattı.

Bazı çevrelerin kışkırtmasıyla 
ortaya çıktığı bilinen bu tür 
mesnetsiz girişimlerin, iki ülke 
arasında mevcut iyi ilişkileri 
gölgelemekten başka bir netice 
doğurmayacağını belirten 
Şentop, iki ülke parlamentolarının 
ikili ilişkileri geliştirmek ve 
daha ileriye taşıma noktasında 
üstlendikleri önemli rolden 
hareketle, bahse konu karar 
tasarısı ele alınırken akılda 
tutulması gerektiğini düşündüğü 
bazı tarihî ve hukuki vakıaları 
paylaşmak istediğini ifade 
etti. Şentop, şunları kaydetti: 
“Meselenin anlaşılabilmesi 

için 1915 olaylarının meydana 
geldiği 1. Dünya Savaşı’nın 
Osmanlı coğrafyasında yarattığı 
şartların tam anlamıyla bilinmesi 
gerekmektedir. Osmanlı 
Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na 
girmesi, bağımsızlık hayali kuran 
radikal Ermeni gruplar tarafından 
bir fırsat olarak görülmüştür. 
Düşman orduları tarafından 
silahlandırılan ayrılıkçı Ermeni 
çeteleri, Osmanlı ordusuna ve 
Müslüman sivillere saldırılar 
başlatmış, Osmanlı Hükümetine 
karşı isyan etmiştir. Osmanlı 
Hükümeti ise ortaya çıkan 
meşakkatli şartların kaçınılmaz 
bir neticesi olarak, 27 Mayıs 
1915 tarihinde Sevk ve İskân 
Kanunu’nu çıkartmış, askerî 
bakımdan stratejik yerlerde 
yaşayan Ermeniler, ülkenin savaş 
bölgesinden uzakta kalan güney 
bölgelerine sevk edilmiştir. 
Yapılan işlem muhtemel bir 
tehdide veya tehlikeye değil, 
bilfiil devam eden bir isyana ve 
artarak süren katliamlara karşı 

alınmış meşru ve makul bir 
tedbirden ibarettir.”

Hem tarihî gerçekler, hem 
de hukuki normlar açısından 
bakıldığında herhangi bir 
soykırımdan bahsetmenin 
mümkün olmayacağını belirten 
Mustafa Şentop, “Tarih ve hukuk 
perspektifinden tezlerini somut 
olgularla destekleyemeyen 
Ermeni lobilerinin meseleyi 
siyasi propaganda aracına 
dönüştürerek parlamentoların 
kapılarını çalma sebebi, 
bu bağlamda daha kolay 
anlaşılacaktır.” değerlendirmesini 
yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, mektubunu, 
“Parlamentoların yetkisinde 
olmayan bu tartışmalı tarihî 
meselenin, olumlu gündem 
çerçevesinde geliştirmeyi 
arzuladığımız ikili ilişkilerimizi 
ve iş birliğimizi etkilemesine 
müsaade etmememiz gerektiği 
kanaatindeyim. Söz konusu 
girişime destek vermeyeceğinize 
inanıyor, uygun bir zamanda 
bir araya gelerek ülkelerimizin 
müşterek faydasını ilgilendiren 
konularda fikir teatisinde 
bulunmayı temenni ediyorum.” 
ifadeleriyle tamamladı.

TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP,  
İZLANDA  
PARLAMENTO  
BAŞKANI’NDAN,  
1915 OLAYLARIYLA  
İLGİLİ TASARIYA  
DESTEK VERMEMESİNİ İSTEDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
İzlanda Parlamentosu (Althingi) Başkanı 
Steingrimur Sigfusson’a mektup yazarak, İzlanda 
Parlamentosuna sunulan, 1915 olaylarını “soykırım” 
olarak tanımayı hedefleyen karar tasarısına destek 
vermemesini istedi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, himayesinde 
Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 
19 Haziran’da düzenlediği, II. 
Uluslararası Geçmişten Günümüze 
Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat 
Sempozyumu’na çevrim içi 
bağlanarak konuşma yaptı.

Rumeli fütuhatının başlangıç 
noktası, Osmanlı başkentlerinin 
mücavir alanı, Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı olan 
Tekirdağ’ın, kadim tarihi, zengin 
kültürü, stratejik konumu, yüzlerce 
kültür varlığının günümüze 
yansıyan izi ve dost canlısı 
insanlarıyla bir cazibe merkezi 

olmayı sürdürdüğünü söyleyen 
Şentop, katılımcıları selamladı.

İslam inancı gereği eşrefi 
mahlûkat olarak yaratılan insanın 
mesuliyetinin yalnızca şahsıyla 
sınırlı olmadığını dile getiren 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Bizim medeniyet anlayışımızda 
kendimizi kurtarmamız, ebedî 
kurtuluşa ermemiz için yeterli bir 
gerekçe değil. 

Bizim, ailemizden başlayarak 
hanemizi, mahallemizi, 
şehrimizi, ülkemizi ve bütün 
dünyayı kuşatacak nitelikte 
iyilik ve güzellikle buluşturma 
mesuliyetimiz var. 

Bu ulvi mesuliyetin bir tezahürü 
olarak Tekirdağ’ımızdaki dinî ve 
kültürel hayatı konu edinecek 
bu sempozyumu çok değerli 
buluyorum.” diye konuştu.

İnsanların, inandıkları gibi bir 
ömür sürdüğünü, gelecek 
nesilleri bu inanç ve gelenekler 
üzere yetiştirdiğini dile getiren 
TBMM Başkanı Şentop, “Din, bir 
hayat tarzı olarak hayatımızın her 
alanında ve her anında önemli bir 
etkiye sahiptir. 

Selam verişimizden oturmamıza, 
düğünlerimizden cenazelerimize 
kadar en belirleyici unsurdur.” 
dedi.

II. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ’DA DİNÎ VE 
KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 
“Ekmeğini yiyip 
suyunu içtiğimiz 

Tekirdağımızın 
sahip olduğu 

dinî, kültürel ve 
tarihî değerlerini 
ortaya çıkarmayı, 

korumayı 
ve gelecek 

kuşaklara 
aktarmayı 

görev 
addediyoruz.” 

dedi.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında 
uygulanan sokağa çıkma 

yasağı dolayısıyla Ramazan 
Bayramında da yine sokaklar boş 
kaldı. 

Ramazan sofralarında 
sevdiklerimizle birlikte 
olamadığımız gibi bu bayramı 
da sevdiklerimizden ayrı kalarak 
kutladık. Ramazan Bayramı tüm 
İslam âlemi için ise Mescid-i 
Aksâ’ya yapılan saldırının ardından 
Gazze’de yaşanan insanlık 
dramının gölgesinde geçti.

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

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı namazını 
Ayasofya-i Kebir Camii’nde kıldı. Şentop namazın 
ardından camide bulunanlarla ve basın mensupları 
ile bayramlaştı.

İstanbul’un 1453’teki fethinden müzeye çevrildiği 
1934’e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze 
fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020’de 
yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nde, ilk Ramazan Bayramı namazı 13 Mayıs 
2021’de kılındı. Müzeye dönüştürülmesinin  
ardından yeniden ibadete açılan  
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk Ramazan 
Bayramı namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  
Ali Erbaş kıldırdı.

Namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan 
Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl 
sonra ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılındığını 
ifade ederek, “İlk bayram namazı da Ramazan 
Bayramı namazı Ekim 1453’te kılınmış. 568 yıl sonra 
Ramazan Bayramı namazını tekrar burada eda etmiş 
olduk. 

Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Allah sağlık, afiyetle nice bayramlara 
hepimizi eriştirsin. Bilhassa sağlık çalışanlarımızın 
bayramını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Şentop, bir süredir “bayram tadında bayram”lar 
yaşanamadığını ve bunun en önemli sebebinin 
dünyayı 1,5 senedir kasıp kavuran Covid-19 salgını 
olduğunu dile getirerek, “Bu sebeple kısıtlamalar 
altındayız. Yine bir kapanma dönemi içerisinde 
Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz. Sevdiklerimizle 

BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA
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kucaklaşamıyoruz, yakın 
bayramlaşamıyoruz. Arzu 
ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu 
şekilde sıkıntılı son bayramımız 
olsun. 

İnşallah önümüzdeki Kurban 
Bayramı’nı daha önce olduğu 
gibi sevdiklerimizle ailemizle 
akrabalarımızla komşularımızla bir 
arada, kucaklaşarak geçirelim.” 
dedi.

Dünyanın birçok yerinde 
Müslümanların sıkıntı, baskı, zulüm 
altında yaşadığını ve bayrama 
böyle girdiğini anlatan Şentop, 
bütün coğrafyalarda, dünyanın 
her yerinde mazlum, mağdur 
durumdaki Müslümanların 
da bayramını tebrik ederek, 
bayramın onların da kurtulmasına, 
felaha erişmesine vesile olmasını 
diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
şöyle devam etti:

“Siyonist İsrail’in, Mescid-i Aksâ’da, 
Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan 
kardeşlerimize karşı dozajını 
artıran bir zulüm ve saldırganlık 
içerisinde olduğunu her ramazan 
maalesef müşahede ediyoruz. Bu 
ramazan ayında da başta Kadir 
Gecesi olmak üzere yine bayram 
olması münasebetiyle bugün ve 
bugünlerde de devam eden bir 
zulüm politikası İsrail’in, bölgede 
cereyan ediyor. Bu, bütün İslam 
dünyasını, dünyadaki 2 milyarı 
aşkın Müslümanları rencide eden, 
üzen, tabiri caizse bayramını zehir 
eden bir durum, bir tablo.”

Şentop’a bayram namazında, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Diyanet 
işleri Başkanı Ali Erbaş, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve 
İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı 
da eşlik etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
TEKİRDAĞ’DA BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMLARINA KATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, memleketi Tekirdağ’da 
çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Şentop, çeşitli ziyaretler 
kapsamında geldiği memleketi 
Tekirdağ’da programına Polisevi 
ziyareti ile başladı. Şentop, 
protokol üyeleri ve emniyet 
mensuplarıyla bayramlaştı. Daha 
sonra İl Jandarma Komutanlığını 
ziyaret eden Şentop, burada 
görevli personelin bayramını 
kutladı. TBMM Başkanı Şentop, 
Şehit Fazlı Sökmen’in Eşi 
Sevim Sökmen ve Kızı Merve 
Sökmen’i evlerinde ziyaret 
ederek bayramlaştı. Meclis 
Başkanı Şentop, İsmail Fehmi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne de 
giderek, hastalara geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan 
ve Başhekim Dr. Lütfi Çağatay 
Onar’dan çalışmalar hakkında 
bilgi alan Şentop, hastaları ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Şentop, hastane ziyaretinin 
ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada, sağlık çalışanlarının 
bayramını kutladı. Sağlık 
çalışanlarının salgınla mücadelede 
fedakarca çalıştığını vurgulayan 
Şentop, şunları kaydetti: 

“Sağlık çalışanları 1 yılı aşkın bir 
zamandır gece gündüz kendi 
hayatlarından, yakınlarından, 
sevdiklerinden fedakarlık yaparak 
büyük bir özveriyle çalışıyorlar. 
Allah işlerini kolay eylesin. İnşallah 

Kovid-19 sürecini kısa süre içinde 
atlatırız. İnşallah atlatacağız. Bu 
kapanma döneminin önemli 
sonuçları var. Tekirdağ’daki 
sayılarda da bunu gördük. 
Türkiye genelinde de öyle. 
İnşallah 17’sinden itibaren belli 
bir program dahilinde belli bir 
rahatlama olacaktır.”

Şentop, bayramda 
memleketinde salgın tedbirlerine 
uyarak çeşitli ziyaretlerde 
bulunduğunu belirterek, şöyle 
devam etti: “Bayram vesilesiyle 
memleketimize geldik, kısıtlama 
sebebiyle gelmek istesek de 
gelemiyorduk. Burada gelip 
kalabalık görüntüler vermenin 
doğru olmayacağını düşündük. 
Bugünde sınırlı sayıda arkadaşla 
salgın kurallarına uyarak ziyaretler 
yaptık. Bu kapanma döneminin 
önemli etkileri var, aşılama süreci 
de devam ediyor. İnşallah daha 
da hızlanacak. Bizim ümidimiz 
Kurban Bayramı’nı daha rahat 
şartlar altında geçirmek. Biraz 
daha alınan tedbirlere, tavsiyelere 
daha sıkı riayet edersek daha iyi 
sonuçlar alabiliriz.”

MECLİS PERSONELİNE BAYRAM 
TEBRİĞİ

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

dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop 
yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Gelişiyle 
dünyamızı imar, gönüllerimizi 
mamur eden mübarek Ramazan-ı 
Şerif, maneviyatı ile bütün 
varlığımızı ve benliğimizi kuşattı; 
rahmet, mağfiret ve bereketiyle 
bizleri sarıp sarmaladı. İmanımızın 
ve inancımızın gereğini yerine 
getirmek için hulus-i kalp ile 
taat ve ibadet etmeye gayret 
ettiğimiz mübarek günlerde 
salgın şartlarında olsa da Allah’ın 
bahşettiklerinden tasadduk edip 
yardımlaştık; birbirimizin derdiyle 
hemdert, hâliyle hemhâl olduk. 
Cenabı Hakk’a hamdolsun 
ki manevi olarak tazelendik, 
arındık, yenilendik, yaklaştık, 
yakınlaştık. Ramazan ayının 
manevi iklimine uygun şekilde 
yakınlarımızla, dostlarımızla bir 

araya gelerek iftar sofralarının 
bereketini paylaşma, sohbet 
edip kaynaşma, birlikte teravih 
namazını eda etme imkânı 
bulamasak da bir ümmet olmanın 
sevincini yeniden tattık.

Sevginin, kardeşliğin hazzını 
yaşatan, muhabbetle 
kucaklaşmamıza vesile olan 
Ramazan Bayramı’na salgın 
şartları ve Kudüslü kardeşlerimizin 
uğradığı zulüm sebebiyle buruk 
bir şekilde eriştik. İsrail’in, işgali 
altındaki Filistin’de masum Filistinli 
sivillere yönelik şiddet ve suç 
içeren saldırılar Ramazan ayında 
da devam etti. İsrail askerlerinin, 
aralarında bebeklerin, çocukların, 
kadınların ve yaşlıların da 
bulunduğu savunmasız Filistinli 
sivillere karşı ölümcül silahlar 
kullandığı baskınlar ve saldırılar 
karşısında derin üzüntü içindeyiz. 
Her yıl ramazan ayında olduğu 
gibi, İsrail’in zulmüne uğrayan 
Filistinli kardeşlerimizin bayrama 
az bir zaman kala yaşadıkları 

saldırıların son bulmasını, 
zalimlerin kurduğu planların 
tersine dönmesini ve Kudüs’ün, 
Müslümanların ilk kıblesi olan 
kutsal toprakların bütün İslam 
âlemi ile birlikte huzur ve felaha 
erişmesini Rabb’imden niyaz 
ederim.

Salgın şartlarını en kısa 
zamanda atlatıp, yine elleri 
öpülesi büyüklerimizle tertemiz 
masumiyetleriyle dünyamızı 
aydınlatan çocuklarımızla hasret 
duyduğumuz sevdiklerimizle 
yeniden kucaklaşıp kavuşacağız. 
Tekrar, kapılarımızın zili çalacak, 
bayramın neşe kaynağı sevgili 
çocuklarımıza hediyeler ikram 
edeceğiz ve bayramlarımız 
gerçek tadına ulaşacak. 
Büyüklerin gönlünü alıp heyecanlı 
çocukları sevindireceğiz.Yüce 
Mevla’nın verdiği umudumuz 
daim; birliğimiz, dirliğimiz kaim; 
dualarımız kabul ve ibadetlerimiz 
makbul, Ramazan Bayramımız 
bereketli olsun.”

“BİRLİĞİMİZ, 
DİRLİĞİMİZ KAİM,
DUALARIMIZ KABUL 
VE İBADETLERİMİZ 
MAKBUL,
RAMAZAN 
BAYRAMIMIZ 
BEREKETLİ OLSUN”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülkenin 
meclis başkanları ile telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde, Ramazan Bayramının İslam âlemi 
için hayırlara vesile olması temenni edilirken, ülkeler 
arası ikili ilişkilerin de geliştirilmesi yönünde görüş 
alışverişinde bulunuldu. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop görüşmelerde şu mesajları verdi:

Mescid-i Aksâ’ya gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 
İslam âlemi için bu bayramın oldukça hüzünlü 

olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Filistin’den gelen acı haberlerin herkesi 
derinden sarstığını, Filistin’e yönelik bu kabul 
edilemez baskı ve şiddetin insanlık suçu olduğunu 
ifade etti.

“İsrail’e ‘Dur’ demenin, Filistin’i haklı davasında  
en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir.” 
diyen Mustafa Şentop, Türkiye’nin Filistinli 
kardeşlerimizin hürriyet ve adalet  
mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi  
bundan sonra da arkasında duracağının altını  
çizdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BAZI 
ÜLKELERİN MECLİS BAŞKANLARI İLE  
TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Azerbaycan 
Millî Meclis 

Başkanı  
Sahibe 

Gafarova

İran İslamî 
Danışma 

Meclisi Başkanı 
Mohammad 

Bagher Ghalibaf

KKTC 
Cumhuriyet 

Meclisi Başkanı  
Önder 

Sennaroğlu

Burkina Faso 
Ulusal Meclis 

Başkanı 
Alassane Bala 

Sakande

Cezayir Millet 
Konseyi 
(Senato) 
Başkanı  

Salah Goudjil

Endonezya 
Halkın Danışma 
Meclisi Başkanı 

Bambang 
Soesatyo

Cibuti Ulusal 
Meclis Başkanı 
Mohamed Ali 

Houmed

Katar Şûra 
Meclisi Başkanı 

Ahmad Bin 
Abdullah Bin 

Zaid El Mahmud

Kazakistan 
Senato Başkanı 

Maulen 
Ashimbayev

Irak Temsilciler 
Meclisi Başkanı 

Muhammed 
Halbusi

Kırgızistan 
Meclis Başkanı  

Talant  
Mamıtov

Özbekistan Âlî 
Meclisi Yasama 
Meclisi Başkanı 

Nuriddinjon 
Ismailov

Özbekistan Âlî 
Meclisi Senato 

Başkanı  
Tanzila 

Narbayeva

Pakistan Millî 
Meclis Başkanı 

Asad Kaiser

Tunus Halk 
Temsilcileri 

Meclisi Başkanı 
Raşid Gannuşi

TBMM Başkanı Şentop’un görüştüğü meclis başkanları:

Kazakistan 
Meclis Başkanı  

Nurlan 
Nigmatulin

Kuveyt Ulusal 
Meclis Başkanı 
Merzuk Ali El 

Ganim 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bölgesel 
iş birliğini ve diyaloğu 

güçlendirmeyi hedeflediklerini 
belirterek, “Gayemiz, bölgemizde 
istikrar, güven ve iş birliğini 
geliştirerek, huzur, refah ve 
dostane ilişkiler ile anılmasını 
hedeflediğimiz Güneydoğu 

Avrupa’yı istikbale güçlü bir 
şekilde kavuşturmaktır.” dedi.

Toplantıda konuşan TBMM 
Başkanı Şentop, dönem 
başkanlığını yaptıkları 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
8. Genel Kurulunun, müşterek 
faaliyetler bakımından etkin ve 
verimli yeni bir döneme kapı 
açmasını temenni etti. 

Mustafa Şentop, toplantı 
vesilesiyle kente gelen 
davetlilerin, Türkiye’nin turizm 
sektöründe merkezî bir 
yeri olan Antalya’da küresel 
salgına karşı alınan ve ülke 
genelinde uygulanan Güvenli 
Turizm Sertifikasyon Programı 
kapsamındaki tedbirleri de 
müşahede etme fırsatı bulacağını 
dile getirdi.

Bölgenin ekonomisinin bel 
kemiğini oluşturan sektörlerden 
biri olan turizm alanında bilgi 
ve tecrübe paylaşımının bu 
süreçte her zamankinden daha 
önemli olduğunu anlatan Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güneydoğu Avrupa’daki 
aktörlerin müşterek iradesini ve 
özgün karakterini yansıtan, fark 
yaratan bir bölgesel sahiplenme 
örneği teşkil eden platformun 
imkânlarından istifadeyle 
bölgesel iş birliğini ve diyaloğu 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. 
Üçüncü kez üstlendiğimiz 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci, dönem başkanlığımız 
zarfında, bölgenin bütününü 
bir araya getiren bu yegâne 
platformun kuruluşunun 25. 
seneidevriyesini idrak ettik. 
Devlet ve hükümet başkanlarımız, 

Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci 
Parlamenter Asamblesi 
(GDAÜ PA) 8. Genel 
Kurulu toplantısı, 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
ev sahipliğinde 
22-23 Haziran 
tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirildi.

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ 
SÜRECİ PARLAMENTER ASAMBLESİ
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birkaç gün önce yine Antalya’da 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 
Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Zirvesi’nde bir araya geldi. 

Bölge Parlamentoları olarak iyi 
komşuluk ilişkileri çerçevesinde 
en hassas dönemlerde bile bir 
diyalog atmosferi yaratan bu 
iş birliği sürecinin parlamenter 
boyutunda da aynı anlayışla ve 
sorumlulukla hareket ediyoruz.”

Dönem başkanlığı önceliklerini 
belirlerken Güneydoğu Avrupa İş 
Birliği Süreci’nin temel prensipleri 
olan “kapsayıcılık” ve “bölgesel 
sahiplenme” prensiplerini esas 
aldıklarını kaydeden Şentop, bu 
çerçevede bölgede özel iş birliği 
mekanizmalarının geliştirilmesi 
üzerinde hassasiyetle durduklarını 
bildirdi.

Antalya’da düzenlenen 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi 
(GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu’nda, 
17 maddelik nihai bildiri kabul 
edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Genel Kurulun kapanışında 
yaptığı konuşmada, toplantının 
parlamentolar arasında bölgesel 
iş birliğinin geliştirilmesi 
bakımından faydalı neticelerle 
tamamlandığını söyledi. 

Mustafa Şentop, kapanış 
programında GDAÜ PA nihai 
bildirisini okudu.

Bildiride, iyi komşuluk ilişkileri, 
istikrar, güvenlik, iş birliği, 
bölgesel dayanışma ve 
kapsayıcılık gibi ilkelere yer 
verildi.

GDAÜ Parlamenter Asamblesinin 
münferit katılımcılarının mevcut 
taahhütleri ve amaçlarına bağlı 
olarak bölgenin Avrupa-Atlantik 
entegrasyonuna ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) genişlemesine 
yönelik kararlılığının vurgulandığı 
bildiride, Güneydoğu Avrupa’daki 
bütün ekonomilerin ortak 
geleceğinin AB’de olduğu, GDAÜ 
PA Parlamenter Asamblesinin 
katılımcılarının AB’ye katılım 
süreçlerinin hızlandırılmasının 
öneminin en büyük öncelik 
olması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, siyasi diyalog, insanların 
hayatını doğrudan etkileyen 
ortak bölgesel sorunların ele 
alınması, bölge içi iş birliği ve 
dayanışmanın güçlendirmesi, 
Bölgesel İşbirliği Konseyi’nde 
(BİK), Güneydoğu Avrupa’da 
bölgesel iş birliğinin bütün 
bölgeyi kapsayacak şekilde 
geliştirilmesi gibi başlıklar yer aldı.

Ayrıca ikili anlaşmalarla karşılıklı 
olarak tanınacak aşı karneleri 

gibi yenilikçi çözümler ve 
mekanizmalar sayesinde 
uluslararası yolcu taşımacılığı 
ve turizmin önünün açılması 
konusunda muhtemel iş birliği 
olanaklarının değerlendirilmesinin 
kararlaştırıldığına işaret edildi.

Bildiride, katılımcılarca 
geliştirilen aday aşıların klinik 
çalışmalarına ev sahipliği 
yapılması dahil olmak üzere aşı 
geliştirme konusundaki iş birliği 
imkânlarının değerlendirilmesi 
için ilgili makamlara tavsiyede 
bulunulması ve salgını kontrol 
altına almak üzere iş birliklerini  
ve dayanışmalarını 
güçlendirmeye davet kararına da 
yer verildi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede 
aşı dahil, gerekli bütün tıbbi 
malzemelere eşit erişim imkânı 
sağlanması gerektiği vurgulanan 
bildiride, doğal afetler 
karşısında bölgesel iş birliği ve 
hızlı müdahale kapasitelerini 
geliştirmelerinin yanı sıra GDAÜ 
PA Parlamenter Asamblesinin 
Daimi Sekretaryasının halen 
kurulamamış olmasına da dikkat 
çekildi.

Bildiride ayrıca ekonomik 
büyüme, beyin göçü, yoksulluk, 
nüfusun azalması ve hayat kalitesi 
gibi konuları içeren Güneydoğu 
Avrupa 2030 Stratejisi de aktarıldı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
“TERÖRLE MÜCADELE” 
DEĞERLENDİRMESİ 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin elde ettiği 
teknolojik gelişmelerle terörle 
mücadelesini iyi bir noktaya 
taşıdığını söyledi. Antalya’da 
düzenlenen Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci Parlamenter 
Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel 
Kuruluna katılan Şentop, önemli 
bir organizasyona ev sahipliği 
yaptıklarını belirtti.

Şentop, parlamenterlerin 
salgına rağmen güzel 
çalışmalar yürüttüklerini, 7 
ülke temsilcilerinin Antalya’ya 
geldiğini, diğer ülkelerin de 
çevrim içi bağlantılarla Kurula 
katıldığını ifade etti.

Asamblenin aşılamamış temel 
sorununun, daimi sekretarya 
oluşturulması yönünde 
mutabakat sağlanamaması 
olduğunu aktaran Şentop, 
“Türkiye olarak buna talibiz. 
Bulgaristan da talip. Daha sonra 
Hırvatistan’daki toplantıda 
arabulucu bir formül geliştirilmiş. 
O formüle göre belirli bir 

süre Türkiye’de, belirli bir süre 
Bulgaristan’da olması ve genel 
sekreterliklerin karşılıklı olarak 
değişmesi şeklinde. Önce kabul 
edilmiş, daha sonra Bulgaristan 
buna itiraz etmiş. Böyle bir 
noktadayız.” diye konuştu.

Şentop, Asamblenin daha aktif ve 
kurumsal çalışabilmesi için genel 
sekreterlik konusunun aşılması 
gerektiğini kaydetti.

Toplantı kapsamında diplomat 
ve parlamenterlerin katkılarıyla 
önemli çalışmalar yapıldığını, 
raporlar hazırlandığını anlatan 
Şentop, “Şüphesiz en önemli 
husus sekretaryanın kurularak 
kurumsallaşması konusu.” dedi.

Mustafa Şentop, terör olayları 
eskiden daha lokal, münferit 
eylemlerden ibaretken, dünyada 
teknolojinin de gelişmesiyle daha 
büyük bir sorun haline geldiğine 
dikkati çekti.

Teknolojik imkânları uluslararası 
terör örgütlerine bir şekilde 
veren ülkeler nedeniyle bu 
örgütlerin daha etkili faaliyet 
gösterdiğini belirten Şentop, 
şöyle devam etti:

“Önemli olan konu, terör örgütleri 
konusunda ayrım yapmamaktır. 
Terörün dili, dini, milliyeti, kültürü 
söz konusu değildir. Terör 
terördür, sonuç itibarıyla. Bazı 
Batılı ülkelerin özellikle kendi 
çıkarlarına hizmet edebilecek, 
kendi çıkarlarına zarar 
vermeyeceğini düşündüğü terör 
örgütleri için tavır almadıklarını, 
zaman zaman bazı faaliyetlere 
göz yumduğunu, hatta bazen 
iş birliği içerisinde olduğunu 
görüyoruz. Müttefiklerimizin, 
PKK’nın Suriye’deki ismi olan PYD/
YPG terör örgütüyle iş birliği 
içinde bulunduğunu gördük. 
Bu, ikiyüzlü, çifte standartlı bir 
yaklaşımdır.”

Türkiye’nin ilkeli tutumunu ve 
prensiplerini savunduğunu dile 
getiren Şentop, diğer ülkelerin 
de bu konudaki tutumlarını tek 
standart ve bir prensip halinde 
uygulamasını talep ettiklerini 
söyledi.

Terörle mücadelede son yıllarda 
elde edilen başarılara işaret eden 
Şentop, şunları paylaştı:

“Teknolojik gelişmeler, bilhassa 
Türkiye’nin İHA’lar ve SİHA’larla 
ilgili elde ettiği başarılar, terörle 
mücadelemizi iyi bir noktaya 
taşıdı. Bugün başka ülkelerin 
istihbaratına, desteğine 
muhtaç olmaksızın kendi 
elimizdeki imkânlarla, teknolojik 
gücümüzle terör örgütlerine 
artık nefes aldırmıyoruz. Daha 
önce terör örgütleri bir eylem 
gerçekleştirdiğinde, Türkiye’ye 
saldırdığında  
bunlara mukabelede 
bulunuyorduk. 

Şimdi ise terör örgütlerini 
kendi bulundukları yerlerde, 
terör faaliyetleri planladıkları 
mekânlarda yok ediyoruz, 
kaldırıyoruz. Türkiye bu konuda 
çok büyük mesafeler kaydetti.”
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TBMM Başkanı 
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop 
Güneydoğu 
Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter 
Asamblesi  
8. Genel Kurul 
Toplantısı’nın 
yapıldığı 
Antalya’da 
Karadağ Meclis 
Başkanı  
Aleksa Bečić 
ile görüşme 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 
Güneydoğu 
Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter 
Asamblesi  
8. Genel Kurul 
Toplantısı’nın 
yapıldığı 
Antalya’da 
Arnavutluk Meclis 
Başkanvekili 
Vasilika Hysi ve 
beraberindeki 
heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
Güneydoğu 
Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter 
Asamblesi  
8. Genel Kurul 
Toplantısı’nın 
yapıldığı 
Antalya’da  
Kuzey Makedonya 
Meclis Başkanı 
Talat Caferi ile  
bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformu’nun 

davetiyle Türkiye’yi ziyaret eden 
Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin 
Komitesi heyetini 30 Haziran’da 
Divan Salonu’nda kabul etti.

Türkiye ile Ürdün’ün, köklü tarihî 
ve beşerî ilişkilere sahip olan ve 
söz konusu ilişkileri her alanda 
geliştirmek için karşılıklı gayret 
sarf eden iki ülke olduğunu 
söyleyen Şentop, “Ülkelerimiz 
arasındaki düzenli ziyaretleri ve 
istişareleri devam ettirmek, bu 
çerçevede parlamentolarımız 
arasındaki iş birliği ve 
temaslarımızı çeşitlendirmek 
ikili ilişkilerimizin önde gelen 
hedeflerindendir.” diye konuştu. 

Filistinlilere karşı aşırı ve orantısız 
güç kullanımıyla yüzlerce sivilin 
hayatını kaybettiğini, binlerce 
sivilin yaralandığını hatırlatan 
Şentop, şunları kaydetti: “Bu 
yaşananların tekrarlanmaması 
için meselenin kökeninde 
yatan İsrail işgalinin sona 
erdirilmesine yönelik somut 
adımlara ihtiyaç bulunduğu 
açıktır. Bu çerçevede, Filistin’de 
ateşkesin sağlanmasından 
memnuniyet duyuyor ve 
ateşkesin sürdürülebilir olmasını 
temenni ediyoruz. Uluslararası 
yerleşik parametreler temelinde 
iki devletli çözüm gayretlerinin 
ve barış görüşmelerinin yeniden 
canlandırılmasının elzem olduğu 
kanaatindeyiz. İsrail’in işlediği 
suçlar nedeniyle uluslararası 
alanda hesap vermesinin ve 
Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı 
ablukayı kaldırmasının temin 
edilmesi şarttır. Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Konseyi’nin, İsrail’in 
işgal altındaki Filistin topraklarında 
işlediği uluslararası insani hukuk 
ve insan hakları hukuku ihlallerini 
soruşturmak üzere bağımsız bir 
uluslararası komisyon kurulmasını 

öngören bir karar kabul etmesi 
bizleri memnun etmiştir.”

Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin 
Komitesi Başkanı Muhammed 
Cemil ez-Zahrawy de iki ülke 
arasındaki kardeşlik ilişkilerinin 
geliştirilmesinin önemine 
değindi.Filistin davasının her 
zaman destekçisi olan Türkiye’nin, 
özellikle Kudüs konusunda 
büyük çabaları bulunduğunu 
belirten Zahrawy, “İki ülke ve 
parlamentolar arasındaki ilişki ve 
çabaların birleştirilmesi de çok 
büyük önem teşkil ediyor. İki 
ülke parlamentoları arasındaki 
ortak çalışmalar bizim için büyük 
güç teşkil edecek. Çalışmaların 
yanında iki parlamento 
arasındaki bütün bu konularla 
ilgili koordinasyonu sağlamak 
da yapılacak atılımlar açısından 
ivme kazandıracak. Sizleri resmen 
Ürdün’e davet etmek istiyoruz.” 
dedi.

Kabule, TBMM Türkiye-Filistin 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan da katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “İsrail’in 
işlediği suçlar nedeniyle 
uluslararası alanda hesap 
vermesinin ve Gazze’ye 
uyguladığı insanlık dışı 
ablukayı kaldırmasının 
temin edilmesi şart.” dedi.

ÜRDÜN TEMSİLCİLER MECLİSİ FİLİSTİN 
KOMİTESİ HEYETİNİN KABULÜ
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Minnihanov ve 
beraberindeki heyeti 
TBMM’de misafir 

etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Şentop, Türkiye’nin, 
Rusya Federasyonu içinde 
yaşayan ve Rusya ile ilişkilerin 
derinleşmesine katkı sağlayan 
bütün soydaş ve akrabaların ikinci 
evi olduğunu belirtti.

Türkiye ile Tataristan arasındaki 
köklü, tarihî, kültürel, beşerî 
ve iktisadi bağların, Rusya 
Federasyonu ile mevcut 
ilişkilere de kuvvet ve çeşitlilik 
katan önemli faktörler 
olduğuna işaret eden Şentop, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Sayın Vladimir Putin arasındaki 
yakın ilişkilerin Tataristan’a da 
fayda sağlaması için her zaman 
gayret sarf ediyoruz ve bunu 
gözetiyoruz. 

Tataristan’ın huzur, refah ve 
istikrarı için birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” diye 
konuştu.

Şentop, 11 Mayıs’ta Kazan’da bir 
okula yönelik silahlı saldırıda, 
öğrenci ve öğretmenlerin 

hayatını kaybettiğini ve 
yaralananlar olduğunu üzüntüyle 
takip ettiğini anlatarak, bu elim 
olay nedeniyle Tataristan halkına 
başsağlığı ve yaralılara geçmiş 
olsun diledi.

TBMM ile Tataristan Cumhuriyeti 
Devlet Konseyi arasındaki 
ilişkilerin parlamenter seviyede 
temaslarla zenginleştirilmesini 
arzu ettiklerini dile getiren 
Şentop, şunları kaydetti:

“Parlamentolarımız arasında 1995 
ve 2015 senelerinde imzalanan 
işbirliği protokolleri mevcuttur. 

