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Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen  
15 Temmuz 2016’nın üzerinden 5 yıl geçti. 

Sokağa dökülen genci, yaşlısı, kadını, erkeği, milyonlar 
vatanına ve bayrağına sahip çıkmanın mücadelesini verirken, 

tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir destan yazıldı o gece. 

Millet, “Türkiye geçilmez.” dedi. 

Aziz vatan uğruna canlarını feda eden  
şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

15 TEMMUZ  
DESTANI  

5. YILINDA

DEMOKRASİ NÖBETİ  
HİÇ BİTMEYECEK
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15 TEMMUZ  
DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ
15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü ve  
o destansı mücadelenin 
kahramanları darbe 
girişiminin 5. yılında tüm 
Türkiye’de törenlerle 
anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla TBMM 
15 Temmuz Şehitler 
Anıtı’nda, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü dolayısıyla tören 
düzenlendi. TBMM’de 
düzenlenen törende 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
bombanın düştüğü alana 
karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Töreni’ne katılmak üzere TBMM’ye gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası’nı selamladıktan sonra tören alanına geçti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende TBMM Camisi İmam Hatibi Kurrâ Hafız Mehmet 
Göregen Kur’an-ı Kerim okudu. Daha sonra TBMM Camisi İmam Hatibi Ahmet Yedekçi tarafından 
dua edildi.
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Törene şehit yakınları ve 
gaziler ile Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, AK PARTİ Genel 
Başkanvekilleri Binali Yıldırım 
ile Numan Kurtulmuş, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 
Sayıştay Başkanı Metin Yener, 
TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, 
Süreyya Sadi Bilgiç ile Nimetullah 
Erdoğmuş, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ 
Parti TBMM Grup Başkanı İsmail 
Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın ve milletvekilleri 
katıldı.

Törende, TBMM’nin misafiri olarak 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, 
Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi ile 
Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
ve Parlamentolararası İlişkiler 
Komitesi heyeti de yer aldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop birer konuşma gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI  
ERDOĞAN:  
“TÜRKİYE GEÇİLMEZ”

Cumhurbaşkanı ve AK 
PARTİ Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
15 Temmuz şehitlerinin; 
Bedir’den Çanakkale’ye, 
İstiklal Harbi’nden Kıbrıs 
Barış Harekâtı’na, terörle 
mücadeleden yurt dışı 
operasyonlarına, bütün 
bunlarla birlikte batıla, zalime 
ve küfre karşı yürütülen hak 
mücadelesinin günümüzdeki 
temsilcileri olduğunu söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 
Temmuz, milletin, millî iradenin, 
demokrasiye gönül verenlerin 
zaferidir.”

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü kapsamında 
TBMM’deki 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı’nda düzenlenen anma 
töreninde konuşan Erdoğan, 
sözlerine ülkenin bekası, milletin 
istiklali uğruna can veren 
kahraman şehitlere Allah’tan 
rahmet niyaz ederek başladı.

Vatan ve millet için mücadele 
ederken gazilik mertebesine 
erişmiş tüm gazilere sağlıklı, 
uzun ömürler dileyen Erdoğan, 
“Özgürlüğüne, ezanına, 
bayrağına, vatanına, devletine, 
geleceğine sahip çıkan milletimin 
tüm fertlerine şahsım, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi.

Fedakârlıklarıyla o karanlık 
geceyi millet ve demokrasi 
için kardan aydınlık bir sabaha 
kavuşturan yiğitlerin hakkının asla 
ödenemeyeceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
 “O gece çıplak elleriyle tankları 
durduran, ölüm kusan silahlara 
meydan okuyan cesaret 
abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. 
O gece yurdu yaşatmak için 
can veren, ama canından aziz 
bildiği vatanından vazgeçmeyen 
kahramanların haklarını 
ödeyemeyiz.” diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerinin;  
Bedir’den Çanakkale’ye, 
İstiklal Harbi’nden Kıbrıs Barış 
Harekâtı’na, terörle mücadeleden 
yurt dışı operasyonlarına, bütün 
bunlarla birlikte batıla, zalime 
ve küfre karşı yürütülen hak 
mücadelesinin günümüzdeki 
temsilcileri olduğunu dile  
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Onlar tarihiyle büyük, 
değerleriyle büyük, vicdanı, 

merhameti, adaletiyle büyük bir 
milletin gözbebekleridir. Her  
kim bunu gölgelemeye 
çalışıyorsa ülkesine, milletine, 
hepsinden önemlisi o gece 
kanlarıyla destan yazan aziz 
şehitlerimize ihanet ediyor 
demektir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Hiç kimsenin, özellikle  
Meclis çatısı altında görev 
yapanların, 15 Temmuz 
gecesi milletin verdiği şanlı 
mücadeleyi önemsizleştirmeye 
hakkı olmadığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“15 Temmuz, milletin, millî 
iradenin, demokrasiye gönül 
verenlerin zaferidir. 15 Temmuz 
hakkın batıla, adaletin zulme, 
istiklalin istiskale galip gelmesinin 
adıdır. 

Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişi 
ile hem bir darbe girişimini 
püskürtmüş hem de ülkemizi 
teslim almayı hedefleyen bir işgal 
teşebbüsünü engellemiştir.  
Genci yaşlısıyla bu millet 
Türkiye’nin geçilmez olduğunu 
tüm dünyaya bir kez daha 
göstermiştir. 

Türk milleti sokakta istiklalini 
korurken milletin vekilleri de  
bu yüce çatı altında demokrasiye, 
millî iradeye sımsıkı sahip 
çıkmıştır. 

Milletvekillerimiz,  
Gazi Meclisin şanına yaraşır 
bir şekilde, tepelerine atılan 
bombalara rağmen, halkın 
emanetini yere düşürmemiştir. 

Bu vesileyle o gece engelleri 
aşarak, tankların çevresinden 
dolanarak, namluların ucundan 
yürüyerek TBMM’ye gelen 
ve milletin vekili olmanın 
sorumluluğunu bihakkın yerine 

getiren herkese şahsım, milletim 
ve ülkem adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Tarih, 15 Temmuz gecesi yaşanan 
diğer kahramanlıklar gibi Gazi 
Meclisimizin çatısı altında 
sergilenen bu dayanışmayı da 
altın harflerle yazacaktır. 

Nasıl İstiklal Harbimizi sevk 
ve idare eden Büyük Millet 
Meclisimizin üyeleri aradan 
geçen bir asra rağmen halen 
hayırla yâd ediliyorsa, yeni 
Türkiye’nin istikbal mücadelesinin 
önderleri de inşallah hep şükran 
ve minnetle anılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, özellikle Türk 
siyasetinin 84 milyonu 
ilgilendiren meselelerde millî 
mutabakat ruhuyla hareket 
etmesi gerektiğine olan 
inancını dile getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bugün 5. 
seneidevriyesini  
idrak ettiğimiz 15 Temmuz 
destanı hepimizin ortak gurur 
kaynağıdır. 

Türk’üyle, Kürd’üyle, Çerkez’iyle, 
Alevi’siyle ve Sünni’siyle,  
hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla 
Türkiye, 84 milyonun tamamının 
ortak yurdu, ortak yuvasıdır.”

15 Temmuz Demokrasi ve  
Millî Birlik Günü’nün Türkiye,  
millet ve demokrasi için hayırlara 
vesile olmasını temenni eden 
Erdoğan, aziz şehitlere  
Allah’tan rahmet, şehit  
yakınlarına başsağlığı, gazilere 
sağlık ve afiyet niyaz ettiğini 
söyledi. 

“Türkiye geçilmez.” diyen 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
“İstiklaline ve istikbaline sahip 
çıkan milletimin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum.”  
şeklinde konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“15 Temmuz siyasi bir tartışma 
başlığı değil, milletimizin varlık 
yokluk mücadelesidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla TBMM 
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda, 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü dolayısıyla tören 
düzenlendi. Törende, Erdoğan ve 
Şentop, bombanın düştüğü alana 
karanfil bıraktı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından tören, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua 
edilmesiyle sürdü.

Mustafa Şentop, buradaki 
konuşmasında, Türkiye’ye yönelik 
en kirli ve yıkıcı tertiplerden birisi 
olarak tarihe geçen, milletin 
kararlılığı ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dirayetli liderliğiyle mağlup 
edilen 15 Temmuz hain darbe 
ve işgal girişiminin 5’inci yılının 

idrak edildiğini söyledi. Bu 
hain ve kanlı tertibin mağlup 
edilmesi için canlarını feda eden 
şehitlere Allah’tan rahmet, o 
gece yaralanan gazilere sıhhat 
ve hayırlı ömür dileyen Şentop, 
15 Temmuz darbe girişiminin, 
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en 
hain saldırılardan biri olduğunu 
dile getirdi.

Darbe girişimindeki saldırının 
doğrudan hedef aldığı, millî 
iradenin tecelligâhı TBMM’de 
bulunduklarını hatırlatan Şentop, 
darbecilerin, 15 Temmuz 
gecesi Meclisi bombalayarak 
millet iradesini hedef aldıklarını 
gösterdiklerini ifade etti.

Meclise yönelik bombalı 
saldırının şaşırtıcı olmadığını, 
geçmişte de bütün darbelerin 
ilk hedefinin TBMM olduğunu 
anımsatan Şentop, “15 Temmuz 
darbe girişiminin diğerlerinden 
farkı, Gazi Meclisin doğrudan 
hedef alınması, milletten 
gasbedilmiş uçaklarla bu yüce 

mekânın bombalanmış olmasıdır. 
Sergiledikleri bu vahşetle 15 
Temmuz’u gerçekleştirenler, 
kendilerinden önceki 
darbecilerden çok daha ileriye 
gitmişlerdir.” dedi.

Şentop, o dönemde TBMM 
Başkanı olan İsmail Kahraman 
başta olmak üzere, 15 Temmuz 
gecesi yüce Meclis bombaların 
hedefi haline gelmişken Meclisi 
terk etmeyen, mukaddes bir 
emaneti savunma şuuruyla 
direnen, milletiyle birlikte ihanete 
geçit vermeyen, parti ayrımını bir 
tarafa bırakıp darbeye karşı duran 
her milletvekiline şükranlarını 
sundu.

O gece darbeci çeteye karşı 
cesaretle ve dirayetle hareket 
eden, darbecilerin gasbettiği, 
milleti bombalayan uçak ve 
helikopterler için “vur” emri veren 
Başbakan Binali Yıldırım’ı hürmetle 
selamladığını belirten Şentop, 
“Şurası açıktır ki hem Mecliste 
hem de illerinde o darbe 
girişimine karşı duran milletvekili 
arkadaşlarımız, Gazi Meclisin 
şanına ve mirasına ne kadar layık 
olduklarını göstermişlerdir.” diye 
konuştu. Türk milletinin tarihinin, 
benzerine az rastlanılacak 
kahramanlıklarla, şanlı cesaret 
örnekleriyle dolu olduğunu 
belirten Şentop, “Şüphesiz ki 
bu şanlı tarihle iftihar ediyor, 
aziz milletimizin yeniden büyük 
hamleler devrine girdiğini büyük 
bir memnuniyetle görmekten 
ötürü gurur duyuyoruz. Fakat 
maalesef tarihimizde çeşitli 
sebeplerle en çok da siyasi 
ihtiraslarından ötürü millet 
ve vatan düşmanlarıyla iş 
birliği yapacak ölçüde alçalan 
hainler olduğunu da biliyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 
bastırılması ve devlete sızan 
kökü dışarıda unsurların 
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temizlenmesi ile Türkiye’nin 
ardı ardına hamleler yaptığını, 
gerçek yüzleri artık bilinen FETÖ 
unsurlarından temizlenmenin 
Türkiye’yi rahatlattığını vurgulayan 
Şentop, “Türkiye’nin adli, askerî ve 
mülki bürokrasisine sızmış FETÖ 
aparatı yerinden söküldükçe 
Türkiye millî hedeflerine doğru 
daha emin ve kararlı adımlar 
atmaya başlamıştır. Gayrimillî 
bir akla dayanan 15 Temmuz 
darbe girişimi bastırıldıktan 
sonra Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta 
gerçekleştirdiği terörle mücadele 
operasyonları, sınırlarımız içindeki 
terör unsurlarını bitme noktasına 
getiren kararlı mücadele, Doğu 
Akdeniz ve Libya’da yürütülen 
millî politikalar, 15 Temmuz 
sonrasında FETÖ’ye karşı 
yürütülen mücadelenin ne kadar 
gerekli ve hayati olduğunun 
ispatıdır.” dedi.

FETÖ ile mücadelenin, bundan 
sonra da yalnızca FETÖ’ye karşı 
değil, bütün terör örgütlerine 
ve Türkiye düşmanı yapılara 
karşı artan bir kararlılıkla 
sürdürüleceğini söyleyen Şentop, 
şöyle konuştu: 

“Bu mücadeleyi zayıflatmak, 
itibarsızlaştırmak ve hafifletmek, 
esasen Türkiye’ye suikast mânâsı 
taşır. 

Türkiye’deki darbecilerin ve 
destekçilerinin ayırt edici 
vasfı, hiçbir bakımdan millî 
olmamalarıdır. 

Bu kimseler ve kesimler, ayağı 
Türkiye’ye basan, işleyişi ve 
istikameti Türkiye’ye ayarlı 
bir siyaset tarzını daima 
reddederler. Gayrimillî oldukları, 
bir ihanet tezgâhının parçası 

haline geldikleri anlaşılmasın 
diye de millî siyaset güdenleri 
maceracılıkla, dünyadan 
kopmakla itham ederler. Şunu 
bir kez daha ve sarahaten 
beyan edelim ki Türkiye 
dünyanın bütün devletleriyle her 
meselede müzakere yürütecek, 
karşılaştığı zorlukları kendi iradesi 
doğrultusunda çözecek güce, öz 
güvene ve müktesebata sahiptir.”

Şentop, “15 Temmuz siyasi bir 
tartışma başlığı değil, milletimizin 
varlık yokluk mücadelesidir. 
Kalbi ve zihni Türkiye’den yana 
olan, kâfi miktarda izana sahip 
herkesin teslim ve tespit edeceği 
hakikat şudur ki bu darbe girişimi 
Türkiye’ye yönelik dış destekli 
bir işgal hareketidir. Şükür ki 
kararlı bir liderlikle ve milletimizin 
destansı direnişiyle mağlup 
edilmiştir.” dedi.

“5. YILINDA FOTOĞRAFLARLA  
15 TEMMUZ”

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü dolayısıyla 
TBMM’de “5. Yılında 
Fotoğraflarla 15 Temmuz” 
sergisi açıldı, 15 Temmuz 
gecesi TBMM’de görev yapan 
basın mensuplarına günün 
anısına hediye takdim edildi.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
himayesinde Şeref Holü’nde 
gerçekleştirilen program, 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz anısına hazırlanan 
kısa film gösteriminin 
ardından 15 Temmuz gecesi 
ikinci kez “gazi” unvanı alan 
TBMM’de görev yapan 
muhabir, kameraman ve foto 
muhabirlerine hediye takdim 
edildi.

TBMM Başkanı Şentop, 
gazetecilere plaket verdi, 
kendileriyle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Daha sonra 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi 
gecesinde Mecliste çekilen 
fotoğrafların yer aldığı “5. 
Yılında Fotoğraflarla 15 
Temmuz” sergisi gezildi.

Programa, Meclis 
Başkanvekilleri Süreyya 
Sadi Bilgiç, Nimetullah 
Erdoğmuş, AK PARTİ Grup 
Başkanı Naci Bostancı, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Akif 
Çağatay Kılıç, Azerbaycan 
Millî Meclisi Dışişleri ve 
Parlamentolararası İlişkiler 
Komitesi Başkanı Samad 
Seyidov ve beraberindeki 
heyet ile milletvekilleri  
katıldı.
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“5. YILINDA 15 TEMMUZ PANELİ”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
15 Temmuz’un siyasi iktidara, 
devlete karşı değil, tam tersine, 
devletin, siyasi iktidarın, 
anayasal düzenin yanında 
durmak için gerçekleştirilen 
bir halk hareketi olduğunu 
belirterek, bu yönü itibarıyla 
15 Temmuz’un biricik olduğunu 
söyledi.