Devlet Konseyi ile ilişkilerimize 
kurumsal bir boyut katan bu 
belgelerde yer verilen hususları 

bir an önce hayata geçirmek için 
adımlar atmalıyız. Küresel salgın, 
ülkeler arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilere de olumsuz etki 
gösterdi. 

Bu, Rusya ile olan genel 
ticaret hacmimize de yansıdı. 
Geçtiğimiz sene yaşanan bu 
durumun iyileştirilmesinde 
ve devlet başkanlarımızın 
belirlediği 100 milyar dolar ticaret 
hacmi hedefine ulaşmamızda, 
ülkelerimizin ticaretinin çok önemli 
katkıları olacağına inanıyorum. 
Tataristan ile geçtiğimiz sene 
yaklaşık 400 milyon dolara ulaşan 
doğrudan ticaretimizi, 2012 
yılındaki seviyesi olan 1 milyar 
dolara çıkarmak, potansiyelimiz 
olduğunu gösteriyor.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Rusya Federasyonu 
Tataristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Rüstem 
Minnihanov ile  
24 Haziran’da TBMM’de 
bir araya geldi.

TATARİSTAN CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANI MİNNİHANOV İLE 
GÖRÜŞME
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Tataristan’da yaklaşık  
60 Türk şirketinin 
faaliyet gösterdiğini 
aktaran Şentop, 
Türkiye’den Tataristan 
pazarına ilginin de 
sürdüğünü söyledi.

Rusya 
Federasyonu’ndaki 
Türkiye yatırımlarının 
dörtte birinin 
Tataristan’da olduğuna 
dikkati çeken Mustafa 
Şentop, “Zor ve sıkıntılı 
zamanlarda dahi Türk 
girişimcilere vermiş 
olduğunuz destek ve 
güvence her zaman 
hatırlanacaktır. 

Tataristan, zatıalinizin liderliğinde, 
Rusya Federasyonu’nun iktisadi 
olarak en cazip bölgelerinden 
biri haline gelmiştir. 

Bu konuda gösterdiğiniz 
gayretleri ve gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetleri takdirle takip 
ediyoruz.” dedi.

Tataristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Minnihanov, 

kendisini ve heyetini TBMM’de 
içtenlikle ağırladığı için Mustafa 
Şentop’a teşekkür etti.

“Türkiye ve kardeş Türk halkıyla 
yüksek seviyedeki ilişkilerimiz 
bizi memnun etmektedir.” diyen 
Minnihanov, Rusya Federasyonu 
ile Türkiye arasındaki çok 
köklü temasların ve iş birliğinin 
gelişmesine yönelik Tataristan-
Türkiye ilişkilerinin de artmasının 

kendilerini sevindirdiğini 
vurguladı.

Parlamentolar arası ilişkilerin 
artırılmasının önemine işaret 
eden Minnihanov, Tataristan 
Cumhuriyeti Devlet Konseyinin 
Türkiye’yi yakın zamanda  
ziyaret edeceğini, TBMM  
heyetini de Tataristan’da 
ağırlamaktan mutlu olacaklarını 
kaydetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Türk Kızılayın 

kuruluşunun 153’üncü yılı 
dolayısıyla 11 Haziran’da 
sosyal medya hesabından 
bir mesaj yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle: 
“Dünyanın dört bir 
yanında insanlara umut 
olan, merhametin ve 
dayanışmanın sembolü Türk 
Kızılay’ın 153’üncü kuruluş yıl 
dönümü kutlu olsun.”

TÜRK KIZILAYIN 
KURULUŞ  
YIL DÖNÜMÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Sadir Caparov ve beraberindeki 
heyeti 10 Haziran’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ağırladı.

Caparov ve beraberindeki 
heyeti ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Şentop, 
Caparov’u, kardeş Kırgız halkının 
yüzde 80 gibi yüksek bir oranda 
teveccühüyle Cumhurbaşkanı 
seçilmesi dolayısıyla şahsı ve 
TBMM üyeleri adına tebrik etti. 

Şentop, Caparov’un, Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konseyin 
5’inci toplantısı ve ikili temaslar 
için gerçekleştirdiği ziyaretin, 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
KIRGIZ CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
CAPAROV İLE BİR ARAYA GELDİ
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Konseyin kuruluşunun 10. yılına 
tekabül ettiğini, bu yıl aynı 
zamanda Kırgız Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığının 30. yıl dönümü 
olduğunu anımsattı. 

TBMM Başkanı Şentop, “Ülkenizin 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin; 
Türkiye’nin, Meclis Başkanı olarak 
bu güzel vesileyle zatıaliniz 
liderliğinde, Kırgız halkına huzur 
ve refah içinde parlak bir istikbal 
temenni ediyorum.” diye konuştu. 

Caparov ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eş 
başkanlıklarını yaptıkları toplantıda 
imzalanan 7 anlaşmayla iki ülke 
arasındaki stratejik ortaklığın 
ahdî zemininin daha da 
kuvvetlendiğini ifade eden 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ülkelerimiz ve halklarımız 
arasında din, dil, tarih, kültür ve 
medeniyet birliğine dayanan 
kuvvetli bağlar bulunmaktadır. 
Dosttan öte, kardeş olarak 
kabul ettiğimiz Kırgız halkının, 
milletimizin gönlünde çok 
müstesna bir yeri vardır. 

Türkiye olarak bağımsızlığından 
bu yana, bütün imkân ve 
kabiliyetlerimizle kardeş 
Kırgız halkının ve Kırgızistan’ın 
yanında olmak için elimizden 
gelen her türlü gayreti sarf 

ettik. Bu desteğimizi, ilk günkü 
heyecanımızla ve kararlılıkla 
devam ettireceğiz.” 

Türkiye’nin, kardeş Kırgızistan’ın 
sosyal ve ekonomik bakımdan 
kalkınmasına yönelik desteği 
ile eğitim, kültür ve sağlık 
alanlarındaki iş birliği projelerinin 
artarak süreceğini belirten 
Şentop, bu çerçevede TİKA 
tarafından Bişkek’te inşa ve 
tefriş edilen Kırgız-Türk Dostluk 
Hastanesi’ne ilişkin anlaşmanın 
onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanunun 
TBMM’de kabul edilerek, 
yürürlüğe girdiğini anımsattı. 
Şentop, yakında hizmete girmesi 
beklenen bu hastanenin hayırlı 
olmasını, hastaların şifa bulmasını 
temenni etti. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Caparov, tarihsel, kültürel bağlar 
üzerinde tesis edilmiş olan iki 
ülke arasındaki ilişkilerin, sadece 
kardeşlik zemini üzerinde değil, 
stratejik boyuta da ulaştığını 
kaydetti. 

Çalışmalar sonucunda güzel 
sonuçlara ulaşılacağına yönelik 
inancını dile getiren Caparov, 
geçen yıl ekim ayında, ülkesinin 
iç siyasetinde bazı değişiklikler 
meydana geldiğini anlattı. Bunlar 
yaşanırken Türkiye ile ilişkileri göz 

ardı etmeyeceklerini vurgulayan 
Caparov, “Bu zamana kadar 
geleneksel olarak gelişen yakın 
iş birliğimizi, ilişkilerimizi devam 
ettireceğiz. Kırgızistan’da faaliyet 
yürütmekte olan Türk yatırımcılar 
başta olmak üzere, Kırgızistan 
topraklarında ikamet etmekte 
olan Türkiye vatandaşlarının 
haklarını korumak için elimizden 
gelen her şeyi yapmaya hazırız.” 
ifadelerini kullandı. 

Siyasi diyalogun devam 
ettirilmesini, askerî ve güvenlik 
konularında da yakın iş birliğinin 
geliştirilmesini istediklerini 
kaydeden Caparov, dünkü 
toplantıyla, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin parlak geleceğine bir 
vizyon oluştuğunu bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
bazı mutabakatlara vardıklarını 
bildiren Caparov, bunların onama 
süreçlerinden geçerek yürürlüğe 
girmesi için TBMM’nin katkılarını 
beklediklerini söyledi. 

TÜRKPA çerçevesinde 
önemli iş birliği ilişkileri tesis 
edildiğini, bunun yürüttükleri 
siyasetin önemli bir bölümünü 
oluşturduğunu vurgulayan 
Caparov, TÜRKPA’nın, Türk 
dünyasının birlik ve beraberliğinin 
sağlanmasında çok önemli rol 
üstlendiğine işaret etti.
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Houston Clear-Lake 
Üniversitesi ile Uluslararası 
Balkan Üniversitesinin 

ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası 
Sosyal Bilimler ve İnsanlık 
Konferansı 2021”e 10 Haziran’da 
video mesaj gönderen Şentop, 
insanı bireysel ve toplumsal 
özellikleriyle tam manasıyla 
kavramanın birçok meselenin 

çözümü açısından son derece 
önemli olduğunu ifade etti. 

Sosyal bilimlerde “İnsan kimdir, 
nedir?” sorusunun hiçbir zaman 
değerini yitirmediğini belirten 
Şentop, insanın merak eden, 
soran, sorgulayan, anlamaya, 
anlamlandırmaya çalışan, değer 
üreten, kendinden başlamak 

üzere gözünün gördüğü, 
kulağının işittiği, aklının erdiği, 
hissettiği her şey hakkında fikir 
yürüten bir varlık olduğunu dile 
getirdi. 

Şentop, insanın, hem bilmeye ve 
öğrenmeye son derece meraklı, 
hem de inceleyici ve araştırıcı 
olduğunu, kâinattaki her varlığın 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, konferansa gönderdiği video mesajda 
“Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor, 
kaynaklara herkes eşit şekilde erişemiyor.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNSANLIK
KONFERANSI 2021 
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Türk cumhuriyetlerinin 

bağımsızlıklarını kazanmalarının 
30. yılı, Azerbaycan’ın İkinci 
Karabağ Savaşı’ndaki büyük 
zaferi ve TBMM’nin açılışının 
100. yılı vesilesiyle TÜRKPA 
Uluslararası Sekretaryası 

ve Azerbaycan Atatürk Merkezi iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü 
ve Geleceği Sempozyumu”na 9 Haziran’da video 
mesaj gönderdi. 

TBMM Başkanı olarak sempozyumun açılışında 
video mesaj yoluyla da olsa hitap etmekten 
duyduğu memnuniyeti aktaran TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, geçen yıl idrak edilen Gazi 
Meclisin açılışının 100. yıl dönümünde küresel  
salgın nedeniyle fiziksel olarak beraber 
olunamadığını anımsattı. Türk cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarını kazanmalarının gururla kutlanan 
30. yılında ve salgın şartlarının nispeten iyileştiği bir 
dönemde bu sempozyumun hayata geçirilmesinde 
emeği geçenleri tebrik eden Şentop, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Türk dünyası 
içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da 

perçinlenmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi 
bizler için iftihar kaynağıdır. 

Hepimiz, İslam aşkını kendinden sonra gelenlere 
aktarmış Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’nin 
torunlarıyız. Asya’dan Avrupa’ya kadar insanlığa 
adalet, tevazu ve birlik anlayışını getiren 
nesillerin mirasçısıyız. Bizler; aynı dine inanan, 
aynı dili konuşan, medeniyeti, tarihi, kültürü 
bir olan 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. 
Siyasetten ekonomiye, savunmadan diplomasiye, 
eğitimden kültüre, turizmden enerjiye her alanda 
birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak 
gayretindeyiz.” 

TBMM Başkanı Şentop, Türk cumhuriyetlerinin 
istikbaldeki esas sorumluluğunun aralarındaki 
bağları daha da güçlendirmek, iş birliğini ilerletmek 
ve Türk medeniyetinin ilelebet baki kalmasını 
sağlayacak adımları atmak olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin, bağımsızlıklarını ilan etmelerini müteakip 
Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan devletlerden biri 
olmanın haklı gururunu taşıdığını söyleyen Şentop, 
30 sene önce nihayet kavuşan gönüllerin, bugüne 
kadar karşılıklı saygı ve muhabbetle beslendiğini 
dile getirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Türk dünyası içindeki 
dayanışmanın her geçen gün daha da perçinlenmesi, iş birliğinin daha 
da güçlenmesi bizler için iftihar kaynağıdır.” ifadesini kullandı.

TÜRK DÜNYASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ  
VE GELECEĞİ SEMPOZYUMU 

yaratılışı ve 
meydana 
gelişi 
hususunda 
cevap 
bulmaya 
çalıştığını 
ifade ederek 
şöyle 
konuştu: 

“İnsan 
olayların, 
olguların 
geçmişini 
bilmek, 
geleceğini 

öngörmek ister. Ayrıca yaşadığı 
süreci anlamlandırıp izah etmeye 
çalışır. Kendine, dünyaya, diğer 
âlemlere ve diğer canlılara dair 
her zaman yeni şeyler söyleme 
çabası güder. 

İşte insanın bu merakı, 
araştırmaya, öğrenmeye 
olan ilgisi insanlığı bugünkü 
noktaya getirdi. Geldiğimiz 
noktada hayatlarımızın giderek 
dijitalleştiğini müşahede 
ediyoruz. 

Gelişen teknoloji her şeyi 
saymayı baskın bir alışkanlığa 

dönüştürüyor. Bu durum insanı 
da değiştiriyor. Karşılaştırmalı 
şekilde baktığımızda geçmişte 
sosyal bilimler ve beşerî bilimler 
alanında eğitim öğretim daha 
yaygındı. Fakat günümüzde 
teknolojinin ilerlemesi, yapay 
zekânın gelişimi ile sosyal bilimler 
alanının önemi azalıyor şeklinde 
bir kanaat oluşturuluyor. 

Günümüzde daha pragmatist 
yaklaşımın hâkim olması bu 
kanaati güçlendirse de konusu 
insan olan sosyal bilimlerin 
önemini yitirmesinin söz konusu 
olamayacağını görüyoruz.”
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Parlamentolararası Birlik 

(PAB) 142. Genel Kuruluna  
29 Mayıs’ta video mesaj 
gönderdi.

Covid-19 salgınının, farklı 
coğrafyalarda hayat sürseler de 
halkların kaderinin bir olduğunun 
altını çizdiğini, insanlığın 
selametini etkileyen meselelerin 
ve bunlara yönelik çözümlerin 
müşterek olduğunu tasdik 
ettiğini belirten Şentop, salgın 
sürecinde, uluslararası iş birliği ve 
dayanışmanın, hiç olmadığı kadar 
elzem hale geldiğini dile getirdi.

Dünya milletlerinin esasen büyük 
bir ailenin fertleri olduğunun 
daha net müşahede edildiğini 
aktaran Şentop, “Bu itibarla, güven, 
huzur, istikrar ve barışın tesisi ile 
ülkelerimiz arasındaki mevcut 
iş birliğinin ileriye taşınmasında 
parlamentolarımıza büyük rol 
düştüğü teyit edilmiştir.” ifadesine 
yer verdi.

Dünya, salgının ortaya çıkardığı 
zorlukların üstesinden gelmeye 
çalışırken dünyanın bazı 
bölgelerinden halen terör ve 
çatışma haberlerinin gelmesinin 
ise insanlık namına büyük bir 
utanç olduğunu belirten Şentop, 
“Filistin’de ibadet eden masum 
sivillerin maruz kaldığı şiddet ve 
Gazze’de işlenen insanlık suçları 
hepimizin kanını dondurmuştur. 
Dünyanın sağlık ve normalleşme 
aradığı bir dönemde, bebek, 
çocuk, kadın demeden sivillere 
yönelik ayrım gözetmeksizin 
gerçekleştirilen bu saldırıları 
sizlerin huzurunda bir kez daha 
şiddetle kınıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Mustafa Şentop, İsrail’in, 
Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe 
sayan tavrını ve Filistin devleti 
topraklarındaki hukuk dışı işgalini 
sona erdirmesi gerekirken, 
Filistin halkına yönelik zulmünü 
artırmasının, hem de Ramazan 
Bayramı gibi Müslümanlar için 
mukaddes olan bir dönemde 

bu vahşeti sergilemesinin hiçbir 
surette kabul edilemeyeceğini 
vurguladı.

Şentop, mesajında şunları da 
kaydetti: “İsrail yönetiminin, 
dostumuz ve kardeşimiz 
Filistin halkının meşru hak 
ve taleplerini güç kullanarak 
bastıramayacağını artık idrak 
etmesi ve uyguladığı devlet 
teröründen acilen vazgeçmesi 
gerekiyor. Bu saldırıların bir 
daha asla tekrarlanmaması için 
uluslararası toplumun İsrail yanlısı 
ve İsrail’i kayıran yaklaşımdan 
vazgeçip meseleye hakkaniyet 
temelinde kalıcı bir çözüm 
bulması şarttır. Rousseau’nun, 
‘Kendi özgürlüğümüzü güvenli ve 
değerli kılacak şartın, başkalarının 
haklarının kutsallığını kabul etmek 
olduğunu fark ettiğimizde, 
başkalarının efendisi olmak 
üzerine kurulmuş olan yapıyı 
aşabiliriz.’ düşüncesini hayata 
geçirebildiğimiz eşit, adil ve daha 
vicdanlı bir uluslararası sisteme 
kavuşmak ümidiyle.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN,   
PAB 142. GENEL KURULUNA GÖNDERDİĞİ 
VİDEO MESAJDA FİLİSTİN VURGUSU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “İsrail yönetiminin, dostumuz 
ve kardeşimiz Filistin halkının meşru 

hak ve taleplerini güç kullanarak 
bastıramayacağını artık idrak etmesi 

ve uyguladığı devlet teröründen acilen 
vazgeçmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU 
ANADOLU EFES’İ KUTLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, basketbol THY Avrupa 
Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya 
temsilcisi Barcelona’yı 86-81 

mağlup ederek 2020-2021 
EuroLeague Şampiyonu olan 
Anadolu Efes’i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
30 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımında, 
“THY Euroleague finalinde rakibi 

Barcelona’yı yenerek şampiyon 
olan temsilcimiz Anadolu Efes, 
Avrupa’nın en büyüğü oldu. 
Ülkemize böylesi bir gururu 
yaşatan, bu başarının mimarı 
Başantrenör Ergin Ataman ve 
öğrencilerini tebrik ediyorum.” 
ifadesini kullandı. 47



Türkiye Cimnastik 
Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre,  

19 yaşındaki millî sporcu Ayşe 
Begüm Onbaşı, 28 Mayıs’ta 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen Aerobik Cimnastik 
Dünya Şampiyonası’nda bireysel 
kadınlar finalinde 21.850 puanla 
altın madalya elde etti. 

Öte yandan, trio finalinde yarışan 
Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık 
ve Erkut Ergin, 20.983 puanla 
sekizinci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm 
Onbaşı’ya tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya 
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcu Ayşe Begüm 
Onbaşı’yı telefonla arayarak tebrik etti. Dünya şampiyonu olarak tarihî 
bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen 
Erdoğan, millî sporcuyu kutladı. Aerobik cimnastikte büyükler 
kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe 
Begüm Onbaşı, “Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna 
ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar 
teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu  
millî sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’yı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik 
Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi 
gururlandıran millî sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı’yı gönülden tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 
SENİNLE GURUR DUYUYOR

Millî sporcu  
Ayşe Begüm Onbaşı, 
Aerobik Cimnastik  
Dünya Şampiyonası’nda 
altın madalya kazandı.
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Filenin Efeleri ligde oynadığı 
8 maçı da kazanırken yarı 
finalde Estonya’yı (3-2), 

finalde de Ukrayna’yı (3-1) 
mağlup ederek üst üste ikinci kez 
yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Ligde rakiplerine yalnızca  

5 set veren 
millî takımda 
Ukrayna 
karşısında Adis 
Lagumdzija 
23 sayıyla en 
skorer isim 
olurken Yiğit 16, 
Burak 9, Murat 
ve Oğuzhan 
4’er, Efe 2, 
Ahmet ve Arda 
1’er sayıyla katkı 
sağladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2021 CEV Avrupa Altın 
Ligi şampiyonu olan A Millî 

Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik 
etti. Sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “A Millî Erkek 
Voleybol Takımımız üst üste ikinci 
kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu... 
Tebrikler.” ifadelerini kullandı.

A Millî Erkek Voleybol 
Takımı, Belçika’da 
düzenlenen 2021 
CEV Avrupa Altın Ligi 
finalinde 20 Haziran’da 
Ukrayna’yı 3-1 mağlup 
ederek yenilgisiz 
şampiyon oldu.

A MİLLÎ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 
CEV AVRUPA ALTIN LİGİ’NDE 

ŞAMPİYON OLDU
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Meclis’te 
“Görsellerle 27 Mayıs 1960 

Darbesi Sergisi”nin açılışına 
katılarak bir konuşma yaptı. 
TBMM Başkanı Şentop, 1950’de 
demokrasiye geçmenin sevinci 
ve heyecanını, 27 Mayıs 1960’ta 
ise demokrasinin vesayet 
altına alınmasının ızdırabını 
yaşadıklarını söyledi. Hatırladıkça 
hâlâ o ızdırabı, acıyı yaşadıklarını 
ifade eden Şentop, bugünün, 
Cumhuriyet tarihinin utanç günü 
olduğunu vurguladı. 

Şentop, “Millet iradesine yönelen 
en ağır saldırılardan birisi olan 
27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 
demokrasiye verdiği zararı 
hafızalara kazımak, gençlere ve 
gelecek nesillere unutturmamak 
elzemdir. Esasında hiç 
yaşanmamış olmasını temenni 
ettiğimiz, siyasi tarihimizden, 
millî hafızalarımızdan silmek 

istediğimiz bir olay bu. Ancak 
yok demekle yok olmayacağını 
biliyoruz. Ülkemizin, milletimizin 

onlarca yılına tesir eden bir olay 
27 Mayıs.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin, 
milletçe çok zorlu merhalelerden 
geçerek, mücadeleler vererek, 
demokrasinin yerleşmesini 
sağladığına işaret etti. Asker-
siyaset ilişkisinin zararlarını 
bizzat yaşayan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, subaylığının 
ilk yıllarında katıldığı İttihat ve 
Terakki Cemiyetinden ayrıldığını 
anımsatan Şentop, Atatürk’ün, 
Erzurum Kongresi toplandığı 
sırada milletin iradesine gölge 
düşmemesi, “Kongreyi askerler 
tertip etti.” denmemesi için azami 
dikkat ve gayret gösterdiğini 
kaydetti.

Meclis’in ilk yıllarında; olağanüstü 
dönemde askerler ve sivillerin, 
1. Meclis çatısı altında Millî 
Mücadele’yi hep birlikte 
yürüttüğüne dikkati çeken 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, millet 
iradesine yönelen en ağır 
saldırılardan biri olan 
27 Mayıs 1960 askerî 
darbesinin, demokrasiye 
verdiği zararı hafızalara 
kazımanın, gençlere 
ve gelecek nesillere 
unutturmamanın elzem 
olduğunu bildirdi.
TBMM Başkanı Şentop: 
“Bu aziz millet, evlatlarının 
acısıyla ağlamaya değil, 
bu ülkenin çocukları için 
güzel bir istikbal ile mutlu 
olmaya layıktır.”

GÖRSELLERLE  
27 MAYIS 1960 DARBESİ SERGİSİ
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Şentop, “Ancak bir noktaya 
gelindi ki bizatihi Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’nın talebiyle, askerlik 
ve milletvekilliğinin birlikte 
yürütülmesinin, sivil siyaset 
üzerindeki menfi etkileri dikkate 
alınarak, iki kutsal görevin aynı 
anda ifasını engelleyen kanuni 
düzenleme yapıldı.” diye konuştu.

Şentop, Türkiye’de demokrasinin 
tam anlamıyla yerleşmesinin, 
1950’de ilk serbest seçimlerle 
gerçekleştiğini, milletin 
çoğunluğunun teveccühüyle 
Demokrat Parti’nin tek başına 
iktidara geldiğini hatırlattı. 
Demokrasi tarihinde önemli 
bir kilometre taşı olan 14 Mayıs 
1950 seçimlerinin, tek dereceli, 
genel, eşit, gizli oy, açık sayım ve 
döküm esasına göre yapıldığını, 
milletimizin uzun bir aradan 
sonra, yine kendi iradesinin 
temsilini Meclis’te sağlayabildiğini 
aktaran Şentop, ancak tarihî 
vakalara, millete ihanet edilerek 
61 yıl önce bugün, 10 yıllık 
Demokrat Parti iktidarının 27 
Mayıs 1960 askerî darbesiyle 
sonlandırıldığını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 
vesayetçi zihniyetin, “çarıklı 
erkân” diye aşağıladıkları milletin 
tercihine, ancak 10 yıl tahammül 
edebildiğini, devlet ve milleti 
ayrıştırdığını ifade ederek, “Bu 
darbe sadece Demokrat Parti’yi 
cebren iktidardan indirmemiş; 
Başbakan merhum Adnan 
Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü 
Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 
idamları ile Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar başta olmak üzere, birçok 
Demokrat Partiliye yapılan işkence 
ve zulümlerle demokrasinin 
geleceği uzun yıllar vesayet altına 
alınmıştır.” değerlendirmesinde 
bulundu. Silahla iktidarı gasbeden 
zorbaların, milletin seçtiği iktidarı 
ve 395’i milletvekili olmak 
üzere 592 iktidar mensubunu, 
Yassıada’da kurdukları düzmece 

mahkemede yargıladıklarını 
dile getiren Şentop, adada 
kurulan düzmece mahkemenin 
başkanlığını Salim Başol’un 
yaptığını belirtti.

Şentop, bir yıl süren yargılama 
sonucunda, çok partili hayatın 
seçilmiş ilk Başbakanı Adnan 
Menderes ile birlikte Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu hakkında 
idam kararı verildiğini anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin, neredeyse her on 
yılda bir, halkın iradesine el 
koyma ve demokrasiyi sekteye 
uğratma girişimlerine tanık 
olduğunu anımsattı.

“Türkiye’nin demokrasi tarihi, 
bir bakıma darbeler tarihidir.” 
diyen Şentop, halkın hür 
iradesiyle seçtiği iktidarlara 

karşı, dış mihrakların, askerlerin, 
atanmışların, farklı kimlik ve 
suretlerde giriştiği darbelerin, 
ülkeye verdiği zararın belki de 
gerçek bir savaştan daha fazla 
olduğunu söyledi. Yaşanılan 
darbeler ve bunun sonucu 
oluşan vesayet düzeninin, 
Türkiye’nin kalkınmasının önünde 
yıllarca bir set olduğunun altını 
çizen Şentop, şöyle devam 
etti: “Milletimiz artık kendi 
üstünde bir vesayet makamı 
istemediğini dosta, düşmana 
karşı göstermiştir. Artık bu millet, 
seçilmiş yöneticilerinin idam 
edildiği, halka rağmen zorba 
halkçıların öldürdüğü o hazin 
tablodaki temiz vatan evlatları 
için gözyaşı dökmeyi ebediyen 
reddetmektedir. Bu aziz millet; 
evlatlarının acısıyla ağlamaya 
değil, bu ülkenin çocukları için 
güzel bir istikbal ile mutlu olmaya 
layıktır.”
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Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nde düzenlenen 
törende, “Örgün Eğitimle 

Birlikte Hafızlık Projesi”nin 
uygulandığı İstanbul Üsküdar 
İTO Marmara Anadolu İmam 
Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip 
Ortaokulu’nda hafızlıklarını 
tamamlayan 136 öğrenci icazet 
aldı. Programa, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Şentop’un yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi 
Başkan Yardımcısı Muhammed 
Hamdan Dagalo Hemeti, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
ile hafız öğrencilerin velileri ve 
davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler 
Kur’an-ı Kerim’den âyet ve sûreler 
okudu. İcazet merasiminde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip 
ile TBMM Başkanı Mustafa 

İTO MARMARA ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ HAFIZLARI İCAZET TÖRENİ
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları 
İcazet Töreni, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımıyla gerçekleşti.
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Şentop’un oğlu Ömer Asım da 
icazet aldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 
da Kur’an-ı Kerim okudu. Hafızlara 
çeşitli hediyelerin verildiği 
programın sonunda Erdoğan, 
hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop, hafızlık 
icazeti alan oğlu Ömer Asım 
ile birlikte basın mensuplarına 
açıklama yaptı. İmam Hatip 
okullarında uygulanan 
“Hafız yetiştirme Projesi”nin 
başarılarına değinen Şentop, 
proje sayesinde öğrencilerin 
bir yandan okullarına devam 

ederken diğer yandan hafızlık 
eğitimi aldıklarını belirterek 
şöyle devam etti:“Bunlardan 
biri de İTO Marmara Anadolu 
İmam Hatip Lisesi. Benim oğlum 
da bu okulda sekizinci sınıfta. 
Liselere giriş sınavına hazırlanıyor. 
Beşinci sınıfta başladı hafızlık için; 
yaklaşık 20 ay gibi bir zaman 
içinde hafızlığını da tamamladı. 
Herhangi bir sene kaybı da 
olmuyor burada. İkisi beraber 
yürütülüyor. Bu çok iyi bir 
proje; çünkü hafızlık konusunda 
okulda ara verme söz konusu 
olduğu zaman okul başarısını 
önemseyen aileler, çocuklar 
pek rağbet etmiyorlar. Okula 

ara verip de hafızlığı başka bir 
yerde, dışarıda Kur’an kursunda 
tamamlamak gibi. Bu, başarılı 
öğrencileri de hafızlık için buraya 
çekebilecek bir proje. Bu beşinci 
yılı ve sanıyorum 133 hafız verdi. 
Türkiye’nin başka yerlerinde de 
bu tür proje okullar oldu.”

Törende oğlu ile birlikte icazet 
alan 133 öğrenciden birinin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
torunu olduğunu aktaran Şentop, 
“Tabii, hafızlık bizim tarihimizde, 
medeniyetimizde çok önemli 
bir husus. Cumhurbaşkanımızın 
da torunu, Bilal Erdoğan’ın oğlu 
Ömer Tayyip Erdoğan hafızlığını 
tamamladı. Hafızlığını tamamlayan 
133 çocuğumuzu tebrik ediyorum. 
Bunlardan biri de benim oğlum 
Ömer Asım” dedi.

Şentop, Osmanlı döneminden 
bu yana hafız yetiştirmenin 
önemli olduğunu belirterek, 
“1650 yılında Evliya Çelebi, 
Seyahatnamesi’nde İstanbul’da 
9 bin hafız olduğunu, bunların 3 
bininin de kadın hafız olduğunu 
söylüyor. O yıllar itibarıyla da 
İstanbul’un nüfusu 400 bin 
civarında. Yani yüzde 2,25 gibi bir 
orana tekabül ediyor. Oldukça 
yüksek bir oran.” ifadelerini 
kullandı. İmam Hatip okullarında 
hafız yetiştirme projesi fikrinin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait 
olduğunu dile getiren Şentop, 
şunları kaydetti: “Bizim bütün dini 
metinlerimizde de milletimizin 
sosyal, kültürel hayatında da 
hafızlık çok itibarlı bir meziyettir, 
özelliktir. Bu proje konusundaki 
fikir Cumhurbaşkanımızındır. 
Kendisine bir veli olarak 
da teşekkür ediyorum. 
Bunu uygulayan Millî Eğitim 
Bakanlarımıza, hocalarımıza ve 
okul yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum. Türkiye bu konuya 
bütün İslam ülkeleri arasında 
da en fazla ehemmiyet veren 
ülkedir.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’ye 
resmî ziyarette bulunan 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Meclis Başkanı Önder 
Sennaroğlu ile 8 Haziran’da 
görüştü.

Şentop ve Sennaroğlu, baş başa 
görüşmenin ardından Divan 
Salonu’nda düzenlenen heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti. 

KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu 
ve beraberindeki heyeti, Gazi 
Mecliste misafir etmekten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getiren TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, “Anavatan’a 
gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret 
bizleri memnun etti.” ifadesini 
kullandı. 

TBMM’nin, Kıbrıs meselesine 
dair her gelişmeyle yakından 
ilgilendiğini söyleyen Şentop, 
Cenevre’de düzenlenen 
Gayriresmi 5+ Birleşmiş Milletler 
Toplantısı’nı da meselenin 
geleceği açısından adeta bir 
mihenk taşı olması hasebiyle 
dikkatle takip ettiklerini dile 
getirdi. 

Rum tarafının, Cenevre’de iktidarı 
ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla 
paylaşmayacağını bir kere daha 
gözler önüne serdiğini hatırlatan 
TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: 

“Türk tarafını, sözde devletlerine 
yamamaya çalıştıklarını bütün 
dünya gördü. 1968’den bugüne 
kadar devam eden müzakere 

süreçlerinin maalesef bu 
sorunlu zihniyet nedeniyle 
Kıbrıs meselesine bir çözüm 
getiremediği aşikârdır. 
Cenevre’deki toplantı, 53 
senedir netice vermeyen 
federasyon modelini artık 
müzakere etmeyeceğimizi 
kayda geçirmemiz bakımından 
son derece önemli bir adım 
olmuştur.” 

Kıbrıs Türk halkının egemen 
eşitliği ve eşit uluslararası statüsü 
tanınmadan bir müzakere 
sürecinin başlamayacağını 
vurgulayan Mustafa Şentop, “İki 
devletli çözüm, uzun soluklu bir 
süreçtir. Bu süreçte Meclisimiz 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da KKTC’nin ve 
Kıbrıs Türk halkının yanında 

KKTC MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU 
TBMM’DE
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olmaya devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinin 
yanı sıra Doğu Akdeniz’de de 
Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve 
menfaatlerini korumaya kararlı 
olduğunun altını çizen Şentop, 
“Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, 
istikrar ve refahın hâkim kılınması 
için Kıbrıs Türk halkının yanında 
olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

KKTC Meclis Başkanı Önder 
Sennaroğlu, TBMM’de 
bulunmasının ve ilk yurt dışı 
ziyaretini Ankara’ya yapmasının, 
kendisi için büyük bir gurur ve 
onur olduğunu söyledi. 

Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası 
olan KKTC Türk halkının, sevgi ve 
selamlarını getirdiğini belirten 
Sennaroğlu, “İlişkilerimizin, her 
geçen gün artarak gelişmesi hem 
bizleri hem de KKTC Türk halkını 
ziyadesiyle memnun ediyor.” 
dedi. 

Kıbrıs meselesinin, “millî 
mesele” olduğunu vurgulayan 
Sennaroğlu, şunları kaydetti: 

“Biz, Kıbrıslı Türkler, 1571’den beri 
varız ve sonsuza kadar olmaya 

devam edeceğiz. Bütün dünya 
bunu böyle bilmelidir. 

Kıbrıs adasında en az Rumlar 
kadar biz de söz sahibiyiz ve 
oranın sahiplerinden bir tanesiyiz. 
Dünya eninde sonunda bunu 
görecektir. 

Buna inanıyoruz. Nasıl bir çözüm 
olursa olsun, Kıbrıs Türk halkının 
ezici çoğunluğunun olmazsa 
olmazı anavatan Türkiye’nin etkin 
ve fiilî garantisi konusudur. 

Bundan hiçbir Türk 
insanı vazgeçmez ve 
vazgeçmeyecektir.” 

Kabule, TBMM İdare Amiri 
ve AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Alpay Özalan, TBMM Kâtip 
Üyeleri Bayram Özçelik ve İshak 
Gazel, TBMM Türkiye-KKTC 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Konya 
Milletvekili Orhan Erdem ile 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC heyetine, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında 
bombaladığı TBMM’nin bölümlerini gezdirdi. KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu, bombalanan bölüme 
karanfil bıraktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Taksim Camii, yaklaşık 
1,5 asırlık bir mücadelenin 

ardından İstanbulumuza 
kazandırılmıştır. Bu meydanda 
bir cami inşaatı fikri, tarihimize 
93 Harbi diye geçen 1877-1878 
Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar 
uzanır.”

TBMM Başkanı Şentop: “Yaklaşık 
1,5 asırlık bir mücadelenin 
ardından, Cumhurbaşkanımızın 
büyük gayret ve takipleriyle 

İstanbulumuza kazandırılan 
Taksim Camii’nin ülkemize 
ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bu süreçte 
emek sarfeden herkesi tebrik 
ediyorum.”

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim 
Dalaman’ın imzasını taşıyan, 
temeli 17 Şubat 2017’de atılan 
Taksim Meydanı’ndaki caminin 
minarelerinden öğle vakti ezan 
ve sela sesi yükseldi. Cuma 
namazı öncesi camide Kur’an-ı 
Kerim okundu, tekbir ve salavatlar 
getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye 
gelişinde TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop ve protokol üyelerince 
karşılandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, cuma namazı 
öncesinde caminin avlusundan 
vatandaşları selamladı.

Taksim Meydanı’nın 
sembollerinden biri olan camide 

“İslam’ın Yeryüzündeki Mührü 
Camiler ve Fethi İstanbul” başlıklı 
hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş okudu.

Ali Erbaş, edilen duaların 
ardından ilk cuma namazını 
kıldırdı; Fatiha’dan sonra Fetih 
Sûresi’nden âyetler okudu.

Cuma namazına, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yanı sıra TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Sudan Egemenlik 
Konseyi Başkan Yardımcısı 
Muhammed Hamdan Dagalo 
Hemeti, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, AK PARTİ 
Genel Başkanvekilleri Numan 
Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul 

İstanbul’un yeni 
sembollerinden olan 
Taksim Camii 28 Mayıs’ta 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla kılınan cuma 
namazıyla ibadete açıldı.

TAKSİM CAMİİ’NDE  
İLK CUMA NAMAZI
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Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral  
Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş,  
AK PARTİ İstanbul İl Başkanı 
Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 
ve bazı AK PARTİ milletvekilleri de 
katıldı.

Cuma namazı, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında sosyal mesafeye 
uygun şekilde maske kullanılarak 
kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
namazın ardından dua okudu.

Çevresi bariyerlerle kapatılan ve 
led ekranların kurulduğu Taksim 
Meydanı’nda da vatandaşlar, 
belediye tarafından dağıtılan 
kâğıttan seccadeler üzerinde 
namazlarını eda ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
namazın ardından Taksim’e 
yapılan camiye, aslı Topkapı 
Sarayı’nda bulunan Hattat Ahmed 
Şemseddin Karahisarî’nin hattıyla 
Kur’an-ı Kerim’i Cumhurbaşkanlığı 
olarak hediye ettiklerini söyledi.

Taksim Camisi’nde Türkiye’de ve 
dünyada sayılı uygulamalardan 
olan Top-Down inşa yöntemi 
kullanıldı

Bu yöntemle yapım esnasında 
derin kuyu kazısı yapılmadan, 
çevre bina ve yollara, meydana 
hiçbir zarar vermeden inşa 
edilmesine imkân tanındı.

Cephelerde kullanılan mermerler 
Bursa ocaklarından seçilmiş  
olan Light Emperador ve  
Antalya Demre ocaklarından 
seçilmiş olan Aero Cream 
taşlarından oluştu.

Cami’nin açık ve kapalı toplam 
namaz kapasitesi 4 bin kişi.

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan 
ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet 
edebileceği cami, mühendislik 
açısından da birçok yeni özelliği 
barındırıyor.

Taksim Camisi, 2 bin 482,46 
metrekare toplam inşaat alanı, 
33 metre kubbe yüksekliği, 
2 şerefiyeli ve 64,80 metre 
yükseklikte iki minaresi, 10 bin 
metrekare otopark alanı, 4 bin 
kişi ibadet alanı, 1800 metrekare 
bodrum ve zemin katlarda salon, 
sergi salonu, kütüphane ve aşevi 
mekânları sunuyor.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Hemşireler Günü 
dolayısıyla kutlama 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı 
Mustafa 
Şentop, sosyal 

medya hesabından 
paylaştığı mesajında 
şunları kaydetti:

“Yaşadığımız bu zorlu 
süreçte ailesinden, 
sevdiklerinden 
büyük fedakârlıklarda 
bulunan, milletimizin 
sağlığı için hayatlarını 
adayan bütün 
hemşirelerimizin 
Hemşireler Günü’nü 
kutluyorum.  
Size milletçe 
minnettarız.”

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 14 Haziran’da 
sosyal medya hesabından 

paylaştığı mesajında,” Tarihi şan, 
şeref ve fedakârlıklarla dolu, 
milletimize hizmete her daim 
hazır, huzur ve güvenliğimizin 
sağlanmasında büyük 
fedakârlıklarla görev yapan 
Jandarma Teşkilatımızın 182. 
kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” 
ifadelerini kullandı.

JANDARMA 
TEŞKİLATININ  
182’NCİ 
KURULUŞ YIL 
DÖNÜMÜ

12 MAYIS 
HEMŞİRELER 

GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Jandarma Teşkilatının 
182’nci kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı.
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Törene Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop’un yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Millî Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor 

Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, AK PARTİ İstanbul 
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer 
Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş, AK PARTİ ve MHP 

Milletvekilleri ile diğer ilgililer 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 
İstanbul Sazlıdere Köprüsü 
Temel Atma Töreni’nde yaptığı 
konuşmada sözlerine, “Bugün 
Türkiye’nin kalkınma tarihinde 
yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün 
ülkemizin gelişmesi, milletimizin 
güçlenmesi yolunda atılan 
adımlara bir yenisini daha 
ekliyoruz. Bugün rahmetli 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
26 Haziran’da açılışı 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
gerçekleştirilen “Kanal 
İstanbul Sazlıdere 
Köprüsü Temel Atma 
Töreni”ne iştirak etti.

KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ 
TEMEL ATMA TÖRENİ
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Menderes, rahmetli Özal, rahmetli 
Erbakan, Demirel gibi ülkemizin 
kalkınma mücadelesinin sembol 
isimlerinin ruhlarını bir kez daha 
şad ediyoruz.” ifadeleriyle başladı.

Kanal İstanbul Projesi’nin ilk 
köprüsünün (Sazlıdere Barajı 
üzerine yapılacak olan köprü) 
temelini attıklarını dile getiren 
Erdoğan, aynı zamanda Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun, Nakkaş, 
Başakşehir kesiminin Sazlıdere 
Barajı üzerindeki bağlantı yolu 
da olan köprünün ülkeye, 
millete, İstanbul’a hayırlı olmasını 
diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbullulara ve tüm vatandaşlara 
seslenerek, şunları kaydetti:

“Kanalın uzunluğu 45 kilometre. 
Taban genişliği minimum 
275 metre. Derinliği - küsuratı 
söylemiyorum - 21 metre olarak 
belirlendi. Bir başka ifadeyle 275 
metre uzunluğa kadar petrol 
tankerleri ve 350 metre uzunluğa 
kadar olan konteynır gemileri bu 
kanaldan geçebilecek. Bunları 
İstanbul’dan kazasız belasız 
geçirmek öyle kolay iş değil. 
Her an her türlü riski taşıyorduk. 
Yapılan etütler Kanal İstanbul’daki 
gemi trafiğinin Boğaz’a göre, 
dikkat edin 13 kat daha güvenli 
gerçekleşeceğini gösterdi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kanal İstanbul üzerinde biri 
bugün temeli atılan olmak 
üzere toplamda 6 köprü inşa 
edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona 
basarak Kanal İstanbul Projesi 
Sazlıdere Köprüsü’nün temelini 
attı. Erdoğan, “Değerli kardeşlerim, 
ekranları başında bizleri izleyen 
sevgili milletim. Rabb’im 
kazasız, belasız Kanal İstanbul’u 
tamamlamaya bizleri muktedir 
eylesin. Temelini attığımız gibi 
inşallah açılışını yapmaya da 
bizleri muktedir eylesin.” dedi.
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Mezentseva ve heyetin 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti ifade 

eden Şentop, iki ülke arasındaki 
istişarelerin, Türkiye ile Ukrayna 
arasındaki iş birliğine yeni bir 
boyut kazandıracağını söyledi. 

İki ülke arasındaki iş birliği 
ruhunun, bölgede barış, istikrar 
ve refahın tesisi bakımından da 
sağlam bir temel teşkil ettiğini 
vurgulayan Şentop, “İki yakın dost 
olan Sayın Cumhurbaşkanlarımız, 

ilişkilerimize her alanda ivme 
kazandırılması hususunda 
müşterek iradeye sahiptir.” 
ifadesini kullandı. 

İki ülke arasında “kazan-kazan” 
prensibi temelinde devam eden 
ilişkilerin savunma sanayiinden 
eğitime, turizmden sağlık 
sektörüne, geniş bir yelpazesi 
bulunduğunu belirten Şentop, 
“Covid-19 salgınının getirdiği 
zorluklara rağmen ikili ticaret 
hacmimiz 5 milyar dolara 
yakın gerçekleşmiştir. Bu 
rakamı ilerleyen dönemlerde 
10 milyar dolara yükseltme 
hedefimiz bulunmaktadır. Bu 
hedefe ulaşmak için Serbest 
Ticaret Anlaşması’nı bir an önce 
imzalamalıyız.” dedi. 

Mustafa Şentop, iki ülke 
cumhurbaşkanlarının da 10 
Nisan’daki Yüksek Düzeyli Stratejik 
Konseyin 9. Toplantısı’nda bu 

yöndeki iradelerini ifade ettiklerini 
hatırlattı. 

Mezentseva ise TBMM’de 
bulunmaktan son derece mutlu 
olduğunu belirterek, “Meclis 
Başkanımız Razumkov da size 
selamlarını iletti, sizinle yüz yüze 
görüşmek istediğini belirtti.” diye 
konuştu. 

Mezentseva, 1923’ten beri 
faaliyet gösteren en büyük 
demokrasilerden biri olan 
ülkenin parlamento başkanı 
olmanın kolay olmadığını dile 
getirerek, “Meclisiniz hakkında 
şunları söyleyebilirim: İnanılmaz 
derecede dayanıklısınız, 
demokratiksiniz. Burada ortaya 
çıkan hür fikirleri destekleyerek 
ilerliyorsunuz.” ifadesini kullandı. 
Mezentseva, Türkiye ile Ukrayna 
arasında eğitim ve kültürel 
faaliyetleri güçlendirmek 
istediklerini de sözlerine ekledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
AKPM UKRAYNA DELEGASYONU 
BAŞKANI MEZENTSEVA’YI KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Avrupa 
Konseyi Parlamenter 
Meclisi (AKPM) Ukrayna 
Delegasyonu Başkanı 
Maria Mezentseva ve 
beraberindeki heyeti  
8 Haziran’da makamında 
kabul etti.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Libya Devlet Yüksek 
Konseyi Başkanı Halid el-

Mişri ve beraberindeki heyeti 27 
Mayıs’ta kabul etti.

Buradaki konuşmasında 
“kardeşim” şeklinde hitap ettiği 
El-Mişri ve beraberindeki heyeti 
TBMM’de misafir etmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Şentop, geçen sene 
Ağustos’ta İstanbul’da bir araya 
geldiklerini ve Libya’daki durum 
ile ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde 
istişare etme fırsatı bulduklarını 
anlattı.

Gerçekleştirdikleri ortak basın 
toplantısında Libya’nın huzur 
ve istikrara kavuşması için 
atılması gereken adımların altını 
çizdiklerini, uluslararası toplumun 
bölgeyle ilgili tutumunu birlikte 
değerlendirdiklerini aktaran 
Şentop, bu ziyaretin ardından 
iki ülkeyi yakından ilgilendiren 
gerek ikili gerek bölgesel birçok 

gelişmenin meydana geldiğini, 
bu gelişmeler neticesinde 
ikili ilişkilerin çeşitlenerek 
zenginleşmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye 
ile Libya arasında beş asrı aşan 
köklü ve müstesna ilişkilerin 
bulunduğunu, sağlam dostluk 
ve kardeşlik bağlarının kuvvetini 
bu müşterek tarihten aldığını 
dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İkili ilişkilerimiz daha da 
derinleşirken parlamenterlerimiz 
arasındaki ilişkileri de 
güçlendirmek gündemimizin 
önemli maddeleri arasındaydı. 
Bu gayeyle yakın zaman 
önce, TBMM’de Türkiye-Libya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubunu kurduk. Grubun 
başkanlığını, geçmişte Trablus 
Büyükelçiliğimizde de görev 
yapmış bir diplomat ve aynı 
zamanda Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclisi Türk 
Grubu Başkanı olan Denizli 
Milletvekilimiz Ahmet Yıldız 
bey yürütmektedir. Dostluk 
Grubumuzun gerçekleştireceği 
çalışmaların ülkelerimiz ve 
parlamentolarımız arasındaki 
ilişkilerin kurumsallaşmasına 
büyük fayda sağlayacağına 
inanıyorum.”

Libya Devlet Yüksek Konseyi 
Başkanı el-Mişri, TBMM Başkanı 
Şentop’un da işaret ettiği gibi 
iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihî 
olduğunu belirtti. Şentop’a, 
merhum TBMM Başkanı Refik 
Koraltan tarafından 1954 yılında 
Libya’ya gönderilen tebrik 
mesajını çerçevelenmiş olarak 
sunan Halid el-Mişri, “Bu iki 
ülke arasındaki kadim ilişkilere 
dair manevi bir hediyeyi 
sizlere takdim etmek isterim. 
Bu mazbata 1952 yılında Libya 
Meclisi kuruluşunda ilk olarak 
TBMM’nin gönderdiği tebrik 
mesajıdır.” şeklinde konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
LİBYA DEVLET YÜKSEK KONSEYİ 
BAŞKANI EL-MİŞRİ’Yİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Libya’da Aralık’ta düzenlenmesi planlanan 
seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Libyalı kardeşlerimizin hiçbir 
baskı altında kalmadan sandığa gitmeleri ve hür iradelerinin seçim sonuçlarına 
yansıması elbette Libya’nın istikbali bakımından bir dönüm noktası olacaktır.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Danıştayın 
153’üncü kuruluş yıl dönümü 

ve İdari Yargı Günü sebebiyle 10 
Mayıs’ta bir mesaj yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle: 

“İdari işlem ve eylemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi 
konusunda çok önemli vazifeler 
üstlenen Danıştayın kuruluşunun 
153’üncü yıl dönümünü ve 10 
Mayıs Danıştay ve İdari Yargı 
Günü’nü en içten duygularımla 
kutluyorum. 

Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde, Meclis-i Vâlâ-yı 
Ahkâm-ı Adliyye’nin yapısında 
1868 yılında gerçekleştirilen 
değişikliklerin sonucunda ‘Şûrâ-yı 
Devlet’ ismiyle kurulan Danıştay’a, 
kanun ve tüzük taslaklarını 
incelemek, hükümet ile şahıslar 
arasındaki davaları görmek, 
devlet memurlarını yargılamak 
gibi çok önemli vazifeler tevdi 
edilmişti. 

Bu anlamda, her ne kadar  
yargısal fonksiyonunu 
sürdürmesinde dönemin 
özelliklerinden kaynaklanan 
bazı kesintiler yaşanmışsa da, 
Danıştayın danışma, inceleme 
ve idari yargılama faaliyeti 
konularında 1868’den bugüne 
sahip olduğu yüz elli yılı aşkın 
tecrübe, Türkiye’nin yargı ve 
hukuk tarihi açısından çok 
kıymetlidir. 

İstiklal Mücadelemizin zaferle 
sonuçlanması üzerine 1923 
yılında Cumhuriyet’in ilan 
edilmesinden sonra kabul edilen 
tüm anayasalarda düzenlenen 
Danıştay, kuruluşundan bugüne 
kadar Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin yargı erkinin en 
önemli aktörlerinden biri 
olmuştur. 1982 yılında kurulan 
idare, vergi ve bölge idare 
mahkemeleri ise, idari işlem ve 
eylemlerin hukuka uygunluğunu 
denetleme görevinde Danıştay’a 
otuz dokuz yıldır başarıyla katkı 
sağlamaktadır. 

Bugün itibarıyla Danıştay ve diğer 
idari yargı mercilerimiz, ülkemizin 
hukuk devleti olma vasfının 
temel özelliklerinden biri olan ve 
Anayasamızın 125’inci maddesinde 
ifadesini bulan “İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır.” kuralının 
hayata geçirilmesi bakımından 
vazgeçilmez önemde bir işlevi 
yerine getirmektedir. Danıştayın 
ve diğer idari mahkemelerimizin 
söz konusu işlevi bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da hakkıyla, bağımsızlık ve 
tarafsızlık ilkelerinden asla ödün 
vermeden yerine getirmeye 
devam edeceklerine yürekten 
inanıyorum. 

Bu vesileyle Danıştay Başkanı’nın, 
Danıştay meslek mensuplarının, 
idarî hâkimlerin, Danıştay’da ve 
idari yargı mercilerinde çalışan 
personelin ve idari yargıda görev 
üstlenen avukatların Danıştay ve 
İdari Yargı Günü’nü tekrar kutluyor, 
çalışmalarında kendilerine üstün 
başarılar diliyorum.”

DANIŞTAYIN 153’ÜNCÜ KURULUŞ  
YIL DÖNÜMÜ VE İDARİ YARGI GÜNÜ
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle:  
“Emeği ve alın teriyle, 

bilgisi ve becerisiyle üreten ve 
üretimiyle hayata değer katan 
işçi, memur bütün çalışanlarımızın 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü içtenlikle kutluyorum. 

Emek, şüphesiz insanı yücelten 
saygın bir değerdir. Toplumlar da 
bilinçli ve örgütlü emek gücüyle 
yükselir ve yücelirler. 

Emek, bilgi ve beceriyle, 
zekâ ve tecrübeyle donanıp 
zenginleştikçe aileden topluma, 
toplumdan insanlığa doğru 
genişleyen daha büyük ve güçlü 
bir etki meydana getirir. Bu etki, 
yapıcı, yaşatıcı, diriltici bir enerji 
etkisidir. 

Emeğiyle var olan ve toplum 
halinde var oluşu mümkün 
kılan çalışanlarımızın hayatımıza 
eşsiz katkıları her türlü takdirin 
üzerindedir. 

Türkiye bugün dünyanın 
saygın devletlerinden biri 

olmuş ve ekonomisiyle, 
üretim gücüyle, toplumsal 
refahıyla her zamankinden 
daha güçlü bir seviyeye 
yükselmişse hiç şüphesiz bu 
kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla 
bütün bir yurt sathına yayılmış 
üretici insanlarımızın alın teri 
sayesindedir. 

Türkiye, çalışanların özgür, 
demokratik bir ortamda 
örgütlenmesini daima 
desteklemiş ve işçilerin 
olduğu gibi memurların da 
örgütlülükten gelen gücünü 
toplumsal ve demokratik katılıma 
dönüştürmesini Anayasa ve 
yasalarla düzenlemiş bir ülkedir. 

Sendikalar, birer meslekî 
dayanışma örgütü olduğu kadar, 
siyasî partilerden sonra katılımcı 
demokrasinin en güçlü ve saygın 
araçlarıdır da. 

Yine sendikalar, yasal hak ve 
güvencelerin pekiştirilmesinin, 
çalışma şartlarının 
iyileştirilmesinin, hak edene hak 
ettiği daha iyi ücretin verilmesinin 

de sigortası 
mesabesindeki 
vazgeçilmez toplum 
kurumlarımızdır. 

Dünyada yaşanan 
salgın sebebiyle 
2021 yılının 1 Mayısını 
da bir önceki yılda 
olduğu gibi ne 
yazık ki arzu edilen 
ve alışageldiğimiz 
coşkulu törenlerle 
kutlayamıyoruz. 

Bundan da önemlisi 
salgının bütün 
toplumsal hayatımızı 
olduğu gibi çalışma 
hayatımızı da olumsuz 

biçimde etkilemiş olmasıdır. 

Şüphesiz devletimiz, bu olumsuz 
etkileri en aza indirmek ve 
çalışanlarımızın hak kayıplarını 
telafi etmek için gerekli tedbirleri 
almıştır ve bu yönde alınmış 
kararların uygulaması devam 
etmektedir. 

İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte, 
sağlık çalışanlarımız ayrıca 
anılmayı hak ediyorlar. 

Bir yılı aşkın süredir haftada  
yedi gün, günde 24 saat 
kesintisiz, büyük maddi ve 
manevi fedakârlıklarla çalışan 
bütün sağlık emekçilerimizi bu 
1 Mayıs’ta şükranla anıyoruz. 
Emeklerinin karşılığı gerçekten 
ödenemez. 

Bu sıkıntılı dönemi de  
yine dayanışma ruhu  
içinde omuz omuza verip 
çalışarak, üreterek, yaparak ve 
yaşatarak aşacağımıza olan 
inancım tamdır. 

Bu vesileyle bütün çalışanlarımızın 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü bir kere daha kutluyor, 
sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
“Terör örgütlerini 

destekleyenler masumların 
katlinde sorumluluk sahibidir.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, 13 Haziran’da sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, şunları kaydetti: 
“Afrin’de hastaneyi bombalayan, 
çok sayıda Suriyeli sivili katleden, 
yaralayan PKK terör örgütünün 

Suriye şubesi YPG terör örgütünü 
lanetliyorum. Kendi çıkarlarına 
zarar vermediği için YPG gibi 
terör örgütlerini destekleyenler 
de masumların katlinde 
sorumluluk sahibidir.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
AFRİN’DE HASTANEYE 
DÜZENLENEN  
SALDIRIYI LANETLEDİ

Şentop, 23 Mayıs’ta sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada, Düzce’nin Akçakoca ilçesi müftüsü 
Soytekinoğlu’nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve 

göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce 
olduğunu kaydetti. TBMM Başkanı Şentop, “Diyanet İşleri 
Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma 
açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır.” ifadesini kullandı.

AKÇAKOCA MÜFTÜSÜ SOYTEKİNOĞLU’NUN 
AÇIKLAMALARINA TEPKİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Sakarya’nın Karasu 
ilçesindeki bir camide cuma 
namazı öncesinde verdiği vaazdaki 
ifadeleri nedeniyle müftü Şaban 
Soytekinoğlu’na tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Diyarbakır’ın AK PARTİ Hani İlçe Başkanlığı’na 
molotofkokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı 

kınadığını bildirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
18 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK 
PARTİ binasına gerçekleştirilen terör saldırısını 
kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen 
provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik 
ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı 
verecektir.” ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ HANİ İLÇE BAŞKANLIĞI’NA 
YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

HDP İZMİR İL BİNASINA  
YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
İzmir’de HDP il binasında gerçekleştirilen 
saldırıyı kınadığını bildirdi. TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop, 17 Haziran’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’de HDP il 
binasına yapılan saldırıyı kınıyorum.  
Saldırgan tarafından öldürülen vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin huzurunu 
bozmaya yönelik bu tür provokasyonların hedefine 
ulaşması asla mümkün olmayacaktır.” ifadelerine 
yer verdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Yunus 
Emre, şimdi isimleri belki 

henüz anılmayan fakat aramızda 
yaşayan ve Yunus’la aynı 
kumaştan, aynı ruh dünyasından 
olan gençler, genç şair, yazar ve 
düşünürler tarafından geleceğe 
taşınacaktır. Buna inancım tamdır.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesinde düzenlenen 
Yunus Emre Sempozyumu’nun 4 
Haziran’daki açılışına video mesaj 
gönderdi. 

Mesajında, vefatının 700’üncü yılı 
dolayısıyla Türkiye’nin önerisiyle 
UNESCO tarafından 2021 yılı 
anma ve kutlama yıl dönümü 
listesine “Yunus Emre”nin 
eklendiğini belirten Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 
de bu yılın, “Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğini 
ve yıl içinde “Bizim Yunus” ve 
“Dünya Dili Türkçe” başlıklarıyla 
etkinlikler düzenlenmesinin 
kararlaştırıldığını hatırlattı. 

Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesince, Türkçe’nin kurucu 
büyük şairlerinden Yunus Emre 
ve eserleri hakkında böyle bir 
bilimsel toplantı düzenlenmesine 
katkı sunan Tekirdağ Üniversitesi 
Rektörlüğüne ve Türk Dil 
Kurumuna teşekkür eden 
Mustafa Şentop, “Türk milletinin 
en büyük ve tükenmez serveti 

ve hazinesi, şüphesiz dilimiz 
Türkçedir. Dünyanın en geniş 
bir yüzeyine yayılmış olarak 
yaşayan ve Türkçe konuşan 
toplumların tarihin seyri içinde 
değişim ve gelişimine bağlı 
olarak dilimiz Türkçe de canlı 
bir organizma olarak esnemeler 
ve gelişmeler yaşamaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

YUNUS 
EMRE
SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesinde 
düzenlenen Yunus Emre 
Sempozyumu’nun  
4 Haziran’daki açılışına 
video mesaj gönderdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda: 
“Bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız 

oldu, bundan sonra 
da başarısız olmaya 
mahkûmdur. Batı 
Trakya’daki Müslüman 
Türkler Yunanistan’ın 
kararıyla varlık kazanmış 
değildir.” ifadelerine yer 
verdi.

Meclis Başkanı Mustafa 
Şentop, Yunanistan’ın 
Müslüman Türk varlığını 
yok saymaya çalışan 
söylemlerini kınayarak, 
“Bu tür yaklaşımlar 
bugüne kadar başarısız 
oldu, bundan sonra 
da başarısız olmaya 
mahkûmdur. Batı 
Trakya’daki Müslüman 
Türkler Yunanistan’ın 
kararıyla varlık 
kazanmış değildir.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Şentop, 22 Mayıs’ta sosyal 
medya hesabından 
paylaştığı mesajda, İskeçe 
Türk Birliği’nin “Batı Trakya 
Müslüman Türk azınlığına 
kimlik biçme ve empoze 
etme politikasına son 
verilmelidir.” başlıklı 
açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
mesajında “Yunanistan’ın 
Müslüman Türk varlığını 
yok saymaya çalışan 
söylemlerini kınıyoruz; bu 
tür yaklaşımlar bugüne 
kadar başarısız oldu, 

bundan sonra da başarısız olmaya mahkûmdur. Batı 
Trakya’daki Müslüman Türkler Yunanistan’ın kararıyla 
varlık kazanmış değildir.” ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN’IN “MÜSLÜMAN TÜRK 
VARLIĞINI YOK SAYMAYA ÇALIŞAN 
SÖYLEMLERİ”NE KINAMA
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kırgızistan ile 
Tacikistan arasında yaşanan 

sorunların kalıcı çözümü için 
adımlar atılmasını temenni 
ettiklerini söyledi. 

TÜRKPA’nın, Türk dili konuşan 
ülkeleri bir araya getiren önemli 
platformlardan biri olduğunu 
vurgulayan Meclis Başkanı 
Mustafa Şentop, TÜRKPA’nın 
çok güzel işler yaptığını, ancak 
salgın döneminin, toplantıları ve 
çalışmaları etkilediğini ifade etti. 
Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 
(eyaletinde) mayıs-haziran gibi 
dönem toplantısının yapılacağını 
belirten TBMM Başkanı Şentop, 
şunları kaydetti: “TÜRKPA üyesi 
ülke olarak son günlerde 
Kırgızistan’ın yaşamış olduğu bir 
sorun var. Son aldığımız bilgilere 
göre Kırgızistan ve Tacikistan 
arasında bir ateşkes ilan edildi, 
inşallah bu kalıcı olur. Kırgızistan ve 
Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş 
ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı 
çözümü için adımlar atılması 
temennimiz. Türkiye olarak biz 
bu konuda üzerimize düşen 
her şeyi yapmaya hazırız. Gerek 
kalıcı bir çözümün sağlanması 
konusunda gerek ara buluculuk, 

gerekse yaşanan olaylardan zarar 
gören kardeşlerimizle ilgili olarak… 
Bölgeye insani yardım ve destek 
konusunda ben zaten Kızılay 
Dernek Başkanımızla da konuştum. 
Bölgeyle irtibatları ve çalışmaları 
var. Bu ramazan ayında iki 
Müslüman ülkenin, iki dost, kardeş 
ülkenin bu şekilde bu noktaya 
varacak bir çatışma içerisine 
girmesi çok üzücü. Daha önce 
de benzer şeyler aynı sebeplerle 
yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir 
şekilde Tacikistan ve Kırgızistan 
bölgesindeki sorunların 
çözülmesini arzu ediyoruz. 
Bu konuda elimizden geleni 
yapacağız. Bölgede çatışmalarda 
vefat edenler oldu. Vefat eden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum.” 

TÜRKPA Genel Sekreteri 
Mamayusupov da TÜRKPA 
olarak faaliyetlerini bu süreçte 
de sürdürdüklerini dile getirdi.  
Türkiye’nin, TÜRKPA’ya üye 
ülkelerin iş birliğini sağlamakta 

çok önemli rolünün bulunduğunu 
söyleyen Mamayusupov, “Türkiye, 
bu rollerinde de son zamanlarda 
daha çok etkili oluyor. Buna en 
son, Azerbaycan’da şahitlik ettik. 
Azerbaycan’ın topraklarının geri 
alınması açısından Türkiye’nin 
desteği çok önemli olmuştur.” 
dedi. Aynı zamanda TÜRKPA 
üyesi ülkelerden Kırgızistan’da 
da birtakım sorunlar, 
saldırılar yaşandığını belirten 
Mamayusupov, “Bu süreçte de 
Türk iş birliği kurumları olarak 
desteklerimizi belirtmiştik. 
Dediğiniz gibi inşallah kısa bir 
süreç içerisinde bu çatışma sona 
erecek ve ortaya bir barış süreci 
sunulacak. 

Bu sürece bizim de Türkiye’nin de 
katkıda bulunması Kırgız halkı için 
çok önemli. Türkiye’nin desteği 
her zaman Kırgız halkı tarafından 
hissedilmiştir. Hissedilmeye de 
devam ediyor. Bundan sonra da 
devam edeceğine inanıyoruz.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) Genel 
Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov’u  
3 Mayıs’ta makamında 
kabul etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
TÜRKPA GENEL SEKRETERİ 
MAMAYUSUPOV İLE GÖRÜŞTÜ 
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Polonya 
Millî Günü’nü tebrik etti. 

Türkiye ile Polonya arasında 
mükemmel düzeydeki dostluk, 
stratejik ortaklık ve ittifak ilişkileri 
ile bölgesel ve uluslararası 

konulardaki yakın diyalog ve iş 
birliğinin gelecek dönemde de 
her alanda gelişeceğine inancının 
tam olduğunu belirten TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “İkili 
ilişkilerimizin her boyutta daha 
ileri seviyeye çıkarılmasını ve 

halklarımız arasındaki diyaloğun 
geliştirilmesini teminen, 
parlamentolarımız arasındaki 
mevcut dostluk ve iş birliğinin 
güçlendirilerek sürdürülmesi 
samimi beklentimizdir.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ülkenin millî 
günü dolayısıyla Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı 
Elzbieta Witek ile Polonya Senatosu Başkanı Tomasz 
Grodzki’ye 3 Mayıs’ta ayrı ayrı tebrik mektubu 
gönderdi.

POLONYA MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, mektubunda, 
şu ifadelere yer verdi: 

“Kamerun’un Millî Günü 
dolayısıyla, dost ve kardeş 
Kamerun halkını Türk milleti 
ve şahsım adına en içten 

duygularımla tebrik ederim. 
Türkiye, Kamerun ile ilişkilerinin 
her alanda gelişmesine önem 
atfetmektedir. 

Kamerun ile mevcut iyi 
düzeydeki ikili ilişkilerimiz 

çerçevesinde parlamentolarımız 
arasındaki iş birliğinin 
önümüzdeki dönemde daha 
da geliştirilmesini diler, sizinle 
birlikte çalışmaktan memnuniyet 
duyacağımı belirtmek  
isterim.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ülkenin millî 
günü dolayısıyla, 20 Mayıs’ta Kamerun Millî Meclis 
Başkanı Cavaye Yeguie Djibril ve Senato Başkanı 
Marcel Niat Njifenji’ye ayrı ayrı tebrik mektubu 
gönderdi.

KAMERUN  MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 21 Mayıs’ta sosyal 
medya hesabından yaptığı 

paylaşımda, “Büyük Çerkes 
Sürgünü’nün 157. yılında, Çerkes 
kardeşlerimizin yaşadığı büyük 
acıları bir kez daha hatırlıyor ve 

acılarını yürekten paylaşıyorum. 
Hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Çerkeslerin 
zulme karşı verdikleri 
kahramanca mücadele asla 
unutulmayacaktır.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çerkeslerin 
ana vatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı 
nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda 
bulundu.

ÇERKES SÜRGÜNÜ’NÜN 157. YILI
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Ankara Üniversitesi 
Deniz Hukuku Ulusal 

Araştırma Merkezi ile Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz 
Hukuku Anabilim Dalı’nın birlikte 
düzenlediği Uluslararası Deniz ve 
Sigorta Hukuku Sempozyumu’na 
4 Haziran’da video mesaj 
gönderdi. 

Mesajında “Denizcilik ve 
Sigorta Hukukunda Güncel 
Sorunlar” başlığıyla düzenlenen 

sempozyumun açılışına katılmayı 
planladığını, ancak yurt dışı 
ziyareti nedeniyle katılamadığı 
için üzgün olduğunu dile getiren 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, iki güzide üniversitenin, 
uluslararası deniz hukuku alanında 
sempozyum düzenlemesinden 
duyduğu memnuniyeti ifade  
etti. 

Dünya ticaretinin yüzde 80’den 
fazlasının denizler üzerinden 
yapıldığını belirten Şentop, 
Türkiye’nin de ihracatının yüzde 
64’ünün, ithalatının yüzde 58’inin 
denizler üzerinden sağlandığını 
söyledi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Bu veriler düşünüldüğünde 
uluslararası deniz hukuku, tüm 
dünya için önemli olmakla birlikte 
Türkiye için hassaten önem 
taşıyor.” diye konuştu. 

Covid-19’un hâkim olduğu 2020-
2021’de çeşitli lojistik kanallarda 
aksaklıklar yaşanınca ihracatın 
aksamadan sürdürülmesi ve 
dış ticarette insan temasını 
en aza indirmek için Ticaret 
Bakanlığınca “temassız ticaret” 
ve “yerinde gümrükleme” gibi 
önlemlerin hayata geçirildiğini 
hatırlatan Şentop, bu kapsamda 
düzenlenen bütün akademik 
etkinliklerin karar alıcılar için katkı 
ve faydasının fazlasıyla yüksek 
olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, deniz 
hukukunun ve sigortacılığın 
gelişmesine, daha iyi şartlarda 
ve barışçıl bir ortamda deniz 
ticaretinin yürütülmesine 
katkı sağlayacağına 
inandığı sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik etti.