Mecliste düzenlenen “5. Yılında 
15 Temmuz Paneli”nin açılışında 
konuşan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 15 Temmuz 
gecesi şehit olan 251 kişiyi 
rahmetle andığını, çünkü o 
geceyi mânâlandıran, ruh veren, 
onu kıymetlendiren şeyin büyük 
ölçüde şehitlerin akıttığı kan 
olduğunu dile getirdi. Şentop, 
2 binin üzerindeki gaziye de 
Allah’tan şifalar ve uzun ömür 
diledi.

15 Temmuz’un iki boyutundan 
birisinin bu girişimin hain ve 
alçak bir darbe teşebbüsü 
niteliği; diğer boyutunun ise 
bu teşebbüse karşı milletin 
gösterdiği kararlılık, cesaret 
ve fedakârlık olduğunu dile 
getiren Şentop, “Bir taraftan, 
cereyan eden o hadiseye 
dikkat çekmek, onu hatırlamak, 
onu unutturmamaya çalışmak 
önemli ama, bir taraftan da 
onun kadar, hatta daha fazla 
önemli olan, milletimizin ona 
karşı göstermiş olduğu duruş 
ve tavırdır. Bu ikincisi bizim 
geleceğimiz bakımından çok 
daha önemli, bize büyük ümit 
ve öz güven verici bir tablodur.” 
dedi. Dünyada halk hareketlerinin 
her zaman siyasi iktidara, 
devlete karşı gerçekleştiğini 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
“15 Temmuz bunun istisnasıdır. 
15 Temmuz siyasi iktidara, 
devlete karşı değil, tam 
tersine devletin, siyasi iktidarın, 

anayasal düzenin yanında 
durmak için gerçekleştirilen 
bir halk hareketiydi. Bu yönü 
itibarıyla 15 Temmuz biriciktir.” 
değerlendirmesini yaptı.

Darbe teşebbüsünde hedef 
alınanın, milletin bizatihi kendisi 
olduğunu dile getiren Şentop, 
milletin bunun farkında olduğunu 
ve kendisini temsil eden  
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi gibi mekânları bilhassa 
koruma altına alma hissiyatı 
içinde hareket ettiğini kaydetti. 
TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğiyle başlayan 
sürecin, millet iradesini gerçek 
mânâda iktidara yansıtma 
gayretiyle yürütüldüğünü söyledi.

Bu durumun ortaya konan 
kararlılık sayesinde başarılı 
olduğunun altını çizen Şentop, 
“27 Nisan’da e-muhtıraya 
verilen cevap böyle bir cevaptı. 
Bunun millete yansıması da bir 
şeylerin değiştiğinin görülmesi 
oldu. Millet, oyu ile bir şeyleri 
değiştirebileceğini gördü. 
Siyasete, siyasal iktidara, anayasal 
düzene, devlete sahip çıkmaya 
başladı.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, herkesin 
hayatında gurur duyduğu olaylar 
olduğunu belirterek, kendi 
hayatında en onur ve gurur 
duyduğunun tekrarlanmamasını 
diledi. 

Ünüvar, “Çünkü en onur 
duyduğum gün, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi esnasında 
bu Gazi Meclisin çatısı altında 
bulunmaktı.” dedi.

Milletvekillerinin o gece Meclise 
gelerek Meclisi koruduklarını 
dile getiren Ünüvar, “Bombalar, 
silahlar vardı ama korku yoktu. 
Türkiye adeta o gece topyekûn 
adeta yeniden dirilmişti.” 
ifadelerini kullandı.

Panelin ikinci oturumunda, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan İşgüzar, 24 Televizyonu 
Parlamento Muhabiri Nagehan 
Akbulut Varol ile Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği Başkanı 
(TFMD) ve Hürriyet Gazetesi Foto 
Muhabiri Rıza Özel, FETÖ’nün 
15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimi sırasında TBMM’de görev 
başındayken yaşadıklarını anlattı.
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MECLİSTE “15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ NÖBETİ”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca 81 ilden Ankara’ya 
getirilen millî sporcularla,  
15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü kapsamında Mecliste 
gerçekleştirilen “Demokrasi 
Nöbeti”ne katıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişiminin 5’inci yılı 
olduğunu hatırlatan TBMM 
Başkanı Şentop, “Biz 15 Temmuz’u 
yalnızca askerî bir kalkışma, bir 
araya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri 
içindeki bazı kendini bilmez 
kişilerin, hainlerin bir kalkışması, 
isyanı olarak değerlendirmiyoruz; 
aslında bunu daha doğru bir 
ifadeyle Türkiye’ye yapılan bir 
saldırı, bir işgal teşebbüsü olarak 
değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin, bağımsız politikalar 
üretmeye, yalnızca milletin 
çıkarlarını düşünerek hareket 
etmeye kalktığında, bu tür 
müdahalelerin yaşandığını 
söyleyen TBMM Başkanı Şentop, 
“Türkiye’de 12 Eylül 1980’de 
darbe olduğunda, dönemin ABD 
Başkanı Jimmy Carter; kendisi 
tiyatroda bir oyun seyrederken, 
CIA’in Türkiye masasının başındaki 
şahıs, ‘Türkiye’de askerî bir darbe 
oldu.’ diye bilgi veriyor. Carter, 
kafasını çevirerek, ‘Kim yaptı?’ 
diye soruyor. ‘Bizim çocuklar.’ 
karşılığını alıyor. 

Carter, daha sonra kafasını 
tekrar oyuna doğru çeviriyor ve 
izlemeye devam ediyor. 

Bu, çok önemli bir ifade. 
Türkiye’de yapılan bütün 
darbeleri milletin çocukları değil, 
onların çocukları yapmıştır.” 
ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz, yaşadığımız en kirli 
ve en hain darbe teşebbüsüdür.” 
diyen Şentop, bütün darbelerin, 
darbe teşebbüslerinin ve 
müdahalelerin bir uluslararası 
saldırı olduğunu belirtti.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişimini de buna örnek 
gösteren Şentop, şöyle konuştu:

“15 Temmuz, yalnızca başıbozuk 
birkaç askerin bir araya gelerek 
gerçekleştirdiği bir teşebbüs 
değil. Türkiye’yi bağımlı hale 
getirmek, bağımsız, yalnızca 
milletimizin çıkarına olan 
politikalar üretmesini engellemek, 
uzaktan kumandayla yönetmeye 
çalışmak istiyorlardı.  
Milletimiz buna müsaade 
etmedi; ama bu kolay olmadı. 
1960’tan itibaren maruz kalınan 
bütün darbeler, milletimizin 
kalbinde, yüreğinde, zihninde, 
hafızasında çok derin izler 
bıraktı. O zaman milletimiz, 
darbelere karşı direnebilecek, 
onları alt edebilecek gücü, bilinci 
kendisinde bulamamıştı, ama  
15 Temmuz’da bu gücü buldu.”
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, “15 Temmuz gecesi ikinci bir 
İstiklal Harbi’ni yaşadık. Bu mücadelenin en ön 
safında gençlerimiz vardı.” dedi. Darbecilerin, 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçakla 
Meclisi bombaladığını hatırlatan Kasapoğlu, 
“Topla, tüfekle, zorbalıkla geldiler. Her şeyin 
planını yaptılar, fakat bu aziz milletin çelikten 
sinesini hesap edemediler. İnsanlık tarihinin en 
büyük, güçlü sivil direnişlerinden biriyle karşı 
karşıya kaldılar.” diye konuştu.

Demokrasi nöbeti, şehitler için Kur’an-ı Kerim 
okunması ve hatim duası edilmesinin ardından 
sona erdi.

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARETİ”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitliği’ni ziyaret ederek, 
şehitlerin kabrine karanfil 
bıraktı.

Karşıyaka Mezarlığı’nda 
bulunan 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitliği’ndeki anma töreni 
Kur’an-ı Kerim okunması ile 
başladı. Dua edilmesinin 
ardından TBMM Başkanı Şentop, 
tek tek ziyaret ettiği kabirlere 
karanfil bıraktı. TBMM Başkanı 
Şentop, burada Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde tankların 
üzerine çıkan ve darbecilerin 
açtığı ateş sonucu şehit olan 
Volkan Canöz’ün ailesi ile de 
sohbet etti.

Daha sonra Polis Şehitliği’ne 
geçen TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
okunan duaların ardından  
15 Temmuz’da şehit olan polislerin 
mezarlarına çiçek bıraktı.
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“VATAN BİZİM 15 TEMMUZ” 
FOTOĞRAF SERGİSİ

Anadolu Ajansı muhabirleri 
tarafından hazırlanan “Vatan 
Bizim 15 Temmuz” Fotoğraf 
Sergisinin açılışı 14 Temmuz’da 
gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Bugüne kadar yaşadığımız 
türden bir anlayışla millet 
iradesine doğrudan kasteden 
bir hamle yapma imkânı 
Türkiye’de kalmamıştır. Buna 
millet müsaade etmez ve millet 
bu işin esas sahibi olduğunu artık 
göstermiştir.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Galata Köprüsü’nde 
Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 
tarafından 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında çekilen 
fotoğraflardan oluşan serginin 
açılışını yaptı.

Serginin ve buna benzer 
başka, 15 Temmuz’u hatırlama 
ve hatırlatma faaliyetlerinin 
çok önemli ve kıymetli 
olduğunu ifade eden Şentop, 
15 Temmuz’un Türkiye’ye 
yönelik bir işgal teşebbüsü 
olduğunu söyledi. Şentop, “Bir 
saldırıydı. Ben bütün askerî 
darbe ve müdahalelerin sadece 
Türkiye’de değil, bütün dünyada, 
bir uluslararası saldırı olduğu 
kanaatindeyim.” dedi. Türkiye’de 
devletin milleti anlayışından, 
milletin devleti anlayışına 
geçtiklerini anlatan Şentop, 
bu sebeple 15 Temmuz’da bir 
müdahale teşebbüsü ortaya 
çıkınca Cumhurbaşkanı’nın 
liderliğinde insanların sokaklara, 
meydanlara çıktığını söyledi.

Türkiye’nin devlet-millet 
bütünleşmesini gerçekleştirdiğine 
ve devleti, milletin devleti haline 
getirdiğine dikkat çeken Şentop, 
şunları kaydetti: “Bundan sonra 

bu anlamda bir korkumuz, 
endişemiz olamaz. Şüphesiz 
zaman zaman birtakım eşkıyalık, 
tırnak içerisinde söylüyorum. 
İsterse kamu görevlisi olsun... Bazı 
eşkıyalık faaliyetleri, teşebbüsleri 
olabilir; bunlar halledilir, bastırılır; 
ama bugüne kadar yaşadığımız 
türden bir anlayışla millet 
iradesine doğrudan kasteden bir 
hamle yapma imkânı Türkiye’de 
kalmamıştır. Buna millet müsaade 
etmez ve millet bu işin esas sahibi 
olduğunu artık göstermiştir.”

Bu bakımdan 15 Temmuz’un 
önemli olduğunu vurgulayan 
Şentop, o gece Türkiye’ye 
yönelik saldırının ne kadar hain 
bir saldırı olduğunu şu anda 
detayları ortaya çıktıkça daha net 

gördüklerini ifade etti. Fotoğraf 
sergisinin, o gece yaşananları 
zihinlerde canlandırdığını 
kaydeden Şentop, genç 
kuşaklara bunların hatırlatılması 
gerektiğini ve millî şuurun ancak 
bu şekilde oluşturulabileceğini 
belirtti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Vatan Bizim  
15 Temmuz” temalı fotoğraf 
sergisinin açılışına İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
İstanbul Merkez Komutanı 
Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, 
İstanbul Emniyet Müdürü  
Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız  
katıldı.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2021 13



 “15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
MÜZESİ” AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe 
girişiminin özel ses ve görsel 
efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz 
Demokrasi Müzesi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
karşısında inşa edilen müzeye 
beraberindekilerle yürüyerek 
geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 
ettiği duanın ardından Erdoğan 
ve beraberindekiler kurdele 
keserek açılışını gerçekleştirdikleri 
müzeyi gezdi.

Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi 
gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yetkililerden bilgi aldı.

“Türkiye’de ve dünyada darbeler”, 
“Bir mermi tehdidi”, “Karanlığa 
atılmak”, “En uzun gece”, “İz 
bırakanlar”, “Sela”, “Şehitlere 
saygı” ve “Demokrasi nöbetleri” 
başlıkları altında yer altına inşa 
edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 
15 Temmuz gününün anlatıldığı 
videoyu izledi.

Erdoğan ve beraberindekiler, 
mapping uygulamasıyla sonik 
patlamaların ve tank seslerinin 
canlandırıldığı koridoru gezdi, 
selaları dinlediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan, 
15 Temmuz’da direnen 
vatandaşların yaşadıklarının özel 
bir prodüksiyonla paylaşıldığı 
görüntüleri izlerken duygusal 
anlar yaşadı.

Erdoğan ve Bahçeli, demokrasi 
nöbetlerinin canlandırıldığı 

salonda bulunan kökleriyle 
Türkiye’nin geçmişini, dal ve 
yapraklarıyla aydınlık geleceğini 
simgeleyen çınar ağacı önünde 
fotoğraf çektirdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve 
gaziler katıldı.
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“BEN ÖMER”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Ömer Halisdemir, 
siyasi bir hesaplaşmada hayatını 
kaybetmiş bir kurban değildir. 
Memlekete ve millete kurulmuş 
bir tuzağı boşa çıkarmak için 
hayatını ortaya koymuş, hain bir 
teşebbüsün başarısız kılınmasında 
büyük rol oynamış, iftihar 
edilecek bir şehittir.” dedi.

İstanbul Valiliğinin desteğiyle 
hazırlanan, 15 Temmuz 
şehitlerinden Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ömer Halisdemir’in 
hayatının anlatıldığı 53. 
Uluslararası Antalya Film 
Festivali’nde “En İyi Belgesel” 
seçilen “Ben Ömer” belgeselinin 
özel gösterimi 14 Temmuz’da 
Atlas Sineması’nda yapıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, gösterim öncesi yaptığı 
konuşmasına, milletin hafızasına 
kahramanlığıyla nakşolan şehit 
Ömer Halisdemir’i ve o gece 
iman aydınlığının zulmün 
karanlığına galip çıkması için 

şehadete yükselen 
bütün vatan evlatlarını 
rahmet, minnet ve 
şükranla anarak 
başladı.

Türkiye’ye yönelik 
suikastlerin en 
tehlikelilerinden biri 
olan 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin 5’inci 
yıl dönümünde bu 
belgeselin direnişin 
yoğun yaşandığı 
İstanbul’da gösterime 
girmesinin çok kıymetli 
ve manidar olduğunu 
ifade eden Şentop, 
sözlerine şöyle devam 
etti: “Bundan 5 yıl evvel 
15 Temmuz gecesi 
başlayan ve ertesi 
gün öğlene kadar 
devam eden darbe 

girişimini hep birlikte yaşadık. O 
sıcak gecede, millete ait teçhizatla 
sokağa çıkan hainlerin büyük 
suikastine ve o suikaste karşı 
vatanı koruyan asil milletimizin 
cesaretine hep birlikte şahit 
olduk. Türkiye’nin ve milletimizin 
geleceğini gasbetmek isteyenlere 
direnen 251 vatan evladının 
şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın 
kardeşimizin gazi olduğunu hep 
birlikte gördük. Bugün burada 
gösterime giren belgesel, o 
geceye dair şahitliklerin önemli ve 
kıymetli bir parçasıdır. 15 Temmuz 
darbe girişimi ne kadar alçaksa, o 
darbeyi durdurmak için harekete 
geçen millî şuur ve direniş de 
en az o kadar yüce ve örnek 
teşkil edecek düzeyde parlaktır. 
O gece yaşanan ihaneti ibretle, 
o ihaneti boşa çıkaran cesareti 
gıptayla anmak, şehitlerimize 
ve gazilerimize şükranlarımızı 
sunmak vatanperverliğin 
şartlarından birisidir.”

Milletin Ömer Halisdemir’i 
çok sevdiğini, bir kahraman 
olarak zihnine ve gönlüne 

nakşettiğini dile getiren Şentop, 
“Bu öyle bir benimseyiştir 
ki, bugün Türkiye’nin birçok 
ilinde, ilçesinde, beldesinde 
hiç ummadığınız bir anda 
ve yerde karşınıza onun bir 
resmi çıkabilmektedir. Adını 
ondan alan çocuklar vardır 
ve bu milletin teveccühünü, 
muhabbetini gösteren büyük bir 
mazhariyettir. Bu benimseyişin ve 
muhabbetin bir sebebi, şüphesiz 
ki Şehit Ömer Halisdemir’in o 
gece gösterdiği cesaret ve 
serdengeçtiliktir. Fakat bir diğer 
önemli sebep de milletimizin o 
gece benzer bir tavrı takınmaya 
hazır olarak meydanlara çıkarak, 
ihanete geçit vermemesidir. 
Milletimiz Ömer Halisdemir’de 
kendisinde var olan, vatan için 
her türlü fedakârlığa hazır olma 
halini görmüştür.” diye konuştu.

Ömer Halisdemir’in o gece, 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
meydanları, yolları coşkuyla ve 
karşı durulması imkânsız bir insan 
seli olarak dolduran milyonlar gibi 
bu memleketin asıl sahibinin kim 
olduğunu, o şerefli üniformayı 
giymeyi asıl kimin hak ettiğini 
gösteren o tarihî ana vurulmuş 
bir mühür olduğunu ifade eden 
TBMM Başkanı Şentop,  
“Ve o gece Ömer Halisdemir’in 
yere yıktığı sadece iktidar hırsı 
uğruna ruhunu düşmana satmış 
bir iş birlikçi değil, aynı zamanda 
Türkiye’ye ve aziz milletimize 
karşı kurulmuş tuzaklardır. Esas 
itibarıyla Ömer Halisdemir’de 
milletimizin gördüğü, yüzlerce 
yıllık bir fedakârlık ve kahramanlık 
geleneğinin tezahürüdür.” dedi.

Konuşmaların ardından dijital 
sanat gösterisi sunuldu. 
Belgeselin gösterimine şehit 
Halisdemir’in kardeşi Savaş 
Halisdemir, emekli Korgeneral 
Zekai Aksakallı, sanat, spor ve 
akademi camiasından davetliler 
de katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, resmî 
temasları çerçevesinde  

ilk olarak Beyan Sarayı’nda  
Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht 
Prens Şeyh Meş’al el-Cabir 
es-Sabah ile görüştü. Ardından 
Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-
Mübarek el-Hamad es-Sabah ile 
bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento 
heyeti, daha sonra Kuveyt Millet 
Meclisinde, Kuveyt Millet Meclisi 
Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim’i 
ziyaret etti. 

Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı 
ve Kabine İşlerinden Sorumlu 
Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed 
Nasır el-Muhammed es-Sabah’ı 
kabulünün ardından temaslarını 
tamamlayarak 13 Temmuz Salı 
günü yurda döndü.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP, KUVEYT’TE EMİR 
VEKİLİ VE VELİAHT PRENS ŞEYH 
MEŞ’AL AL CABİR AL SABAH İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuveyt’te, Kuveyt 
Emir Vekili ve Veliaht Prens 
Şeyh Meş’al Al Cabir Al Sabah 
ile bir araya geldi. Şentop, 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile 
resmî temaslarda bulunmak üzere 11 Temmuz’da Kuveyt’e gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
beraberinde parlamento heyeti 
ile Kuveyt’e gitti. Şentop’u, Kuveyt 
Uluslararası Havalimanı’nda, 
Kuveyt Millet Meclisi Genel 
Sekreteri Farz Al-Daihani, Kuveyt 
Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan 
Koytak ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop ile CHP 
Giresun Milletvekili ve TBMM 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi 
Necati Tığlı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili ve Türkiye-Kuveyt 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Eyüp Özsoy, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Fatma Betül 
Sayan Kaya, AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Yusuf Başer, MHP 
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki 
Ersoy, İYİ Parti Adana Milletvekili 
Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu da Kuveyt’e gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, RESMÎ 
TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE 
KUVEYT’E GİTTİ
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Beyan Sarayı’nda gerçekleşen 
görüşmedeki konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını iletti. 
Türkiye ile Kuveyt arasındaki 
ilişkilerin mükemmel düzeyde 
seyrettiğine dikkati çeken 
Şentop, “Halklarımız arasında 
tarihten gelen köklü bağlar, 
müşterek kültürel değerler ve 
karşılıklı muhabbet, ülkelerimiz 
arasındaki dostluk zeminini daha 
da kuvvetlendiriyor.” ifadelerini 
kullandı. 

İki ülke arasındaki iş birliğini her 
alanda daha da derinleştirmek 
için gayret sarf ettiklerini anlatan 
Şentop, bu bağlamda, Covid-19 
küresel salgını nedeniyle bir 
müddet inkıtaya uğrayan karşılıklı 
üst düzey ziyaretlere tekrar 
başlayabilmekten ve yüz yüze 
görüşebilmekten memnuniyet 
duyduğunu vurguladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KUVEYT BAŞBAKANI ŞEYH 
CABİR EL-MÜBAREK EL-HAMAD 
ES-SABAH İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuveyt Başbakanı Şeyh 
Cabir El-Mübarek El-Hamad Es-
Sabah ile görüştü.

Mustafa Şentop, Beyan Sarayı’nda 
gerçekleşen görüşmede, 
salgın sürecinin fiziki görüşmeyi 
engellediğini söyledi. Ziyaretin 
salgının başlamasından sonraki ilk 
resmî ziyareti olduğunu belirten 
Şentop, “Bu da Kuveyt’e olan 
muhabbetimizin göstergesi.” 

dedi. Türkiye ile Kuveyt arasında 
tarihî ilişkilerin olduğunu 
vurgulayan Şentop, devlet 
adamları olarak vazifelerinin, 
halklar arasındaki bu muhabbeti 
ileriye taşımak olduğunu söyledi. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin 
mükemmel seviyede seyrettiğini 
anlatan Şentop, “Halklarımız 
arasında tarihten gelen köklü 
bağlar, müşterek kültürel ve 
beşerî değerler ülkelerimiz 
arasındaki dostluk zeminini 
daha da kuvvetlendiriyor.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Şentop, şöyle devam etti: 
“Bizler de, Türkiye ve Kuveyt 
arasındaki mevcut ilişkileri ve 
iş birliğimizi samimiyete ve 
karşılıklı muhabbete dayanan 
bu zemin üzerinde her alanda 
daha da geliştirmek için gayret 
sarf etmeliyiz. Değerli kardeşim 
(Kuveyt Millet Meclisi Başkanı) 
Marzuk Ali Al-Ganim ile geçtiğimiz 
sene ocak ayında, Türkiye ziyareti 
esnasında verimli istişarelerde 
bulunmuştuk. Bilahare, telefonla 
da olsa farklı vesilelerle görüşme 
imkânımız oldu.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KUVEYT MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANI MARZUK ALİ EL-
GANİM İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Kuveyt Millet Meclisi 
Başkanı Marzuk Ali el-Ganim ile 
görüştü. Kuveyt Millet Meclisinde, 
Marzuk Ali el-Ganim ile bir 
araya gelen Şentop, Türkiye 

ile Kuveyt’in birçok uluslararası 
platformda beraber hareket 
ettiğini, bunun örnek alınacak bir 
iş birliği olduğunu söyledi.

Kuveyt’in, Filistin davasına 
verdiği desteği takdirle 
karşıladıklarını vurgulayan 
Şentop, “Filistin’de yaşanan 
sorun sadece Müslümanların 
değil, bütün dünya halklarının 
meselesidir. Tarih boyunca 
da savaş ve barışların sebebi 
Filistin bölgesi olmuştur.” 
dedi. Son saldırıların ardından 
dünyanın farklı yerlerinden Filistin 
halkının haklılığına vurgu yapan 
açıklamalar olduğuna dikkati 
çeken Şentop, şöyle devam 
etti: “İsrail’in ramazan ayında 
Filistin’e yönelik kanlı saldırılarıyla 
ilgili Parlamentolar Arası Birlik 
ve Avrupa Parlamentosu çatısı 
altında gerçekleştirdiğiniz 
temasları da yakından takip 
ettim. Filistin meselesini her 
zaman hatırda tutmamızın ve 
davaya sahip çıkmamızın önem 
arz ettiğini düşünüyorum. Bu 
çerçevede daha olumlu bir 
dünya kamuoyuyla karşı karşıya 
olduğumuzu söyleyebilirim. İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (İSİPAB) bünyesinde 
daimi Filistin Komitesi var. 
Bu komiteye eylül ayında 
İstanbul’da, Meclis Başkanları 
seviyesinde ev sahipliği yapmak 
istediğimizi biliyorsunuz. Söz 
konusu toplantıya zatıalinizi 
şimdiden davet ediyorum. Tarih 
konusunu bilahare müzakere 
edebiliriz. İnşallah bu toplantıda 
Filistinli kardeşlerimizin huzuru 
ve güvenliği için güçlü bir ses 
çıkarabiliriz.” 

Kuveyt Millet Meclisi Başkanı 
Marzuk Ali el-Ganim de Türkiye 
ve Kuveyt arasındaki dostane 
ilişkilerin tarihî bir gerçek 
olduğunu belirterek,  “Türk 
halkı, Kuveyt’in işgali sırasında 
yanımızda olmuştur. Kuveyt halkı 
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bunu unutmayacaktır.” ifadelerini 
kullandı. 

Türkiye’nin, Kuveyt açısından 
stratejik bir dost olduğuna 
dikkati çeken el-Ganim, iki ülke 
arasındaki ilişkileri her alanda ileri 
taşıma konusunda ortak niyete 
sahip olduklarını dile getirdi. 

Şentop, görüşmelerin ardından, 
Marzuk Ali el-Ganim ile Kuveyt 
Millet Meclisini gezdi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP, 
GAZETECİLERİN SORULARINI 
YANITLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Filistin’in haklılığı 
konusunda, dünyada, İslam 
ülkeleri dışında da olumlu bir 
kamuoyu oluştu. Bölge ülkeleri 
de bunu doğru bir şekilde 
değerlendirmeli.” dedi.

Kuveyt’teki temasları kapsamında 
gazetecilerle bir araya gelen 
Şentop, Kuveyt’in Türkiye için 
özel bir yere sahip olduğuna 
işaret ederek, salgın sürecinin 
başlangıcından bu yana ilk 
resmî ziyaretini Kuveyt’e 
gerçekleştirdiğini söyledi. 
Mustafa Şentop, ayrıca, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da selamlarını 
getirdiğini ifade etti. 

Türkiye ile Kuveyt arasındaki 
ilişkilerin çok iyi düzeyde 
olduğunu belirten Şentop, iki 
ülkenin uluslararası platformlarda 
da ortak tutum ve tavır 
sergileyecek noktada olduğunu 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Yunus Emre 
Kültür Enstitüsünün Kuveyt’te 
faaliyete geçmesiyle birlikte 
sosyal ve kültürel alandaki 
gelişmelerin ivme kazanacağını 
kaydetti. 

Şentop, Kuveyt’teki temaslarında 
özellikle Filistin davasına dikkat 
çektiğini belirterek, Filistin’de 
yaşananların yalnızca bölgeyi 
değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir 
mesele olduğunu vurguladı. 

Ağır aksak da işlese uluslararası 
bir hukukun bulunduğunu ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, 
ancak İsrail’in bu hukuku ihlal 
eden ve her zaman sınırları aşan 
bir tutum içerisinde olduğuna 
dikkati çekti. 

Daha sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Şentop, 
Kuveyt’in parlamenter gelenek 
bakımından önemli bir ülke 
olduğunu anımsattı. 

Körfez ülkelerinde yaşanan 
ihtilaflarda Kuveyt’in üstlendiği 
arabulucu rolünü takdirle 
izlediklerini anlatan Mustafa 
Şentop, “Biz de Türkiye olarak, 
bölgede yaşayan insanları 
birleştiren hususların çok daha 
fazla olduğu kanaatindeyiz. İhtilaf 
olarak ortaya konulan hususların 
ise daha az ve ehemmiyetsiz 
olduğu görüşündeyiz.” diye 
konuştu. 

Bölgedeki sorunları, bölgede 
yaşayan halkların ve onların 
yöneticilerinin ele alması 
gerektiğine dikkati çeken Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bölgedeki sorunları bölgedeki 
ülkeler çözmeli. Bölge dışındaki 
ülkelere bel bağlamanın, onların 
eliyle bölgemizin sorunlarını 
çözmeye çalışmanın, bölgeye 
barış değil, aksine kan ve gözyaşı 
getirdiğini hepimiz müşahede 
ettik. 

Devletler kendi halklarına 
güvenmeliler, halklarının 
çıkarlarını üstün tutmalılar. Kendi 
çıkarlarını, başkalarının talep ve 
arzularının üstünde tutmalılar. 

Halklarına güvenmeliler. Türkiye, 
başından beri bu tutum içindedir. 
Bölge dışındaki ülkelerin emel ve 
arzularına göre hareket etmekle 
bir yere varılamayacak.” 

Mustafa Şentop, Türkiye’nin dış 
politikasının temelinin, ilkesel 
ve insanı esas alan temeller 
olduğunu ifade etti. İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliğinin (İSİPAB) içinde daimi 
Filistin Komitesi bulunduğunu 
anımsatan Şentop, bu komitenin 
yılda en az bir kere toplandığını 
söyledi. Filistin Daimi Komitesinin 
bu yıl İstanbul’da toplanmasını 
arzu ettiklerini belirten Şentop, 
“İnşallah Eylül ayı içinde bu 
toplantımızı yapacağız, davetini 
duyuracağız.” bilgisini paylaştı. 

Özellikle enerji kaynakları 
bağlamında Doğu Akdeniz’de 
yaşanan gelişmelere dikkati 
çeken Şentop, “Bazı Avrupa 
ülkeleri, Doğu Akdeniz ile ilgili 
görüşlerini sunuyorlar. Batı 
Akdeniz’de varlığını sürdüren 
ülkelerin, Doğu Akdeniz ile ilgili 
bu anlamda ahkâm kesmesini 
garip buluyorum. 

Türkiye, menfaat ve çıkarlarına 
halel getirecek işlere asla 
müsaade etmez.” diye konuştu.  

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt 
gezisi kapsamında, Türkiye 
Büyükelçiliğini, Tarık Recep İslam 
Eserleri ve Kaligrafi Müzesi’ni ve 
Büyük Cami’yi de ziyaret etti.
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümü 
etkinlikleri Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile 
başladı.

Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın 
yanı sıra, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, AK PARTİ Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve 

Kıbrıs Barış Harekâtı  
47’nci yılında.  
“20 Temmuz Barış ve 
Özgürlük Bayramı” KKTC’de 
resmî törenlerle kutlandı. 

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
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Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet 
Komutanları, İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, DSP 
Genel Başkanı Önder Aksakal, 
KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Önder Sennaroğlu, 
KKTC Başbakanı Ersan Saner, 
KKTC Başbakan Yardımcısı, 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan 
Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, 
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi 
Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral 
Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı Tümgeneral Zorlu 
Topaloğlu, gaziler ve vatandaşlar 
da hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması, 
İstiklal Marşı’nın okunması ve 
bayrakların göndere çekilmesinin 
ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, anıt özel defterini 
imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları yazdı: 
“Aziz Atatürk, bugün hem Kıbrıs 
Türk halkıyla güç ve gönül 
birliği içinde gerçekleştirdiğimiz 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl 
dönümünü kutlamak, hem de 
mübarek Kurban Bayramımızı 
idrak etmek üzere Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeyiz.

Ada’yla ilgili kritik gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemde 
gerçekleşen bu ziyaret Anavatan 
Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin huzuruna, 
refahına ve istikbaline verdiğimiz 
önemin bir nişanesidir. Türk 
milleti nasıl 47 sene önce katliam 
tehdidiyle karşı karşıya bırakılan 
Kıbrıs Türk halkının imdadına 
koşmuşsa bugün de yarın da 
elindeki tüm imkânlarla Kıbrıslı 
kardeşlerinin yanında olmayı 
sürdürecektir.

Kıbrıs Türkü’nün hak, adalet ve 
özgürlük davasını uluslararası 
planda da zafere taşıyana kadar 
mücadelemize kararlılıkla devam 
edeceğiz.Ruhun şad olsun.”

“İlkelerinizden ve gösterdiğiniz 
aydınlık yoldan ayrılmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Tatar da anıt özel 
defterini imzaladı. Tatar, şunları 
kaydetti:

“Yüce Atatürk, İlke, düşünce ve 
mücadelenizden güç ve ilham 
alan Kıbrıs Türk halkı, Anavatan 
Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle 
yürüttüğü direnişini zaferle 
sonuçlandırmış, bu direnişi 
20 Temmuz Barış Harekâtı ile 
taçlandırmıştır. 