ULUSLARARASI DENİZ VE SİGORTA 
HUKUKU SEMPOZYUMU

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
uluslararası deniz 
hukukunun tüm dünya 
için önemli olmakla 
birlikte Türkiye için 
hassaten önem taşıdığını 
söyledi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, açılışı 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından 
29 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
“Çamlıca Kulesi Açılış 
Töreni”ne iştirak etti. 

TBMM Başkanı Şentop: 
“Avrupa’nın en yükseği, Türk 
mühendislerimizin eseri olan 
Çamlıca Kulesi’nin açılışını 
Feth’in 568. yılında Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile birlikte 
gerçekleştirdik. Böyle güzide 
bir eserde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
İstanbulumuza hayırlı olsun.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
29 Mayıs’ta Çamlıca Kulesi 
Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, İstanbul’a yeni bir 
güzellik katacağına inandığı, 
şehrin önemli bir sembolü 
olan ve temelinin atıldığı 
günden bu yana büyük bir 
heyecanla izledikleri Çamlıca 
Verici Tesisi’ni resmen hizmete 
açmak üzere bir arada 
olduklarını belirtti.

Erdoğan, televizyon ve 
radyo medya kuruluşları ile 
haberleşme operatörlerine 
hizmet sağlayacak Çamlıca 
Kulesi’nin ülkeye ve şehre 
hayırlı olmasını diledi. “Bizi 
sevindiren, mutlu kılan şu: 
Büyük Çamlıca Camii’ni 
bitirdik; tabii, büyük Çamlıca 
Camii’nin bitmesiyle birlikte 
de caminin kıble tarafı işgal 
altındaydı. Oradaki o metal 
kuleler adeta orayı işgal etmiş, 

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 
metrelik yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan 
Çamlıca Kulesi (Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi), törenle 
açıldı. Tarihî yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
Büyük Çamlıca Camii, Adalar’ın da aralarında bulunduğu 
İstanbul’un birçok noktası da kuleden rahatlıkla 
seyredilebiliyor.

ÇAMLICA 
KULESİ  
AÇILDI
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görüntü kirliliği diyorsanız, orada 
bu kirlilik vardı.” diyen Erdoğan, 
bu kirliliği ortadan kaldırmanın 
gayreti içerisinde olduklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acaba 
bunları ara ara mı kaldırsak, 
yoksa burada farklı bir uygulama 
mı yapsak, bunları da hep 
düşündük. Sonunda dedik ki ‘Biz 
yapacağımız kulemize inşallah 
bunları yerleştirebilir miyiz? 
Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? 
Olur ve o ilk adımı attığımız anda 
Binali Bey’le bunların üzerinde o 
zaman çok çalıştık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulundan 
lisans alan PTT bünyesindeki 
verici tesis ve işletim şirketinin 
kısa sürede bu toparlanmayı 
ayrıca gerçekleştireceğine 
inandığını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın 
en stratejik pek çok güzelliği bir 
arada barındıran coğrafyada 
kurulan bir ülke olduğunu, 
İstanbul’un da tarihin her 
döneminde olduğu gibi bugün 
de dikkatleri üzerinde topladığını 
söyledi.

İstanbul’un bu güzel coğrafyanın 
adeta kalbi durumunda 
bulunduğunu dile getiren 
Erdoğan, Anadolu ve Trakya’daki 

tüm yerleşim yerlerinin, buralarda 
yaşayanların İstanbul’la mutlaka 
irtibatlı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, İstanbul’un, 81 vilayetin 
adeta bayrağının dalgalandığı 
bir şehir olduğunu vurgulayarak, 
nüfusun ve iş gücünün 
neredeyse beşte birini barındıran 
kentin millî gelirin üçte birini, 
ihracatın yarısını, vergi gelirlerinin 
yarıya yakınını ürettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dünyada böylesine eski 
yerleşime sahip, böylesine 
çok tarihî mekânı olan, üç 
büyük devlete başkentlik 
yapmış, eğitimden turizme 
böylesine güçlü altyapı inşa 
etmiş, ekonomiden sanata her 
alanda küresel düzeyde en üst 
seviyeye ulaşmış başka bir şehir 
göremezsiniz. İstanbul böyle bir 
şehir.” ifadelerini kullandı.

Denizi, boğazı, adaları, 
ormanları, tepeleri, hisarları, 
köprüleri, Boğaz’ın altından 
geçen tünelleriyle, camileriyle 
İstanbul’un her geçen yıl daha 
da güzelleşmekte olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ayasofya’nın bir yıl 
önce açıldığını, ardından Taksim 
Camii’nin açılışını yaptıklarını, 
bugün de Çamlıca Kulesi’nin 
açılışının gerçekleştirildiğini 
anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Belediye Başkanı olduğunda çay- 
simidi İstanbullu’ya önce Çamlıca 
Tepesi’nde ikram ettiklerini, 
satışların piyasadaki fiyatlardan 
çok daha ucuz ve farklı 
yapıldığını belirterek, bundan 
sonra yarışın başladığını anlattı.

Tüm ömrünü İstanbul’a hâkim 
değil, hadim olmak için 
harcadığını ve bundan zerre 
kadar da pişmanlık duymadığını 
vurgulayan Erdoğan, bundan 
sonra da Allah’ın verdiği 
her nefesi şehre hizmet için 
kullanmanın, en büyük duası 
olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
“Bugün İstanbul’u daha çok 
sevmek, daha şevkle ona hizmet 
etmek için bir sebebe daha 
sahip olduk. Çamlıca Kulemizi 
şehrimize kattığı değerle fiziki 
olarak yerine getirdiği görevlerin 
çok ötesinde bir misyonla 
İstanbul’a armağan ediyoruz.” 
dedi.

Daha sonra kurdele kesim 
törenine geçildi. “Rabb’im bu 
kulemizi ülkemiz için, milletimiz 
için hayırlara vesile kılsın.” diyen 
Erdoğan, Rabbi Yessir duasını 
okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
daha sonra besmele çekerek 
protokol üyeleriyle birlikte açılış 
kurdelesini kesti.

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2021 79



TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop,, Yemen Temsilciler 
Meclisi Başkanı Al-Barakani 

ve Yemen Şura Konseyi 
Başkanı Dagher’e gönderdiği 
mektuplarda, Millî Günü 
dolayısıyla dost ve kardeş Yemen 
halkını Türk milleti ve şahsı adına 
en kalbi hislerle tebrik etti.

Türkiye’nin Yemen ile ilişkilerinin 
her alanda gelişmesine önem 
atfettiğine işaret eden Şentop, 
“Müşterek gayretlerimizle 
yoğunlaştırabileceğimiz 
parlamentolar arası ziyaret ve 
temaslar da hiç şüphesiz bu 
ilişkilerimize olumlu katkılar 
sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.
Yemen Millî Günü’nü tebrik eden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Al-Barakani ve Dagher’in şahsında 
Yemen Temsilciler Meclisi ve 
Yemen Şura Konseyi üyelerine 
sıhhat ve muvaffakiyetler 
temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 26 Mayıs’ta 
Kuchava’ya gönderdiği 

mektubunda, dost ve kardeş 
Gürcistan halkını Türk milleti ve 
şahsı adına en içten duygularla 
tebrik ettiğini belirtti. 

Türkiye ve Gürcistan arasındaki 
mevcut kardeşlik ve dostluk 
ilişkilerinin temelinde derin, 
tarihî, kültürel ve insani bağlar 
bulunduğunu ifade eden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Parlamentolarımız arasındaki 
yakın ilişkiler de bu zemin 
üzerinde gelişmekte, ikili 
ve çok taraflı platformlarda 
ivme kazanmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Gürcistan halkına sıhhat, 
huzur ve refah temennisinde 
bulunarak Gürcistan 
Parlamentosu üyelerine başarı ve 
mutluluk diledi.

TBMM Başkanı Prof Dr. 
Mustafa Şentop,  
Ato Tagesse Chafo ve  

Aden Farah’a gönderdiği 
mektupta, Millî Günü dolayısıyla 
dost ve kardeş Etiyopya halkını, 
Türk milleti ve şahsı adına en kalbî 
hislerle tebrik etti.

İki ülke arasındaki tarihî dostluk 
ve iş birliğine dayanan ilişkilerin 
gelecek dönemde de istikrarlı 
bir şekilde gelişerek devam 
edeceğine inancını dile getiren 
Şentop, “Müşterek gayretlerimizle 
yoğunlaştırabileceğimiz 
parlamentolar arası ziyaret ve 
temaslar da hiç şüphesiz bu 
ilişkilerimize olumlu katkılar 
sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Şentop, Chafo ve Farah’ın 
şahsında Etiyopya Halkın 
Temsilcileri Meclisi ve Federasyon 
Meclisi üyelerine sağlık ve başarı 
temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Yemen 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Sultan Al-Barakani ve 
Yemen Şura Konseyi 
Başkanı Ahmed Obaid 
bin Dagher’e 22 Mayıs’ta 
mektup yazarak Yemen 
Millî Günü’nü kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  

Gürcistan Millî Günü 
dolayısıyla  

Parlamento Başkanı  
Kakha Kuchava’yı  

kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Etiyopya 
Halkın Temsilcileri Meclisi 
Başkanı Ato Tagesse Chafo 
ve Federasyon Meclisi 
Başkanı Aden Farah’a, 
Etiyopya Millî Günü 
dolayısıyla 28 Mayıs’ta ayrı 
ayrı mektup gönderdi.

YEMEN  
MİLLÎ GÜNÜ

GÜRCİSTAN 
MİLLÎ GÜNÜ

ETİYOPYA 
MİLLÎ GÜNÜ

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 202180

TBMM’DEN HABERLER



MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2021 81



OECD KAPSAYICI BÜYÜME İÇİN 
ŞAMPİYON BELEDİYE BAŞKANLARI 
KOALİSYONU RESEPSİYONU

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
resepsiyonda yaptığı 

konuşmasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediyecilik anlayışının daha 
sonra bütün ülke genelinde 
örnek alınan bir ekole, bir 
okula dönüştüğünü belirterek, 
“Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin 
Hanımefendi’nin de bu ekolün 
başarılı bir temsilcisi olduğu, insanı 
merkeze alan bu belediyecilik 
anlayışını Gaziantep’te başarıyla 
taşıdığı, Şampiyon Belediye 
Başkanları Koalisyonuna kabulüyle 
de ayrıca tescillenmiştir.” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Belediyeler Birliği 
Başkanı Fatma Şahin’in, 
OECD Kapsayıcı Büyüme 
İçin Şampiyon Belediye 
Başkanları Koalisyonu üyesi 
seçilmesi nedeniyle resepsiyon 
düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
24 Mayıs’ta Ankara CerModern’de 
düzenlenen resepsiyonda, 
Gaziantep’in üyeliğe kabul 
edilmesi dolayısıyla Şahin ve 
Gazianteplileri tebrik ederek, 
“Bu, Gaziantep’in her alanda 
yükselen bir değer olduğunu 
bize göstermektedir. 

Bu başarı aynı zamanda, gelişen, 
kalkınan ve rekabet eden 
Türkiye’nin gücünü göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Sadece Gazianteplileri değil, 
hepimizi son derece mutlu 
etmiştir.” dedi.

Şentop, belediye başkanlarının 
son derece onurlu bir görev 
ifa ettiklerini belirterek, “Değerli 
Fatma Şahin Başkanımızın da bu 
sıfatı sonuna kadar hak ettiğine 
hepimiz şahidiz.” diye konuştu.

Şehirlerin mekân ve insan 
ilişkisinin en yoğun yaşandığı 
alanlar olduğuna dikkati çeken 
Şentop, “İnsanın madden ve 
manen kendi olabildiği, kendini 
ait hissedebildiği şehirler 
planlamak ve geliştirmek, 
kültürümüzün hep önceliği 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in,  
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye 
Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle 
resepsiyon düzenlendi.
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olmuştur. Osmanlı şehir kültürü, 
mahalle yapılanması, bu 
yapılanma içindeki insan ilişkileri 
Balkanlar’dan, Orta Doğu’ya 
hâlâ özlemle yâd edilmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, Osmanlı’nın yıkılmasının 
üzerinden yaklaşık bir asır 
geçmesine rağmen şehir 
kültürünün izlerini, Balkanlar’da, 
Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’da 
görmenin mümkün olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Osmanlı’nın mirası 
belediyecilik anlayışının öncüsü 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı dönemindeki 
hizmetlerinden son derecede 
memnun olan milletimiz, bütün 
ülkeye hizmet etmesi için 
kendilerine teveccüh göstermiş, 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 
makamlarını da emanet etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
belediyecilik alanında başlattığı 
değişim ve dönüşüm, kendisinin 

ihya ettiği kültür belediyeciliği, 
“şehremini” kavramını yeniden 
zihinlere kazımış, onun 
belediyecilik anlayışı daha 
sonra bütün ülke genelinde 
örnek alınan bir ekole, bir okula 
dönüşmüştür. 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin Hanımefendi’nin de bu 
ekolün başarılı bir temsilcisi 
olduğu, insanı merkeze alan 
bu belediyecilik anlayışını 
Gaziantep’te başarıyla taşıdığı, 

Şampiyon Belediye Başkanları 
Koalisyonuna kabulüyle de ayrıca 
tescillenmiştir.”

Programa, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı Hamza 
Dağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, AK 
PARTİ Gaziantep milletvekilleri, 
Gaziantep ilçe belediye 
başkanları, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken ve Ankara 
Ticaret Odası Başkanı Gürsel 
Baran katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
3 Haziran’da sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda, 
İstanbul’da Fatih Belediye 
Başkanlığını ziyaret ettiklerini 
bildirdi. 

Fatih Belediye Başkanı Ergün 
Turan’dan, yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi aldıklarını belirten 
Mustafa Şentop, ayrıca merhum 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal 
anısına İstanbul Üniversitesi 
ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 

düzenlenen, evrak ve bazı 
eşyalarından oluşan sergiyi 
gezdiklerini kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop, 
paylaşımında sergi ziyaretine 
ilişkin fotoğraflara da yer verdi. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, MERHUM 
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL 
ANISINA DÜZENLENEN SERGİYİ GEZDİ

TBMM 
Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop, 
merhum 
İbnülemin 
Mahmud 
Kemal İnal 
anısına İstanbul 
Üniversitesi ve 
Fatih Belediyesi 
iş birliğiyle 
düzenlenen, 
evrak ve bazı 
eşyalarından 
oluşan sergiyi 
ziyaret etti.
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TBMM Başkanı Şentop, 
Gafarova’ya 28 Mayıs’ta 
gönderdiği mektubunda, 

dost ve kardeş Azerbaycan halkını 
Türk milleti ve şahsı adına en içten 
duygularla tebrik ettiğini belirtti.

28 Mayıs 1918 tarihinde ilan edilen 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun, kardeş Azerbaycan’ın 
tarihinde bir dönüm noktası teşkil 
ettiğini anlatan Şentop, şunları 
kaydetti: “Temelleri o günlerde 
sağlam atılmış olan Azerbaycan, 
bugün müstakil bir Cumhuriyet 
olarak, bölgenin ve dünyanın 
parlayan yıldızıdır.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 15 Haziran 
Azerbaycan Millî Kurtuluş  
Günü için kutlama mesajı 
yayımladı.

Şentop, “Dost ve kardeş ülke 
can Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş 
Günü’nü tebrik ediyorum. Bahtın 
parlak, halkın salim ve bayrağın 
daima yüksekte olsun, şanlı vatan 
Azerbaycan.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, mektubunda şu 
ifadelere yer verdi: “2020 

senesinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya 
arasında diplomatik ilişkilerin 
tesisinin 100. yıl dönümünü idrak 
etmiştik. 

Bu sene de geçen asrın 
başında ülkelerimiz arasında 
zor dönemde gösterilen 
dayanışmanın sembolü olan 
Moskova Antlaşması’nın 100. yıl 
dönümüdür. 

Köklü bir tarihe dayanan 
ilişkilerimizin ortak faaliyetlerle 
ve bilhassa parlamenter 
diplomasinin katkılarıyla karşılıklı 
saygı ve müşterek menfaat 
zemininde daha da gelişeceğine 
inanıyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Houmed’e  
27 Haziran’da gönderdiği 

mesajda, Cibuti’nin Millî Günü 
dolayısıyla dost ve kardeş Cibuti 
halkını Türk milleti ve şahsı adına 
tebrik etti. 

Türkiye’nin, Cibuti ile ilişkilerinin 
her alanda gelişmesine önem 
atfettiğini belirten TBMM Başkanı 
Şentop, “Müşterek gayretlerimizle 
yoğunlaştırabileceğimiz 
parlamentolar arası ziyaret ve 
temaslar da hiç şüphesiz bu 
ilişkilerimize olumlu katkılar 
sağlayacaktır. 

Millî Günü’nüzü bir kez daha 
kutlarken size ve şahsınızda Cibuti 
Ulusal Meclisinin değerli üyelerine 
sıhhat ve muvaffakiyetler temenni 
ederim.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Azerbaycan Millî Günü 
dolayısıyla Azerbaycan 
Cumhuriyeti Millî 
Meclisi Başkanı Sahibe 
Gafarova’yı kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Rusya 
Federasyonu Federal 
Meclisi Federasyon 
Konseyi Başkanı 
Valentina Matviyenko 
ile Rusya Federasyonu 
Devlet Duması Başkanı 
Viacheslav Volodin’e 
12 Haziran’da ayrı ayrı 
mektup göndererek Rusya 
Federasyonu’nun Millî 
Günü’nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cibuti 

Millî Günü dolayısıyla 
27 Haziran’da bir mesaj 

göndererek Cibuti 
Ulusal Meclis Başkanı 

Mohamed Ali Houmed’i 
kutladı. Dost ve kardeş 

Cibuti halkını Türk milleti 
adına tebrik eden Şentop, 

parlamentolar arası ziyaret 
ve temasların da iki ülke 

arasındaki ilişkilere olumlu 
katkı sunacağını belirtti. 

AZERBAYCAN  
MİLLÎ GÜNÜ

RUSYA  
MİLLÎ GÜNÜ

CİBUTİ  
MİLLÎ GÜNÜ
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Uluslararası Balkan 
Üniversitesi ve Tokat 

Valiliğinin katkılarıyla Prof. Dr. 
Orhan Düzgüneş anısına  
29 Haziran’da Gaziosmanpaşa 
Üniversitesinde düzenlenen II. 
Uluslararası Uygulamalı İstatistik 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
ilki salgın nedeniyle çevrim içi 
olarak düzenlenen kongreye 
katılmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. İstatistik biliminin 

öneminin 
altını çizen 
TBMM Başkanı 
Şentop, 
merhum Prof. 
Dr. Orhan 
Düzgüneş’e 
istatistik 
bilimine 
verdiği 
hizmetlerden 
dolayı rahmet 
diledi.

Batı kökenli istatistik kelimesinin 
Türkçe’de “Vergi, yargı, sanayi ve 
tarım üretimleri, nüfus, hastalık 
ve benzeri belli alanlardaki 
bilgileri, olguları bir sonuç 
çıkarmak amacıyla yöntemli 
şekilde toplayıp sayılar halinde 
gösterme işi.” anlamına geldiğini 
belirten Meclis Başkanı Şentop, 
kelimenin kökeninin çağrışımları 
kapsamında düşünülürse 
insanlık tarihi kadar eskiye 
götürülebileceğini ifade etti.

21. yüzyılın tartışmasız şekilde 
bilgi çağı olarak nitelendirildiğine, 

istatistik ve veri bilimi üzerine 
inşa edilen akıllı sistemlerin de 
bu temel üzerine oturtulduğuna 
işaret eden Şentop, şöyle 
devam etti: “İstatistiki veriler 
yeni algoritmik hesaplamaların 
ve programların temelini 
oluşturmaktadır. Bilgisayarlarda 
çok miktarda veri saklanabilmesi, 
verilerin işlenebilmesi, veriden 
anlam çıkarabilme üzerine 
kurulu istatistik ve yapay 
öğrenme, akıllı sistemlerin günlük 
hayatımızda daha fazla yer 
almalarına sebep olmaktadır. 
İnsanlar yaş, meslek, cinsiyet, 
internet kullanma eğilimleri 
gibi kriterlere göre sınıflanıyor 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  

“Başta devlet hayatı 
olmak üzere çok önemli 
alanlarda oluşturulacak 
kararların dahi 
dayanağını teşkil eden, 
esasen stratejik verilerdir. 
Bu nedenle istatistiklerin 
tamamen gerçeği 
yansıtması, insanların 
güven duygusunu 
pekiştirir.” dedi.

II. ULUSLARARASI UYGULAMALI İSTATİSTİK 
KONGRESİ
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ve bu verilere göre tüketici 
kategorilerine ayrılıyor. Hatta öyle 
ki, bu verilere dayanılarak siyasi 
görüşleri ve hangi partiye oy 
verecekleri yönünde tahminler, 
tespit ve hesaplamalar yapılıyor. 
Önümüzde istatistiki çalışmaya 
başvurulmayan herhangi bir 
alan yoktur desek, hata yapmış 
olmayız.”

Modern teknolojinin bilginin 
depolanmasında önemli rol 
oynadığını, bu nedenle veri 
hacimlerinin sürekli arttığını, 
akıllı telefonların ek bellek ve 
hafıza kartları alabildiğini, sosyal 
mecralara her an onlarca fotoğraf 
yüklenebildiğini anımsatan 
Şentop, “Bütün bu veri yığınından 
anlamlı veriler ve analizler elde 
etmek, istatistik biliminin alanına 
giriyor. Bu veriler inavosyonun 
da temel taşı olarak daha da 
önemli hale gelmektedir. Ülkeler 
bu verilerden yola çıkarak sürekli 
yeni eylem planları oluşturuyor. 
Yapay zekâ sayesinde verilerden 
anlam çıkararak insanların 
içgüdülerini tespit etmeye, onlara 
hitap etmeye yönelik çalışmalar 
yapıyorlar.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yeni anayasa 
çalışmalarıyla ilgili olarak, 
“Türkiye artık ilkesel bazda 
tartışmalar dönemini kapatmalı, 
anayasa tartışmasında. Bunun 
yerine somut, herkesin madde 
madde nasıl hükümet sistemi 
öngörüyor, cumhurbaşkanının 
konumu ne olacak, başbakan, 
hükümet nasıl kurulacak, 
kanunlar nasıl görüşülecek, KHK 
var mı, yok mu? Tüm bunları 
içeren, birtakım temennilerden 
ibaret değil, somut öneriler 
içeren metinlerin ortaya çıkması 
lazım.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Tokat’ta Vali Ozan Balcı’yı 
makamında ziyaretinin ardından 

gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Sivil anayasa ile ilgili çalışmaları 
değerlendiren Meclis Başkanı 
Şentop, şöyle devam etti:

“Türkiye uzun zamandır bir 
anayasa tartışması yaşıyor. 
Adı konulmamış bir anayasa 
tartışması. Bunu niçin 
söylüyorum? Bazı siyasetçiler, 
siyasi partiler, bir hükümet sistemi 
değişikliği öneriyor. Parlamenter 
sistem. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş 
parlamenter sistem önerisi var, 
bazı siyasi partilerin. Bu nedir? Bu 
ancak bir anayasa değişikliğiyle 
mümkün olabilecek bir şeydir. 
Partilerin bir araya gelmesi, 
anlaşması, kanun çıkartmasıyla 
olacak bir şey değildir. Anayasa 
değişikliği gerektiriyor. 

Hükümet sistemi Anayasa’da 
belirlenmiş. Parlamenter 
sistem, başkanlık sistemi 
tartışması varsa bu anayasa 
tartışmasıdır. Dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önerisiyle, 
‘Gelin o zaman yeni bir anayasa 
yapalım.’ demek, ‘Anayasa’yı 
kısmen tartışacağımıza, gelin 
hep beraber Anayasa’yı 
yeni bir anayasa olarak, 
darbe anayasasını, 12 Eylül 
Anayasası’nı değiştirip yerine 
sivil, vatandaşlarımızın oylarıyla 
belirlenen bir parlamentonun 

yapacağı anayasa olsun.’ demişti. 
O konuda çalışmalar var.”

Şentop, “güçlendirilmiş 
parlamenter sistem” denildiğinde 
herkesin kendisine göre bir şey 
anladığını dile getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye artık ilkesel bazda 
tartışmalar dönemini kapatmalı, 
anayasa tartışmasında. Bunun 
yerine somut, herkesin madde 
madde nasıl hükümet sistemi 
öngörüyor, cumhurbaşkanının 
konumu ne olacak, başbakan, 
hükümet nasıl kurulacak, kanunlar 
nasıl görüşülecek, KHK var mı, 
yok mu? 

Tüm bunları içeren, birtakım 
temennilerden ibaret değil, 
somut öneriler içeren metinlerin 
ortaya çıkması lazım.”

Şentop, tüm çalışmalardan sonra 
siyasi partilerin ortaya konulan 
temeller üzerinde anlaşması 
gerektiğini vurgulayarak, 
“Uzlaştırılabilir mi, uzlaştırılamaz 
mı? Ona bakmak lazım. 

Önerileri görmek lazım. Henüz 
öyle öneriler yok. Çok afaki, 
ilke düzeyinde soyut önerilerle 
konuşuyoruz, daha henüz.” diye 
konuştu.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)
Anayasa - -

Adalet 3 17 saat 10 dk.

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 3 (14+25) 2 saat.

Plan ve Bütçe 3 21 saat 14 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 2 (1+14) 2 saat 25 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 1 1 saat 11 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) 2 (14+1) 4 saat 30 dk.

Karma (Dilekçe ve İHİK) 14 1 saat

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 15 49 saat 30 dk.

TBMM Genel Kurulu 5 29 saat 8 dk.
4 Alt Komisyon Toplantısı
5 Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 44

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 8

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

0

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

999 
(779+220)

Kanunlaşan 7

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 2

Komisyonlarda Bulunan 3385

Genel Kurulda Bulunan 64

¹ 01/05/2021- 31/05/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunmasına İlişkin Kanunlar 6

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3702 171

İHİK 106 104

KEFEK - -
2 92 adet dilekçe sekiz grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 14

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1333

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 01/05/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1194 6 112 - -
Cevaplanan /
Görüşülen 355 2 - - -

MAYIS AYI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebepleri 3 17 saat 15 dk.

Küresel İklim Değişikliği 4 21 saat 24 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 7 38 saat 39 dk.
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Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebepleri 12 55 saat 25 dk.

Küresel İklim Değişikliği 10 43 saat 21 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 22 98 saat 46 dk.

Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -
Adalet 3 15 saat 20 dk.
Millî Savunma 2 15 saat
İçişleri - -
Dışişleri 1 3 saat 30 dk.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre 1 3 saat 30 dk.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler 1 1 saat

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

Dilekçe 4 (15+26+17) 18 saat 30 dk.
Plan ve Bütçe 1 34 dk.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 12 42 saat
İnsan Haklarını İnceleme 7 (54+26) 26 saat 20 dk.
Avrupa Birliği Uyum - -
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Dijital Mecralar 2 4 saat 
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Kapalı Oturumlar - -
Komisyonlar Toplam 34 129 saat 44 dk.
TBMM Genel Kurulu 13 97 saat 55 dk.

4 Alt Komisyon Toplantısı
5 Başkanlık Divanı Toplantısı
6 Yerinde İnceleme
7 Genel Kurul

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 78

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 31

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1

8

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

1039 
(811+228)

Kanunlaşan 5

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 10

Komisyonlarda Bulunan 3456

Genel Kurulda Bulunan 70

¹ 01/06/2021- 30/06/2021 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 5

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 5

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3752 168

İHİK 159 52

KEFEK 4 2
2 6 adet dilekçe dört grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 21

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 1354

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/06/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1500 11 196 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 749 7 10 - -

HAZİRAN AYI
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2021 91



GÖBEKLİTEPE’DEKİ 
5,5 METRELİK  
DİKİLİ TAŞIN 
KOPYASI 
BM GENEL 
MERKEZİ’NDE 
SERGİLENECEK
Dünyanın bilinen en eski ve en büyük 
inanç merkezi Göbeklitepe’de yer alan 
“P18” numaralı dikili taşın kopyası Birleşmiş 
Milletler’e resmî sanat hediyesi olarak 
sunulacak.

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek 
eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası 
özelliğini tanıtma fırsatı sağlayacak.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç 
merkezi Göbeklitepe’de yer alan  
5,5 metrelik “P18” numaralı dikili taşın kopyası 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde 
sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Şanlıurfa’da 12 bin yıllık 
geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” şeklinde 
nitelendirilen Göbeklitepe’nin “D yapısı” 
olarak adlandırılan bölümündeki “P18” 
numaralı dikili taşın (stel) sert kireç taşından 
yapılacak kopyası, BM’ye resmî sanat 
hediyesi olarak sunulacak.

Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş 
bakır kopyası, 1970’te dönemin BM Genel 
Sekreteri U Thant’a sunulmuştu.

Göbeklitepe’ye ait bir eserin 
kopyasının BM’de Türkiye’den ikinci 
eser olarak sergiye sunulması için de 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
yetkililerince 2019’da ön temaslarda 
bulunulmuştu.

BM’de sergilenen ikinci eser 
olacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan’ın 2019’da açılışını yaptığı 
ve o senenin “Göbeklitepe Yılı” 
ilan edilmesiyle yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin odak noktası haline gelen 
Göbeklitepe’nin “P18 Steli” New York’taki 
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 
sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak.

BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak 
sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin 
evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma 
fırsatı sunacak.

Hititler ile Mısır arasında milattan önce 
1280’li yıllarda yaşanan Kadeş Savaşı 
sonrası imzalanan ve İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nde sergilenen, diplomatik 
metinlerin en eski örneklerinden 



“VADİDEKİ GÜZEL ŞEHİR” 
BİTLİS, ZİYARETÇİLERİNİ 
TARİHTE YOLCULUĞA 
ÇIKARIYOR

Asırlar boyunca beşiklik ettiği birçok medeniyetin 
izlerini bugüne taşıyan Bitlis, il merkezi ve ilçelerindeki 
ihtişamlı tarihî eserleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 
Tarihî eserleriyle âdeta bir açık hava müzesini andıran, 
mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle büyük turizm 
potansiyeline sahip Bitlis, birbirinden önemli eserleriyle 
dikkati çekiyor. Binlerce yıllık eserlere ev sahipliği 
yapan, Van Gölü'nün bir hilal şeklinde kucakladığı 
Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri de yerli ve yabancı 
turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.



Türkiye'nin önemli turizm 
destinasyonları arasında yer alan, 
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 
Uzungöl. 

Bölgeyi kaplayan çamlar, 
yemyeşil bitki örtüsü ve 
yaban hayatıyla kartpostallık 
manzaralar oluşturan Uzungöl, 
Haldizen Vadisi'ndeki şelalelerle 
ayrı bir güzelliğe kavuştu.

UZUNGÖL
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TBMM Genel Kurulu,  
25 Mayıs’ta TBMM Başkanvekili 
Celal Adan başkanlığında 
toplandı.

TBMM Genel Kurulunda, 
HSK'de 7 üyelik için seçim 
yapıldı. Birinci tur oylamada, 

Anayasa'da öngörülen üye  
tam sayısının 3'te 2 
çoğunluğunun (400) üzerinde 
oy alan Ergün Şahin, Ömür 
Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, 
Cumhur Şahin, Bilal Temel ve 

Hamit Kocabey, HSK'nin yeni 
üyeleri olarak seçildi.

Genel Kurulda, HSK’de  
7 üyelik için seçim yapıldı. HSK 
üyeliği seçiminin gizli yapılan 
birinci tur oylamasına 471 
milletvekili katıldı.

Milletvekillerinin kabinlere 
girerek oy kullanmaları ile tasnif 
komisyonunun oy pusulası  
sayımı işlemleri yaklaşık 2 saat  
sürdü.

Genel Kurul'da 22 
Haziran’da gizli oyla 
yapılan seçimde, 

Cumhurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel Müdürü Metin 
Yener ile Sayıştay 6. Daire Üyesi 
Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay 
Başkanlığına seçilirken, Aksoy 
4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy 
çıkarken, 10 oy da geçersiz 
sayıldı.

Metin Yener, 1972 yılında 
Ankara'da doğdu. Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 

mezunu olan Yener, Gazi 
Üniversitesinde İktisat Politikası, 
Indiana Üniversitesinde Kamu 
Yönetimi alanlarında yüksek lisans 
eğitimlerini tamamladı. 

Devletin çeşitli kademelerinde 
görev alan Yener, 2012 yılında 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdür Yardımcılığına, 
2014'te ise Başbakanlık 
Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne kadar 
Cumhurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğü 
görevini sürdüren Yener, evli ve 
iki çocuk babası.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA 
METİN YENER SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, 
Sayıştay Başkanlığına, 
Cumhurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel Müdürü  
Metin Yener seçildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ, HSK ÜYELERİNİ 
SEÇTİ
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Genel Kurulda, uluslararası 
anlaşmaların uygun 
bulunmasına dair 6 kanun teklifi 
kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu,  
27 Mayıs’ta Meclis 
Başkanvekili Celal Adan 

başkanlığında toplandı. 

Daha sonra, görüşmeleri 
tamamlanan bazı uluslararası 
anlaşmaların oylamasına  
geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, 
uluslararası anlaşmaların  
uygun bulunmasına dair  
6 kanun teklifi kabul  
edildi.

Genel Kurulda ilk olarak,  
görüşmeleri tamamlanan

• Türkiye ile Kuveyt Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasını Tadil Eden 
Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Teklifi, 

• Türkiye ile Mozambik Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Etiyopya Arasında 
Madencilik ve Hidrokarbon 
Alanlarında İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi'nin oylaması 
yapılarak kabul edildi. Daha 
sonra, 

• Türkiye ile Guatemala 
Cumhuriyeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Honduras  
Cumhuriyeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

• Türkiye ile Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında Gümrük 
Konularında İş Birliği ve 
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, ayrı ayrı görüşülerek, 
yapılan oylama sonucu 
yasalaştı.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan “Filistin Alt 
Komisyonu”na çalışmalarında 
başarılar diledi.

TBMM Başkanı Şentop,  
20 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından yaptığı  

paylaşımında, “İsrail’in Filistinlilere 
yönelik eylemlerini bütün 
yönleriyle araştırmak üzere, 

TBMM İnsan Haklarını  
İnceleme Komisyonumuzda 
Filistin Alt Komisyonu kuruldu. 
Kısa zamanda başarılı  
çalışmalar diliyorum.” ifadesine  
yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP MECLİS’TE 
KURULAN FİLİSTİN ALT KOMİSYONUNA 
ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

TBMM Genel Kurulunda,  
10 Haziran’da AK PARTİ, 
CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti 
gruplarının ortak önergesiyle, 
Marmara Denizi'nde ortaya 
çıkan müsilaj (deniz salyası) 
sorununun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi için 
Meclis Araştırması Komisyonu 
kuruldu.

Müsilaja yönelik Meclis 
araştırma komisyonu 
kurulmasına dair karar 

12 Haziran’da Resmî Gazete'de 
yayımlandı. 

Başta Marmara Denizi olmak 
üzere denizlerdeki müsilaj (deniz 
salyası) sorununun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi için 
komisyon kurulmasına dair 

TBMM kararı Resmî Gazete'de 
yayımlandı.

Söz konusu karara göre, bu 
araştırmayı yapacak komisyonun 
19 üyeden kurulması, komisyonun 
çalışma süresinin başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçimi tarihinden başlamak üzere 
3 ay olması ve gerektiğinde 
Ankara dışında da çalışması 
kararlaştırıldı.

MECLİS, MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ 
İLE MÜCADELE İÇİN DEVREDE
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MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop’un 
himayelerinde, İstanbul 
Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi iş birliğiyle Millî 
Saraylar Saray Koleksiyonları 
Müzesi'nde düzenlenen Yemen 
“Siyasi Dinamikler ve İnsani 
Yardım" konulu "I. Uluslararası 
Ortak Tarih ve Kültür 
Sempozyumu" 4 Haziran’da 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, sempozyumda 
yaptığı konuşmada, 

Türkiye'nin Yemen halkının en 
büyük destekçilerinden biri 
olmaya devam ettiğini, gıda, 
güvenlik, sağlık, temizlik, barınak, 
eğitim gibi mümkün olan her 
alanda Yemen halkının acısını 
hafifletmek için gerekli desteği 
sağlamaya çalıştığını belirtti. 

Bugün küreselleşen ama  
gittikçe daha çok istikrarsızlaşan 
bir dünya tablosuyla karşı  
karşıya olunduğunu belirten 
Bilgiç, Yemen'in bu tablo içinde 
çok ciddi insani sorunların 

yaşandığı coğrafi bölgelerden 
biri olduğunu ifade etti. 

Bilgiç, dünyada ve Yemen'de 
değişen siyasi dinamikleri 
anlamak, siyasi çözümü 
sağlamaya yönelik fikirler 
üretmek ve böylece Yemen'de 
istikrarın yeniden kurulmasını  
tesis etmek, bu süreçte orada 
yaşayan Müslümanların insani 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yapılabilecek yardımların 
mahiyetini konuşmak ve 
tartışmak üzere düzenlenen bu 
sempozyumun Yemen'in barış 
ve huzuruna katkı sağlayacağına 
inandığını dile getirdi. 

Süreyya Sadi Bilgiç, 1200'lü 
yıllarda Türk kökenli Resüliler, 
akabinde Memlüklerden 
sonra Osmanlıların 1. Dünya 
Savaşı’na kadar yönettikleri ve 
2. Abdülhamid döneminde inşa 
edilen mimari eserlerin hâlâ 
ihtişamını koruduğu, 16. yüzyıldan 
bu tarafa yüzyıllara uzanan 
köklü insani, kültürel ve beşerî 
bağların olduğu, aklın, kudretin 
ve güzelliğin timsali Saba Melikesi 
Belkîs'ın diyarı, Veysel Karanî 
Hazretleri’ne muhabbetleri 

sebebiyle görmeden vatan 
belledikleri Yemen'de yaşanan 
insanlık dramının kendilerini 
derinden üzdüğünü vurguladı. 

Yemen'deki halkın 2015'ten bu 
yana sürekli çatışma ortamı, 
açlık, salgın hastalıklar ve sağlık 
gibi temel hizmetlerin eksikliği 
sebebiyle sefalet ve sıkıntı 
çektiğine işaret eden Bilgiç, 
çok taraflı çatışmalar sebebiyle 
meydana gelen yıkımdan 
en fazla zararı Yemenlilerin 
gördüğünü aktardı. 

Bilgiç, Türkiye'nin insanlığın 
yarasını saracak, savaşları 
durduracak ve kalıcı barışı tesis 
edecek her çabayı desteklediğini 
dile getirerek, Yemen'de 
yaşayan insanlar dahil, dünyanın 
her yerinde insanların huzur 
ve güven ortamına ihtiyacı 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Sempozyumun açılışında 
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol 
Özvar ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan 
Karacoşkun da konuşma yaptılar.

I. ULUSLARARASI ORTAK TARİH VE KÜLTÜR 
SEMPOZYUMU
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TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Panama Meclis 
Başkanı Marcos Castillero 
Barahona ile 2 Haziran’da 
Mecliste öğle yemeğinde bir 
araya geldi.

TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, konuk Başkan’ı 
Mecliste ağırlamaktan 

büyük onur duyduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanvekili Bilgiç, 
Türkiye'nin, Latin Amerika ve 
Karayipler bölgesi ile olan 
ilişkilerinde son yıllarda önemli bir 
ilerleme kaydettiğini söyledi. 

Türkiye'nin, Panama' da  
2014 Mart ayında, Panama'nın 
da 2015 Kasım ayında Ankara'da 
büyükelçilik açmasının çok yönlü 
ilişkilerin gelişmesine ve yakın 
işbirliğinin derinleşmesine büyük 
katkı sağladığını vurgulayan 
Bilgiç, "İki ülke arasında sağlanan 
ilişkilerin, üst düzey temas 
ve ziyaretlerin sürdürülmesi 
ve yeni işbirliği alanlarının 
yaratılması önem taşımaktadır. 
Ziyaretiniz Panama Parlamento 
Başkanı düzeyinde ülkemizde 
gerçekleştirilen ilk ziyaret olup, 
ziyaretinizin ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesine önemli katkı 

sağlayacağına inanıyorum. 
Önümüzdeki dönemde bu 
düzeydeki ziyaretlerin karşılıklı 
olarak yapılmasının çok faydalı 
olacağına inanıyoruz." diye 
konuştu.

Panama Meclis Başkanı 
Marcos Castillero Barahona 
ise yaptığı konuşmada, 
TBMM'de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, kendilerini Mecliste 
ağırladıklarından dolayı da 
Bilgiç'e teşekkür etti. Barahona, 
Türkiye ile olan ilişkilere her 
zaman önem verdiklerini belirtti.

PANAMA 
MECLİS 
BAŞKANI 
BARAHONA 
TBMM'DE
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TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Kırgızistan'ın siyasi 
ve toplumsal huzurunun, her 
zaman Türkiye'nin önceliği 
olduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 
30. yıl dönümü dolayısıyla 
Kırgızistan Büyükelçiliği 

tarafından 23 Haziran’da 
TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı.

Aynı zamanda TBMM Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 
da olan Bilgiç, serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin 
Türkiye olduğunu, iki ülke halkları 
arasında din, dil, tarih, kültür ve 
medeniyet birliğine dayanan 
kuvvetli bağların bulunduğunu 
söyledi.

Bilgiç, dosttan öte, kardeş 
kabul edilen Kırgız halkının, Türk 
milletinin gönlünde müstesna bir 
yerinin olduğunu vurgulayarak, 
kardeşlik hukukunun 
gereği olarak Türkiye'nin, 
bağımsızlığından bu yana tüm 
imkân ve kabiliyetiyle kardeş 
Kırgız halkının yanında olmak için 
gayret gösterdiğini anımsattı.

Bu desteğin ilk günkü kararlılıkla 
devam ettirileceğinin altını çizen 
Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal 
huzuru, Türkiye'nin her zaman 
önceliği olmuştur. Bugün 
kardeş Kırgızistan'ın, uluslararası 
toplumun saygın ve kendi 
ayakları üzerinde durabilen bir 
üyesi olduğunu görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan'ın 
bağımsızlığının ilanından bu 

yana geçen 30 yıl zarfında iş 
birliğimizin siyaset, ekonomi, 
ticaret, sanayi, sağlık, tarım, 
kültür, gençlik ve spor gibi 
alanlarda giderek derinleştiğini, 
kurumsallaştığını memnuniyetle 
görüyoruz."

Konuşmaların ardından 
Kırgızistan'ın tarihî ve kültürel 
değerlerinin yansıtıldığı, 30 
Haziran'a kadar açık kalacak 
fotoğraf sergisi gezildi.

Serginin açılışına, bazı 
milletvekilleri, Kırgız 
Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev ve Meclis çalışanları 
katıldı.

KIRGIZİSTAN'IN
BAĞIMSIZLIĞININ 
30. YILINDA TBMM'DE 
FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
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“Erdiren aşkı, yücelten iyiliği, emeği, tabiatı, insan olmanın özünü yüzyılları aşan destansı 
bir sözle anlatan Türk dünyasının büyük edebiyat ustası, kültür ve devlet adamı Cengiz 
Aytmatov’u 13’üncü vefat yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, VEFATININ 13. YILINDA 
CENGİZ AYTMATOV’U ANDI



MKE’nin anonim 
şirket olmasını 
düzenleyen kanun 
teklifi TBMM  
Genel Kurulunda  
kabul edildi
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) 
anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi,  
30 Haziran’da TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel 
hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 
1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya 
Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulacak. 
MKE AŞ’nin yönetimi, denetimi, görev, yetki 
ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili 
olduğu bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı olacak.

• Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon 
lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Anonim Şirketi kurulacak.

• Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye 
ait olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar 
payı hakkına halel gelmemek ve pay 
sahipliğinden kaynaklanan bütün mali 
haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında 
kalmak kaydıyla Hazine’nin şirketteki 
pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, 
temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

• MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, 
kurulmuş şirketleri satın alma, millî güvenlik 
ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri 
için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma 
yapma yetkisine sahip olacak.

• MKE AŞ, faaliyet alanı ile ilgili konularda 
geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı 
uyruklu personel istihdam edebilecek.

• MKE AŞ, hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, 
kiralama, işletme hakkının devri veya sair 
başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı 
özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre 
konu edilemeyecek.

• MKE AŞ yönetim kurulu üyeleri, bir üyesi 
Hazine ve Maliye Bakanı’nın önereceği 
adaylar arasından olmak üzere genel kurul 
tarafından seçilecek. Genel müdür, genel 
kurul tarafından belirlenecek.

• MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği 
görevler, İş Kanunu’na tabi personel eliyle 
yürütülecek. Şirket, faaliyet alanı ile ilgili 
konularda geçici veya sürekli olarak  
yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam 
edebilecek.

• Kanunla, MKE AŞ’nin ve sermayesinin 
yüzde 50’sinden fazlası MKE AŞ’ye ait 
olan iştiraklerin muaf tutulacağı mevzuat 
hükümleri de düzenlenecek. Türk Ticaret 
Kanunu’nun anonim şirketler hakkında 
uygulanan birtakım hükümleri, MKE AŞ 
hakkında uygulanmayacak.
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KKTC Cumhuriyet Meclisinin 
davetiyle ülkeye giden  
AK PARTİ Konya Milletvekili 

Orhan Erdem başkanlığındaki 
TBMM heyetinde, AK PARTİ  
Hatay Milletvekili Hacı Bayram 
Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili 
Tufan Köse, MHP Kütahya 
Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK 
PARTİ Sakarya Milletvekili Çiğdem 
Erdoğan Atabek yer aldı.

Heyet ilk olarak, Kıbrıs Türk 
halkının varoluş ve özgürlük 
mücadelesi lideri Dr. Fazıl 
Küçük’ün anıt mezarını, KKTC’nin 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’ın kabrini ve Boğaz 
Şehitliği’ni ziyaret etti.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, TBMM heyetini 
kabul etti. Tatar, burada 
yaptığı konuşmada, ziyaretten 
memnuniyetini dile getirdi.

“Buradaki duruşumuz ve 
yaptığımız çalışmalar, Türkiye’nin 
ve Anadolu’nun Kıbrıs Türkü’ne 
verdiği destekle daha da anlam 
taşımaktadır.” diyen Tatar, Kıbrıs 
Türkü’nün çoğunun 1571’de 
Anadolu’dan bu topraklara 
geldiğini kaydetti.

TBMM Dostluk Grubu Başkanı 
Erdem, Türkiye’den beş 
milletvekili ile birlikte geldiğini, 
TBMM’nin tüm milletvekillerinin 
KKTC Dostluk Grubunun üyesi 
olduğunu ve hepsi adına selam 
getirdiklerini söyledi. 

Erdem, Tatar’a, “Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra KKTC’de yeni 
bir sayfa açtınız. Miladı dolmuş 
federasyon ve benzer çalışmaları 
raftan indirip, bağımsız, eşit iki 
devlet teziyle Cenevre’deki 5+1 
gayriresmî Kıbrıs Konferansındaki 
duruşunuzla müzakerelerde 
yeni bir sayfa açtınız. Tebrik ve 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

TBMM Heyeti, daha sonra KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Önder Sennaroğlu tarafından 
kabul edildi. Sennaroğlu, TBMM 
heyetini KKTC’de görmekten 
duyduğu mutluluğu dile 
getirerek, “En önemlisi aramızdaki 
gönül bağıdır. Geriye kalan her 
şey bunun üzerine kuruludur.” 
dedi.

TBMM heyeti, son olarak KKTC 
Başbakanı Ersan Saner tarafından 
kabul edildi.

Saner, Türkiye-KKTC 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu heyetini kabul etmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, ana vatan Türkiye’nin 
KKTC ile birlikte hareket 
etmesinin güçlerine güç kattığını 
söyledi. Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri de TBMM heyetine, 
ziyaretleri sırasında eşlik etti.

TÜRKİYE-KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ 
PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU HEYETİ 
KKTC’DE TEMASLARDA 
BULUNDU

Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, 26 Mayıs’ta 
KKTC’de temaslarda bulundu.
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Azerbaycan-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Ehliman 
Emiraslanov ve beraberindeki 
heyet, Sağlık, Aile Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Recep Akdağ ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Emrullah 
İşler ile ayrı ayrı görüştü.

Sağlık, Aile Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ Erzurum 

Milletvekili Recep Akdağ, 
görüşmede yaptığı konuşmada, 
Azerbaycan ile Türkiye'nin iki 
kardeş ülke olduğunu ifade 
ederek, Karabağ'daki işgalin sona 
erdirilmesinin bütün Türkiye'yi 
sevindirdiğini belirtti. Türkiye 
ve Azerbaycan'ın kardeş ülke 
olduğu vurgusunda bulunan 
Akdağ, işgal altında bulunan 
Azerbaycan topraklarının 
kurtarılmasından ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Covid-19 salgınıyla ilgili de 
açıklamalarda bulunan Komisyon 
Başkanı Akdağ, yerli aşı 
çalışmalarında gelinen aşamayı 
değerlendirdi. Her ülkenin kendi 
aşılarını üretmesi gerektiğini ifade 
eden Akdağ, Türkiye'de birçok 
aşı çalışmasının devam ettiğini, 
Erciyes Üniversitesi tarafından 
yürütülen aşı çalışmalarında 
ise faz 3 aşamasına gelindiğini 
söyledi. 

Türkiye'nin son yıllarda ilaç 
endüstrisinde de ciddi ilerleme 
kaydettiğini söyleyen Akdağ, 
yoğun bakım ve solunum cihazı 
kullanımında Türkiye'nin, nüfusuna 
oranla dünyada ilk sırada yer 
aldığını hatırlattı. 

Azerbaycan parlamento heyeti, 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Başkanı 
Emrullah İşler ile de görüştü. 
İşler, Ermenistan'ın Karabağ 
konusundaki asılsız iddialarının 
önüne geçilmesi için Türkiye ve 
Azerbaycan parlamentolarının 

işbirliğinin önem taşıdığına 
işaret etti. Emrullah İşler, Güney 
Kafkasya'daki sorunların ancak 
barış ve huzurun sağlanması ile 
çözülebileceğini söyledi. 

İkili ilişkilerin ivme kazandığını 
belirten İşler, Türkiye'nin bölgenin 
yeniden dirilişine katkı sağladığını 
söyledi. Eğitim alanında da 
işbirliğinin önemine dikkat çeken 
İşler, Azerbaycan'daki Türk 
okullarının sayısının artırılması 
gerektiğini belirtti. 

Türkiye'nin tüm dünyaya örnek 
olan çalışmalarına  
şahit olduklarını belirten 
Azerbaycan-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Ehliman 
Emiraslanov sağlık, altyapı ve 
eğitim alanlarında Türkiye'nin 
deneyimlerinden faydalanmak 
istediklerinin altını çizdi. 

AZERBAYCAN PARLAMENTO 
HEYETİNİN TBMM’DEKİ 
TEMASLARI
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TBMM Türkiye-Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili  
Mehmet Ali Cevheri, 
Dostluk Grubu üyeleriyle 
birlikte Kazakistan-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Muhtar Yerman 
ve Dostluk Grubu üyeleriyle 
15 Haziran’da video konferans 
yöntemiyle bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Türkiye-Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Mehmet 

Ali Cevheri, toplantıda yaptığı 
konuşmada, Kazakistan ile 
ticaret hacmini 10 milyar dolar 
seviyesine çıkartmak istediklerini 
kaydetti.

Cevheri, sözlerine şöyle devam 
etti:

"Ticaret hacmimiz 2020 yılı 
itibarıyla 2.1 milyar dolara 
çıkmıştır. Ancak Türkiye 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev'in koydukları 

hedef, kısa süre içerisinde 
bunu 10 milyar dolar seviyesine 
çıkarmaktır. Her ülkenin de bunu 
gerçekleştirebilecek potansiyeli 
vardır. Ticari ilişkilerimizin artması 
aynı zamanda diğer sosyal, 
siyasal ve kültürel ilişkilerimizi 
de artıracaktır. Çünkü ticari 
ilişkiler iki ülke arasındaki gidiş 
gelişleri artıracaktır. Bu arada da 
Kazakistan'da yatırım yapmak 
isteyen, gerek Şanlıurfa'dan 
ve gerekse Türkiye'nin değişik 
illerinden iş adamlarımız bize 
müracaat ediyorlar ve biz 
de bunları Kazakistan'daki 
işadamları derneğimize 
ve oradaki büyükelçimize 
yönlendirmekteyiz." 

Mehmet Ali Cevheri, FETÖ ile 
mücadelenin en önemli millî 
güvenlik meselesi olduğunu 
kaydederek bu konuda 
Kazakistan'dan somut destek 
istediklerini söyledi. Mehmet Ali 
Cevheri, sözlerini şöyle  
sürdürdü:

"FETÖ ile mücadelemiz 
ülkemizin en öncelikli millî 
güvenlik meselesidir. Bizim 
düşmanımız olan, Kazakistan’ın 

da düşmanıdır. Kazakistan'ın 
düşmanı olan, Türkiye'nin de 
düşmanıdır. Dolayısıyla gerek 
dışarıda gerekse içeride 
Türkiye'nin özellikle geleceğine 
ve egemenliğine kasteden bir 
yapı Kazakistan için de önemli 
bir tehdit unsurudur. Hem 
Türkiye'nin hem de Kazakistan'ın 
güvenlik ve istikrarına tehdit 
oluşturan ve Kazakistan'da 
özellikle iş dünyası, eğitim ve 
medya alanlarında faaliyetleri 
olduğunu gördüğümüz FETÖ 
yapılanmasına karşı sizinle somut 
işbirliği içerisinde olmalıyız 
ve bu noktada desteklerinizi 
beklemekteyiz."

Kazakistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Muhtar Yerman ise, 30 yıl 
önce bağımsızlığını ilan eden 
Kazakistan'ı tanıyan ilk ülkenin 
Türkiye olduğunu anımsatarak, 
Türkiye'nin Kazakistan bakımından 
özel bir yeri olduğunu söyledi. 
Yerman, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin daha da gelişmesi adına 
her türlü gayreti gösterdiklerini 
vurguladı.

TBMM VE KAZAKİSTAN PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUPLARI VİDEO KONFERANS TOPLANTISI
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Türkiye-Bosna Hersek 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Refik Özen,  
22 Haziran'da Bosna Hersek'in 
10 kantonundan biri olan  
Mostar Kantonu Başkanı  
Edin Musiç ile beraberindeki 
heyeti Mecliste kabul etti.

Dostluk Grubu üyelerinin 
de hazır bulunduğu 
görüşmede konuşan 

Refik Özen, Bosna-Hersek ile 
Türkiye'nin siyasi ve kültürel 
anlamda da oldukça iyi  
ilişkiler içinde olduğunu  
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep  
Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek 
ile olan ilişkilere ayrı bir  
önem verdiğini belirten  
Özen, pandemi döneminde 
Türkiye'nin Bosna'ya yapmış 
olduğu yardımları anımsatarak 
Türkiye'nin kardeşlik hukukunun 
gereğini yerine getirdiğini ifade 
etti.

İki ülke arasındaki ticaret 
hacminin de artırılması gerektiğini 
vurgulayan Özen, bu anlamda 
ciddi çalışmalar yürütüldüğünü 
söyledi. İki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 650 milyon dolar 
seviyesinde olduğunu belirten 
Özen, bu rakamı 1 milyar dolar 

seviyesine çıkarmak istediklerini 
ifade etti.

Mostar'ın barış şehri olduğunu 
söyleyen Refik Özen, şehrin 
gelişimi için Türkiye'deki 
belediyelerle iş birliği içinde 
çalışabileceklerini söyledi. 
Mostar'ı Türkiye'den bir 
parça gibi gördüklerini ifade 
eden dostluk grubu üyeleri 
ise ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Mostar Kantonu Başkanı Edin 
Musiç de Türkiye'de bulunmaktan 
çok mutlu olduklarını belirtti 
ve Türkiye ile her alanda güçlü 
ilişkiler kurduklarının altını çizdi.
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 
57. Genel Kurul Toplantısı, 
KEİPA Türk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk ve üye ülkelerin 
temsilcilerinin katılımlarıyla  
22 Haziran’da video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

KEİPA dönem başkanı 
Moldova Millî Meclis 
Başkanı Zinaida 

Greceanîi’nin yönettiği toplantıya 
Türkiye adına KEİPA Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Giresun 
Milletvekili Cemal Öztürk ve 
milletvekilleri katıldı.

Parlamentoların insan 
kaçakçılığının önlenmesindeki 
rolü üzerine yaptığı konuşmada 
insan ticaretinin temel insan 

hakları ihlali olduğunu söyleyen 
Öztürk, Türkiye'nin insan 
ticareti ile her alanda kararlı bir 
mücadele sürdürdüğünü söyledi.

Cemal Öztürk, Türkiye’nin 
Türk Ceza Kanunu’nda yaptığı 
değişikliklerle mevzuatını 
uluslararası mevzuata uygun hale 
getirdiğini hatırlatarak sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Yasal mevzuatın yanında, 
ülkemizde mağdur destek 
hizmetleri, insan ticareti 
mağdurlarının, yaşadıklarının 
etkisinden kurtulabilmeleri ve 
topluma yeniden kazanımlarının 
sağlanması amacıyla düşünme 
süresinde ve sonrasında 
mağdurun güvenliği, sağlığı 
ve özel durumu gözetilerek 
ve bilgilendirme yapılarak 

‘Mağdur Destek Programı’ 
ile rıza esasına dayalı olarak 
‘Gönüllü ve Güvenli Geri Dönüş 
Programı’nı içermektedir. Söz 
konusu programlar kapsamında 
İstanbul, Ankara ve Antalya'da 
sığınma evleri açılmış olup, 
sığınma evlerinde insan ticareti 
mağdurlarına hukuki psikolojik ve 
tıbbî danışmanlık sağlanmaktadır."

Konuşmaların ardından yapılan 
KEİPA Başkan Yardımcılığı 
seçimlerinde Cemal Öztürk iki 
yıllığına İdari ve Mali İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı 
görevine getirildi. Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’nin, 
KEİPA'nın 13. üyesi olarak 
belirlendiği toplantıda ayrıca 
dönem başkanlığı 6 aylığına 
Romanya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Ludovic Orban'a geçti.

KEİPA 57. GENEL KURUL TOPLANTISI, 
VİDEO KONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Muhammet Balta,  
"Bu müsilaj sorununu çözüp, 
havası, suyu, toprağı daha 
temiz bir Türkiye hayalimizi hep 
beraber gerçekleştireceğimize 
hiç kimsenin şüphesi olmasın." 
dedi.

TBMM Çevre Komisyonu,  
9 Haziran’da AK PARTİ 
Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta başkanlığında 
toplandı. Marmara Denizi'ndeki 
müsilajla ilgili, olayın ilk gününden 
itibaren çalışmaların başlatıldığını 
vurgulayan Balta, Marmara Denizi 
Eylem Planı'na ilişkin yaşanan 
süreci anlattı.

Marmara Denizi Eylem Planı'nın 
kamuoyuna açıklandığını 
anımsatan Balta, "Eylem planı 
açıklandıktan sonra, dün herkese 
sorumluluklar verildi; her il kendi 
adına valilikler kanalıyla eylem 
planlarını ve aynı zamanda da en 
alt seviyede ilçeler de  
eylem planlarını hazırlayarak 
müsilajla alakalı topyekûn bir 
mücadelenin içerisinde olmamız 
gerektiği eylem planında 
söylendi. Bu müsilaj sorununu 
çözüp, havası, suyu, toprağı daha 

temiz bir Türkiye hayalimizi hep 
beraber gerçekleştireceğimize 
hiç kimsenin şüphesi olmasın." 
diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Murat 
Bakan, Komisyonun, kanun 
teklifi gündemi olmadan da 
toplanması gerektiğini belirterek 
"Marmara'nın can çekişmesi, 
müsilaj sorunu, aslında doğanın 
bize haykırışıdır. Biz bunu eğer bu 
Komisyonda konuşmayacaksak 
nerede konuşacağız? Dolayısıyla 
bu toplantı geç kalmış bir 
toplantıdır." dedi.

Komisyon Başkanı Muhammet 
Balta ise "Sorumlu sizsiniz." 
sözünü kabul etmediğini 
belirterek "Yerel yönetimlerin 
1994'te İstanbul'u nasıl aldığını 
hep beraber biliyoruz. Ben o 
tartışmaların içerisine girmek 
istemiyorum. 1994 öncesiyle 1994 
sonrasında İstanbul'un durumu 
belli." karşılığını verdi.

"Hep beraber bu hale getirdik, 
hep beraber çözmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından konuya 
ilişkin Komisyon üyelerine bilgi 
veren Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, 
"Hiç kimse birbirini suçlayarak 
vicdanlarını rahatlatmasın. Bu işi 
hep beraber biz bu hale getirdik 
yıllardır Türkiye'de. Hep beraber 
de bunu çözmek istiyoruz. 
Burada bence söylenmesi 
gereken bu." dedi.

Müsilajın yüzde 99'unun 
su olduğunu, ancak, suyu 
bırakmadığını belirten Binpınar, 
müsilajın laboratuvardaki 
görüntülerini Komisyon üyelerine 
izletti.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu 
ise müsilajın oluşma nedenlerini 
anlatarak "Olası sonuçları, her 
şeyden önce oksijen azalması. 
Oksijen azaldığı zaman, diğer 
canlıları da etkiler ve kitlesel 
canlı ölümlerine bu yol açabilir. 
Biyoçeşitlilik kaybı, balıkçılığın 
tamamen çökmesi, turizm ve 
sosyoekonomik zararlar veriyor." 
dedi.

Salihoğlu, Marmara Denizi'nden 
bilim gemisiyle elde edilen 
müsilajla ilgili son durumu 
Komisyon üyelerine gösterdi.

ÇEVRE KOMİSYONU
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TBMM Dilekçe Komisyonu,  
9 Haziran’da AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma 
Satır başkanlığında toplandı.

Satır, Komisyona 27. yasama 
dönemi faaliyetleri 
kapsamında 19 bin 156 

dilekçenin ulaştığını, bu dilekçeler 
için 57 başkanlık divanı toplantısı 
yapıldığını belirtti. 17 bin 401 
dilekçe hakkında 9 bin 248 
başkanlık divanı kararı alındığını 
dile getiren Satır, 943 dilekçenin 
ise hıfzedildiğini bildirdi.

Satır, müracaatlar üzerine bazı 
alt komisyonların kurulduğunu, 
bunlardan birisinin “Obezite İle 
Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamalardaki Malpraktis 
İddialarının Araştırılması ve 
Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu”, 
bir diğerinin de “Devre Mülk 
ve Devre Tatil Sektörlerinde 
Yaşanan Mağduriyet İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu” olduğunu anımsattı.

Satır, 7,8 milyar insanın yaşadığı 
dünyada her 9 kişiden birinin 
açlıkla karşı karşıya kaldığını, 
her gün 6 binden fazla insanın 
açlıktan öldüğünü, her 5 insandan 
birinin aşırı kilolu olduğuna ya da 

her 10 insandan birinin obezite 
sorunu yaşadığına dikkati çekti.

Dünya nüfusunun yarısının 
sağlıksız beslendiğini, yüzde 
40’ının da hareketsiz bir yaşam 
sürdüğünü belirten Satır, şöyle 
devam etti:

“Türkiye’de son gelen istatistiklere 
göre her 3 kişiden birinde 
obezite, 4 kişiden birinde ise 
kilo fazlalığı mevcut. Obezite, 
dünyada her yıl 4 milyon insanın 
ölümüne yol açmakta ve  
tüm yaş grubu insanlarda hastalık 
riskini artırmaktayken, önlenebilir 
ölüm nedenleri arasında birinci 
sırada yer almaktadır. Küresel 
olarak mücadele edilmesi 
gereken önemli bir sağlık sorunu 
olarak tespit edilmiştir. Bu konuda 
yapılan çalışmalar ışığında 
alınabilecek önlemlerle ilgili 
288 sayfadan 
oluşan bir rapor 
hazırlandı.”

Görüşmeler 
sonucunda, 
her iki konu 
hakkında 
hazırlanan 
raporlar, yapılan 
oylamayla kabul 
edildi.

DİLEKÇE KOMİSYONU
Dilekçe Komisyonu heyeti,  
12 Haziran’da Kilis’te temaslarda 
bulundu. 

TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında kente gelen  
heyet, Vali Recep Soytürk’ü 
ziyaret etti. 

Kilis İsmet Paşa Mahallesi 
Muhtarı Ali Polat’ın 24 Mayıs 
2021’de verdiği dilekçe üzerine 
kente geldiklerini belirten Satır, 
yerinde inceleme yapılmasını 
kararlaştırdıklarını ifade etti. 

Heyette, AK PARTİ Kilis Milletvekili 
Ahmet Salih Dal, AK PARTİ  
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 
AK PARTİ Bolu milletvekilleri  
Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile  
CHP Şanlıurfa Milletvekili  
Aziz Aydınlık yer aldı.



OBEZİTE İLE MÜCADELE ALT KOMİSYONU

DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL  
ALT KOMİSYONU

TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde kurulan Obezite ile 
Mücadele Yöntemleri ve  
Cerrahi Uygulamalardaki 
Malpraktis İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi 
Alt Komisyonu, 2,5 yıldır 
sürdürdüğü çalışmalarını  
1 Haziran’da tamamlayarak 
raporunu hazırladı.

Dünya Sağlık Örgütü 2018-
2019 yılı obezite verilerine 
göre, Türkiye'de her 3 

kişiden 1'i obez.

Obezite ile Mücadele Yöntemleri 
ve Cerrahi Uygulamadaki 
Malpraktis İddiaların Araştırılması 
ve Alınabilecek Önlemlerin 

Belirlenmesi Alt Komisyonu, 
sorunları tespit ederek, çözüm 
önerileri sundu.

Raporda obezite, bireyin  
ağırlık, boy, cinsiyet ve ırksal 
özelliklerine göre belirlenen 
değerlerin, idealin üzerinde 
bulunduğu ciddi ve kronik bir 
hastalık olarak tanımlandı. Alt 
Komisyon raporunda fazla kilolu 
ve obez olmak ise en kolay 
görülebilen, aynı zamanda en 
kolay gözden kaçan küresel 
boyutta halk sağlığı sorunu; 
günümüzde obezitede gözlenen 
artış ise salgın olarak nitelendirildi.

Raporda, bu nedenle sağlık 
sistemi ve profesyonellerinin, 
bütüncül tedavi anlayışıyla 

fizyolojik, psikolojik hastalık 
veya bozukluklara neden olan 
obezitenin önlenmesinde,  
tanı ve tedavisinde son derece 
önemli olduğu vurgulandı. 
Rapora göre, kadınlarda obezite 
oranı yüzde 39,1; erkeklerde ise 
yüzde 24,5. Nüfusun yüzde 34'ü 
aşırı kilolu. Bu oran erkeklerde 
yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 
27,6.

Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 
15 yaş üstü bireylerde obezite 
oranı 2008'de yüzde 15,2 iken, 
2014'te yüzde 31,1 oranında artış 
göstererek yüzde 19,9'a ulaştığı, 
artış trendinin devam ettiği 
bildirildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde kurulan Devre 
Mülk ve Devre Tatil Sektöründe 
Yaşanan Mağduriyet 
İddialarının Araştırılması ve 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu,  
2,5 yıldır sürdürdüğü 
çalışmalarını 1 Haziran’da 
tamamlayarak raporunu 
hazırladı.

Devre Mülk ve Devre  
Tatil Sektöründe Yaşanan 
Mağduriyet İddialarının 

Araştırılması ve Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi 
Alt Komisyonu, raporunda, 
mağdurların şikâyet dilekçeleri 
doğrultusunda incelemelerini 
sonuçlandırarak çözüm 
önerilerini sundu.

Raporda, devre mülk ve  
devre tatil sektörlerinde faaliyet 
gösteren bazı satıcı-sağlayıcı 
şirketler tarafından Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun 
ve ilgili yönetmeliklerdeki 
düzenlemelere aykırı  
şekilde sözleşme ve ön 
bilgilendirme formunun 
örneğinin tüketicilere 
verilmemesi veya eksik verilmesi, 
devre tatile konu taşınmazların 
sözleşmedeki teslim sürelerinin 
aşılması, tüketicilere devre mülk 
tapularının verilmemesi, yapıların 
tamamlanamaması gerekçesiyle 
hak sahiplerine mülklerin 
teslim edilmemesi, tüketicinin 
haklarının kullanımında muhatap 
bulunamaması ve bu durumların 
ciddi maddi kayıplara neden 
olduğunu içeren dilekçelerin  

Alt Komisyonca değerlendirildiği 
ifade edildi.

Raporda, devre mülk ve devre 
tatil sektöründe, satış öncesi 
aşamada tüketicilerin bilgi ve 
tecrübe noksanlıklarının istismar 
edilerek saldırgan  
satış yöntemleri ile mağdur 
edildikleri belirtildi.

Raporda, satıcıların ve 
tüketicilerin, resmî şekil şartına 
uymaktan imtina etmelerinin 
önlenmesi için devre mülk 
hakkının, mülkiyetin nakli ile 
tesis edilmesi halinde alınacak 
tapu harçları ile satış vaadi 
sözleşmelerinin resmî şekilde 
yapılması durumunda alınan 
noter harçlarının düşürülmesi 
yönünde çalışılması da  
talep edildi.
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Avrupa Ülkelerinde Yükselen 
Irkçılık ve İslamofobi İnceleme 
ve Araştırma Alt Komisyonu, 
3 Haziran’da AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran, 
"Bugün İslam düşmanlığı 

görmezden gelinemeyecek 
bir boyuta ulaştı. Dönemsel bir 
meseleden ziyade yapısal ve 
sistemli şekilde büyüyen bir 
tehditle karşı karşıyayız." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, 
Avrupa'da kuvvetlenen ırkçılık ve 
İslamofobi'nin, İslam karşıtlığının 
hukuki bir zemine oturtulma 
çabası olduğuna değinerek, 
ırkçı, yabancı düşmanı İslam 
karşıtı saldırıları sadece bireysel 
eylemler olarak görmenin ve 
göstermenin büyük bir yanlış ve 
eksiklik olacağını kaydetti.