Huzurunuzda bir kez daha 
söz veriyoruz; devletimizden, 
bağımsızlığımızdan ve 
egemenliğimizden asla 
vazgeçmeyeceğiz. 

Kıbrıs Türk halkının yeniden 
doğuşu olan 20 Temmuz Barış 
Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümünde 
sizden güç olarak mücadelemize 
devam ederken, ilkelerinizden 
ve gösterdiğiniz aydınlık yoldan 
ayrılmayacağız. Sizi rahmet, saygı 
ve özlemle anıyoruz.”

“Türkiye, bulunduğu her yerde 
barış ve kardeşliği temsil eder.”

KKTC’de düzenlenen törenlere 
katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 20 Temmuz’da 
sosyal medya hesabından 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop mesajında, “Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın 47. yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Kıbrıs’a barış getirilmesinde 
emeği olanları şükranla anıyor, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Türkiye, bulunduğu  
her yerde barış ve kardeşliği 
temsil eder.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Avrupa 
Birliği Adalet Divanının 

başörtüsü yasağı kararı hakkında 
19 Temmuz’da bir basın 
açıklaması yaptı.

Şentop’un açıklaması şöyle:

“Avrupa Birliği Adalet Divanının 
başörtülü kadınların din ve 
inanç özgürlüğü aleyhinde 
verdiği karar pek çok bakımdan 
vahimdir. Daha önce yine Adalet 
Divanı ve bazı Avrupa kurumları 
benzer kararlar vermişlerdi.

Bu kararlar Avrupa’da yaşayan 
Müslümanların temel hak 
ve özgürlüklerini açıkça ihlal 
etmektedir. Toplumsal barış, 
farklı inanç sahiplerinin bir 
arada yaşaması ve inanç temelli 
ayrımcılık boyutuyla bu kararların 
olumsuz sonuçları olacaktır.

Gerek BM Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi, gerekse 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ile güvence altına alınan din 
ve inanç özgürlüğü, kişilerin 
sadece kendi iç dünyalarında 
bir dine ya da inanç sistemine 
bağlanmalarını kapsamaz. Bu 
sözleşmeler, aynı zamanda, 
kişisel olarak veya başkalarıyla 
özel veya kamusal alanda ibadet, 

uygulama, inançlarının gereği 
olan yükümlülükleri yerine 
getirme ve bunları öğretme 
yoluyla dinini veya inancını 
açığa vurma özgürlüğünü de 
kapsamına almaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 
din ve inanç özgürlüğünün 
asgari gerekleriyle açıkça çelişen 
kararının hukuki, kültürel ve 
toplumsal bakımdan içerdiği 
yanlışlıklardan daha vahimi, 
verilen kararın ortaya koyduğu 
“normal” ve “normal dışı” 
tanımıdır.

Divan verdiği kararda işverenin 
tarafsızlığı argümanına 
dayanırken, kendisinin tespit ettiği 
bir durumun yani “başı açık olma 
hali”nin “normal”, başı örtülü olma 
halinin ise “normal dışı” olduğu 
kabulünden hareket etmektedir.

Adalet Divanının “normal”i, 
sadece belli bir inancın ve 
kültürel kabulün, seküler bir 
hayat tarzının normalidir. Her din 
ve kültür bakımından geçerli, 
“evrensel normal” değildir. 
Müslümanlar bakımından normal 
olan farklıdır.

Adalet Divanı, insanlar için 
normal olanı belirleme yetkisini 
kendisinde görmekte, tarafsızlık 

kavramını kendi normaline 
özgü saymakta; seküler dünya 
görüşünün benimsemediği dini 
sembol ve kıyafetleri “taraflılıkla” 
itham etmektedir.

Din ve inanç özgürlüğü, belli bir 
dinin ya da herhangi bir dünya 
görüşünün ilkeleri dikkate alınarak 
tanımlanamaz. Zira din ve inanç 
özgürlüğünde korunan belli bir 
inancın ilkeleri değil, insanların o 
dine veya inanca olan bağlılığıdır.

Avrupa Birliği Adalet Divanının 
kararı, ne yazık ki, başta Avrupa 
olmak üzere tüm dünyada çeşitli 
bahanelerle Müslümanların 
kamusal alanda özgür şekilde 
var olmalarını engellemek 
isteyen uygulamaların neden 
olduğu derin endişeleri haklı kılar 
niteliktedir.

Başta Avrupa Birliği Adalet Divanı 
ve uluslararası insan hakları 
mahkemeleri olmak üzere, 
tüm dünyada karar mercilerine 
düşen temel sorumluluk soyut 
kavramlara istinaden temel 
hak ve özgürlüklere yapılan 
müdahaleleri haklı çıkarmak 
yerine, tüm din ve inanç 
mensuplarının ayrımcılığa 
maruz kalmaksızın din ve inanç 
özgürlüğünden yararlanmalarını 
sağlamaya çalışmaktır.”

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN 
AVRUPA 
BİRLİĞİ ADALET 
DİVANININ 
KARARI 
HAKKINDA 
AÇIKLAMA
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
5 Temmuz’da Zimbabwe 

Ulusal Meclis Başkanı Jacob 
Francis Mudenda ile baş başa 
görüştü, ardından heyetler arası 
görüşmelere geçildi.

Görüşmede, Mudenda ve 
beraberindeki heyeti TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade eden TBMM 
Başkanı Şentop, Zimbabwe’den 
Türkiye’ye parlamento başkanı 
düzeyinde gerçekleştirilen bu 
ilk ziyareti, iki ülke meclisleri 
arasındaki ilişkiler bakımından bir 
dönüm noktası olarak gördüğünü 
vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
parlamentolar arasında kurulacak 
diyalog ve sağlam zeminin, ikili 
ilişkilerin her alanda daha da 
gelişmesine katkı sunacağını 
belirterek, ziyaretin iki ülkedeki 
dostluk grupları, ihtisas 
komisyonları ve meclis genel 
sekreterlikleri arasındaki iş birliği 
için de bir başlangıç noktası 
olacağına ilişkin inancını dile 
getirdi.

Afrika’nın, Türkiye’nin çok boyutlu 
dış politikasının en önemli 
unsurlarından biri olduğuna 
işaret eden TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti: 
“Ülkemizin Kıta ile mevcut tarihî 
ve kültürel bağları, Afrika ülkeleri 
ile yapıcı ilişkiler kurmamızı 
sağlamaktadır. Bu ilişkiler karşılıklı 
güven ve samimiyet üzerine tesis 
edilmiştir. Ülkeniz Zimbabwe, 
coğrafi olarak uzakta olsa da 
yeni iş birliği kanalları geliştirmek 
ve mevcut potansiyelimizi 
müşterek projelere dönüştürmek 
bakımından kendimizi yakın 
hissettiğimiz dost bir ülkedir. 

Ankara’daki büyükelçiliğinizin  
22 Haziran’da resmî olarak açılışı, 
ülkelerimiz arasındaki müspet 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
yönündeki iradenin somut bir 
tezahürü olmuştur. 

2008 yılında Afrika ülkelerinin 
ülkemizdeki büyükelçiliklerinin 
sayısı 10 iken bugün bu sayının 
37’ye ulaşması esasen kayda 
değer ivme kazanan Türkiye-
Afrika ilişkilerinin en güzel 
özetidir.”

Şentop, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) küresel salgınına 
rağmen, ikili ticaret hacminin 
2020’de artış gösterdiğini, bu 
yılın ilk çeyreğinde de önemli bir 
ivme yakaladığını, ancak mevcut 
verilerin Türkiye-Zimbabwe 
arasındaki gerçek ticari 
potansiyeli henüz yansıtmadığını 
söyledi. 

Mustafa Şentop, “İkili 
ekonomik ilişkilerimizi her 
alanda derinleştirerek yeni iş 
birliği ve yatırım imkânlarıyla 
çeşitlendirmek için karşılıklı olarak 
gayret sarf etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. 

Ekonomik bağlarımızın 
güçlendirilmesi bakımından iş 
dünyasının teşvik edilmesinde de 
fayda görüyorum. 

Türkiye ziyaretinizin bu 
çerçevede verimli, faydalı 
geçmesini, siyasi, ekonomik, 
kültürel ve beşerî ilişkilerimize 
faydalı olmasını temenni 
ediyorum.” değerlendirmelerinde 
bulundu.

Zimbabwe Ulusal Meclis Başkanı 
Mudenda da kendilerini ağırladığı 
için TBMM Başkanı Şentop’a 
teşekkür etti. Mudenda, “Bugün 
ziyaretimizin amacı parlamentolar 
arası ilişkilerimizi üst düzeye 
çıkarmaktır. Dostluk Grubunda 
yaptığımız çalışmalarda ilk 
hedefimiz birbirimize sevgi ve 
saygı göstermektir.” dedi.

Şentop, görüşmelerin ardından 
Mudenda ve beraberindeki 
heyete, 15 Temmuz darbe 
girişiminde Mecliste bombalanan 
alanı gezdirdi.

ZIMBABWE ULUSAL MECLİS BAŞKANI 
MUDENDA İLE GÖRÜŞME
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Hatay’ın 
Türkiye Cumhuriyeti’ne 

katılışının 82. yıl dönümü 
vesilesiyle 23 Temmuz’da bir 
mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şöyle:

“Birinci Dünya Savaşı sürecinde 
işgal edilen ve 21 yıl boyunca ana 
vatanımızdan ayrı kalan Hatay’ın 
23 Temmuz 1939 tarihinde 
yeniden Anadolu’nun ayrılmaz bir 
parçası olma kararı almasının yıl 
dönümünü kutluyorum.

Lozan Barış Antlaşması 
imzalanırken ana vatandan ayrı 
kalan ve statüsü sonraya bırakılan 
Hatay vilayetimizin aidiyeti 
Hatay Cumhuriyeti Meclisi’nin 
23 Temmuz 1939 tarihinde 
aldığı karar ile tespit edilmiş 
ve Lozan Antlaşması’nda eksik 

kalan bir bakiyemiz daha Türkiye 
Cumhuriyeti’ne katılmıştır.

Kadim yurdumuz Hatay’ın 
Anadolu’nun vazgeçilmez 
bir parçası olduğunun tespiti 
hususunda Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün siyasî ve askerî 
kararlılığının büyük bir etkisi 
olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonuçlarından zarar gören 
Almanya’nın yeni bir dünya 
savaşına hazırlandığı süreçte 
Avrupa’da paylaşım savaşı 
başlayacağını öngören Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, ileri 
görüşlü devlet adamlığı, askerî ve 
diplomatik öngörüleri ile Hatay 
vilayetimizin Anadolu topraklarına 
katılmasının önünü açmıştır.

Savaşı göze almadan barışın 
temin edilemeyeceği azmi ve 
kararlılığı ile Fransızların Hatay’dan 

çekilmesinin temin edildiği 
süreçte Türkiye Cumhuriyeti 
Lozan Antlaşması’ndan sonra 
savaşsız en önemli uluslararası 
başarıya imza atmıştır.

Bugün vesilesiyle inançlar ve 
kültürler itibarıyla farklılıkların 
barış içinde hoşgörülü bir şekilde 
yaşamasına imkân tanıyan Hatay 
vilayetimizin ana vatanın ayrılmaz 
bir parçası olmasının 82’nci yılını 
kutluyorum.

Hatay vilayetimizin ana vatana 
katılmasında büyük hissesi 
olan başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, Hatay 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
merhum Tayfur Sökmen’i,  
Hatay Cumhuriyeti Meclisi’nin 
Başkanı Abdülgani Türkmen’i ve 
Başbakan Abdurrahman Melek ile 
birlikte kutlu kararda hissesi olan 
bütün üyeleri rahmet, minnet ve 
şükranla yâd ediyorum.”

HATAY’IN ANA VATANA KATILIŞININ 
82. YIL DÖNÜMÜ
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“Aziz Milletim,

Bütün Dünya ile birlikte bizim de hayatımızı etkileyen koronavirüsün gölgesinde, bir 
bayramımızı daha kutlamanın buruk sevinci içindeyiz.

Hangi hâl içinde olursak olalım, bayramlarımızın bizi tazelediğini, duygularımızı toplumsal bir 
sevinç ânına çevirdiğini biliyoruz.

Birbirimize biraz daha anlayış ve artırılmış bir hoşgörü ile yaklaştığımız Bayram günlerinde, 
hayatımızın akışı da kısa süreliğine değişiyor. Bayram bilinci bütün kötümserliklerimizin 
üzerine bir sünger çekip bizi âdeta yeni bir başlangıç noktasına, yeni bir umut kapısına 
getiriyor.

Kurban Bayramımızın sizin, sevdiklerinizin, ülkemizin ve İslam âleminin huzur, barış ve refahına 
vesile olmasını dilerken, her birinizi kalpten selamlıyorum.

Duamız odur ki; Aziz Milletimizin birlik ve dirliği ebedî olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve 
adalet yurdu olsun. Cenab-ı Hak Bayram sevincimizi dâim etsin.”

 Prof. Dr. Mustafa Şentop 
 TBMM Başkanı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 
“CENAB-I HAK BAYRAM SEVİNCİMİZİ  

DÂİM ETSİN.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM NAMAZINI 
KKTC’DE KILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kurban 
Bayramı namazını, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve 
ziyarete katılanlarla birlikte Lefkoşa’daki Hala Sultan 
Camii’nde kıldı. 

TEKİRDAĞ’DA VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞMA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin 
ardından yurda dönen Şentop, Tekirdağ’da da 
Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda vatandaşlarla 
bayramlaştı. Tekirdağ Polisevi ve İl Jandarma 
Komutanlığı’nı ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, 
görev yapan Emniyet ve Jandarma personelinin 
bayramını kutladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN MECLİS BAŞKANLARIYLA  
TELEFONLA BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 16 ülkenin meclis 
ve senato başkanıyla telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
mevkidaşlarının bayramını 
kutladı.

Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 22 Temmuz’da 
Afganistan Halk Meclisi Başkanı 
Mir Rahman Rahmani ile 
telefonda görüştü.

Görüşmede, mevkidaşının ve 
Afgan halkının bayramını kutlayan 
Şentop, bu anlamlı günlerin, İslam 
âleminin birlik ve beraberliğinin 
daha da kuvvetlenmesine vesile 
olmasını diledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 22 Temmuz’da 
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Sahibe Gafarova, Cezayir Millet 
Konseyi (Senato) Başkanı Salah 
Goudjil, Cezayir Ulusal Halk 
Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, 
Endonezya Halkın Danışma 

Meclisi Başkanı Bambang 
Soesatyo, Kırgızistan Meclis 
Başkanı Talant Mamıtov, Libya 
Devlet Yüksek Konseyi Başkanı 
Halid el-Mişri, Malezya Meclis 
Başkanı Azhar Azizan Harun ve 
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı 
Muhammed el-Halbusi ile 
telefonlßa görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 8 meclis ve senato 
başkanıyla telefon görüşmesi 
gerçekleştirerek, mevkidaşlarının 
bayramını kutladı.

Görüşmelerde bayram tebriğinin 
yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgeyi 
ilgilendiren konularda görüş 
alışverişinde bulunan Şentop, 
dost ülkelere Türkiye’nin 
desteğini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 23 Temmuz’da da 
Pakistan Millî Meclis Başkanı 
Asad Kaiser, Özbekistan 
Yasama Meclisi Başkanı 

Nurdincan M. İsmailov, Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi, Kuveyt Ulusal 
Meclis Başkanı Marzuk Ali Al-
Ganim, Türkmenistan Meclis 
Başkanı Gülşat Mammedova, 
Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı 
Abdelhakim Benchamach ve 
Afganistan Senato Başkanı Fazıl 
Hadi Müslimyar ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
Kurban Bayramı’nı kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 7 ülkenin meclis 
ve senato başkanıyla telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
mevkidaşlarının bayramını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan 
Millî Meclis Başkanı Kaiser ile 
görüşmesinde Kurban Bayramı’nı 
tebrik ederek, bu mübarek 
günlerin, İslam âleminin birlik 
ve beraberliğinin daha da 
kuvvetlenmesine vesile olmasını 
diledi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
9 Temmuz’da Tekirdağ programı kapsamında 
Şarköy ilçesinde Hoşköy limanı balıkçı 

barınağını ve Kaymakamlığı ziyaret etti. Şarköy 
Kaymakamı Şenol Kaya’yı ziyaretinin ardından 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, 
Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir 
araştırma komisyonu oluşturulduğunu ve bu 
komisyonun uzun bir çalışma yaptığını anımsattı. 