Kıran, saldırılara ve ayrımcı 
yaklaşımlara zemin hazırlayan 
sistemli ve hukuki arka planın 
asla göz ardı edilemeyeceğini 
vurguladı.

Fransa, Almanya, Avusturya, 
Danimarka gibi ülkelerde İslam 
ve yabancı düşmanı eylem ve 
saldırılara dair örnekler paylaşan 
Kıran, Avrupa'daki Türklerin ve 
Müslüman toplumun karşılaştığı 
saldırıların onların günlük 
hayatına, siyasi, ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerine olumsuz 
yansımalarına dikkati çekti.

Birçok Avrupa ülkesindeki 
Müslümanların çoğunluğunu 
oluşturan Türk vatandaşlarının 
sistemli ayrımcılıktan doğrudan 
etkilendiğini ve doğrudan  
hedefi haline geldiğini dile 
getiren Kıran, "Milyonlarca 
insanımızın İslam düşmanı ve ırkçı 
politikalar ile saldırılardan zarar 
görmesine asla göz yumamayız. 
Bugün İslam düşmanlığı 
görmezden gelinemeyecek 
bir boyuta ulaştı. Dönemsel bir 
meseleden ziyade yapısal ve 
sistemli şekilde büyüyen bir 
tehditle karşı karşıyayız." diye 
konuştu.

Kıran, Müslümanlara yönelik 
nefret söylemlerinin kurumsal, 
hatta hukuki bir kimliğe 
kavuşturulduğunu, Batı Avrupa 
ülkelerinde Müslümanların 

bireysel ve sosyal hayatlarının 
özel yasal düzenlemelerin 
konusu yapıldığını, Müslümanlar 
için ayrımcı kısıtlayıcı alan 
oluşturulduğunu aktardı.

Siyasi atmosferin de İslam 
düşmanlığı ve ırkçılığı 
normalleştirmeye çalıştığını, ana 
akım basından sosyal medyaya, 
okul sıralarından televizyon 
ekranlarına kadar Müslümanları 
hedef alan nefret söyleminin 
olağan kabul edildiğini, tepki 
görmediğini, hatta tepki 
gösterilmesinin de yadırgandığını 
anlatan Kıran, Müslümanların 
temel hak ve hürriyetlerinin 
siyasi polemik konusu yapıldığını 
belirtti.

Nefret söylemine, kutsal 
değerlere hakarete en fazla 
Müslümanların maruz kaldığını 
vurgulayan Kıran, uluslararası 
raporlar ve verilerin de bunu 
açıkça gösterdiğini ifade etti.

Kıran, bakanlık olarak İslam 
karşıtlığına karşı aktif ve önlem 
alıcı kurumsal bir mücadele 
yürüttüklerini de kaydetti.

AVRUPA'DA YÜKSELEN IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ  
İNCELEME VE ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU TOPLANDI
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde 
çalışmalarına devam eden 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu,  
11 Haziran’da Ankara Polatlı'da 
yer alan Sarıoba Mevsimlik 
Tarım İşçileri Yerleşkesi'ne 
inceleme ziyaretinde bulundu.

AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu'nun 

başkanlığında gerçekleştiren 
inceleme ziyareti kapsamında 
Komisyon üyeleri ilk olarak Polatlı 
Kaymakamı Murat Bulacak ile bir 
araya geldi.

Kaymakamlık ziyareti sırasında 
açıklamalarda bulunan Komisyon 
Başkanı Katırcıoğlu, Komisyon 
olarak çocukların yaşam 
standartlarını yükseltmek için 
çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Çocukların, sadece çocuk 
olmaları gerektiğini belirten 
Katırcıoğlu, çocuklara yönelik 
çalışmaların 2023 eylem planı 
doğrultusunda hızlandırılacağını 
söyledi.

Komisyon üyeleri daha sonra 
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel 
Yıldızkaya ile bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, tarım sektöründe 
çalışan ailelerin çocuklarını 
özelikle önemsediklerini ifade 
etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin 
çocuklarının yaşam koşullarını 
iyileştirmek ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için bir çalışma 
yürüttüklerini belirten Katırcıoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Mevsimlik tarım işçilerinin 
çocukları için bir çalışma 
yapıyoruz. Bu çalışmayı yerinde 
incelemek istedik. Bu projeyi tüm 
tarım işçilerine yaymak istiyoruz. 
Çocukların eğitimi çok önemli. 
Onların bu yaşam düzeninden 
çıkması gerekiyor."

Türkiye'nin çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda Uluslararası 
Çalışma Örgütü'nden ödül 
almış bir ülke olduğunu belirten 
Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 

çocukların usta-çırak ilişkisi 
içerisinde beceri kazanmalarına 
karşı olmadıklarını, karşı olunan 
durumun, çocukların patron-işçi 
ilişkisi içerisinde sömürülmesi 
olduğunun altını çizdi.

Çocuk işçi sorununun sadece 
yasalar ile çözülemeyeceğini 
belirten Katırcıoğlu, ilgili tüm 
kesimlerin sorunun çözümüne 
katkı sağlaması gerektiğini 
söyledi.

Belediye Başkanı ile yapılan 
görüşmenin ardından Komisyon 
üyeleri, Sarıoba Mevsimlik Tarım 
İşçileri Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Yerleşkede kendilerini 
karşılayan yetkililerden bilgi 
alan milletvekilleri, burada kalan 
çocukların eğitim gördüğü 
sınıfları da gezerek çocuklarla 
sohbet etti.

Ailelerin kaldıkları çadırları da 
ziyaret eden Komisyon üyeleri, 
ailelerle sohbet edip, taleplerini 
dinlediler.

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU ÜYELERİ, 
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARINI 
ZİYARET ETTİ

MECLİS HABER DERGİSİ MAYIS - HAZİRAN 2021114

TBMM’DEN HABERLER



MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 
Macaristan Ulusal Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Zsolt Nemeth ile bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Kılıç, 1 Haziran’da 
Mecliste gerçekleşen 

görüşmede, Nemeth 
ve beraberindeki heyeti 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin, 
tarihî bir süreci olduğuna dikkati 
çeken Kılıç, her iki ülkenin 
meclisleri arısındaki ilişkilerin 
gelişmesi gerektiğini belirtti. 
Kılıç, Türkiye ile Macaristan 
parlamentoları arasında futbol 
maçı yapılması önerisinde de 
bulundu. Görüşmede, TBMM 
Dışişleri Komisyonu üyeleri de yer 
aldı.

Nemeth ise Türkiye'de olmaktan 
büyük bir memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek, her iki 
ülke arasındaki stratejik işbirliğinin 
güçlenerek süreceğini kaydetti. 
Görüşmenin ardından Kılıç ve 
Nemeth, Mecliste, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'nde yer 
alan Macaristan Parlamento 
binasının tanıtıcı fotoğraf 
sergisinin açılışına katıldı. Türkiye-

Macaristan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman 
ile Dostluk Grubu üyeleri de 
sergi açılışında hazır bulundu. 
Meclisteki 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı'na çiçek bırakan ve 15 
Temmuz hain darbe girişiminde 
bombalanan yerleri gezen 
Nemeth, TBMM Genel Kurul 
çalışmalarını, Kılıç ile locadan 
izledi.

Nemeth, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Türk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ Denizli 
Milletvekili Ahmet Yıldız ile de 
görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Kılıç’ın Kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
3 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara 
Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü 
Meclisteki makamında kabul 
etti. Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı 
gerçekleşti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 
uluslararası anlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulan  
4 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, 2 Haziran’da AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye ile 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim 
Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE'nin 
Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 
Karayolları İşaretleri ve Sinyalleri 
Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve 
Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa 
Anlaşması ve Karayolu İşaretleri 
ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek 
Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu 
Yatay İşaretleme Protokolüne 
Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, Türkiye ve Katar Arasında 
Büyük Çaplı Organizasyonların 
Yerine Getirilmesinde İş Birliği 
Konulu Niyet Mektubunun 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 
Türkiye ile Uluslararası Kriminal 
Polis Teşkilatı-Interpol Arasında 
2021'de İstanbul'da Düzenlenecek 
89. Genel Kurul Oturumu ve 
İcra Komitesi Toplantıları İçin 
İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi kabul edildi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Tüm Yönleriyle 
Araştırılarak Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu,  
8 Haziran’da AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık başkanlığında toplandı. 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Komisyonda "Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele" sunumu 
yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, "Bir kadına yöneltilen 
şiddet, esasen toplumun 

bütününe yöneltilmiş bir şiddettir, 
bir tehdittir, bir tehlikedir; 
dolayısıyla şiddeti sadece o 
kadın bağlamında, bir vaka 
bağlamında ele almamak lazım, 
toplumun ortak meselesi olarak 
değerlendirmemiz daha sağlıklı 
bir sonuç ortaya çıkarmaktadır." 
dedi.

Bakan Gül, Komisyonda, "Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele" 
başlıklı sunumunda, kadına karşı 
şiddetin; ırk, din, dil, coğrafi 
sınır, eğitim durumu, ekonomik 
gelişmişlik fark etmeksizin tüm 
dünyada görülen bir sorun 
olduğunu belirtti.

Anayasa’nın da işaret ettiği gibi 
başta yaşam hakkının korunması 
olmak üzere kişinin maddi ve 
manevi varlığının korunmasının 
temel bir hak olduğuna dikkati 
çeken Gül, "Bu yönüyle kadına 
yönelik şiddetle mücadele 
bizim için aynı zamanda bir 
insan hakkı mücadelesidir. 
Bu doğrultuda şiddetle 
mücadelemizi dün olduğu gibi 
bugün de yarın da sıfır tolerans 
ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Şiddete hiçbir 
tahammülümüzün olmadığını 
ve şiddetle mücadelemizin 
kesintisiz devam edeceğini dile 
getirmek isterim. Bu konu bizim 

için bir istatistik 
mesele değildir. 
Bir kadın bile 
şiddete maruz 
kalsa, şiddet 
mağduru 
olsa niçin o 
kadın şiddete 
maruz kalmıştır, 
'Bir kadına 
bile şiddeti 
önleyemedik.' 

meselesiyle olaya baktığımızı, 
bakacağımızı ifade etmek 
isterim." diye konuştu.

Kadına karşı şiddetle 
mücadelede, şiddeti 
doğuran sebeplerin ortadan 
kaldırılmasının öncelikli mesele 
olması gerektiğini vurgulayan 
Gül, "Şiddet, esasen neden 
değil, sonuçtur. Şiddetle o 
şiddet doğmadan mücadele 
politikalarının yürütülmesi ve 
şiddeti önleyici mekanizmaların 
öncelenmesi sayesinde daha 
başarılı neticeler alınacağı 
muhakkaktır." dedi.

Gül, bütün çabalara karşın eğer 
şiddet vuku bulmuşsa yargının 
gereken cevabı hızlı ve âdil 
biçimde verdiğini belirterek 
"Eylemin niteliğine göre bu 
cevap, şiddet uygulayanın bazı 
yükümlülüklere tabi olması, 
etkili koruma tedbirlerine 
hükmedilmesi ve şiddet 
uygulayanın cezalandırılması 
şeklinde görülmelidir. Buna ek 
olarak onarıcı adalet kapsamında 
şiddet mağdurlarının yaralarının 
sarılmasına, yargısal süreçte 
ve toplumsal yaşamda yalnız 
kalmamalarının sağlanmasına 
yönelik politikalar da geliştirdik. 
Kadına şiddet suçu işleyen 
faillerin ıslahına ilişkin politika 
ve uygulamaları geliştirdik ve 
uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesine ilişkin sıfır tolerans 
ilkesini sürdürdüklerini belirten 
Gül, "Kadına yönelik şiddetle 
mücadele anlamında asla geri 
adım, asla tolerans tanıma 
hususunda bir değerlendirme 
olamaz. Bundan sonra olacak 
bir konu varsa, gerek yasal, 
gerek anayasal düzenlemelerde 
kadına yönelik bir vakanın 
dahi gerçekleşmemesi için 
ne gerekiyorsa, o konuda 
düzenlemeleri hükümet olarak 
yapacağımızı ifade ediyorum." 
diye konuştu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN 
ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU



TBMM Küresel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu, AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
Veysel Eroğlu başkanlığında  
29 Haziran’da toplandı. 
Toplantıda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Komisyon 
üyelerine sunum yaptı.

Küresel iklim krizinin etkisinin 
son yıllarda Türkiye ve 
dünyada çok yoğun 

hissedildiğine işaret eden Kurum, 
konuyla ilgili çok önemli kararların 
alındığını belirtti.

İklim değişikliğinin dünyadaki 
etkilerine değinen Kurum, 
“İklim değişikliği artık küresel 
bir sorundur. 7,5 milyar insanı 
doğrudan etkileyen, tüm canlı 
yaşamını tehdit eden hayati bir 

meseledir, bir krizdir. Bugün 
artık, liderlerin bir araya geldiği 
tüm toplantılarda gündem 
maddelerinden biri de muhakkak 
iklim değişikliğiyle mücadeledir.” 
ifadesini kullandı.

Kurum, Kuzey ve Güney 
Kutuplarının küresel ısınmadan en 
çok etkilenen bölgeler olduğunu 
belirterek, yüksek sıcaklıkların 
Antarktika’daki buzulların yüzde 
20’sini erittiğini aktardı. İklim 
değişikliğinin Türkiye’ye etkilerini 
de anlatan Kurum, 2020 yılının 
sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl 
olduğunu, Türkiye’de 198 noktada 
termometrelerin zirve yaptığını 
kaydetti.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj 
sorununu anımsatan Kurum, 
ortaya çıkan fotoğrafın ne kadar 
ciddi bir sorunla karşı karşıya 
olduklarını gösterdiğini dile 
getirdi. Kurum, iklim değişikliği 
nedeniyle denizde artan 
sıcaklığın, Marmara’da müsilajın 
daha yoğun görülmesine sebep 
olduğunu ifade etti.

“Marmara Denizi’nin durgunluk 
nedeniyle göl gibi davranmaya 
başladığını” belirten Kurum, “Bu 
iki faktöre kirlilik de eklenince 
ne yazık ki; bugünkü manzarayla 
karşı karşıya kaldık. Bu kirliliğin 
yüzde 70’ini de karasal kökenli 
kirleticiler oluşturmakta.” dedi.

Müsilaja yol açan sıcaklığın 
artması, kirlilik ve deniz 

durağanlığı faktörlerinden 
biri ortadan kalktığı zaman 
bu olumsuz görüntünün de 
ortadan kalkacağını söyleyen 
Kurum, bunun, tek bir ülkenin 
yapabileceği bir şey olmadığını, 
tüm ülkelerin mücadele vermek 
zorunda olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 
Marmara Denizi Eylem Planı 
hazırladıklarını anımsatarak şunları 
kaydetti:

“Marmara Denizi’ni ve kıyılarımızı 
denizden, havadan 7 gün 24 
saat yürüttüğümüz çalışmalarla 
anlık takip ediyoruz. Bugün 
itibarıyla 500 bölgede yapılan 
çalışmalar neticesinde toplam 
8 bin 405 metreküp müsilaj 
topladık. Marmara Denizi’ndeki 
kirliliği kontrol altına almak 
üzere de yönetmeliklerimizde 
değişiklikler yapıyoruz. 7 ilde 
toplamda bugüne kadar 7 bin 
293 denetim gerçekleştirdik. 
Denetimler neticesinde 112 tesise 
yaklaşık 15 milyon lira idari para 
cezası uyguladık. Yalova’da 3, 
Balıkesir’de 5, Tekirdağ’da 12, 
Kocaeli’de 1, İstanbul’da 5 olmak 
üzere 26 işletmenin faaliyetini 
durdurduk. Korunan alan ilan 
edeceğimiz Marmara Denizi için 
yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları 
temmuz ayının sonuna kadar 
tamamlayacağız. Alacağımız 
kararla birlikte denizdeki 
biyoçeşitliliği koruma altına 
alıyoruz.”

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  
ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI
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TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonunda, 15 Haziran’da 
Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 
(Türk Eximbank) 2017-2018 
yıllarına ilişkin hesapları ibra 
edildi.

TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonunda, Bankanın 

2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları 
görüşüldü.

Türk Eximbank Genel Müdürü 
Ali Güney, Komisyonda yaptığı 
değerlendirmede, Türkiye'nin 
tek resmî ihracat destek 
kuruluşu Eximbank'ın, mal ve 
hizmet ihracatı yapan firmaları 
desteklediğine işaret ederek, 
bankanın, alacak sigortası 
ürününün ulaştığı hacim itibarıyla 
Türkiye'nin en büyük alacak 
sigortası şirketi konumunda 
olduğunu söyledi.

Aktif büyüklük itibarıyla 
dokuzuncu büyük banka 
olduklarını belirten Güney, 
"Toplam kaynakların krediye 
dönüşme oranı yüzde 90'larda 
olduğu için kredi büyüklüğünde 
ülke sıralamamız sekizinci sıraya 

çıkıyor. 2020 yılında bankacılık 
sektöründeki ihracat kredilerinin 
yüzde 51,4'ü Eximbank tarafından 
verilmiştir." diye konuştu.

Son yıllarda ihracatçıya daha 
yakın olmak ve onlara daha hızlı 
ve kaliteli hizmet vermek için 
şubeleştiklerini anlatan Güney, 
22 şube ve 10 irtibat ofisiyle ülke 
genelinde ihracatçılara hizmet 
verdiklerini kaydetti.

Güney, 2020 yılında ihracata 
verdikleri kredi ve sigorta 
desteğinin, 28,5 milyar doları 
kredi, 17,1 milyar doları sigorta 
olmak üzere 45,6 milyar dolar 
olduğunu dile getirerek, "Bu, 
bir önceki yıla göre yüzde 4'lük 
büyümeye işaret ediyor. Bu 
yılın ilk çeyreğinde ihracatçı 
firmalara 6,1 milyar dolar kredi 
verdik. Yapmış olduğumuz 
sigorta da 5,1 milyar dolar. İlk 
çeyrekte 11,2 milyar dolarlık 
destek vermiş olduk. Bu da 2020 
yılının aynı çeyreğine göre yüzde 
9 büyümeye tekabül ediyor." 
ifadesini kullandı.

Sigortanın toplam destekler 
içindeki payının arttığına da 

dikkati çeken Güney, şöyle 
devam etti:

"Sigorta gerçekten de ihracata 
verilen destekler içinde en kilit 
ürünlerden birisi. Firmalar, alacak 
riskini bertaraf ederek ihracat 
yapabiliyor. Pandeminin etkisiyle 
firmaların alacak sigortasını daha 
fazla kullandığını görüyoruz. 
Eximbank olarak stratejik 
önceliğimiz KOBİ ihracatçıları 
desteklemek. Amacımız ihracatı 
tabana yaygınlaştırmak. KOBİ 
segmentindeki ihracatçıların 
kullandığı ithal girdi, büyük 
firmalara göre daha düşük 
olduğu için ihracatta yarattıkları 
katma değer diğer firmalara 
göre daha yüksek. KOBİ'lerin 
ihracattaki payını artırınca 
ülkenin dış ticaret açığının daha 
fazla kapanacağına inanıyoruz. 
KOBİ'lerin Eximbank'tan 
yararlanan ihracatçılar içindeki 
payı yüzde 76,1'e çıktı. 2021 yılının 
ilk çeyreğinde ilk defa Eximbank 
desteklerinden yararlanan 
350 firmanın yüzde 90'ı KOBİ 
segmentinde."

Görüşmelerin ardından Türk 
Eximbank'ın 2017-2018 yıllarına 
ilişkin hesapları ibra edildi.

KİT KOMİSYONU
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Meclis İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde faaliyet 
gösteren Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu, 8 Haziran’da AK 
PARTİ Antalya Milletvekili Atay 
Uslu başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Uslu, 
göç, sığınma ve mülteci 
hareketlerinin dünyada hızlı 

bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yunanistan'ın, "Türkiye güvenli 
üçüncü ülkedir. Dolayısıyla, 
belli coğrafyalardan gelen 
sığınmacıların artık Yunanistan’a 
geçtikten sonra Türkiye'ye 
iade edilmesi gerekiyor. Orayı 
güvenli üçüncü ülke olarak kabul 
ediyoruz." şeklinde bir karar 
aldığını anımsatan Uslu, şöyle 
konuştu:

"Avrupa Birliği bugüne kadar 
Türkiye'yi güvenli ülke olarak 
kabul etmiyordu, Yunanistan 
böyle bir karar verdi. Avrupa 
Birliği uygulamalarında, 
yönetmeliklerinde özel hükümler 
var, coğrafi çekinceyle ilgili 
durumlar vesaire var. Ben onların 
hiçbirine takılmadan hakikaten 
Yunanistan, Türkiye'yi güvenli 
üçüncü ülke veya güvenli 
ülke olarak görüyorsa bu 
ülkeye sığınan ve Yunanistan'ın 
himayesinde bulunan PKK/
KCK, DHKP/C terör örgütü 
üyelerinin iltica talepleri derhal 
geçersiz sayılmalı ve Türkiye'ye 
iade edilmelidir. Yunanistan 
hakikaten eğer bu kararında 
samimiyse bunu derhal 
uygulaması gerekiyor. Çünkü, 
güvenli ülkeden gelen insanların 
iltica talepleri kabul edilmez. 
Uluslararası hukukun bir gereğidir. 

Şimdiye kadar Türkiye'yi 
güvensiz ülke kabul 
ediyorlardı."

Atay Uslu, Türkiye'nin 
iltica, mülteci, sığınmacı 
hukukunda yapılması 
gerekenleri yaptığını 
belirterek, "Türkiye'ye 
sığınanlara kapılarımızı 
açtık, açmaya devam 
ediyoruz; ancak sığınmacılar 
Avrupa'ya geçmek istiyorlarsa, 
üçüncü bir ülkeye sığınmak 
istiyorlarsa onun da önünün 
açılması gerekir." dedi.

Bunun Avrupa Birliğinin 
oluşturduğu Cenevre 
Sözleşmesi'nin bir gereği 
olduğunu ifade eden Uslu, 
Yunanistan'ın bugün kendisinin 
de imza attığı Cenevre 
Sözleşmesi'nin hükümlerini yerine 
getirmediğini ve sığınmacıları 
Akdeniz'e ittiğini söyledi. Uslu'nun 
konuşmasının ardından Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
(YTB) Başkanı Abdullah Eren, 
Komisyona yabancı öğrenciler 

konusundaki çalışmalarına 
ilişkin bilgi verdi. Kurum olarak 
Uygur Türkü gençleri de 
burslandırdıklarını anlatan  
Eren, "Her ne kadar son yıllarda, 
yaşadıkları ülkeden çıkmalarında 
ciddi sıkıntılar yaşansa da  
onları mağdur etmemek  
üzerine bir politikamız var." diye 
konuştu.

Eren, gerek Uygur diasporasında 
gerek Türkiye'de yaşayan Uygur 
Türklerine yönelik kapasite 
geliştirme programlarının 
olduğunu, eğitimler 
düzenlediklerini ve "Türkiye 
Bursları"nda da Uygur Türkleri 
öğrencilerine ayrı bir ehemmiyet 
verdiklerini kaydetti.

GÖÇ VE 
UYUM ALT 
KOMİSYONU
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Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, dijital mecraların, hukuk 
güvenliğinin ve özgürlüğün ana 
konusu olduğunu belirterek, 
"İnsanların haksız yere ceza 
almasına yönelik geçmişte 
FETÖ'nün önayak olduğu delil 
üretme, kumpas davalarıyla 
bu delillerin dijital alanlarda 
nasıl oluşturulduğu hepimizin 
zihinlerinde yer edinmiştir." 
dedi.

Komisyon, AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin 
Yayman başkanlığında 

17 Haziran’da toplandı. Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM 
Dijital Mecralar Komisyonu'nda 
"Adalet Hizmetlerinde Dijital 
Dönüşüm" başlıklı sunum yaptı.

Dijital dönüşümün ve mecraların 
gün geçtikçe daha da önem 
kazandığına işaret eden Gül, 
bu alanın tüm toplumun ana 
gündem maddelerinden biri 
olduğunu söyledi.

Dijital dönüşümde katedilen 
yolun, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyinin de en önemli 
göstergelerinden biri haline 
geldiğini vurgulayan Gül, bu 
alanın ekonomik ve toplumsal 

hayatı ihmal edilemez düzeyde 
etkilediğini dile getirdi.

Her teknolojik gelişmede olduğu 
gibi bu konuda da düzenlenmesi 
gereken yeni alanların 
bulunduğuna dikkati çeken Gül, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde, AK PARTİ hükümetleri 
döneminde e-Devlet gibi çok 
önemli kurumlar kazandırılmıştır. 
Kamu hizmetlerinin 
dijitalleşmesinde, bilişim 
sistemlerinin gelişmesinde, bilişim 
teknolojilerinin ulaşılabilirliğinde 
önemli bir mesafe kaydedilmiştir. 
Bunun daha da ileriye taşınması 
adına elbette atılacak adımlar 
vardır.

Hukuk altyapısının ve adalet 
sisteminin de bu gelişime 
ayak uydurması bir zorunluluk, 
gerekliliktir. Bu kapsamda, 
hem bu teknolojik alanların 
yaygınlaştırılmasına çalışılırken 
hem de dijital mecralarda hak 
ve özgürlüklerin korunması 
ayrı bir ödev olarak karşımızda 
duran bir bağlamdır. Bunun için 
şimdiye kadar önemli çalışmalar 
yapılmış ve mevzuat değişiklikleri 
gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında 
Türk Ceza Kanunu'nda bilişim 
suçlarına yer verilmesi bunun 

bir sonucudur. Dijital delillerin 
toplanması, esas alınması gibi 
konularda, teknolojik gelişmeye 
uygun bir yapı oluşturulmuştur."

Abdulhamit Gül, bu alanların 
hepsinin özgürlük, güvenlik 
çerçevesinde ele alınmasının bir 
gereklilik olduğunu ifade etti.

Toplumsal alanda nasıl kişilik 
haklarına saygı gerekiyorsa kişilik 
haklarına, kişi mahremine ve özel 
hayatın gizliliğine ilişkin her türlü 
yaklaşımın dijital alanda da ortaya 
çıkması gerektiğini söyleyen Gül, 
sokakta da, dijital mecralarda da 
iftira, hakaret ve kişilik haklarına 
saldırıda bulunulamayacağını 
belirtti.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Hükümlü ve 
Tutuklu Haklarını İnceleme Alt 
Komisyonu, Van ve İzmir'deki 
ceza ve tevkifevlerinde 
incelemelerde bulunacak.

Komisyon, AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
İbrahim Yurdunuseven 

başkanlığında, cezaevleri 
ziyaretleri gündemiyle 15 
Haziran’da toplandı.

Yurdunuseven, Komisyonun 
kuruluş amacının cezaevlerinde 
incelemeler yapıp, ziyaretlerden 
çıkacak raporları Adalet  
Bakanlığı ile paylaşmak olduğunu 
söyledi.

Daha sonra Komisyon üyeleri, 
çalışma takvimi çerçevesinde 
ziyaret etmeyi planladıkları 
cezaevlerine ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu.

Değerlendirmeler sonucu 
Komisyon Van ve İzmir'deki 
cezaevlerinde incelemelerde 
bulunmayı kararlaştırdı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Alt 
Komisyonu, 26 Mayıs’ta  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Zafer Sırakaya başkanlığında 
toplandı.

Komisyonda, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, milletvekillerini 

bilgilendirdi.

Turagay, yurt dışında yaşayan 
vatandaşların gümrüklerde de 
minimum sorunla karşılaşmaları 
için ellerinden geleni yaptıklarını 
belirterek, Covid-19 salgınının çok 
olumsuz etkileri olduğunu anlattı. 
Turagay, bu süreçte ülkeye 
dönüşte sıkıntılar yaşandığını da 
dile getirdi.

Yurt dışından gelenlerin, araçlarını 
pandemiden dolayı çıkartmaları 
sıkıntılı olduğu için ülkede kalınan 

sürenin uzatıldığını ve haklı 
nedenlerle olan talepleri de 
olumlu değerlendirdiklerini dile 
getiren Turagay, tatil için gelen 
veya emekliliğini burada geçiren 
yabancı uyruklularınki dahil, 26 
Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'de 
bulunan yabancı plakalı araç 
sayısının 74 bin 380 olduğunu 
ifade etti. Turagay, bunlardan 33 
bin 276'sının yurtta kalış süresi 
olan iki yılı geçirdiğini anlattı.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARINI İNCELEME 
ALT KOMİSYONU

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI 
ALT KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
"İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu 
Doğu Kudüs, Batı Şeria ve 
Abluka Altındaki Gazze'de 
Yaşayanlar İle Bir Bütün 
Halinde Filistinlilere Uyguladığı 
Ayrımcılık Politikaları, İnsan 
Hakları ve Uluslararası İnsancıl 
Hukuk İhlallerinin İncelenmesi 
Alt Komisyonu" ilk toplantısını 
24 Haziran’da gerçekleştirdi.

Komisyon ilk olarak 
başkanlık seçimini 
gerçekleştirdi. Yapılan 

açık oylamada AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Alt 
Komisyon Başkanı seçildi.

Komisyonda Filistin-İsrail 
sorununun tarihsel arka planı 
konulu sunum yapan Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge 

Özkoç, Filistin-İsrail sorununun 
Ortadoğu'nun 100 yıllık 
geçmişine damga vurduğunu, 
bu çatışmanın bölgedeki tüm 
devletlerin politikasını etkilediğini 
söyledi.

Ortadoğu coğrafyasını, 
Filistin-İsrail sorunu olmadan 
konuşmanın mümkün olmadığını 
belirten Özkoç, "Burada ağır insan 
hakları ihlallerinin yaşandığı bir 
coğrafyadan bahsediyoruz. İsrail 
devleti öyle bir devlet ki bugün 
hâlâ BM üyesi olup, sınırlarının 
neresi olduğunu bilmediğimiz 
yegâne devletlerden birisidir." 
diye konuştu.

Sorunun 1948 yılında İsrail'in 
kurulmasıyla başladığını, 
Siyonizm’in mottosunun 
"topraksız bir halk için halksız 
bir toprak" olduğunu, toprağı 
olmayan Yahudilerin Filistin'de var 

olan halkı bu motto çerçevesinde 
yok saydığını dile getiren Özkoç, 
Yahudi entelektüellerin buna 
"etnik temizlik" dediğini kaydetti.

Dr. Özge Özkoç, İsrail'in 
kurulmasıyla Arap-İsrail savaşının 
başladığını, Yahudilerin 
galibiyeti ile sonuçlanan savaşın 
sonucunda İsrail'in 1947'de 
kendilerine bırakılan sınırlarını 
daha da genişlettiğini belirtti. 
1990'lı yıllara gelindiğinde 
uluslararası toplumun konuştuğu 
sınırların değiştiğini anlatan 
Özkoç, İsrail'in, birçok bölgeyi 
ilhak ettiğini duyurduğunu ifade 
etti. İsrail'in 1967 yılından beri 
yürüttüğü politika ile Filistin'in 
önemli bölümünü ilhak ettiğini 
vurgulayan Özkoç, 1967'den 
sonra bölgenin "işgal altındaki 
topraklar" kavramı ile anıldığının 
altını çizdi.

TBMM FİLİSTİN ALT KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde "İsrail'in 
İşgal Altında Tuttuğu Doğu 
Kudüs, Batı Şeria ve Abluka 
Altındaki Gazze'de Yaşayanlar 
İle Bir Bütün Halinde Filistinlilere 
Uyguladığı Ayrımcılık 
Politikaları, İnsan Hakları ve 
Uluslararası İnsancıl Hukuk 
İhlallerinin İncelenmesi Alt 
Komisyonu" kuruldu.

AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu 
başkanlığında 20 Mayıs’ta 

toplanan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu, İsrail'in 
işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs, 
Batı Şeria ve abluka altındaki 
Gazze'de yaşayanlar ile bir bütün 
halinde Filistinlilere uyguladığı 
ayırımcılık politikaları, insan hakları 
ve uluslararası insancıl hukuk 
ihlallerini görüştü.

Çavuşoğlu, "Apartheid ve zulüm 
devleti" olarak nitelediği İsrail’in 
10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 
Gazze'ye dönük saldırılarında 
şimdiye kadar 61'i çocuk, 36'sı 
kadın olmak üzere 212 Filistinlinin 
şehit edildiğini, 1400 kişinin 
ise yaralandığını belirterek, 
"Gazze’nin sivil altyapısının, 
okulların, hastanelerin, medya 
kuruluşlarının ve doğrudan sivil 
insanların ikamet mahallerinin 

hedef alındığı saldırılar, İsrail 
ve ABD ile Avrupa ülkelerinin 
yönetimleri ve ana akım 
medya organları tarafından 
İsrail'in kendini savunma hakkı 
olarak savunuldu ve destek 
verildi. Hatta, kötülüğün 
bayağılaşmasının bir örneği 
olarak Avusturya'da Başbakanlık 
binasına İsrail bayrağı çekildi." 
dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut 
Tanal ise İsrail'in Filistin'e yönelik 
saldırısının hem insanlığa karşı 
işlenmiş suç, soykırım suçu, 
hem de uluslararası hukuku 
ihlal eden eylemler olduğunu 
söyledi. Komisyon bünyesinde 
kurulacak olan alt komisyonun 
insan haklarının ihlalinin 
durdurulması açısından bir an 
önce Filistin'e gitmesi gerektiğini 
belirten Tanal, koşullar ne 
olacaksa olsun, kendilerinin bunu 
desteklediklerini kaydetti.

AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Oya Eronat, konuya ilişkin, alt 
komisyon kurulması fikrinin 
çok yerinde olduğunu dile 
getirerek, "Bu konuda Meclis'teki 
bütün partilerin hep beraber 
hareket etmesi de ülkemiz adına 
sevindirici ve onur verici bir 
durumdur." dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili  
Metin Nurullah Sazak, kendisinin 
de alt komisyonun Filistin'e 
gitmesi fikrine katıldığını 
belirterek, "Burada hep birlikte  
tek yürek olmamız çok güzel 
bir şey. Bunun daimi olması 
gerekiyor; çünkü İsrail terör 
devletinin her zaman bu şekilde 
hareket edebilme cüretini 
göstermesinin sebeplerini 
araştırmamız gerekiyor." diye 
konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Fatma 
Kurtulan, Filistin halkının yaşadığı 
acıyı, katliamı nefretle kınadığını 
ifade ederek, parti olarak 
Meclisteki ortak bildiriye de 
imza attıklarını ve Filistin halkının 
yıllardan beri yaşadığı acıya 
karşı tutumlarını her zaman dile 
getirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından oy 
birliğiyle kabul edilen önergeyle 
"İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu 
Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka 
Altındaki Gazze'de Yaşayanlar 
İle Bir Bütün Halinde Filistinlilere 
Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, 
İnsan Hakları ve Uluslararası 
İnsancıl Hukuk İhlallerinin 
İncelenmesi Alt Komisyonu" 
kuruldu.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
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59. Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Koşusu'nu Barış 
Kurdu'nun jokeyliğini yaptığı 
"Hızlı Ahmet" isimli safkan Arap 
atı kazandı.

Türkiye Jokey Kulübünden 
yapılan açıklamaya göre, 
8 Mayıs’ta TBMM adına 

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 
gerçekleştirilen ve Triple 
Crown’ın (Üçlü Taç) ilk ayağını 
oluşturan koşuda 4 ve yukarı yaşlı 
13 safkan Arap atı, 1600 metrelik 
çim pistte birincilik mücadelesi 
verdi.

Koşuda, Sultansuyu Tarım 
İşletmesi Müdürlüğü  
tarafından yetiştirilen ve Mustafa 
Arıcı'nın sahibi olduğu "Hızlı 
Ahmet" isimli at, jokeyi Barış 
Kurdu'nun idaresinde birinciliği 
elde etti. Bu sonuçla ikinci G1 
zaferini hanesine yazdıran "Hızlı 
Ahmet", kariyerindeki toplam 
grup koşu galibiyetlerini ise 7'ye 
yükseltti.

Arap atları için Triple Crown'ın 
ilk ayağını kazanan 4 yaşındaki 
safkan, 25 Temmuz'daki Niğbolu 
Koşusu ve 19 Eylül'deki Veliefendi 
Koşusu’nu da kazanırsa Triple 
Crown yapmış olacak ve 

sahibine ekstra 1 milyon 680 bin 
lira ikramiye kazandıracak.

Geçen yılın galibi "Karamustafa" 
jokeyi Gökhan Kocakaya ile ikinci 
olurken, "Oğuzboylu" jokeyi  
Halis Karataş ile üçüncü,  
"Cevher" jokeyi Mehmet  
Akyavuz ile dördüncü, "Şenhan" 
ise jokeyi Tolga Yıldız ile beşinci 
oldu.

Kazanan “Hızlı Ahmet” için 
koşudaki bitiriş derecesi  
1.44.44 olarak kayıtlara geçerken, 
farklar 3,5 boy - 1,5 boy -  
3 boy ve 5 boy şeklinde  
sonuçlandı.
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“Türkçe’nin binlerce 
yılda işlenmiş kadim 
sesini günümüze 
ustalıkla taşıyan, 
gönül ve dava insanı, 
büyük şair halk 
bilgesi Abdurrahim 
Karakoç’u vefatının 
9’uncu yıldönümünde 
rahmetle anıyorum.”

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 
VEFATININ 
9. YILINDA 
ABDURRAHİM 
KARAKOÇ’U
ANDI
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GAZİ MECLİS’İN DOĞUM GÜNÜ
23 NİSAN 1920
16 Mart 1920 günü İstanbul’un 
işgali üzerine Meclis-i Mebusan 
18 Mart 1920 tarihindeki son 
Birleşiminde “milletvekilliği 
vazifesinin yapılmasında emniyet 
verici bir halin gelmesine kadar 
Meclis çalışmalarının tehirine” 
diğer bir ifadeyle, çflarına belirsiz 
bir şekilde ara verme/erteleme 
kararı almıştır.1 

Meclis-i Mebusan resmi olarak 
11 Nisan 1920 tarihli Padişah 

1 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, 18 Mart 1336, s.496.

2 Mustafa Kemal, Erzurum Milletvekili olarak seçildiği, ancak hastalığını gerekçe göstererek hiç katılmadığı ve izinli sayıldığı son Meclis-i Mebusanı’nın 12 
Ocak 1920 tarihindeki açılışı esnasında kendisini gıyaben Başkan seçtirme ve böylece dağıtıldığında Başkan sıfatıyla Meclis’i Ankara’da toplantıya çağırma 
yönündeki gayretlerinin sonuçsuz kaldığını ifade etmiştir. Nutuk, s. 278.

3 Mustafa Kemal’in 17 Mart’ta Ankara’da “Kurucu Meclis’in (Meclis-i Müessisan) açılacağını bildirdiği tamime, Meclisin ismi hususunda bazı itirazlar gelmiştir. 
Bunlardan biri de 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır. Kazım Karabekir Paşa, 17 Mart 1920’de Hey’et-i Temsiliye’ye cevabi olarak gönderdiği 
telgrafında kurulacak meclisin adının “Kurucu Meclis” olmasından ziyade “Millî Meclis” olmasını, böylece bütün millete hitap etmenin daha suhuletli 
olacağını ve alınan kararların bütün milleti bağlayacağını belirtmiştir. Bu görüşleri dikkate alan Mustafa Kemal, yeni genelgede “salahiyet-i fevkaladeyi haiz 
Meclis” tabirini tercih etmiştir. 

Mehmed Vahidettin’in “irade-i 
seniyesi” ile kapatılmıştır.2

Mustafa Kemal, 19 Mart’ta 
vilayetlere, müstakil livalara, 
sancaklara ve kolordu 
komutanlıklarına “Heyet-i 
Temsiliye” namına gönderdiği 
“Millet adına davet” şeklinde 
nitelenen telgrafla, “İntihap 
Hakkında Tebliğ” uyarınca 
seçilecek olağanüstü 
yetkilere sahip (salahiyet-i 

fevkaladeye malik) bir Meclisin 
15 gün içerisinde Ankara’da 
toplanacağını bildirmiştir.3 Meclis, 
yetkili makamlarca illerden 
seçilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Sureti Teşekkülü 
Hakkında” açılış günü alınan  
1 No’lu Karar uyarınca Meclis-i 
Mebusan üyesi olup Millî 
Mücadele’ye destek için gelen 
milletvekillerinden oluşmuştur. 
23 Nisan 1920 tarihinde Cuma 
Günü öğleden sonra saat 13.45’te 
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ilk toplantısını yapan Meclisin 
ilk Birleşimini Reis-i Sin (Geçici 
Başkan) sıfatıyla yöneten Sinop 
üyesi Şerif Bey, “…hükümet 
merkezinin yabancı kuvvetler 
tarafından işgalini hatırlatarak 
milletimiz esaret vaziyetini kemal-i 
şiddet ve katiyetle reddetmiş 
ve derhal vekillerini toplamağa 
başlayarak Meclis-i kiramımızı 
vücuda getirmiştir. Bu Yüce 
Meclisin Reis-i Sinni sıfatıyla ve 
Tevfik-i İlahi ile milletimizin dahili 
ve harici istiklali tam dahilinde 
mukadderatını bizzat deruhde 
ve idare etmeye başladığını 
bütün cihana ilan ederek Büyük 
Millet Meclisini küşad ediyorum” 
demiş ve Meclisin “dahili ve 
harici istiklal-i tammı” sağlanana 
kadar idareyi bizzat üstlendiğini 
açıklayarak tarihe not düşmüştür.

115 milletvekilinin katılım 
sağlayabildiği ilk birleşimde 
mebuslar, “Makam-ı hilafet ve 
saltanatın, vatan ve milletin istiklal 
ve istihlasından başka gaye takip 

4 TBMM Zabıt Ceridesi, 1.1,D.1,C.1,s.14.

etmeyeceğime vallahi”4 şeklinde 
and içmişlerdir.

31 Temmuz 1920 tarihinde alınan 
28 No’lu “Malta’ya nefyolunan 
Meclis-i Mebusan Azası 
Hakkında” Karar ile de, Malta 
sürgününde bulunan Meclis-i 
Mebusan üyelerinin Divan-ı 
Riyaset (Başkanlık Divanı) teklifi 
üzerine Genel Kurul kararıyla 
milletvekili olarak ödenek almaları 
kararlaştırılmıştır. 

27 Ekim 1920 tarihli 61 No’lu 
“İstanbul Meclis-i Mebusan 
Azaları Hakkında” Kararla, 
bademâ (bundan sonra) İstanbul 
Meclisinden geleceklerin Büyük 
Millet Meclisi azası kabul edilmesi 
uygulamasına son verilmiştir. 

Osmanlı Meclis-i Mebusan 
üyelerinin Ankara’da toplanan 
yeni Meclise katılımına son 
veren 61 Sayılı Karar, Büyük Millet 
Meclisi’nin, İstanbul Meclisinden, 
ayrı ve müstakil bir organ haline 

gelişini ve iki meclis arasındaki 
parlamenter devamlılığın oluşum 
yönünden kopuşunu bütün 
dünyaya ilan eden ilk resmi adım 
niteliğine sahiptir.

Askeri darbe dönemlerinde 
hukuki ve fiili varlığına yapılan 
müdahalelerden sonra her 
defasında aynı ruhla yeniden 
doğmuştur. Son olarak 15 
Temmuz darbe girişiminde, kendi 
meclisine canice fiili tecavüzde 
bulunan ve bombalayan hainlere 
karşı dik duruşun sembolü olmuş, 
dünyada benzeri olmayan “gazi 
meclis” unvanını hak ettiğini bir 
defa daha ispatlamıştır. 

Gazi Meclisin Birinci doğum 
gününün üzerinden 100 yıl geçti. 
Demokrasimizin kalbi ve siyasi 
sistemin beyni konumundaki 
TBMM 100 Yaşında. İkinci yüzyılda 
ve ebediyete akıp giden yüzyıllar 
içinde, toplumun ve siyasetin 
merkezinde, ilelebet var olmaya 
devam edecektir.
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İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919)

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi, Millî 
Mücadele’yi resmen başlatan son kıvılcım idi. Türk halkı, namusunu ve 
vatanını korumak amacıyla, yerel ölçekte faaliyet gösteren Müdafaa-i 
Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetlerini kurmaya başladı. 

İşgalin ertesi günü, Mustafa Kemal Paşa ve 17 subay arkadaşı Samsun’a 
hareket etti. Buradaki ilk faaliyet, bölgede İzmir’in işgaline karşı duyulan 
tepkiyi anlatan bir raporu Sadaret’e ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiye 
Reisliği’ne göndermek oldu. Böylece Millî Mücadele’de yeni bir dönem 
başlamış oldu. 

Yunanlıların önce İzmir’i, arkasından Manisa ve Aydın’ı işgali büyük  
tepkilere sebep olmuş, halk, işgali protesto mitingleri düzenlemeye 
başlamıştı. Kuva-yı Milliye adı altında ülke çapında direnişlere gidilmesi 
süreci de artan millî heyecan ile hızlandı. İşgalin ertesi günü kurulan  
Balıkesir Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyeti bütün bölgeyi  
kapsayan bir teşkilat niteliğine bürünüp Millî Mücadele’nin 

yayılmasına öncülük etti. Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’yi teşkilatlandıran bu cemiyetin yardımıyla Ali 
Bey (Çetinkaya), Yunanlılar’a karşı ilk cepheyi 29 Mayıs’ta Ayvalık’ta açtı; bunu Soma, Nazilli, Aydın 
ve Salihli’deki cepheler takip etti. Millî Mücadele ülke sathında merkezîleşirken Batı Cephesi de 
yeniden teşkilatlandırıldı. Kuzey bölümü Batı Cephesi adıyla İsmet Bey’e (İnönü), güney bölümü 
de Refet Bey’in komutasına verildi. Bütün çete faaliyetleri ortadan kaldırıldı ve düzenli orduya dahil 
edildi. Yunan birlikleri ve hâmisi İngiltere’ye karşı 10 Ocak 1921’de İnönü Muharebesi’nde, 12 Eylül 
1921’de Sakarya’da ve son olarak 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta bizzat Mustafa  
Kemal Paşa’nın sevk ve idare ettiği Başkomutanlık Harbi ile düşman ağır bir yenilgi almıştı. Düşmanın 
toparlanmasını önlemek adına takip harekâtı başlatılmış ve 9 Eylül’de İzmir’e girilerek işgalciler İzmir ve 
çevresinden atılmıştır.

KIZILAY (11 Haziran 1868)

11 Haziran 1868’de “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere  
Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan cemiyet, kısa süre önce 
Avrupa’da kurulan Kızılhaç Teşkilatı’na benzer olarak 
teşkil edilmiş olup amblemi beyaz zemin üzerine kırmızı 
aydır. Meşrutiyet ile birlikte güçlenmiş, Cihan Harbi’nin 
ortaya çıkmasıyla da yurt içi ve yurt dışında teşkilatlanarak 
genişlemiştir. Savaş esnasında çeşitli cephelere sağlık 
heyetleri gönderen cemiyet, kurduğu hastanelerle de 
yaralılara yardım etmiştir. 

İstanbul’un işgaliyle birlikte başkan ve diğer üyeler 
Ankara’ya geçmek zorunda kaldı. Ekim 1920’de Anadolu 

Temsilciliği teşkil edildi ve Anadolu’daki faaliyetler Ankara Temsilciliği’ne bağlandı. Millî Mücadele’de 
askerlerin ihtiyacı olan sıhhî malzemenin ulaştırılmasında fevkalade hizmet edildi. Bunun yanında  
İstanbul’dan ve diğer merkezlerden savaşa katılmak üzere pek çok doktor, hemşire ve hasta bakıcı geldi. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra Osmanlı Hilâliahmer Cemiyeti 1923’te Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti adını  
aldı. Cemiyetin ismi, 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve nihayet 1947’de Türkiye Kızılay Derneği olarak 
değiştirildi. 

Kızılay, kurulduğu günden beri pek çok savaşta cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastanelerle  
binlerce Mehmetçik ile birlikte dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, sivil 
halkın savaştan korunması için azami gayret göstermiştir. Bununla birlikte barış zamanlarında da ayrım 
gözetmeksizin yardıma muhtaç olanların yanında olan Türk Kızılay, kamu yararına çalışan gönüllü bir oluşum 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

TARİHTE BU AY 
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27 MAYIS 1960 DARBESİ

Darbe için fırsat kollayan ordu içindeki 
ihtilalci grup 27 Mayıs 1960’ta sivil siyasete el 
koyduğunu ilan etti. Sabah erken saatlerde 
ordu birlikleri Ankara ve İstanbul’daki bütün 
hükümet binalarını ele geçirirken Adnan 
Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahil 
DP’li bütün bakan ve milletvekilleri tutuklandı.

Ordunun bu darbesi, yüksek komuta 
kademesi yerine, daha çok albay, binbaşı 
ve yüzbaşılardan oluşan kırklı yaşlardaki alt 
sınıf subaylar eliyle gerçekleştirilmişti. Küçük  
rütbeli bu subaylar, demokratların Kemalist 
ideoloji ve ilkeleri çiğnedikleri gerekçesiyle 
darbe yaptılar. Neticede Türkiye’nin ekonomik, 

siyasi ve hukuki kazanımlarını ortadan kaldıran bu girişim, kötü bir geleneğin devamı olarak Türk siyasi  
ve demokrasi hayatındaki yerini aldı. 

Darbe sonrası Menderes hükümeti devrildi. Geçiş dönemi Millî Birlik Komitesi (MBK) eliyle yürütüldü. 
Partinin önde gelenleri tutuklandıktan sonra yargılamalar Yassıada Mahkemesi’nde MBK tarafından  
atanan hâkimlerce yürütüldü. 15 Eylül 1961’de açıklanan mahkeme kararlarında Komite 15 ölüm cezasından 
sadece Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamlarını onadı. Zorlu ve Polatkan  
16 Eylül’de, Menderes ise ertesi gün idam edildi. 

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

AMASYA GENELGESI (22 Haziran 1919)

İzmir’in işgali sonrası Mustafa Kemal Paşa ve 17 subay arkadaşı Samsun’a 
hareket etti. Buradaki ilk faaliyet, bölgede İzmir’in işgaline karşı duyulan 
tepkiyi anlatan bir raporu, Sadaret’e ve Genelkurmay’a bildirmek oldu. 
Mustafa Kemal Paşa Samsun’da güvenlik içinde çalışamayacağını 
anlayınca, karargâhını iç bölgelere taşımaya karar verdi. 24 Mayıs 
1919’da Havza’ya; 13 Haziran’da Amasya’ya geçti. Buralarda çeşitli 
görüşmeler yaptı. Neticeleri tarihe Amasya Tamimi/Genelgesi olarak 
geçen görüşmeler 19 Haziran’da başladı. 21 Haziran’da Amasya Kararları 
teşekkül etti ve ertesi gün kamuoyu ile paylaşıldı.

Amasya Tamimi’nde: “Milletin bağımsızlığının ve vatanın bütünlüğünün 
tehlikede olduğu, hükûmetin işgalcilerin baskısı altında bulunduğu, 
milletin mukadderatını yine milletin azim ve kararının belirleyeceği” ilân 
edildi. Genelgede, bu amaçla millî bir heyet teşkilinin şart olduğu ve bir 
millî kongre toplanmasına karar verildiği açıklanarak, en kısa zamanda 
Sivas’a her sancaktan üç delegenin seçilerek gönderilmesi istendi. Bu 
tamim aynı zamanda halkın direnişe katılmasını sağlamak adına atılması 
gereken adımları belirlemesi açısından ilk önemli belgeydi.

Anadolu’da yaşanan bu gelişmeler İngilizleri rahatsız etti ve hükûmet üzerindeki baskıları artırdı. Hükûmet, 
Mustafa Kemal Paşa’dan İstanbul’a dönmesini istedi. Ancak o, bunu kabul etmeyeceğini, zorlanırsa istifa 
edeceğini, Anadolu’da ve sîne-i millette kalacağını bildirdi. Hükûmet de bu cevap üzerine 23 Haziran’da 
Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişlikten azledildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, 26 Haziran’da Amasya’dan 
Tokat’a geçti; 3 Temmuz’da Erzurum’a ulaştı. 8 Temmuz’da da üzerindeki resmî görevlerden ve askerlikten 
istifa ettiğini duyurdu.

M İ L L İ  E G E M E N L İ K  B E L G E L E R İ

9

AMASYA TAMİMİ
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I. Dünya Savaşı’nın sonlarına 
doğru savaş, İttifak Devletleri 
cephesinde yer alan Almanya, 
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti 
aleyhine doğru dönmüştü. 
Neticede, tüm müttefikler 
mağlubiyeti kabul eden ateşkes 
anlaşmaları imzaladılar. Osmanlı 
Devleti de 30 Ekim 1918’de 
ağır şartlar içeren 24 maddelik 
Mondros Mütarekesi’ni resmen 
kabullendi. Mütareke, devletin 
sonunu hazırlayan bir dizi 
işgali de beraberinde getirdi. 
Mondros Mütarekesi ülke 
genelinde uygulamaya konuldu 
ve 7 Kasım’da Yıldırım Orduları 
Grubu ile 7. Ordu Karargâhı 
lağvedilirken, bu orduda görevli 
olan Mustafa Kemal Paşa da 
Harbiye Nezareti emrinde 
görevlendirildi.

Mustafa Kemal Paşa, 13 
Kasım’da İstanbul’a ulaştığında, 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve 
Yunan gemilerinden oluşan 61 
parçalık filo İstanbul’a demir 
atmıştı. Takiben İngilizlerin ilk 
kumandanı General Milne 27 
Kasım’da, karargâhı da 18 Aralık’ta 
İstanbul’a geldi. İngiltere, Fransa 
ve İtalya’nın başını çektiği İtilaf 
Devletleri, Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine müdahale ederek Meclis-i 
Mebûsan’a karşı düşmanca bir 
tutum sergiliyorlardı. Padişah bu 
baskılara daha fazla dayanamadı 
ve 21 Aralık 1918’de Meclisi 
feshetti.

İşgalci İngiliz birlikleri, 3 Kasım’da 
Musul’a, 9 Kasım’da İskenderun’a, 
10 Kasım’da da Çanakkale’ye 
girdiler. Müşterek Fransız ve 

İngiliz birlikleri, 6 Kasım’da 
Çanakkale Boğazı’nı işgale 
başladılar. İngilizler bir kısım 
askerlerini de Batum, Samsun ve 
Merzifon’a çıkardılar. Fransızlar 
4 Kasım 1918’de Trakya’da 
Uzunköprü ile Sirkeci arasındaki 
demiryolunu ele geçirirken, 
Anadolu’da da Dörtyol, Mersin 
ve Adana’dan Pozantı’ya kadar 
olan bölgeyi işgal ettiler. İtalya 
da Anadolu topraklarından pay 
alma yarışında geri kalmadı. 28 
Nisan’da Antalya ile başlayan 
işgal, Fethiye, Bodrum, Marmaris, 
Kuşadası ve Burdur ile devam 
etti. Bu paylaşımda I. Dünya 
Savaşı’nda hiçbir rolü olmayan 
Yunanlılara da İzmir ve çevresi 
düşmüştü. Onlar da 15 Mayıs 
1919’da İzmir’i işgal ettiler.

ŞGALDEN İSTİKLALE: 
Millî Mücadele’nin 
Örgütlenmesi ve 
Gazi Meclis

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılışı
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Osmanlı toprakları peşi sıra işgal 
edilirken, İstanbul ve Anadolu’da 
Millî Mücadele’nin kıvılcımları 
atılmaya başlamıştı. İngilizlerin 
Kars’ta oluşturulan geçici millî 
hükûmeti dağıtıp, Meclis üyelerini 
12 Nisan 1919’da Malta’ya sürmesi, 
Kars’ı Ermenilere, Ardahan’ı 
da Gürcülere vermesi, Millî 
Mücadele’yi ateşleyen olaylardan 
biriydi.

Samsun’a Gidiş ve Millî 
Mücadele’nin Örgütlenmesi 

İzmir’in işgalinin ertesi günü, 
Mustafa Kemal Paşa ve 17 subay 
arkadaşı Bandırma Vapuru 
ile Samsun’a hareket etti. 19 
Mayıs 1919’da, İngiliz işgalindeki 
Samsun’a çıkıldı. Buradaki ilk 
faaliyet, İzmir’in işgaline karşı 
duyulan tepkiyi ve bölgenin 
asayişini anlatan bir raporu, 
Sadaret’e ve Genelkurmay’a 
telgrafla bildirmek oldu. Böylece 
Millî Mücadele’de yeni bir 
dönem başladı.

Mustafa Kemal Paşa 
Samsun’da, resmî görevinin 
gerektirdiği hareket alanını 
hızla genişletmeye başladı. 
Ayrıca İstanbul’daki devlet 
erkânı ile yaptığı görüşmelerde 
düşmana direnilmesi gerekliliğini 
savunuyordu. Samsun ve 
çevresinde yeni bir hareketin 
başlama eğiliminde olması, 
İstanbul’da gerek işgal 
güçlerince, gerekse saray ve 
hükûmet çevrelerince takibe 
sebep oldu. Nitekim, İngilizlerin 
talepleri üzerine Mustafa Kemal 
Paşa Samsun’dan çağrılınca istek 
reddedildi ve İstanbul’a karşı 
bir oyalama siyaseti başlatıldı. 
Bütün bu yaşananlar, İstanbul 
ile Mustafa Kemal Paşa arasında 
ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Yunanlıların önce İzmir ve 
çevresini işgali, memleket 
sathında büyük tepkilere sebep 

olmuş, halk protesto mitingleri 
düzenlenmeye başlamıştı. 
Kuva-yı Milliye adı altında geniş 
çaplı askerî teşkilatlanmalara 
gidilmesi de artan millî heyecan 
ile hızlandı. Balıkesir Müdafaa-i 
Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyeti, 
bütün bölgeyi kapsayan bir 
teşkilat niteliğine bürünüp, çeşitli 
kongreler düzenleyerek Millî 
Mücadele’nin diğer bölgelere 
yayılmasına öncülük etti. Batı 
Anadolu’da Kuva-yı Milliye’yi 
teşkilatlandıran bu cemiyet, 
Yunanlılara karşı ilk cepheyi 29 
Mayıs’ta Ayvalık’ta açtı; bunu 
Soma, Nazilli, Aydın, Ödemiş, 
Akhisar ve Salihli’deki cepheler 
takip etti.

Millî Mücadele’de Kongreler

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da 
güvenlik içinde çalışamayacağını 
anlayınca, karargâhını iç 
bölgelere taşımaya karar verdi. 
24 Mayıs 1919’da Havza’ya;  
13 Haziran’da Amasya’ya geçti. 
Neticeleri tarihe Amasya Tamimi 
olarak geçen görüşmeler  
19 Haziran’da başladı. 21 
Haziran’da Amasya Kararları 
oluştu ve ertesi gün kamuoyu ile 
paylaşıldı.

Amasya Tamimi’nde: “Milletin 
bağımsızlığının ve vatanın 
bütünlüğünün tehlikede 
olduğu, işgalcilerin Hükûmet’i 
baskı altında tuttuğu, milletin 
mukadderatını yine milletin 
azim ve kararının belirleyeceği” 
ilân edildi. Bu 
tamimde, bu 
amaçla millî bir 
heyet teşkilinin 
şart olduğu ve 
bir millî kongre 
toplanmasına 
karar verildiği 
açıklanarak, en 
kısa zamanda 
Anadolu’nun en 
güvenli bölgesi 

olan Sivas’a her sancaktan üç 
delegenin seçilerek gönderilmesi 
istendi. Bu tamim aynı zamanda 
halkın direnişe katılmasını 
sağlamak adına atılması gereken 
adımları ortaya koyması 
bakımından ilk önemli belgeydi.

Anadolu’da yaşanan bu 
gelişmeler İngilizleri rahatsız etti 
ve hükûmet üzerindeki baskıları 
artırdı. Hükûmet, kendi içindeki 
görüş ayrılığına rağmen,  
Mustafa Kemal Paşa’dan 
İstanbul’a dönmesini istedi. Ancak 
o, bunu kabul etmeyeceğini, 
zorlanırsa istifa edeceğini, 
Anadolu’da ve sîne-i millette 
kalacağını bildirdi. Hükûmet de 
bu cevap üzerine 23 Haziran’da 
Mustafa Kemal Paşa’nın 
müfettişlikten azledildiğini 
duyurdu. Mustafa Kemal Paşa, 26 
Haziran’da Amasya’dan Tokat’a, 
3 Temmuz’da Erzurum’a ulaştı. 8 
Temmuz’da da üzerindeki resmî 
görevlerden ve askerlikten istifa 
ettiğini duyurdu.

Erzurum Kongresi  
(23 Temmuz 1919)

Millî Mücadele’de önemli bir yere 
sahip olan Erzurum Kongresi, 
Trabzon ve Doğu illerinin 
birleşmesini ve bütün Doğu 
Anadolu’nun haklarını savunmayı 
amaçlayan bir kongre toplanması 
fikrinden doğmuştu. Kongre, 
bölgesel iki ayrı hareketin 
sonucunda, 56 delegeyle 23 
Temmuz 1919’da toplandı. 

Erzurum Kongresi hazırlıkları 5 Temmuz 1919. Soldan sağa Münir Akkaya,  
Refik Saydam, Mustafa Kemal, Süreyya Yiğit, Mazhar Müfit Kansu.
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Bu birleşmeyi sağlayan en somut 
sebep, Trabzon ve yöresinde 
Pontus, Erzurum ve yöresinde 
de bir Ermenistan devletinin 
kurulması ihtimalinin ufukta 
belirmiş olmasıydı.

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

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

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti adıyla birleştirilmesi 
kararları alındı. Mustafa 
Kemal Paşa, alınan kararların 
uygulanması için oluşturulan 9 
üyeli Heyet-i Temsiliye’nin (Temsil 
Heyeti) başkanlığına getirildi. Bu 
görev, Ankara’da yeni Meclisin 
toplanmasına kadar geçecek 
sürede, onun mahalli bir hükûmet 
başkanı gibi davranmasına imkân 
tanıdı.

Erzurum Kongresi’nin toplanması 
üzerine 24 Temmuz’da 
hükûmete nota veren İngilizler, 
bu kez Mustafa Kemal Paşa’ya 
âsi muamelesi yapılmasını 
istediler. Bu talep sonrasında 
Millî Mücadele taraftarlarını 
maceracı olmak ve devleti 
tehlikeye sokmakla suçlayan 
Sadrazam Damat Ferit Paşa, 29 
Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa 
ile Rauf Bey’in tutuklanması için 
emir çıkarttı. Kâzım Karabekir’in 
de belirttiği üzere bu kongre, 
Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle 
değil, büyük ve kanlı tehlikelerin 
kaçınılmaz olduğunu gören halk 
tarafından toplanmıştı. Böyle bir 
ortamda halkın desteğini arkasına 

alan Mustafa Kemal Paşa’nın 
geri dönmeyeceği anlaşılınca, 
taşıdığı askerî nişanlar üzerinden 
alınırken, Fahrî Padişah Yaverliği 
de kaldırıldı. (9 Ağustos)

Sivas Kongresi ve Mücadele’nin 
Millîleşmesi (4 Eylül 1919)

Amasya Tamimi’nde öngörülen 
kararları uygulamaya koymak 
için Mustafa Kemal Paşa, bazı 
Temsil Heyeti üyeleriyle 2 Eylül’de 
Sivas’a gitti. Sivas Kongresi, 4 
Eylül 1919’da Mekteb-i Sultanî’de 
(Sivas Lisesi) açıldı. Kongrede, 
Mustafa Kemal Paşa Heyet-i 
Temsiliye Başkanı olarak bir 
konuşma yaptı. Dağıtılma tehlikesi 
altında 4-11 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşen Sivas Kongresinde, 
Erzurum Kongresi kararları 
bölgesellikten millî düzeye 
taşındı. Bir Heyet-i Temsiliye 
oluşturulup, ilk defa mevcut 
devlet yönetimine alternatif 
olabilecek yeni bir siyasî iktidarın 
temelleri atıldı. Millî Mücadele’de 
faal olan bütün cemiyetler, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti çatısı altında 
birleştirildi.

Sivas Kongresi Üyeleri- Sivas 11 Eylül 1919
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Ali Rıza Paşa Hükûmeti ve 
Amasya Protokolleri

Damat Ferit Paşa hükûmetinin 
istifa etmesiyle, yerine Ali Rıza 
Paşa hükûmeti kuruldu. Yeni 
kurulan hükûmet, Anadolu 
hareketine karşı daha yumuşak 
bir tavır sergiledi. Hükûmetin 
Bahriye Nazırı Salih Paşa, 
Anadolu’ya teftiş bahanesiyle 
çıktığı gezide, Mustafa Kemal 
Paşa’nın da aralarında olduğu 
Heyet-i Temsiliye ile 20-22 Ekim 
tarihleri arasında Amasya’da bir 
araya geldi. Burada üç gün süren, 
İkinci Amasya Tamimi olarak 
tarihe geçen görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonunda taraflar 
beş ayrı protokol imzaladı. 
Müzakerelerde hükûmetten 
Erzurum ve Sivas Kongreleri 
kararlarının kabul edilmesi, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetlerinin tanınması, 

yabancı tesirinden uzak kalmak 
için Meclisin İstanbul dışında 
toplanması, mandanın kabul 
edilmemesi, İtilaf devletleri ile 
yapılacak barış konferansına 
yalnızca Heyet-i Temsiliye 
tarafından onaylanan delegelerin 
katılması gibi konular ele alındı. 

Ali Rıza Paşa hükûmetinin 
Heyet-i Temsiliye ile kurduğu 
ilişki sonucunda, Müdafaa-i 
Hukukçular ilk defa “taraf” olarak 
kabul edildi.

Salih Paşa, Heyet-i Temsiliye 
tarafından ileri sürülen talepleri, 
İstanbul’da kabineye kabul 
ettiremedi. Sadrazam Ali Rıza 
Paşa’nın kısa süre sonra yeni 
meclis için seçim yapılacağını 
ve bu meclisin de İstanbul’da 
toplanacağını belirtmesiyle 
İstanbul ile Heyet-i Temsiliye 
arasında görüş ayrılığı ortaya 
çıksa da ilişkiler kopmadı.

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

Mustafa Kemal Paşa ve Rauf  
Bey, Heyet-i Temsiliye’nin diğer 
üç üyesiyle birlikte 18 Aralık 
1919’da Sivas’tan ayrıldı ve dokuz 
gün süren yolculuktan sonra  
27 Aralık’ta Ankara’ya ulaştılar. 
Aynı gün yayınlanan bir bildiriyle 
Heyet-i Temsiliye’nin merkezinin 
şimdilik Ankara olduğu 
duyuruldu.

Amasya Genelgesi’nin kaleme alındığı Amasya Saraydüzü Kışlası
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Mebus Seçimleri ve Millî 
Mücadele’nin Organize Hâle 
Gelişi 

15 Ekim’de İstanbul’da başlayan 
Meclis-i Mebûsan seçimleri, 
iki dereceli seçim usulü ile 
yapıldı. Toplam 151 milletvekili 
seçilirken, buna İstanbul’da çeşitli 
sebeplerden dolayı boşalan  
3 milletvekilliği için 10 Ocak 
1920’de yeniden yapılan seçimle 
mebus sayısı 154’e ulaştı.

Seçimler; Müdafaa-i Hukukçuların 
zaferi ile sonuçlandı ve Mustafa 
Kemal Paşa, Erzurumluların 
verdiği 500 imzalı önergeyle bu 
vilayetten mebus seçildi. Ancak 
tutuklanma tehlikesine karşın, 
hastalığını bahane ederek Meclis 
çalışmaları için İstanbul’a gitmedi. 
Bu seçimlere sadece Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetleri katılmadı; 
Millî Türk Fırkası, Osmanlı Mesai 
Fırkası, Ahrar Fırkası, Teceddüd 
Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası 
ile Osmanlı Çiftçiler Derneği 

gibi bazı parti ve dernekler de 
katıldılar. 

Son Osmanlı Meclis-i Mebûsan 
seçimini, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 
İttihatçıların Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetlerindeki nüfûzunu 
protesto ederek boykot etti. 
Ayrıca Rumlar ve Ermeniler de bu 
seçime katılmadılar. Anadolu’da 
seçimler görünürde İstanbul 
Hükûmeti’nin, gerçekte ise 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin 
denetimi altında yapıldı. Meclis-i 
Mebûsan’a seçilecek mebus 
sayısı toplamda 164 idi. Ancak 
Meclis açıldığında sadece 72 
mebus İstanbul’a gelebilmişti. 
Bu sayı daha sonra katılanlarla 
birlikte 100’ü buldu. Çünkü işgal 
ve yeni başlayan silahlı direniş ve 
isyan koşullarında seçimler bütün 
vilayetlerde tamamlanamamış, 
bazı mebuslar seçildiği halde 
İstanbul’a gelememişti.

Kanun-ı Esâsî gereğince Meclis-i 
Âyan ile birlikte toplanan Meclis-i 

Mebûsan’ın 12 Ocak 1920’deki 
açılışına, Sultan Vahdeddin, 
hastalığı sebebiyle katılamadı. 
Meclisin açılışına başta Sadrazam 
Ali Rıza Paşa olmak üzere 
askerî ve mülkî erkân, yüksek 
dinî görevliler ve yabancı 
elçilerden oluşan geniş bir 
davetli topluluğu katıldı. Meclisin 
ilk oturumunda başkan dışında 
139 mebus vardı. Padişah’ın 
nutkunun okunmasından sonra 
Nakibüleşraf Kâmil Efendi açılış 
duasını etti. Daha sonra da hazır 
bulunan üyeler yemin ettiler.