Komisyon vasıtasıyla işin uzmanları, akademisyenler 
ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü 
anlatan Şentop, “Hayvan hakları bağlamında tüm 
dünyada çok farklı görüşlerden gruplar, insanlar, 
STK’ler var. Hepsi dinlendi aslında.” dedi. 

Kanun düzenlemesi yapılırken  genel bir yaklaşım 
üzerinden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken 
Şentop, şöyle devam etti: “Tüm toplumun, herkesin 
kabul edeceği, vicdanen benimseyeceği bir 
düzenleme olması lazım. Böyle bir düzenleme 
yapıldı şu anda. Belediyelerimize bazı yükümlülükler 
getirildi. Yine hayvanlara yapılan eziyetler, 
işkenceler, verilen zararlarla ilgili ceza, hapis cezası 
getirildi. Ben çok önemli bir aşama elde edildiği 

kanaatindeyim. Şüphesiz herkesin memnun 
olması mümkün değil, ama bizim de toplumun 
genel hassasiyetleri çerçevesinde bir düzenleme 
yapmamız lazım. Bir göreceğiz. Şüphesiz ihtiyaç 
olduğu takdirde yeniden değerlendirebiliriz. İyi 
bir çalışma yaptı araştırma komisyonumuz, onun 
verileri üzerinden kanun teklifi hazırlandı.” 

Şentop, Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyısında 
görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bir soru 
üzerine, şunları söyledi: “Müsilajla ilgili bir görüntü 
ortada kalmamış. Temizlenmiş. Bakanlığımızın 
yürüttüğü çalışmaların da çok büyük faydası var, 
ama tabii, denizin de kendi hareketliliği içerisinde 
gerçekleşmiş. Denizin yükü çok ağır. Aslında çok 
daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. 

Müsilaj meselesi dikkatimizi çok fazla çekecek 
konu olarak karşımıza çıktı. Şu anda görüntü güzel 
görünüyor ama şüphesiz Marmara Denizi’ne daha 
fazla ihtimam göstermemiz lazım.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı 
kapsamında Şarköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi 
esnafıyla da bir araya geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN HAYVANLARI 
KORUMA KANUNU’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara 
yapılan eziyetler, işkenceler ve verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında 
ilk olarak Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret ederek “Okul Protokolü İmza Töreni”ne 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 14. 
yüzyılda yaptırılan ve restorasyonu Büyükşehir Belediyesince tamamlanan 
Osmanlı yapısı Güzelköy Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.
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Azerbaycan-Pakistan-
Türkiye Üçlü Parlamento 
Başkanları Birinci Toplantısı, 

Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahiba Gafarova’nın 
ev sahipliğinde, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ve Pakistan Millî 
Meclis Başkanı Asad Kaiser’in 
katılımıyla 27 Temmuz’da başkent 
Bakü’de yapıldı. 

Bakü Beyannamesinin icra 
toplantısında kabul edilmesinin 
ardından TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop, Pakistan 
Millî Meclis  
Başkanı Asad 
Kaiser ve 
Azerbaycan  
Millî Meclis  
Başkanı  
Sahibe Gafarova, 
Azerbaycan 
Parlamentosunda 
konuşma 
yaptıktan sonra 
beyanname  
imza altına alındı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü 
Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı’na katılmak üzere 26 Temmuz’da 
Pakistan Millî Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Azerbaycan’a gitti.

AZERBAYCAN-PAKİSTAN-TÜRKİYE 
ÜÇLÜ PARLAMENTO BAŞKANLARI 
TOPLANTISI VE BAKÜ BEYANNAMESİ
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TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek Türkiye, 
Azerbaycan ve Pakistan 
arasındaki köklü ilişkileri “dostluk 
ve kardeşlik” paydasında 
tanımladıklarını söyledi.

Bu paydanın tarihî, siyasi, beşerî 
ve kültürel bileşenlerden oluşan 
müşterek bir zemini ifade ettiğini 
dile getiren Şentop, “Söz konusu 
zeminde geliştirdiğimiz müstesna 
ilişkilerimizin, zor zamanlarda 
ve millî davalarda sergilenen 
ortak bir anlayışla kendini ispat 
etmiş tutarlı ilişkiler olmasından 
gurur duyuyoruz. Halklarımızın 
saadet, keder ve kader algısının 
bir olmasının 21’inci asırda ne 
kadar nadir ve kıymetli bir his 
olduğunun da farkındayız. Ezelî 
ve ebedî dostlar olarak yüz yüze 
geldiğinde birbirine samimiyetle 
tebessüm eden halklarımızın, 
ülkelerimizin istikbali bakımından 
en büyük teminatımız 
olduğunu düşünüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Üç ülkenin parlamento 
başkanları olarak yeni bir 

girişimi Bakü’de başlatmanın 
heyecanını yaşadıklarını belirten 
Şentop, müşterek gayretlerle 
olgunlaşacak bu girişimin 
parlamentolar arası iş birliğini 
daha da zenginleştirecek somut 
projelere hayat vermesini 
temenni ettiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun 
vatan muharebesi sırasında 
Azerbaycan’la olan birlik ve 
beraberliği dünyaya gururla ilan 
ettiklerini anımsatan Şentop, yan 
yana dalgalanan bayrakların, 
dayanışmanın şanlı sembolü 
olarak hafızalardaki yerini aldığını 
söyledi.

Şentop, zafere giden yolda 
şehit olan 2 bin 906 kahramana 
Cenabıhak’tan rahmet, 
Azerbaycan halkına başsağlığı 
diledi.

Şentop, Bakü Beyannamesi’nde 
ilan ettikleri iradenin 
hayata geçirilebilmesi için 
parlamentolarda uygun 
kurumsal zemini hazırlamaları 
gerektiğini anlatarak parlamento 
başkanları olarak aradaki 

samimi iletişimle bu süreci 
kolaylıkla tamamlayacaklarına 
ve üçlü mekanizmayı süratle 
kurumsallaştıracaklarına inandığını 
kaydetti.

Pakistan Millî Meclis Başkanı 
Asad Kaiser de Azerbaycan 
halkını 44 günde elde edilen 
zafer dolayısıyla tebrik ederek 
bu zaferden Pakistan halkının da 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

“Azerbaycan, Pakistan ve 
Türkiye bayraklarının yan yana 
dalgalanmasından memnuniyet 
duyuyorum.” diyen Kaiser, 
işgal altındaki toprakların 
kurtarılmasının kolay olmadığını, 
ancak Allah’ın gereken kudret ve 
cesareti Azerbaycan askerlerine 
bahşettiğini dile getirdi. Kaiser, 
benzer şekilde Hindistan’ın 
Cammu Keşmir bölgesindeki 
hukuk dışı işgalinin biterek 
halkın barış ve refah içindeki 
özgürlüğüne en kısa zamanda 
ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Gafarova da toplantının 
Azerbaycan Parlomentosu’nda 
gerçekleştirilmesinin, üç kardeş 
ülkenin, meclis başkanlarınca 
burada temsil edilmesinin tarihî 
bir olay olduğunu söyledi. 
Parlamentolar arasındaki yakın 
ilişkilerin, halklar arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine hizmet 
edeceğini belirten Gafarova, 
üçlü parlamento başkanları 
toplantısının da uluslararası 
platformlarda müşterek çıkarların 
desteklenmesi açısından önem 
arz ettiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Azerbaycan’da gazeteciler ile 
bir araya geldi ve gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, göçmenlerin Türkiye’nin 
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sorunu olmadığını belirterek 
“Suriye’deki, Afganistan’daki 
sorunları Türkiye ortaya çıkarmadı 
ama bütün bu sorunların 
sonuçlarını Türkiye üstleniyor. 
Bu, bütün dünyanın sorunudur. 
Her ülkenin bu konuda 
sorumluluğunu fark etmesi 
ve elini taşın altına koyması 
gerekiyor.” dedi. Türkiye’deki 
göçmenlerle ilgili soru üzerine 
Şentop, bunun bir insani mesele 
olduğunu anlatarak güvenli bir 
hayat imkânı bulamayanların 
Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a 
gittiğini söyledi. Türkiye’nin 
meseleye insani olarak baktığının 
altını çizen Şentop, şöyle devam 
etti:

“Türkiye, dünyanın da şunu 
görmesini istiyor: Bu, Türkiye’nin 
sorunu değil. Bu sorunu Türkiye 
ortaya çıkarmadı. Suriye’deki, 
Afganistan’daki sorunları Türkiye 
ortaya çıkarmadı ama bütün bu 
sorunların sonuçlarını Türkiye 
üstleniyor. Bu, bütün dünyanın 
sorunudur. Her ülkenin bu 
konuda sorumluluğunu fark 
etmesi ve elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Avusturya 
Başbakanı gibi tuhaf açıklamalar 
yapılıyor; ‘Herkesin Avusturya’ya 
gelmesine gerek yok, Türkiye gibi 
ülkeler de var.’ Sanki Avusturya’ya 
giden var. Avusturya’ya kaç 
kişi gitmiş, kaç göçmen var 
Avusturya sınırları içerisinde? 
Bu konuda ancak hicap 
duyulabilir, ‘Niye bizim ülkemize 
gelmiyor insanlar, gelemiyor, 
bizi sığınılabilir görmüyor?’ 
diye. ‘Türkiye 4 milyondan fazla 
göçmen barındırıyor. Türkiye bu 
kadar ağır bir yükün altındayken 
biz niye daha fazla şeyler 
yapamıyoruz, göçmenler, Türkiye 
için?’ demesi lazımken tamamen 
bir sorumsuzluk, tamamen siyasi 
bencillik örneği. Başta Avrupa 
olmak üzere bütün ülkelerden 
bu konuda sorumluluklarını 
hatırlamalarını bekleriz.”

TBMM Başkanı Şentop’un Bakü 
Temasları

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul 
etti. Şentop, daha sonra Türk iş 
insanları ve STK temsilcileriyle bir 
araya geldi.

Bakü’deki temasları hakkında 
bilgi veren Şentop, Türkiye 
ve Azerbaycan birlikteliğinin 
merhum Haydar Aliyev’in ifade 
ettiği “tek millet, iki devlet” ilkesi 
etrafında şekillendiğini, ancak 
bunun bir slogan ya da türkü 
sözü değil, gerçeklik olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin burada daha fazla 
yer almasını arzuladıklarını ve 
bunu Azerbaycan makamlarıyla 
da paylaştıklarını anlatan Şentop, 
ekonomik ve ticari ilişkilerin 
öneminin arttığını belirtti. Şentop, 
Hazar havzasında yatırımların 
ve iktisadi faaliyetlerin önemli 
olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Nahçıvan’ı 
bağlayacak Zengezur 
koridorunun en kısa zamanda 
hayata geçirilmesi için 
Azerbaycan’ın takipte olduğunu, 
Türkiye’nin de buna önem 
verdiğini vurgulayan Şentop, bu 

koridorun Türkiye’yi kara yoluyla 
Azerbaycan’a ve Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine bağlayacağını 
ifade etti.

Şentop, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 2023’te 15 milyar dolar 
olduğunu, ancak bu hedefin 
2023’e kalmadan aşılabileceğini 
dile getirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın 
işgalden kurtardığı Şuşa’da 
incelemelerde bulundu.

Pakistan Millî Meclis Başkanı Asad 
Kaiser ve Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahibe Gafarova ile şehri 
gezen Şentop, yetkililerden bilgi 
aldı.

Şentop, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Türk 
cumhuriyetleriyle dostluk 
ve kardeşliği güçlendirecek, 
kurumsallaştıracak adımlar 
atıldığını ifade ederek, 
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 
ilişkinin çok daha özel olduğunu 
belirtti.

Azerbaycan’ın kurucu lideri 
Haydar Aliyev’in “Tek millet iki 
devlet” sözünün Azerbaycan’ın 
Karabağ’daki zaferinde karşılığını 
bulduğunu dile getiren Şentop, 
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Şuşa Beyannamesi’nin de iki ülke ilişkilerini çok 
daha iyi bir noktaya taşıdığını söyledi. Mustafa 
Şentop, beyannamenin ilişkileri daha ileriye 
taşımak için de yol haritası ortaya koyduğunu 
kaydetti. Şuşa’da çok ciddi bir tahribat olduğuna 
işaret eden Şentop, “Şehrin sahibi olduğuna 
inananlar bunu yapamazlar. Ancak bir işgalci 
anlayışla, zihniyetle burada bulunanlar şehri 
tahrip edebilirler. Sadece Şuşa değil, yol 
boyunca gördüğümüz bütün mekânlarda 
adeta taş üstünde taş bırakılmamış. Hunharca, 
barbarca işler yapılmış.” değerlendirmesinde 
bulundu. TBMM Başkanı Şentop, tahribatı ortadan 
kaldırmak üzere bir inşa faaliyeti olduğunu 
anlatarak, birkaç ay içinde Şuşa’nın gerçek kültür 
başkenti çehresine kavuşacağını ümit ettiğini 
söyledi.

Şehirde kullanılır hale getirilen Yukarı Gövher 
Ağa Camii’nde öğle namazını kılan Şentop, daha 
sonra Fuzuli şehrine hareket etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtarılan 
Fuzuli şehrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Şuşa’dan sonra Azerbaycan 
Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan 
Millî Meclis Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki 
parlamento heyetiyle işgal yıllarında harabeye 
dönen Fuzuli’ye geldi.

Şehirde incelemelerde bulunan Şentop, daha 
sonra yeni yapılan Fuzuli Elektrik Santrali’ni gezdi, 
bölgede yapımı süren havalimanı hakkında bilgi 
aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’daki 
temaslarının ardından İstanbul’a döndü. TBMM 
Başkanı Şentop ile TBMM İdare Amiri, AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali 
Şahin, AK PARTİ İstanbul Milletvekili ve Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Şamil Ayrım, AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı 
Celalettin Güvenç, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah 
Belma Satır, AK PARTİ Ankara Milletvekili Zeynep 
Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, MHP 
Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İYİ Parti Aydın 
Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da İstanbul’a 
döndü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u 
kabul etti. Zagulba Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım 
saat sürdü. Kabulde, Şentop ile Azerbaycan’a gelen parlamento heyeti de hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 
Haydar Aliyev’in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni 
ziyaret etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, üniversite 
tercihi yapacak öğrencilere, 

“Başarılı olmak okuduğunuz okulla 
bölümle meslekle ilgili bir şey 
değil. O sizin tutkunuzla yaptığınız 
işi öğrenmeye dair ilginizle ve 
kendinizden ona dair bir şeyler 
katmanızla ilgili bir husus.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, “Önce 
Öğrenci” oluşumu tarafından 14 
Ağustos’ta düzenlenen Üniversite 
Tercih Destek Programı’ndaki 
konuşmasında, üniversitedeki 
eğitimin ilkokul, ortaokul 
ve liseden farklı olduğunu 
dile getirerek, üniversitede 

bocalamamak için düzenli ve 
disiplinli çalışmak gerektiğini 
belirtti.

İmkânları değerlendirip tercih 
yapılmasını öneren Şentop, şöyle 
devam etti:

“Türkiye’de de dünyada da her 
alanda çok başarılı olanlar, bir 
de başarılı olmayan, adı sanı 
duyulmamış olanlar var. Başarılı 
olmak okuduğunuz okulla 
bölümle meslekle ilgili bir şey 
değil. O sizin tutkunuzla yaptığınız 
işi öğrenmeye dair ilginizle ve 
kendinizden ona dair bir şeyler 
katmanızla ilgili bir husus. Bu 
bakımdan çok kalıplar içinde 
düşünmeyin, önemli olan sizin 
seçtiğiniz şeyi benimsemeniz 
ve kendinizi ona vermeniz. 
Bunu yaptığınız takdirde 
mutlaka nihayetinde bir başarıyı 
yakalayabilirsiniz.”

TBMM Başkanı Şentop, hukuk 
fakültesi tercihini bilinçli 
olarak yaptığını ifade ederek, 

ortaokuldan itibaren gazete 
ve dergileri takip ettiğini, 12 
Eylül darbesi sonrası Türkiye’de 
yaşananlardan etkilendiğini, 
hukukçu olmayı siyasi, toplumsal 
mücadele yürütürken önemli 
bir avantaj olarak gördüğünü 
söyledi.