Meclis açıldığında işler 
Mustafa Kemal Paşa’nın istediği 
gibi ilerlemedi. Müdafaa-i 
Hukukçulardan seçilen mebuslar, 
İstanbul’a giderken uğradıkları 
Ankara’da, Heyet-i Temsiliye ile 
yaptıkları görüşmede, Meclis-i 
Mebûsan reisliğine Mustafa 
Kemal Paşa’nın getirilmesi ve 
bir Müdafaa-i Hukuk grubu 
kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak 
kararlaştırıldığı gibi hareket 

Erkan-ı Harbiye Binası olarak kullanılan Ziraat Mektebi- Ankara 1921
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edilmedi. Kurulması düşünülen 
Müdafaa-i Hukuk grubu yerine, 6 
Şubat’ta Felah-ı Vatan adı ile bir 
grup oluşturuldu. Mustafa Kemal 
Paşa’nın Cumhuriyet’in ilânından 
sonra kaleme aldığı Nutuk’ta 
eleştirdiği bu oluşum yüzünden 
kendisi Meclis-i Mebûsan 
reisliğine seçilemedi.

Misak-ı Millî Beyannamesi

Meclis-i Mebûsan’ın bu 
dönemdeki önemli bir 
gündemi 1920 Şubat’ında 
Paris’te başlayacak olan barış 
görüşmelerinde Osmanlı 
Hükûmetinin kabul edebileceği 
asgari barış şartlarının ne 
olması gerektiğiydi. Nitekim bu 
görüşmeler sonucunda Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinde alınan 
kararlar doğrultusunda 28 Ocak 
1920’de, Meclis-i Mebûsan’ın 
özel toplantısında Misak-ı Millî 
Beyannamesi (Ahd-i Millî Bildirisi) 
kabul edildi.

Son Osmanlı Meclisi’nin en 
önemli kararı olan Misak-ı 
Millî’yi 121 mebus imzaladı. Bazı 
kaynaklar bu metnin Meclisin 
gizli oturumunda kabul edildiğini 
belirtse de, Mecliste o gün 
herhangi bir oturum yapılmamıştı. 
Beyannamenin Osmanlı 
Devleti’nin dış meselelerini 
yakından ilgilendirdiği için 
yayımlanmadan önce Hariciye 
memurları tarafından incelenip, 
tercüme edilmesine kadar gizli 
tutulması kararlaştırılmıştı.

Edirne Mebusu Şeref (Aykut) Bey 
17 Şubat 1920 tarihinde Meclis-i 
Mebûsan’da yapılan toplantıda, 
“Ahd-i Millî”başlıklı beyannameyi 
okudu. Oy birliğiyle kabul edilen 
beyanname, “Misak-ı Millî (Millî 
Sözleşme)” adıyla yayımlandı. 
Metin ayrıca Fransızcaya da 
çevrilerek bütün hükûmetlere ve 
parlamentolara gönderildi.

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

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

Fransızların, Maraş ve Urfa’daki 
direniş karşısında uğradığı güç 
kaybı üzerine, İtilâf Devletleri  

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

Hükûmetin İtilaf Kuvvetlerinden 
gelen bu teklifleri reddetmesi 
üzerine, 3 Mart’ta Yunan 
kuvvetleri harekete geçirilip 
Ali Rıza Paşa hükûmeti istifaya 
zorlandı. Ali Rıza Paşa, 3 Mart’ta 
istifa etmek zorunda kaldı. 

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

İşgal Kuvvetlerinin İstanbul’u Tahliyesi, (2 Ekim 1923)  
Selahaddin Adil Paşa’nın gülümsemesi dikkat çekiyor.
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Meclis-i Mebûsan’ın kalan üyeleri 
18 Mart 1920’de toplanarak, 
içinde bulunulan şartlar altında 
çalışılamayacağını ve mebusların 
görevlerini sürdürecek ortamın 
bulunmadığını beyan ederek, 
faaliyetlerini geçici olarak 
durdurmaya karar verdiler. 
Böylece Osmanlı Meclis-i 
Mebûsanı fiilen sona erdi.

İngiliz idaresindeki Malta Adası’na 
yapılan sürgünler ise, genel 
anlamda 1919 yılı Mart ayının 
ortalarında başlayıp, 1921  
Kasım sonuna kadar yaklaşık 
iki buçuk yıl sürdü. Sürgün 
edilenlerin 150 civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. 

İngilizler bir şekilde kendilerine 
muhalif olarak gördükleri, 
toplumun önde gelen fikir ve 
siyaset adamları  
ile komutanları, Malta’daki 
Polverista Kışlası’nı çeviren tel 
örgüler ardında hapsetti. 16 Mart 
1920’de İstanbul’un işgali ve 
Meclisin kapatılmasıyla birlikte 
tutuklama ve sürgünler artarak 
devam etti.

Malta’ya sürgün edilenler içinde 
ilk grubu ünlü İttihatçılar; ikincisini 
başta Irak cephesi olmak üzere 
İngilizlere muharebelerde zorluk 
yaşatan komutanlar, üçüncüsünü 
de İngilizlerin “Milliyetçiler” olarak 
tanımladığı Müdafaa-i Hukukçular 
oluşturuyordu. Son Osmanlı 
Meclis-i Mebûsan’ından 11 mebus 
Malta’ya sürgüne gönderilirken, 
69’u Ankara’ya geçmiş ve yeni 
Büyük Millet Meclisine katılmıştı. 
Kasım 1921’de Ada’da kalanların 
sayısı 59 idi ve İngiltere hükûmeti 
Anadolu’da tutuklanan 29 İngiliz 
vatandaşı ile onları takas etmek 
istiyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın 
İngilizlere karşı ortaya koyduğu 
kesin ve net tavır neticesinde 29 
İngiliz’e karşılık, Malta sürgündeki 
kalan 59 kişi kurtarıldı. İngilizler 
kendi gemileriyle Malta’ya 

tutuklu götürdükleri Osmanlı 
vatandaşlarını, yine kendi 
gemileriyle İnebolu’ya getirdi ve 
tutuklular takas edildi. Malta’dan 
dönenlerin bir kısmı İstanbul’a 
giderken, bir kısmı da Ankara’ya 
geçtiler. Bunlar arasında yer 
alan Meclis-i Mebûsan’ın eski 
mebusları TBMM’nin üyeleri 
sayıldılar ve Genel Kurul’a alkışlar 
arasında takdim edildiler.

Millî Mücadele’nin Merkezi 
Olarak Ankara’daki Yeni Meclis 

İstanbul’un resmen işgali ve 
Meclis-i Mebûsan’ın çalışmalarına 
ara vermesi Mustafa Kemal 
Paşa’nın Meclisi Ankara’da 
toplama planını uygulama 
fırsatı verdi. İşgalin ertesi günü 
17 Mart’ta Mustafa Kemal Paşa, 
komutanlara gönderdiği telgrafta, 
acil çözüm yolu olarak Ankara’da 
bir “Meclis-i Müessisân” (Kurucu 
Meclis) toplanmasının gerekli 
olduğunu bildirdi.

18 Mart’ta Meclis-i Mebûsan’ın, 
son toplantısını yaparak 
görüşmelerini erteleme kararı 
alması ve Meclis Başkanı 
Celaleddin Arif Bey’in Ankara’ya 
doğru yola çıktığının öğrenilmesi 
üzerine, Mustafa Kemal Paşa 
Heyet-i Temsiliye adına 19 
Mart’ta bir tamim yayımlandı. 
Bu metinde, İstanbul’un işgaliyle 
Osmanlı hâkimiyetinin sona 
erdiği, Heyet-i Temsiliye’nin ülke 
yönetimine resmen el koyduğu, 
İstanbul ile yapılacak telgraf 
konuşmalarının yasaklandığı 
duyuruldu. Ayrıca Ankara’da 
olağanüstü yetkilerle toplanacak 
meclis için üye seçilmesi 
gerektiği bildirildi. Böylece 
Mustafa Kemal Paşa’nın Kurucu 
Meclis toplanması fikri, bir anda 
olağanüstü yetkilerle Ankara’da 
bir meclis toplanmasına dönüştü.

Meclisin Ankara’da toplanması 
fikri, Salih Paşa hükûmetini 

düşürdü ve yerine Damat Ferit 
Paşa dördüncü defa olmak 
üzere hükûmeti kurdu. Yeni 
hükûmet, Ankara’daki Heyet-i 
Temsiliye tarafından tanınmadı. 
Bu arada Sadrazam, yayınladığı 
bir beyanname ile Kuva-yı Milliye 
liderlerini âsi ilan etti ve bunlara 
katılanların bir hafta içinde 
pişman olduklarını bildirmeleri 
halinde affedilecekleri duyuruldu. 

Sultan Vahdeddin ise, yayınladığı 
bir irade ile son Osmanlı Meclis-i 
Mebûsanı’nı 11 Nisan 1920’de 
feshetti. Böylece 18 Mart’ta 
fiilî olarak sona eren Meclis-i 
Mebûsan, bu kez resmî olarak 
kapatılmış oldu.

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgali 
ve taşıdıkları emellerin ortaya 
çıkması Ankara’ya verilen desteği 
hızla artırdı. Buna karşın Mustafa 
Kemal Paşa, “Heyet-i Temsiliye 
Namına” altı maddeden oluşan 
bir telgrafı 21 Nisan 1920’de ordu 
birlikleriyle vilayetlere gönderdi. 
Burada Meclisin toplanma gayesi 
“Vatanın bağımsızlığını sağlamak, 
Hilafet ve Saltanat makamını 
düşmanların elinden kurtarmak” 
olarak tanımlanmaktaydı. 
Neticede 23 Nisan 1920 günü, 
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 
1920’de yayımladığı talimata ve 
21 Nisan’daki telgrafa dayanarak 
Büyük Millet Meclisi Ankara’da 
toplandı. Meclis-i Mebûsan’ın 
feshedilmesinden sonra 
İstanbul’daki mebuslardan bir 
kısmı Ankara’ya geçerek yeni 
Meclise katıldılar. 

Böylece Millî Mücadele’de yeni 
bir süreç; Ankara ve “Meclis 
Hükûmeti” dönemi başlarken, 
yönetici kadrolar da bu Meclis 
çatısı altında toplanmaya 
başlamış oldu.
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Fethin Arka Planı

XIV. yüzyılın başlarında 
küçük bir beylik olarak 
Bizans sınır boylarında 

kurulan Osmanlı Devleti’nin 
İstanbul’a ilgisi kuruluşundan 
itibaren başlamıştı. Orhan Bey 
(1326-1359) ve I. Murad (1362-

1389) devirlerinde İstanbul 
surları önünde Türk askerleri 
gözükmeye başladıysa da bunlar 
ciddi saldırılar değildi. İlk ciddi 
teşebbüsü Yıldırım Bayezid (1389-
1402) 1395 yılında gerçekleştirdi, 
fakat Haçlı kuvvetlerinin 
Balkanlardan ilerlediği haberi 
alınınca kuşatma kaldırıldı. 

Muhasaradan bir sene sonra 
kazanılan Niğbolu Savaşı (1396) 
ile Boğaz’ın Anadolu yakasında 
müstahkem bir kale inşa edildi 
ve şehir buradan takip edildi. 
Sonraki kuşatma II. Mehmed’in 
babası II. Murad zamanında 
gerçekleşti. 1422 yılı kışında şehri 
ablukaya alan Osmanlı Ordusu, 

İSTANBUL’UN FETHİ
29 MAYIS 1453: 
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memleket dahilinde ortaya çıkan 
isyanlar ve uygun olmayan dış 
politika sebebiyle muhasarayı 
sonlandırdı. 

II. Mehmed tahta çıktığında 
(1451-1481) eski gücünü 
kaybetmiş Bizans’ın başşehri olan 
İstanbul’u alma sevdasıyla yanıp 
tutuşuyordu. Henüz şehzade 
iken kuşatma için gerekli planları 
yapmış ve üzerinde çalışmıştı. 
İstanbul’u fethetmenin devletin 
geleceği açısından önemli 
olduğunun bilincinde olan 
II. Mehmed, fethi, sonradan 

izleyeceği cihanşümul siyasetin 
vazgeçilmez bir unsuru olarak 
görüyordu. Bu siyasî ve coğrafî 
zorunluluklar yanında fethin 
manevi unsurlarını da kavramış 
olan Sultan, İslam Peygamberi’nin 
bu konudaki müjdesine nail 
olmanın gerekliliğine inanıyordu. 

Aslında coğrafi, stratejik ve siyasi 
getirilerinin yanında, şehrin 
muhakkak alınacağına dair 
İslam Peygamberi’nden rivayet 
edilen hadis-i şerif, fetih için en 
büyük manevi unsurdu. Fethe 
dair pek çok hadis rivayet edilse 
de en meşhuru Ahmed bin 
Hanbel tarafından zikredileni idi: 
“İstanbul elbette feth olunacaktır. 
Onu fetheden emir ne güzel 
emir ve onu fetheden asker ne 
güzel askerdir.” (Letuftahannel 
Konstantiniyyetu feleni’mel emîru 
emîruhâ ve leni’mel ceyşu zâlikel 
ceyş).

Muhasara Hazırlıkları
Tahta geçtikten sonra hazırlıklara 
başlayan II. Mehmed, ilk önce 
Boğaz’ın Avrupa yakasına 
kontrolü ele alacak bir hisar 
yaptırarak Karadeniz’den 
İstanbul ve Bizans’a gelebilecek 
yardımların önünü kesmek istedi. 
Nisan 1452 yılında başlayan 
inşaat ağustosta bitirildi. Daha 
önceki kuşatmalardan ders 
alınarak hem kara, hem deniz 
muhasarasının birlikte olması 
gerektiği sonucuna varıldı ve 
hem de surları yıkacak güçte 
bir topçu birliğinin şart olduğu 
düşünüldü. Bu düşünceyle küçük 
ve hareketli bir donanma inşa 
edilmişse de personel yeterli 
olmadığından kullanılamadı. 
Kara saldırıları içinse ağır toplar 
tedarik edildi. Macaristan’dan 
gelen Orban isimli top dökücüsü 
Osmanlı Devleti hizmetinde 
istihdam edildi. Ancak Orban’ın 
sadece dökücü ustası olduğunu 
unutmamak gerekir. Çünkü 
topun imalat hesaplarını yapan, 

atış kaidelerini tatbik eden Türk 
mühendis ve mimarlar fethin 
gerçekleşmesinde daha büyük 
pay sahibi idiler. “Şâhî” olarak 
adlandırılan büyük toplardan 
biri Orban’a aitken diğer topları 
Muslihiddin ile Saruca Sekban 
imal etmişti. 

Askerî hazırlıkları bizzat Sultan 
ve yakın adamları Zağanos, 
Sarıca ve Şehâbettin Paşalar 
yürütmekteydi. Padişah üzerinde 
büyük bir manevi nüfuza sahip 
Akşemseddin, Molla Gürani ve 
Molla Hüsrev gibi âlimler ise 
dini açıdan fethin gerekliliğine 
vurgu yaparak hem askerin moral 
motivasyonunu artırıyor, hem de 
Çandarlı gibi fethin ertelenmesi 
gerektiğini savunanlara karşı 
Sultan’ı destekliyorlardı. 

Kuşatma hazırlıkları sürerken 
Sultan aynı zamanda İstanbul 
surlarının bir haritasını yaptırarak 
muhasaranın taktik ve stratejik 
hesaplamalarını yapmaktaydı. 
Kurmayları ile karargâhında 
çalışan, bazen İstanbul surları 
önüne gelerek mevziyi bizzat 
inceleyen II. Mehmed, elindeki 
harita üzerinde hendek ve 
burçları işaretleyip, topların yeri, 
lağım açılacak mahaller ve seyyar 
kulelerin kullanılacağı mahalleri 
belirlemişti. 

1453 yılı Nisan ayının ortalarından 
itibaren başlayacak olan 
muhasarada Osmanlı Ordusu’nun 
savaş organizasyonu, sağ kanatta 
Anadolu Ordusu Komutanı İshak 
Paşa’nın kuvvetleri, merkezde 
Sultan, Karâmânî Mehmed Paşa 
ve Sadrazam Halil Paşa kuvvetleri, 
ihtiyatta ise geriden gelebilecek 
tehlikeleri önleyecek birlikler 
şeklindeydi. Padişah’ın altın 
sırmalarla süslü kırmızı çadırı, 
Topkapı’dan Tekfur Sarayı’na 
kadar bütün bölgeyi görebilecek 
bir tepe üzerine kurulmuştu. Bu 
bölge Sultan’ın pederinin İstanbul 
kuşatması esnasında karargâhını 
kurduğu yerdi. 
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Padişah’ın Otağ-ı Hümayun’u sıkı 
şekilde korunuyordu. Çadırın 
etrafında kapıkulu birlikleri 
hâle şeklinde yerlerini almıştı. 
Merkezde yeniçeri piyadesi, 
sağda sipahi ve sağ ulûfeciler, 
solda silahdâr ve sol ulûfe ve 
garipler bulunmaktaydı. Merkez 
hattın önünde topçular mevzi 
almışlardı. Karargâhın etrafına 
bir hendek kazılmış ve burası 
şarampollerle tahkim edilmişti. 
Muhasara başlamadan önce II. 
Mehmed, Vezir Mahmud Paşa’yı 
göndererek, âdet olduğu üzere, 
İmparator’dan kalenin teslimini 
istedi, kabul edilmeyince kuşatma 
hazırlıkları başladı. 

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

Nisan ayının ortalarından itibaren 
Türk topçusu karadan Bizans 
surlarını dövmeye başladı. 
18 Nisan’da gerçekleştirilen 

taarruzların etkisi olduysa da 
bunlar sınırlı kaldı ve müdafaa 
hattı yarılamadı. Ancak sivil halk 
üzerinde bu saldırıların etkisi 
moral bakımından yıkıcıydı. Ahali, 
bu taarruzlar esnasında kiliselere 
giderek galip gelmek için dua 
etmişlerdi. 

18 Nisan’da donanmanın 
zincirlerini zorlamak için bir 
teşebbüs yapıldı, ancak bunda 
da başarı sağlanamadı. Bu 
başarısızlığa 20 Nisan’da İstanbul’a 
gelen biri Bizans’a, üçü de 
Venedik’e ait düşman filolarının 
Türk donanmasına zayiat vererek 
Haliç’e girmesi eklendi. Silah, 
mühimmat ve yiyecek yüklü 
olan gemilerin Bizans’ın güvenli 
limanına Osmanlı donanmasını 
atlatarak ve hatta kayıplar 
verdirerek girmeyi başarması 
Türk Ordusu üzerinde moralsizlik 
yarattı, Sultan’ı da oldukça üzdü. 
Başarısızlıkta önemli hisseye sahip 
donanma komutanı Baltaoğlu 
Süleyman Bey hemen azledildi. 
Toplanan harp meclisinde 
savaşı sonlandırmak gerektiğine 
dair aykırı sesler bizzat Sultan 
ve kurmayları tarafından 
reddedilerek savaşa devam 
kararı alındı. 

Kara harekâtıyla birlikte 
donanmanın da savaşa dahil 
edilmesi gerekiyordu. 21 
Nisan’dan itibaren başlayan 
hazırlıklar ertesi gün tamamlandı. 
Tophane’den Haliç’e indirilecek 
gemiler için büyük bir işgücü 
tedarik edilmişti. Yollara birbirine 
sıkıca bağlanan ağaçlar konulmuş 
ve bunların üzeri sade, don ve 
zeytinyağı ile yağlanmıştı. Nakil 
için birçok koşum hayvanı da 
hazır halde bekletiliyordu. 

22 Nisan akşamı iki gemi Haliç’e 
nakledildi. Diğer gemiler de 
bunları takip etti ve toplamda 
60’ı aşkın donanma unsuru 
Haliç’e indirildi. Hazırlıklar son 
derece gizli tutulduğundan, 
kimse maksadın ne olduğunu 
anlamamıştı. 23 Nisan 1453 
sabahı Türk donanması Haliç’te 
göründüğünde Bizans askerleri 
ve halkının olanları hayretler 
içerisinde seyrettiği, Bizans’a 
ait tarihî kaynaklarca rivayet 
edilmektedir. Haliç surlarının tek 
katlı ve alçak olması savunmanın 
en zayıf yerinin burası olduğuna 
işaret ettiğinden Sultan’ın izlediği 
bu dâhiyane yolla Bizans asker ve 
sivillerinin moralleri büyük oranda 
kırıldı. Bizans İmparatoru bu 
olanlardan sonra vergi vermek 
şartıyla muhasaranın kaldırılmasını 
istemişse de “Ya İstanbul beni alır, 
ya ben İstanbul’u.” diyen Sultan 
II. Mehmed, kalenin teslimini 
istemişti. 

Fethe Çeyrek Kala: Umumi 
Hücum
26 Mayıs gecesi bütün ordu 
oruç tutmak için emir aldı. 
Fevkalade neşeli ve moralli 
olan Türk Ordusu davul sesleri 
eşliğinde naralar atıyordu. Bizans 
halkı dahil herkes birkaç gün 
içinde toplu hücumun olacağını 
öngörmekteydi. Nihayet 28 
Mayıs pazartesi gecesi, karanlık 
ortadan kalkmadan umumi 
hücumun olacağı müjdelendi. 
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O gece, ordugâhlarında mum 
ve fener ışıkları altında tekbir 
getiren ve secdeye kapanan 
Türk askerleri birkaç saat sonra 
çalacak hücum borusunu 
bekliyorlardı. Geceleyin Padişah 
da uyanmış, abdest alarak iki 
rekât nafile namazı kıldıktan sonra 
şehrin düşmesi için Allah’a dua 
etmişti. Bu yakarış seher vaktine 
kadar devam etti. Sultan, sabah 
namazını kıldıktan sonra kılıcını 
kuşanarak atına bindi. İlk top 
atışları havadaki sessizliği bozdu. 
Ok gibi hareket eden Türk 
askerleri surların kenarına kadar 
yaklaşma fırsatını elde ettiler. Türk 
bandosu harp havaları çalmaya 
başladı. 

Korkunç şekilde başlayan Türk 
hücumu hendekleri kolayca 
aşarak merdivenleri surlara 
dayayabildi. Göğüs göğüse 
yapılan harpte ölüme koşarak 
giden Türk askerleri surlara Türk 
Bayrağı’nı dikti. Şehir, güneş 
doğarken düştü ve asker sel gibi 
açılan gediklerden içeri akın etti. 

Padişah, güvenlik sağlandıktan 
sonra, öğleye doğru Topkapı’dan 
şehre girdi ve ilk iş olarak 
Ayasofya’ya gitti. Büyük mabedin 
önüne geldiğinde atından indi 
ve buraya sığınan halkı korku 
içinde gördü. Ağlayarak ve 
yerlere kapanarak af dileyen 
sivil halka ve papazlara sükût 
etmelerini söyledikten sonra 
patriğe ayağa kalkmasını bildirdi 
ve tarihe geçecek şu sözleri 
ifade etti: “Ben Sultan Mehmed, 
sana ve arkadaşlarına ve bütün 
halka söylüyorum ki bugünden 
itibaren artık ne hayatınız ve ne 
de hürriyetiniz hususunda benim 
gazabımdan korkmayınız”. 

Büyüklüğünü gösteren bu 
cümlelerin akabinde Ayasofya’nın 
önünde sessizlikle durdu ve bu 
muhteşem mabedi hayretle 
inceledi. İmamlardan birine ezan 
okumasını emretti. Kendisi de 
büyük mihrabın önüne giderek ilk 

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

Fetih ve Fatih 
Fatih Sultan Mehmed, tarihin 
kaydettiği önemli devlet 
adamlarından biriydi. Cesaret 
sahibi ve hakiki bir kahramandı. 
İstanbul’un muhasarasında 
Osmanlı donanmasının mağlup 
olduğunu gördüğünde 
şahlanan atını doludizgin 
denize sürmesinde dahi bu 
cesaret görülebilir. Henüz 22 
yaşındaki Sultan, askerleriyle 
surlara hücum ederek büyük 
kahramanlık göstermiş ve İslam 
Peygamberi’nin müjdesine nail 
olmuştu. Mükemmel askerî 
kişiliği yanında aynı zamanda 
üst düzey bir komutandı. Savaş 
öncesi planları bizzat hazırlamış, 
ihtimalleri değerlendirmiş ve 
gerekli tedbirleri almıştı. Kuşatma 
öncesi surları birkaç defa 
dolaşması, planlarını çizmesi, 
zayıf noktaları tespit etmesi 
büyük komutan vasıflarının bir 
tezahürüdür. Henüz 22 yaşında 
bu büyük Türk Sultanı’nın Bizans 
elçisine söylediği şu sözler de 
bu özelliğini teyit eder: “Şimdiki 
Osmanlı Padişahı eslafına 
asla benzemez. Şimdi benim 

iktidarımın vasıl olduğu yerlere 
onların âmâli [emelleri] bile 
yetişememiştir”.

Âlim ve şair kişiliği de Sultan’ın 
derinliğine işaret etmektedir. 
En büyük vezirler huzuruna 
titreyerek geldiklerinde, 
bir âlimin onunla yanyana 
oturduğunu görmeleri ulemaya 
gösterdiği saygının bir delilidir. 
Akşemseddin, Molla Gürânî, 
Molla Hüsrev ve diğerleri 
onun iltifatına mazhar olan 
ulemadandır. 

Merhameti de büyüklüğüne 
yakışır cinstendi. Kendisine 
uzun süre direnen İstanbul şehri 
ve ahalisine karşı gösterdiği 
affedicilik takdire şayandır. Kılıç 
gücüyle fethedilen şehrin İslami 
teamüllere göre yağmasının 
caiz olması ve askerlere 3 
gün yağma hakkı verilmesine 
rağmen herhangi bir tahribat 
olmamış, kısa sürede şehrin 
güvenliği sağlanmıştı. Sultan, 
alınan esirler arasında komutanlar 
ve yüksek devlet memurları, 
huzuruna getirildiğinde onlara 
iltifat etmiş ve çoğunun fidyesini 
bizzat ödemek suretiyle serbest 
bıraktırmıştı. 

Büyük Komutan, şehrin imarı 
için de emirler buyurmuş, 
mevcut bina ve abidelere zarar 
verilmemişti. Ayasofya’daki bir 
taşı tahrip eden askeri Fatih Sultan 
Mehmed’in tedip ettirmesi tarihî 
kayıtlarla sabittir. 

Sonuç olarak İstanbul’un 
fethini dünyada çığır açan bir 
hadise olarak değerlendirmek 
mümkündür. Osmanlı Devleti 
bu fetihle iki kıtadaki topraklarını 
birleştirmiş, stratejik önemi haiz 
bu yeri alarak İslam’ın gücünü 
tüm dünyaya göstermişti. Yapılan 
imar faaliyetleri ile şehre kısa 
sürede İslam’ın damgası vuruldu. 
Sanat eserleri, abideler inşa edildi 
ve İstanbul eskisinden daha fazla 
şöhret ve haşmete kavuştu.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstanbul'un 
Fethi'nin 568'inci yıl  

dönümü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı.

Şentop'un mesajı şöyle:

"Mekke’nin, Medine’nin ve 
Kudüs’ün kardeşi;

Kralların, Meliklerin rüyalarına 
giren, hayallerini süsleyen Cihanın 
İncisi;

Nedim’in “Bu şehr-i Sitanbul ki 
bî-misl ü bahâdır/ Bir sengine 
yek-pâre Acem mülkü fedâdır/ 
Bir gevher-i yek-pâre iki bahr 
arasında/ Hurşîd-i cihan-tâb 
ile tartılsa sezadır.” diyerek bir 
taşına Acem ülkesini fedâ ettiği, 

güzellikte benzersiz, iki deniz 
arasında tek bir inci, cihanı 
aydınlatan bir güneş;

Yahya Kemal’in sevmediği hiçbir 
yer bulunmayan, yedi tepeli Aziz 
İstanbul;

Şairlerin, yazarların ilham kaynağı, 
birçok esere konu olmuş 
ve hepsinin üstünde Sevgili 
Peygamberimiz’in müjdesine 
konu olmuş, bu sebeple bir  
İslam şehri olması için fethe  
kadar birçok sefer ve kuşatmaya 
şahit olmuş, bağrında 
Mihmandar-ı Resul’ü ve birçok 
sahabeyi barındıran kutlu şehir;

Ve nihayet büyük cihan  
padişahı, çağ açıp çağ kapatan, 
sultanlar sultanı Fatih Sultan 

Mehmed’in Hz. Peygamber’in 
müjdesine nail olmak maksadıyla 
568 yıl önce 53 gün süren 
kuşatma sonrası 29 Mayıs 
günü atının üstünde bütün 
ihtişamıyla Topkapı’dan girdiği 
şehir;

Seni fetheden kumandan ne 
güzel kumandan, seni fetheden 
ordu ne güzel ordudur. Seni  
bize yâr eden, bizi sana âşık 
eden Cenab-ı Hakk’a sonsuz 
hamd-ü senalar.

İlelebed bir Türk ve İslam şehri 
olarak kalacak İstanbul’un  
fethinin 568. Yıldönümünü  
tebrik ediyor, Cenab-ı Hak’tan  
bu aziz millete nice hayırlı  
fetihler nasip etmesini niyaz 
ediyorum."

İLELEBET TÜRK VE İSLAM ŞEHRİ 
OLARAK KALACAK
YEDİ TEPELİ AZİZ İSTANBUL’UN
FETHİNİN 568. YILI KUTLU OLSUN
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şair, 
yazar ve düşünür Necip 
Fazıl Kısakürek'i, vefatının 
38. yılında andı.

Şentop, 25 Mayıs’ta 
sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı 
paylaşımda, "Şiirimizin ve 
fikir dünyamızın nesilleri 
etkilemiş öncü ismi, 
Büyük Doğu fikriyatının 
mimarı ve Türkiye'nin 
aslına rücu yolunun 
çilekeşi, üstat Necip Fazıl 
Kısakürek'i, vefatının  
38. seneidevriyesinde 
rahmet ve şükranla 
anıyorum. Ruhu şad, 
gayreti makbul olsun." 
ifadesini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 
VEFATININ 
38. YILINDA 
NECİP FAZIL 
KISAKÜREK’İ 
ANDI



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
vefat eden yazar Emine 

Işınsu Öksüz için taziye mesajı 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
5 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesajında, 
“Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf 
Dağı’nın Ardında ve Çiçekler 
Büyür gibi kıymetli eserleriyle 
büyük katkılar sunan yazar  
Emine Işınsu Hanımefendi’nin 
vefatını derin bir teessürle 
öğrendim. Kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine ve yakınlarına 
sabırlar diliyorum. Mekânı cennet 
olsun.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
geçirdiği ameliyat sonrası 
koronavirüse yakalanan 

sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin 
Emin Öztürk’ün vefatı nedeniyle 
taziye mesajı yayımladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
6 Mayıs’ta sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesajında 
“Yazar, eğitimci ve radyocu olarak 
çocuk edebiyatımıza ve yayın 
dünyamıza değerli hizmetler 
veren Hüseyin Emin Öztürk’ün 
kovid sebebiyle vefatını üzüntüyle 
öğrendim. Ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum. Allah rahmet 
ve mağfiret etsin.” ifadelerini 
kullandı. 

EMİNE IŞINSU 
ÖKSÜZ 

HÜSEYİN EMİN 
ÖZTÜRK

TBMM Başkanı Şentop, 
Millî Nizam Partisi ve 
Millî Selamet Partisi 

kurucularından Süleyman 
Karagülle için taziye mesajı 
yayımladı.

Şentop, 24 Mayıs’ta sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Millî Nizam Partisi 
ve Millî Selamet Partisinin 
kuruluşunda yer alan, âdil düzen 
teorisyenlerinden, fikir adamı, 
düşünür ve yazar Süleyman 
Karagülle Hoca’nın vefat ettiğini 
derin bir üzüntüyle öğrendim. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN 
KARAGÜLLE

ESKİ DEVLET BAKANI CEMİL ERHAN  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan 6 Mayıs’ta vefat etti. Erhan 7 Mayıs’ta Ağrı’da düzenlenen törenle son 
yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erhan'ın ailesi ve 
yakınları katıldı.

Cemil Erhan 1938’de Balıkesir’in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren 
Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, serbest avukatlık yaptı. 

Ağrı’dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. Erhan, 
evli ve 3 çocuk babasıydı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, YAZAR CEMİL MERİÇ’İ ANDI
“Bu Ülke’nin ilminde mütebahhir, arayışında mütecessis fikir işçisi, kültür hayatımızın sabırlı ve gayretli 
kalemi, yerli düşüncenin tesisi yolunda birçok nesli derinden etkilemiş Cemil Meriç’i vefatının 34’üncü 
yıldönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum.”



MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK

ESKİ CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ SELAHATTİN 
BABÜROĞLU İÇİN TBMM’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger 
için 22 Mayıs’ta Mecliste cenaze töreni düzenlendi. TBMM 
Şeref Kapısı önündeki törene, Göğüsger’in ailesi ve yakınlarının 

yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milletvekilleri, TBMM bürokratları ve 
personeli katıldı. Göğüsger’in naaşı, Ankara Ahmet Efendi Camisi’nde, 
öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka 

Mezarlığı’nda defnedildi. 1940 yılında Kırşehir’de doğan Göğüsger, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 genel seçimlerinde ANAP’tan  
18. dönem Kırşehir Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katılan Şevki Göğüsger, 1997-2000 
yılları arasında RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.

TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Babüroğlu'nun ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, 

milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı. Selahattin 
Babüroğlu'nun naaşı, 7 Haziran’da Kocatepe Camisi'nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığı'nda 
defnedildi.

1923 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Babüroğlu, İller Bankası 
Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
yaptı. Babüroğlu, Ulaştırma Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundu, Cumhuriyet Senatosu 
Üyeliğine seçildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN UYSAL,  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 
3 Mayıs’ta yaşamını yitiren Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü 
ve 26. dönem Karabük Milletvekilli Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 

memleketi Konya Ereğli’de toprağa verildi. Cenaze törenine, Uysal’ın 
yakınları ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra AK 

PARTİ Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK PARTİ Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK PARTİ Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK PARTİ Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da katıldı. AK PARTİ’den 26. dönem Karabük Milletvekili 
olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Uysal için başsağlığı mesajı yayımladı.
Paylaşımında TBMM Başkanı Şentop, “Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 26. dönem Karabük 
Milletvekilli, kıymetli ilim adamı, değerli arkadaşımız Prof. Dr. Burhanettin Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine 
başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. 

GÖĞÜSGER İÇİN MECLİSTE CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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11. Dönem Konya Milletvekili

Sabahattin SAYIN
(1923 - 07.05.2021)

20, 21. Dönem Adıyaman Milletvekili

Mahmut BOZKURT
(1947 - 30.06.2021)

16. Dönem İstanbul Milletvekili

Zeki Turgut EROĞLU
(1936 - 03.05.2021)

12, 13, 14, 15, 16. Dönem Bolu Milletvekili
15. Dönem Millet Meclisi Başkanvekili
43. Hükümet Gümrük ve Tekel Bakanı

Ahmet ÇAKMAK
(1931 - 21.05.2021)

12, 13, 14, 15, 17, 18. Dönem Kastamonu Milletvekili

Hüseyin Sabri KESKİN
(1926 - 16.05.2021)

17. Dönem İzmir Milletvekili

Ahmet SÜTER
(1928 - 14.06.2021)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

19 MAYIS  
ATATÜRK’Ü ANMA,  

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
KUTLU OLSUN