Hukukun, hayatın görünmeyen 
tarafı olduğunu dile getiren 
Şentop, “Hukuk eğlencelidir, 
sadece kurallar, kanunlar gibi 
bakmazsanız. Karışık ve çok 
soyut gelebilir ama hayat-
hukuk bağlantısını kavradığınız 
zaman hukukun nasıl hayatın 
görünen yüzünü şekillendirdiğini 
kavrayabilirsiniz.” dedi. Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi alanınızda, kendi 
mesleğinizde bir birikim 
oluşturabilirsiniz, bu birikimi 
siyasete taşımalısınız ve siyasete, 
memlekete faydalı olacak işler 
yapmalısınız diye düşünüyorum. 
Akademisyen olarak özellikle 
hukukla siyasetin yakın olduğu 

ÜNİVERSİTE  
TERCİH 
DESTEK 
PROGRAMI
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alanlar üzerinde çalışmalar 
yaparak ondan sonra siyasete 
girmeyi hedefliyordum. Sayın 
Cumhurbaşkanımızla 1984’ten 
beri tanışıklığımız var. 2011’de 
resmen milletvekili adayı olmak 
suretiyle siyasete girmiş oldum. 
Daha önce üniversitedeki 
çalışmalarımın, ‘birikim’ dediğin 
şeyin katkısı olduğunu da 
gördüm.”

Yabancı öğrencilerin Türkiye’de 
üniversite eğitimi almasını 
önemli bulduğunu ifade eden 
Şentop, “Bazı ülkelerde bizim 
üniversitelerimizden mezun olan, 
bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı 
yardımcısı düzeyinde kişiler var.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 14 Ağustos’ta “Önce 
Öğrenci” oluşumu tarafından 
düzenlenen Üniversite 
Tercih Destek Programı’nda 
gazetecilerin sorularını 
yanıtladı.

Bir süredir Türkiye’nin farklı 
yerlerinde farklı felaketlerin, 
doğal afetlerin yaşandığına 
değinen Şentop, son olarak aşırı 
yağış ve sel sebebiyle Sinop, 
Kastamonu, Bartın ve Karabük’te 
ciddi hasarlar meydana geldiğini, 
Sinop Ayancık’ta, Kastamonu 
Bozkurt’ta can kayıpları olduğunu 
kaydetti.

Mustafa Şentop, bölgedeki 
vatandaşlara “geçmiş olsun” 
dileğinde bulunurken, hayatını 
kaybedenlerin ailelerine 
başsağlığı diledi.

Daha önce de orman yangınları 
nedeniyle büyük hasar meydana 
geldiğini hatırlatan TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye 
ölçeğinin dışına çıkarak ölçeği 
daha büyüterek baktığımızda, 
dünyanın birçok yerinde bilhassa 
Akdeniz havzasında devam 

eden, başta orman yangınları 
olmak üzere, dengesiz aşırı 
yağışlar ve seller var. Dün 
Rusya’da vardı, başka ülkelerde 
de var.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, ortaya çıkan tablonun 
tabiattaki olağan dışı gelişmeleri 
gösterdiğine işaret ederek, 
şunları söyledi:

“İnsanların özellikle tabiata 
yaklaşımlarıyla devletlerin 
yaklaşımlarıyla ilgili yanlışlar 
uzun zamandır, 100 yıldan fazla 
zamandır devam ediyor. 

Tabiat da onun karşılığı olarak 
bize bu şekilde olumsuzluklarla 
dönüyor. 

Öncelikle bir kere bu ilişkiyi 
düzeltmemiz lazım, bütün dünya 
olarak. İklim değişiklikleri, hatta 
mevsim değişikliklerine doğru da 
gidiyoruz. 

Bununla ilgili olarak tüm  
dünyanın bir araya gelerek 
insanlığın geleceğini düşünerek 
kararlar alması, adımlar atması 
lazım.

Türkiye ölçeğinde de bizim 
bilhassa bu seller dolayısıyla 

yapılaşmayla ilgili hem 
vatandaşlar hem yöneticiler 
olarak, yerel yöneticiler 
başta olmak üzere yeniden 
düşünmemiz lazım. 

Bozkurt’ta yaşanan şeyi 
görüyoruz. Ezine Çayı’nın 
etrafındaki alanlar hasar gördü, 
vefatlar orada görülüyor. 

Oradaki yapılaşmaya izin 
verilmemeliydi veya insanlar 
da orada yapılaşmayı 
düşünmemeliydi. 

1-2 günlük perspektiflerle  
1-2 yıllık perspektiflerle bakarsak 
olmuyor. Bir dere yatağı belki 
10 yıllarca sorun teşkil etmez 
ama 100 yılda bir kere oluyor 
ve bu şekilde vahim bir tabloyla 
karşılaşıyoruz. 

Onun için çok daha bilinçli 
olarak tabiata, doğaya uyum 
içerisinde, onu anlayarak ve 
büyük perspektifler içerisinde, 
100, 200 yıllık, geçmişi ve 
geleceği düşünerek planlamalar 
yapmamız lazım. 

Bunu acı bir şekilde gördük, 
görüyoruz. Ama inşallah 
bunlardan ders çıkararak 
yolumuza devam ederiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Tahran’da 
İran’ın 8. Cumhurbaşkanı 

İbrahim Reisi ile görüştü.

Görüşmede, AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 
Türkiye-İran Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Van 
Milletvekili Osman Nuri Gülaçar 
ve AK PARTİ Kütahya Milletvekili 
İshak Gazel de hazır bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Reisi ile 
görüşmesinin ardından Türk basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını ilettik. İran halkı için 
hayırlar getirmesini temenni 
ederek, kendilerine görevlerinde 
başarılar diledik.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ayrıca Türkiye-İran Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyinin 
gelecekteki toplantısının iki ülke 

arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi 
yolunda etkili bir adım olması 
temennisinde bulundu.

AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK 
PARTİ’nin hayırlı olsun mesajını 
Reisi’ye ilettiklerini belirterek, 
“Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni 
dönemde daha da artırılması 
temennimizi dile getirdik. 
Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin 

her iki ülke için de artmasının 
faydalı olacağını vurguladık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Reisi de görüşmede İran 
ile Türkiye arasındaki 
münasebetlerin komşuluk 
ilişkilerinden öte olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti:

“Ortak inançlar, iki ülke halkını 
birbirine çok yakınlaştırmıştır. 
İran’ın yeni dış siyaseti, 

TBMM 
Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop, 
İran’ın 8. 
Cumhurbaşkanı 
İbrahim 
Reisi’nin yemin 
törenine 
katılmak üzere 
beraberindeki 
heyet ile  
5 Ağustos’ta 
İran’a gitti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP İRAN’DA
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dost ve kardeş Türkiye ile 
ilişkilerin muhtelif alanlarda 
genişletilmesidir. Tahran ve 
Ankara, ilişkileri her alanda 
ilerletmek için birçok uygun 
potansiyele sahiptir. İlişkilerin 
düzeyinin yükseltilmesi, iki ülke 
arasındaki iş birliğini bölgesel ve 
uluslararası alanda daha etkili bir 
şekilde ileri götürebilir.”

Komşuluk siyasetinin yeni 
hükümetin öncelikleri arasında 
olacağını dile getiren Reisi, 
“Komşuluk siyasetinin başarısı, 
İran ile Türkiye arasındaki çok 
yönlü ilişkilerin derinleştirilmesine 
ve geliştirilmesine bağlıdır.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İran’da 18 Haziran’da 
yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini kazanarak ülkenin 
8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim 
Reisi’nin yemin törenine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, beraberindeki 
TBMM Heyeti ile İran 
Cumhurbaşkanlığına seçilen 
İbrahim Reisi için Mecliste 
düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı 
Yemin Töreni’ne katıldı.

13. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini kazanarak ülkenin 
8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim 
Reisi, yemin ederek resmen 
görevine başladı.

İran resmî haber ajansı IRNA’ya 
göre, Mecliste düzenlenen 
yemin törenine 115 ülkeden 265 
davetli katıldı.

Yemin törenine Afganistan 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 
Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan, Cezayir Başbakanı 
Eymen bin Abdurrahman, Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya 
Parlamentosunun alt kanadı 

Duma’nın Başkanı Vyaçeslav 
Volodin, Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, 
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail 
Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, 
Özbekistan ve Nijer Meclis 
Başkanları ve Umman ile Kuveyt 
gibi ülkelerden dış işleri bakanları 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, İran 
İslami Danışma Meclisi Başkanı 
Galibaf ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İran İslami Danışma 
Meclisi Başkanı Muhammed 
Bakır Galibaf ile görüşmesinde 
Afganistan’daki göç sorunundan 
en çok İran ve Türkiye’nin 
etkilendiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim 
Reisi’nin yemin törenine katılmak 
üzere AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş ve parlamento 
heyeti ile Tahran’a giden TBMM 
Başkanı Şentop, İranlı mevkidaşı 
Galibaf ile görüştü.

Seçim sonuçlarının hayırlı 
olmasını dileyen Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tebrik ve başarı 
mesajını Reisi’ye ilettiğini 
belirterek, “İki ülke arasındaki 

ilişkilerin bölgesel ve küresel bir 
kıymeti var. O nedenle ilişkilerin 
seviyesini her alanda yükseltmek, 
görevimiz.” dedi.

Görüşmede Afganistan’daki 
gelişmelere değinen Şentop, 
“Afganistan’daki siyasi istikrarsızlık 
ve göç sorunu İslam ülkelerinin 
ortak sorunu. Afganistan’daki 
göç sorunundan en çok İran ve 
Türkiye etkileniyor. Afganistan’da 
istikrarın sağlanması ve göç 
dalgasının durdurulması için iş 
birliğimizi artırmalıyız.” ifadelerini 
kullandı. Parlamentolar arası 
ilişkilerin önemine vurgu yapan 
Şentop, “Uluslararası parlamenter 
zeminlerde de beraberiz. PKK 
terör örgütü bölgesel bir tehdit. 
Bu bakımdan terör örgütlerine 
karşı iş birliğimizi daha da 
artırmalıyız.” diye konuştu.

İran İslami Danışma Meclisi 
Başkanı Galibaf da iki ülke 
ilişkilerinin önemine işaret ederek, 
“Bundan sonra parlamentolar 
arasındaki iş birliğimizi daha da 
ileri taşımalıyız. Ekonomik ve 
siyasi ilişkilerimizi her alanda 
artırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Galibaf Türkiye’deki orman 
yangınlarında hayatını 
kaybedenler için başsağlığı diledi.
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Dünya Ehlibeyt Vakfı,  
12 Ağustos’ta Muharrem 
ayı iftarı düzenledi. 

Programa katılan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Muharrem ayının bereket ayı 
olmasının yanı sıra aynı zamanda 
bir matem ayı olduğunu söyledi.

Muharrem ayının 10. günü Hazreti 
Muhammed’in (s.a.v.) torununun 
şehit edildiği bir elem günü 
olduğunu hatırlatan Şentop, bu 
günün bütün Müslümanların 
“ortak hüznü” olduğunu  
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 
“Kerbelâ’nın acısı, ayrıştıran değil, 
birleştiren özelliklere vesile 
olmalıdır. 

Bütün dünya Müslümanları, 
ayrılığa gayrılığa değil, birlik ve 
beraberliğe, ‘Bütün müminler 
kardeştir.’ düsturuna sarılmaya 
mecburdur. Hazreti Hüseyin’i 
anlamak hakkı, hukuku, 
özgürlüğü, adaleti, ahde vefayı 
anlamak, sözüne sadık kalmanın 
yoluna baş koymaktır.” diye 
konuştu. 

İslam Peygamberi Hazreti 
Muhammed’in (s.a.v.) toplumda 
büyük bir güven tesis 
ettiğini hatırlatan Şentop, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.), zulmü, 
cehaleti, eşitsizliği, köle düzenini 
yok ettiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Muharrem ayının Müslümanlar 
için milat, tüm insanlık için tarihî 

bir dönüm noktası olduğunu 
söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Kerbelâ’da Hazreti Hüseyin 
ve Ehli Beyt’in önce susuzluğa 
mahkûm edildiklerini ardından 
da şehit edildiklerini ifade etti. 
Programa, Dünya Ehlibeyt Vakfı 
Başkanı Fermani Altun, Türkiye 
Süryani Katolik Patrik Vekili 
Korepiskopos Yusuf Sağ ile çok 
sayıda davetli katıldı.

DÜNYA EHLİBEYT VAKFI  
GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 202138

TBMM’DEN HABERLER



MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2021 39



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin teşrifiyle 

düzenlenen PN Milgem Projesi 1. Gemi Babur 
Fırkateyni’nin Denize İniş ve Açık Deniz Karakol 
Gemi Projesi 1. Gemisi Akhisar’ın Sac Kesim 
Töreni’ne katıldı. Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 
1’inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi 
Projesi 1’inci Gemi Sac Kesim Töreni, 15 Ağustos’ta 
İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Pakistan’ın her kazanımını kendi 
kazanımımız olarak görüyoruz. Millî Savunma 
Bakanlığımızın savunma sanayii alanında iş birliği 
yaptığı 80’e yakın ülke arasında, Pakistan’ın ayrı bir 
yeri vardır. 

Diğer alanlardaki ilişkilerimizi de arzu ettiğimiz 
seviyeye çıkararak, bölgemizde ve dünyada örnek 
bir dayanışma ortaya koymayı sürdüreceğiz.” dedi.

PN MİLGEM PROJESİ BİRİNCİ GEMİ 
DENİZE İNİŞ TÖRENİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1’inci Gemisi 
Babur’un (F-280) Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1’inci Gemisi Akhisar’ın (P-1220) İlk Sac Kesim Töreni’ne katıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kahramanmaraş’ta çıkan bir orman yangınını 
söndürmeye giderken düşen uçakta hayatını 

kaybedenler için taziye mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 14 Ağustos’ta 
sosyal medya hesabından 
yayımladığı mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

“Kahramanmaraş’ta çıkan bir orman 
yangınını söndürmeye giderken 
düşen uçakta, üç vatandaşımızın ve 
beş Rus askerî personelin hayatını 
kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.

Hayatını kaybeden görevli kahraman 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş 
sağlığı diliyorum.

Yangına müdahale için giderken düşen uçakta 
bulunan Rusya’nın beş fedakâr askerinin ölümü bizi 
ayrıca üzmüştür. 

Rus askerlerin ailesine / yakınlarına ve Rus halkına 
başsağlığı diliyor, TBMM adına Rusya Federasyonu’na 
taziyelerimi ifade ediyorum.”

KAHRAMANMARAŞ’TA 
DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI 
KAYBEDENLER İÇİN  
TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tunus’ta seçilmiş parlamentoyu ve 
milletvekillerini görev yapmaktan meneden 

kararları anayasal düzene karşı, 
darbe olarak niteleyerek, “Tunus 
halkı, anayasal düzene ve hukuka 
sahip çıkacaktır.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tunus 
Cumhurbaşkanı Kays Said’in, 
Meclisin çalışmalarını dondurma 
ve başbakanı görevden alma 
kararlarına ilişkin,  
26 Temmuz’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Tunus’ta yaşananlar endişe 
vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve 
milletvekillerini görev yapmaktan 
meneden kararlar, anayasal 
düzene karşı, darbedir. Askerî-
bürokratik darbe her yerde 

gayrimeşrudur; Tunus’ta da gayrimeşrudur. Tunus 
halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır.” 
ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TUNUS CUMHURBAŞKANI’NIN 
KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Malazgirt 
Millî Park Alanı’nda, 26 Ağustos’ta 
Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl 
Dönümü Kutlama Programı’na 
katıldı.

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl 
dönümü kutlama programı, 
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla 
başladı. Konuşmalardan önce 
Jandarma Mehteran Birliği 
konser verdi. Konuşma yapılan 
platformda tarihte kurulmuş 16 
Türk devletinin bayrakları yer aldı.

Programa Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Şentop’un yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, AK PARTİ 
Genel Başkanvekilleri Numan 
Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile 
Cumhurbaşkanlığı İletişim  
Başkanı Fahrettin Altun da  
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Malazgirt Millî Park Alanı’nda 
düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 
950. Yıl Dönümü Kutlama 
Programı’nda konuştu.

Erdoğan, Anadolu’yu ebedî yurt 
haline getiren Malazgirt Zaferi’nin 
950. yıl dönümünde Sultan 
Alparslan’dan başlayarak tüm 
kahramanları, şehitleri, gazileri 
rahmetle yâd etti.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 950. YIL DÖNÜMÜ
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Ecdadın bu toprakları yurt 
edinmek için akın akın Anadolu’ya 
gelirken, adeta bir toplanma ve 
dağılma merkezi işlevi gördüğü 
Ahlat’ta olduklarını anımsatan 
Erdoğan, Ahlat’ı medeniyete ve 
tarihe yeniden kazandırmak için 
hem Cumhurbaşkanlığı, hem de 
bakanlıklar bünyesinde önemli 
yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Van Gölü kıyısında inşa edilen 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 
gençlik kampına, millet 
bahçesine kadar nice yatırımlarla 
bölgeyi tarihî önemine yakışır 
eserlere kavuşturduklarını 
belirten Erdoğan, “Gençlerimize 
miras bırakacağımız bu eserleri 
ebedî vatanımız Anadolu’ya 
vurduğumuz mühürleri yeniden 
hatırladığımız, canlandırdığımız 
semboller olarak görüyoruz.” 
diye konuştu.

Bugün de Malazgirt Zaferi’nin 
yıl dönümü vesilesiyle fetih 
programında olduklarını ifade 
eden Erdoğan, “Malazgirt için 
Anadolu’daki tarihimizin sıfır 
noktası tanımı yapılır. Evet, Türk 
tarihinin Malazgirt’ten önce 
ve Malazgirt’ten sonra olarak 
tasnif edildiği yer, işte tam da 
burasıdır. Bizim tarihimizde kolay 
kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt 
Zaferi’nin de gerisinde çok büyük 
emek, gayret, fedakârlık vardır.” 
ifadelerini kullandı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin, 
kendisine istiklali kazandıran 
Dandanakan Zaferi’nin hemen 
ardından Anadolu’ya yönelme 
kararı aldığını hatırlatan Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Çağrı Bey keşif maksatlı 
akınları tamamlayıp ülkesine 
döndüğünde aslında fethin ilk 
müjdesini de vermişti. Bu hayali 
gerçeğe dönüştüren ise oğlu 
Sultan Alparslan oldu. Tabii, 
tarihimizin her döneminde 

olduğu gibi o yıllarda da 
milletimizi bölmeyi, devletimizi 
yıkmayı hedefleyen iç ve dış 
saldırılarla karşı karşıyaydık. 
Sultan Alparslan bir taraftan 
İslam dünyasını Selçuklulara 
karşı kışkırtan Fâtımîlerle,  
diğer taraftan haçlı ruhuyla 
Müslümanlara saldıran Bizansla 
aynı anda mücadele ediyordu. 
Buna rağmen Sultan Alparslan’ın 
hükümdarlığı dönemi devlette 
nizamın, halkta memnuniyetin 
zirveye ulaştığı bir devir olarak 
tarihe nakşolmuştur.”

Fethettiği her yerde ecdadın 
estetik anlayışının en güzel 
örneklerini sergileyen bir 
imar hareketi başlatan Sultan 
Alparslan’ın bu geniş coğrafyada 
birliğin ve adaletin tesisi için 
samimi gayret gösterdiğini 
belirten Erdoğan, devletinin 
sınırlarını bir taraftan Hazar 
sahillerine diğer taraftan Akdeniz 
kıyılarına kadar genişleten 
Sultan Alparslan’ın Mısır seferine 
çıkarken yolu üzerindeki 
Malazgirt kalesini aldığını, 
Diyarbakır ve Urfa üzerinden 
Halep’e kadar ulaştığını anlattı.

Bizans İmparatoru’nun ise büyük 
bir ordu ile Selçuklu ilerleyişini 

durdurmak için yola çıktığını 
aktaran Erdoğan, Türklerin elinde 
bulunan Malazgirt kalesini zapt 
eden ve halkın tamamını kılıçtan 
geçiren Bizans ordusunun 
sergilediği vahşeti haber alan 
Sultan Alparslan’ın, istikametini 
Ahlat-Malazgirt’e çevirdiğini ve 
önce sulh yolunu deneyerek 
Bizans İmparatoru’na bir elçi 
gönderdiğini dile getirdi.

Selçuklu elçisiyle İmparator 
arasında geçen diyaloğu aktaran 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“İmparator, ordusunun 
büyüklüğüyle gururlanan bir 
ruh haliyle Selçuklu elçisine 
‘İsfahan mı daha güzel, yoksa 
Hemedan mı?’ diye sorar. 
Elçinin cevabını beklemeden de 
‘Hemedan’ın soğuk olduğunu 
duydum, hayvanlarımız orada 
kışlar, biz de İsfahan’da kışlarız.’ 
diye konuşmasına devam eder. 
Selçuklu elçisi ‘Evet, hayvanlarınız 
Hemedan’da kışlar ama sizin 
nerede kışlayacağınızı bilemem.’ 
deyince imparatorun suratı asılır. 
Tabii, sulh mümkün olmayınca 
savaş kaçınılmaz hale gelir. 
Malazgirt ovasında bugün, 26 
Ağustos 1071 tarihinde yapılan 
meydan savaşında Bizans 
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büyük bir bozguna uğrarken 
Büyük Selçuklu Devleti tarihin 
en şanlı zaferlerinden birini 
kazanmıştır. Bu zaferin ardından 
Malazgirt ovasından başlayıp 
Ege ve Marmara kıyılarına kadar 
ilerleyen Türk obaları adım 
adım bu toprakları vatan haline 
dönüştürmüştür.”

Anadolu’da kısa sürede 
teşkilatlanan beylikler zamanında 
inşa edilen camiler, medreseler, 
kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, 
çarşılar, hanlar ve kervansarayların 
bu toprakları yepyeni bir çehreye 
büründürdüğüne işaret eden 
Erdoğan, “Her zaman dediğimiz 
gibi bizim medeniyetimiz 
kökü sevgiye, hoşgörüye, 
hakka, adalete dayalı bir fetih 
medeniyetidir. Tarih, fethettiğimiz 
bütün beldelerde güveni, huzuru, 
hoşgörüyü ve refahı hâkim kılmak 
için milletçe verdiğimiz büyük 
mücadelelerin şahididir. Bugün 
de ecdadımızdan aldığımız 
ilhamla kendi vatanımızı ve 
bayrağımızı dalgalandırdığımız 
her yeri eman ve esenlik yurdu 

haline getirmenin mücadelesini 
veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malazgirt’in tarihin tozlu 
raflarındaki sıradan bir zafer 
olmadığını vurgulayan 
Erdoğan, “Malazgirt, maziden 
atiye kurduğumuz köprünün 
başlangıcındaki en önemli 
taşıyıcı sütundur. Bugün 950. 
yıl dönümüne ulaştığımız 
Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı 
olan 2071’i de bu köprünün diğer 
tarafındaki ikinci büyük ayağı 
haline dönüştürmek istiyoruz. 
Bu iki taşıyıcı sütun arasındaki 
kemerin her bir tuğlası alın teriyle, 
kanla, canla, azimle verilen 
mücadeleyle döşenmiştir.” dedi.

Anadolu Selçuklu Devleti’nden 
Osmanlı’ya, oradan Cumhuriyet’e 
kadar uzanan bu mücadeleler 
silsilesinde nice zaferler ve 
sevinçler yanında nice hüzünler 
de bulunduğunu belirten 
Erdoğan, Malazgirt’ten başlayıp 
İznik ve Konya’ya, ardından 
Söğüt’ten başlayıp Bursa, Edirne 
ve İstanbul’a, bir asır önce de 
Ankara’ya kadar uzanan bu uzun 

yürüyüşün her anının kendileri 
için ibretlerle dolu olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Türkiye, doğuya ve 
batıya ait ne varsa hepsini 
kucaklayan, bağrına basan 
büyük medeniyet mirasının 
bugünkü varisi olarak yeni bir 
şahlanış içindedir. İlhamını şanlı 
geçmişimizden alan, gözünü 
yarım asır, bir asır sonrasının 
dünyasına diken bu atılımı 
gençlerimizle birlikte zafere 
ulaştırmakta kararlıyız. Bu asla içi 
boş bir hamaset, kibir ürünü bir 
böbürlenme, romantik bir mazi 
özlemi değildir. Tam tersine, 
hakikatin ta kendisidir. Çünkü 
dünyada bu kadar geniş bir 
alanda, anıtlarıyla şehitlikleriyle 
abideleriyle camileriyle nice tarihî 
eserleriyle iz bırakmış bir başka 
millet yoktur.

İşte bu izleri takip ederek 
Moğolistan’ın derinliklerinden 
Adriyatik kıyılarına, Viyana 
kapılarından Kırım’ın dillere destan 
bahçelerinde kadar her yerde, 
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bize ait eserlere sahip çıkıyoruz. 
Ecdat kısa süreliğine de olsa ayak 
bastığı her yerde öyle güzel 
ve derin hatıralar bırakmış ki 
nereye gitsek rengiyle kokusuyla 
özlemiyle karşılaşıyoruz. Eğer 
bugün, bölgesinde ve dünyada 
gücü, itibarı, etkisi giderek artan 
bir Türkiye varsa bunu ecdadın 
çok geniş bir coğrafyaya serptiği 
sevgi ve sevgi tohumlarını 
yeniden filizlendirmeye 
borçluyuz.”

Türkiye’deki asırlık ihmalleri, geri 
kalmışlıkları, hak ve özgürlük 
eksikliklerini, milletle birlikte 19 yıl 
gibi kısa bir sürede gidermeyi 
başardıklarını belirten Erdoğan, 
eğitimden sağlığa, adaletten 
güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, 
tarımdan sanayiye, spordan 
savunmaya her alanda Türkiye’yi, 
gelişmiş ülkeler ligine kadar 
getirdiklerini anlattı. Erdoğan, 
“İnşallah dünyanın küresel, 
siyasi ve ekonomik düzeninin 
yeniden biçimlendiği şu dönemi 
de istikrar ve güven iklimini 
koruyarak değerlendirdiğimizde 
Allah’ın izniyle artık zirveye 
çıkmış olacağız.” dedi. Malazgirt 
Zaferi’nin 1000’inci yıldönümü 
olan 2071’i, uzun vadeli 
vizyonlarının sembolü olarak 
belirlemelerinin gerisinde de 
bu anlayışın olduğunu dile 
getiren Erdoğan, “Bazıları bu 
ülkenin ve milletin bırakınız 50 
yıl sonrasını 50 dakika sonrasını 
bile düşünmüyor, bunun 
sorumluluğunu hissetmiyor 
olabilir ama bizim vizyonumuz 
işte budur. Hayali olmayanın 
hedefi, hedefi olmayanın 
yolu olmaz. Davası hak olanın 
yardımcısı Hak’tır, hak olan 
davada zafer de muhakkaktır. 
Bu düsturla, tarihin gösterdiği 
istikamette yürümeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Anadolu’daki 1000 yıllık Türk 
varlığının her dönemi gibi, bu 

günlerin de kolay geçmediğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:“Bir 
yandan bölgemizdeki terör ve 
istikrarsızlık sorunlarının, diğer 
yandan tabii felaketlerin, bir 
yandan küresel çalkantıların 
etkileriyle yüzleşiyoruz. Bunun 
yanında, önümüzde pek çok 
fırsatın, imkânın da olduğunu 
biliyoruz. İstiklal Marşı bile 
‘korkma’ diye başlayan bir 
millete yeis yakışmaz, durmak, 
duraksamak, geri dönmek 
yakışmaz. ‘Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi 
çılgın bana zincir vuracakmış? 
Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, 
bendimi çiğner aşarım. Yırtarım 
dağları enginlere sığmam, 
taşarım.’ Bu kükremiş sel gibi 
millete zincir vuracak gafiller, 
gerektiğinde dağları yırtacak 
azme ve kararlılığa sahip 
olduğumuzu unutmasınlar.

Buradan bir kez daha tekrarlamak 
istiyorum, Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı da bizimdir, 
İstanbul’un Fethi’nin 600’üncü yılı 
da bizimdir, Malazgirt Zaferi’nin 
1000’inci yılı da bizimdir, Hicret’in 
1500’üncü yılı da bizimdir. Nasıl 
fetihlerimizden, ilim insanlarımızla 
gönül insanlarımızla  sahip 
çıktığımız ihya ettiğimiz, 
inşa ettiğimiz eserlerimizle 
geçmiş bizimse, teknolojisiyle  
yenilikçiliğiyle  yapay zekasıyla hiç 
unutmayın, gelecek de bizimdir. 
Çünkü tarihin bize yüklediği hiçbir 
sorumluluktan kaçmamış, hiçbir 
mücadeleden geri durmamış, 
hiçbir fedakârlıktan sakınmamış, 
emeğini ve gerektiğinde canını 
ortaya koymaktan çekinmemiş 
bir milletiz. Çünkü biz Türkiye’yiz. 
Çünkü biz dünyanın en kadim 
topraklarına, her karışına ve 
tüm mirasıyla sahip çıkan Türk 
milletiyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk milletinin, 

insanlığın vicdanı, mazlumların 
ve mağdurların umut kapısı 
olduğunu belirterek, “Ne zaman 
ki bu vasıflarımızı kaybedersek, 
işte o zaman ahirimizi tehlikeye 
atmış oluruz, ne zaman ki 
medeniyetimizin ve tarihimizin 
emanetini yere düşürürsek işte 
o zaman akıbetimizi belirsizliğe 
sokmuş oluruz. Hiç kimsenin 
ülkemize ve milletimize böyle 
bir kötülüğü yapmasına göz 
yummayacağız. Anadolu’daki 
tarihimizin sıfır noktası 
Malazgirt’ten bir kez daha söz 
veriyoruz, büyük ve güçlü 
Türkiye yolunun kesilmesine 
rıza göstermeyeceğiz.” dedi. 
Daha çok çalışarak, daha çok 
gayret göstererek, daha çok 
mücadele ederek, Türkiye’yi 
2023 hedeflerinden 2053 
ve 2071 vizyonundan ayrı 
düşürmeyeceklerini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimizin başını yere 
eğdirmeyecek, yüreğine hüzün 
çöktürmeyecek, gençlerimizin 
umutlarının kırılmasına meydan 
vermeyeceğiz. Bugün burada, 
Malazgirt’te sizlerin gözlerinde 
gördüğüm ışık, hissiyatımda 
yalnız olmadığımı gösteriyor. 
Milletimizin, daima yanı başında 
olan devletine gösterdiği 
güven ve ortaya koyduğu 
feraset, yürüdüğüm yolda yalnız 
olmadığımı gösteriyor.” ifadelerini 
kullandı. Erdoğan, özellikle 
gençlerin coşkusu, sevgisi ve 
enerjisinin, mücadele güçlerini 
sürekli tazelediğini sözlerine 
ekledi.

Programın sonunda Beyoğlu 
Belediye Başkanı ve Okçular 
Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız 
tarafından Erdoğan ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 
hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
heyettekilerle toplu fotoğraf 
çektirdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 
Temmuz’da Erzurum Kongresi’nin 102. yıl 
dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Şentop’un mesajı şöyle: “Millî Mücadelemizin 
en önemli safhalarından biri 102 yıl önce 
Erzurum’da yaşanmıştır. 30 Ekim 1918’de imza 
edilen Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında 
düşman kuvvetlerinin Anadolu’yu hile ve desise 
ile işgal etmeleri sonrasında başlattığımız İstiklal 
Mücadelemizin zaferle neticelenmesindeki en 
önemli adımlardan biri 23 Temmuz 1919’da toplanan 
Erzurum Kongresi ile atılmıştır.

2 Kasım 1918’de Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin kurulmasıyla birlikte Anadolu’da 
başlatılan yerel mukavemet hazırlıkları 23 Temmuz 
1919’da toplanan Erzurum Kongresi ile önemli 
bir olgunluğa erişmiş ve dağınık haldeki millî 

kuvvetlerin bir merkezde 
toplanması hususunda 
Erzurum Kongresi önemli 
bir boşluğun doldurulmasını 
sağlamıştır.

Anadolu’nun doğudaki kalesi 
olan Erzurum, toplanan kongre 
ile İstiklal Mücadelemizin 
irade merkezi olma hüviyetine 
kavuşmuş ve alınan kararlar 
ile tarihî hüviyeti bir kez 
daha tespit edilmiştir. 
Vatanın bölünmez bir bütün 
olduğunun vurgulandığı 
kongrede hangi şart altında 
olursa olsun milletimizin 
istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkılacağı vurgulanmıştır. 
Böylece Paris ve Londra 
Konferanslarında alınan 
kararlarla milletimizi hacir altına 
alma planlarının hiçbir şekilde 
kabul edilmeyeceği mesajı 
bütün dünyaya ulaştırılmıştır.

İki hafta süren müzakereler 
neticesinde alınan kararların 
oluşturduğu heyecan dalgası 
vatanımızın her köşesinde 
hürriyet ve bağımsızlığımıza 
kavuşma konusunda aziz 
milletimizin umut ve inancını 
pekiştirirken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Ankara’da 

açılması yolundaki irade de teyit 
edilmiş, tahkim edilmiştir. 

Emperyalist devletlerin meşum şark planlarını 
bozan aziz milletimizin hürriyetine kavuşmasında, 
devletimizin bağımsız devletler ailesinin şerefli 
bir üyesi olmasında 102 yıl önce Erzurum’da 
toplanan kongrede alınan kararların büyük katkısı 
olmuştur. Bugün de millet ve devlet olarak Erzurum 
Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 
varlığımızı ve birliğimizi muhafaza ederek 
istikbal yolculuğumuzu devam ettirme irade ve 
kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi’nin 
102’nci yıl dönümünü kutluyor, kongre başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kongreye 
katılan mümtaz merhum üyeleri rahmet, minnet ve 
şükranla yâd ediyorum.”
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TBMM 
Başkanı 
Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 
Srebrenitsa 
Soykırımı 
kurbanlarını 
andı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 11 
Temmuz’da 
sosyal medya 
hesabından 
yayımladığı 
mesajında, 
“26. yılında 
#Srebrenitsa 
Soykırımı’nın 
kurbanlarını 
rahmetle yâd 
ediyorum. 
#Srebrenitsa 
Soykırımı’nın 
sadece 
katilleri değil, 
onlara cesaret 
veren Batılı 
işbirlikçileri de 
unutulmamalı, 
unutturulmamalı. 
“ ifadelerini 
kullandı.
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TBMM 27. dönem  
4. yasama yılı Başkanlık 
Divanı toplantısı 

8 Temmuz’da TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantıya TBMM Başkanlık 
Divanı Üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Boşnak 
Partisi Genel Başkanlığı’na 

seçilen İbrahimoviç’i telefonla 
arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
telefon görüşmesine 
ilişkin 8 Temmuz’da sosyal 
medya hesabından yaptığı 

paylaşımda şu ifadelere yer 
verdi: 

“Karadağ Boşnak Partisi Genel 
Başkanı Ervin İbrahimoviç ile 
telefon görüşmesi yaptık. 
Görüşmede Karadağ Boşnak 
Partisi Genel Başkanlığı’na 
seçilen İbrahimoviç’i yeni 
görevi vesilesiyle tebrik ettik.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 

24 Temmuz Gazeteciler ve 
Basın Bayramı dolayısıyla basın 
mensuplarıyla halı saha maçı 
yaptı.

İlçedeki bir halı sahada 
gerçekleştirilen karşılaşmada 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve Çorlu Gazeteciler 
Derneği üyelerinin yanı sıra 

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Yel, AK PARTİ Tekirdağ 
İl Başkanı Mestan Özcan da yer 
aldı. Her iki yarıda da sahada 

yer alarak 2 gol atan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
karşılaşmanın ardından basın 
mensuplarıyla fotoğraf çektirip 
sohbet etti.

YASAMA YILININ 
SON DİVAN 
TOPLANTISI  
8 TEMMUZ’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, 
GAZETECİLERLE 
HALI SAHA MAÇI 
YAPTI

ERVİN İBRAHİMOVİÇ’E TEBRİK TELEFONU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Endonezya’nın 

bağımsızlığının 76. yıl dönümü 
vesilesiyle video mesaj yayımladı. 
Şentop’un 19 Ağustos’ta 
yayımladığı video mesajında, 
“Kıymetli Endonezya halkı, 
Endonezya Cumhuriyeti’nin yüz 
seneyi aşan zorlu mücadeleleri 
müteakip elde ettiği şanlı 
bağımsızlığının 76. yıl dönümünü 
en samimi dileklerle tebrik 
ediyorum.” dedi. 

Şentop, “Ülkelerimiz arasında 
müşterek değerlerin 
mevcudiyetinin yanında, barış, 
istikrar ve refah temeline dayanan 
bir istikbale olan inancımız da 
ortaktır. Türkiye ve Endonezya, 
İslam dünyasının en büyük ve 

köklü demokrasilerindendir. 
Bugün bu iki Müslüman ülkenin 
kalplerinin her zamankinden 
daha yakın bir şekilde atması 
hepimizi memnun etmektedir.” 
ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, iki ülkenin başta  
Birleşmiş Milletler olmak üzere, 
İslam İşbirliği Teşkilatı,  
D-8, G-20, MIKTA ve ASEAN 
gibi uluslararası platformlarda 
birbirlerini desteklediğini  
söyledi. Şentop, “Bu anlayışla, 
parlamentolarımız arasında da 
temaslar artmakta, halklarımızın 
müreffeh geleceği için atılabilecek 
müşterek adımlar hakkında 
istişarelerimiz sıklaşmaktadır.” 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 
şu değerlendirmelerde 
bulundu:“Saygıdeğer Endonezya 
halkı, Endonezya’nın 76 yıl 
önce ilan ettiği hürriyet ve tam 
bağımsızlık ideali domino etkisi 
yaratmış, ülke tarihinin ve dünya 
tarihinin seyrini değiştirmiştir. 
Endonezya, sömürgeci ülkelerin 

Asya ve Afrika’da tek söz sahibi 
olmalarına meydan okurken 
bir yandan da ‘Biz de varız, 
buradayız’ demiştir. Günümüzde 
ise Endonezya’nın çok kültürlülüğü 
ve demokrasiye inancının sadece 
bölgesinde değil, dünyada da bir 
örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.

Endonezya’nın millî ideallerinin 
başında ve bizim de tarihî 
tecrübelerimizden süzülüp  
gelen bir anlayışı ifade eden, 
‘çokluk içinde birlik olunması’ 
ülkelerimizin değerlerinin 
ne derece ‘bir’ olduğunu 
yansıtmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
ülkelerimiz arasında teşkil etmiş 
olduğumuz kardeşlik hukukuna 
dayanan ilişkilerimizin güçlenerek 
devam etmesini temenni eder, 
bağımsızlığınızın 76. yıl dönümünü 
Türk halkı ve TBMM adına tebrik 
ederim.” TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, mesajının 
sonunda Endonezce, “Dirgahayu 
Republik Indonesia (Tebrikler 
Endonezya Cumhuriyeti)” ifadesini  
kullandı.

ENDONEZYA’NIN BAĞIMSIZLIĞININ  
76. YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kırgızistan’ın 

bağımsızlığını kazanmasının 30. 
yılını kutladı.

Şentop, 31 Ağustos Kırgızistan 
Bağımsızlık Günü dolayısıyla “Er 

Manas” heykelinin Ankara’daki 
açılış töreninde yayımlanan 
mesajında, Kırgız halkının 1000 
yıllık tarihi ve genetik yapısını 
hafızasında muhafaza eden, 
hayat tarzını ve kültürünü 
yansıtan eşsiz sanat eseri Manas 
Destanı’nın baş kahramanı Er 
Manas’ın heykelinin Ankara’da 
yer alacak olmasını anlamlı 
bulduğunu ifade etti.

Er Manas’ın; cesaret, kahramanlık, 
kuvvetli irade, vatan sevgisi ve 
millet bilinciyle Türkiye’de ve 
Kırgızistan’da genç nesillere 

miras bırakmak istedikleri 
faziletlerin bir bütünü olduğunu 
belirten Şentop, “Manas ve 
beraberindeki yiğitler nasıl ki 
asra destan olarak yazılmıştır; 
bugün de Kırgızistan hür, istiklali 
tam, mukaddes bir yükselişle 
30. senesini idrak etmektedir. Bu 
duygu ve düşüncelerle 30 sene 
önce bağımsızlığını kazandığında 
Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke 
olmaktan şeref duyan 
Türkiye’den Manas’ın evladı Kırgız 
dostlarımıza selam ve saygılarımı 
iletiyor, eserde emeği geçenleri 
tebrik ediyorum.” diye konuştu.

KIRGIZİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
17 Ağustos’ta Güney Kore 

Ulusal Meclis Başkanı Park 
Byeong-seug ile Mecliste bir 
araya geldi. Byeong-seug ve 
beraberindeki heyeti Ankara’da 
misafir etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
TBMM Başkanı Şentop, “Dünyayı 
etkileyen salgın şartlarında 
kısmen yavaşlayan parlamenter 
diplomasinin yeniden canlanması 
ve yüz yüze görüşebilmek bizleri 
sevindiriyor.” dedi.

“Kore Cumhuriyeti ile Kore 
Savaşı’ndaki kardeşlik hukukumuz 
üzerine inşa edilen ve 2012 
senesinde stratejik ortaklık 
seviyesine yükselttiğimiz dostluk 
ilişkilerimizin ivme kazanmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz.” 
ifadelerini kullanan Şentop, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin her 
alanda daha da geliştirilebilmesi 
için en yüksek seviyede irade ve 

önemli bir potansiyelin mevcut 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede, 
Kore Cumhurbaşkanı Sayın 
Moon’un geçtiğimiz sene 
Türkiye’ye yapmayı planladığı, 
ancak Covid-19 salgını nedeniyle 
ertelenen ziyaretinin en yakın 
zamanda gerçekleştirilmesini 
temenni ediyoruz.

 Parlamentolarımız arasındaki 
ilişkiler de ikili ilişkilerimizin 
önemli boyutlarından birini 
teşkil ediyor. Zatıalinizin bu 
ziyaretinin, ‘kan kardeşimiz’ Kore 
ile dostluk ilişkilerimizin ileriye 
taşınmasına katkı sağlayacağına 
canı gönülden inanıyorum.
Ziyaretten dolayı teşekkürlerini 
ileten Şentop, “İstanbul ve 
Ankara’yı kapsayan programınızın 
ülkelerimiz ve Meclislerimiz 
arasındaki ilişkileri daha ileriye 
taşıyacağına inanıyorum. 

Kore Ulusal Meclisinin bütün 
değerli üyelerine TBMM’den 
selamlarımızı iletmenizi rica 
ediyorum. Türkiye’den sonra 
kardeş ülkemiz Azerbaycan’a 
gerçekleştireceğiniz ziyaretinizin 
de başarıyla tamamlanmasını 
diliyorum.” diye konuştu.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı 
Park Byeong-seug de “Meclisin 
kapalı olduğu bir dönemde bizleri 
bu sıcak karşılamanız için teşekkür 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Orman yangınları ve sel 
felaketinden dolayı zarar 
gören Türk halkının acısını 
yürekten paylaştıklarını 
vurgulayan Byeong-seug, “Sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliğiyle Türk halkının 
bu acısının en kısa sürede 
sarılacağına inanıyorum.” dedi.

Byeong-seug, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kore savaşında Türk 
askeri Kore’nin demokrasi ve 
özgürlüğü için savaşmıştı, o 
fedakârlıkları boşa gitmedi; 
Kore’nin bugünkü kalkınması Türk 
askerinin gayretleriyle olmuştur. 
Kore hiçbir ülkeye ‘kardeşim’ 
ifadesini kullanmaz, sadece 
Türkiye için ‘kardeş ülke’ diyoruz. 
Kore ve Türkiye 2012 yılında 
stratejik ortaklık kurduktan sonra 
her alanda ikili iş birliği artmaktadır. 
Bu dostluk ve samimi ilişkilerin 
daha da artmasını ümit ediyoruz.”

Konuşmaların ardından görüşme 
basına kapalı devam etti. Daha 
sonra Şentop ile Byeong-seug 
ve beraberindeki heyet, 15 
Temmuz’da FETÖ’nün hain 
darbe girişimi sırasında Meclis’in 
bombalanan yerleri ile TBMM 
Genel Kurul Salonu’nu gezdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, GÜNEY KORE 
ULUSAL MECLİS BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
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Ermeni Terörizmi kitabının 
ön yazısını kaleme alan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, Osmanlı 
Devleti bünyesinde yaşayan 
etnik unsurlardan biri olan 
Ermenilerin, 19’uncu yüzyılın 
ortalarından itibaren büyük 
devletin mirasını paylaşmaya 
çalışan bazı Batılı ülkelerin 
siyasi ve ekonomik desteğini 
arkalarına alarak ayaklandıklarını 
belirterek, “Ermeniler, bazı 
din adamlarının da desteğini 
alarak 1887’de İsviçre’de Hınçak 
Komitesini kurmuşlardır. Bir süre 
sonra İngilizlerin yardım vaadiyle 
komitenin merkezi Londra’ya 
taşınmıştır. Bu komite üyelerinin 
amacı Osmanlı, Rusya ve İran’da 
yaşayan Ermenileri tek çatı altında 
birleştirerek bağımsız büyük 
bir Ermenistan devleti kurmaktı. 
Komite, kısa zamanda İstanbul, 
İzmir ve Halep’te de şubelerini 
açmıştır” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop kitabın ön 
yazısında, Osmanlı Ermenilerinin 
tarihte yer alan isyanlarından 
da bahsederek, şunları kaydetti: 
“Osmanlı Ermenilerinin ilk 
isyanı 1890’da Erzurum’da 
gerçekleşmiştir. Bunu, Kumkapı 
gösterisi, 1892-1893’te Kayseri, 
Yozgat, Çorum ve Merzifon 
olayları, 1894’te Sason isyanı, 
Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 

1896’da Van isyanı ve Osmanlı 
Bankası’nın işgali, 1904’te İkinci 
Sason isyanı, 1905’te Sultan 
Abdülhamit’e suikast girişimi, 
1914’te tekrar Zeytun, 1915’te 
tekrar Van ve nihayet 1909’da 
Adana isyanı takip etmiştir. 1914’te 
Osmanlı seferberlik ilan edince 
Ermeni örgütleri, Osmanlı yanında 
savaşa katılmayı reddetmişlerdir. 
Üstelik, dönemin Rus ordusu 
ile iş birliği içinde olan Ermeni 
çeteleri hem Osmanlı ordusuna, 
hem de sivil halka yönelik şiddet 
eylemlerine ve toplu katliamlara 
girişmişlerdir.”

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Ermenilerin, İttihat ve Terakki 
Partisi yönetici ve üyelerini hedef 
aldıklarını anlatan TBMM Başkanı 
Şentop, şu ifadeleri kullandı:

“Tehcir olayını bahane eden 
Ermeni teröristleri, tehcirden 
sorumlu tuttukları Osmanlı 
hükümetinin İçişleri Bakanı Talat 
Paşa’yı Berlin’de, Dışişleri Bakanı 
Sait Halim Paşa’yı Roma’da 
katletmişlerdir. Bu liderlerden 
başka eski Jön Türk Bahattin 
Şakir Bey ve Cemal Azmi Bey, 
daha sonra da Cemal Paşa 
ile yaverleri Binbaşı Nusret ve 
Teğmen Süreyya Bey Tiflis’te 
alçakça katledilmişlerdir. Rusya’da 
gerçekleşen Bolşevik Devrimi 
sonrası Rusya’nın savaştan 

çekilmesiyle Ermenistan, Osmanlı 
Devleti karşısında tek başına 
kalmış ve mağlup olmuştur. 
Bilahare Ermenistan, TBMM 
hükümetiyle 3 Aralık 1920’de 
Gümrü Antlaşması’nı imzalamak 
zorunda kalmıştır.1975’te ASALA 
ve JCAG adlarıyla yeniden 
örgütlenen Ermeni teröristler, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
suikastlar düzenleyerek bugüne 
kadar 58’i Türk vatandaşı 
olmak üzere (31’i diplomat 
ve aile mensubu) 77 kişiyi 
öldürüp çok sayıda kişiyi 
yaralamışlardır. 26 Şubat 1992’de 
Azerbaycan Hocalı’da yapılan 
terör eylemleriyle 106’sı kadın 
ve 83’ü çocuk olmak üzere 
toplam 613 Azerbaycan Türkünü 
öldürmüşlerdir. Büyük Ermenistan 
hayali peşinde koşan Ermeni 
terör örgütleri, hem Müslümanları 
hem de devletine sadakatle 
bağlı Ermenileri hedef almışlar ve 
önce çeteciliği sonra terörizmi 
bu amaçlarına ulaşmak için araç 
olarak benimsemişlerdir.”

TBMM Başkanı Şentop bu 
kapsamda AK PARTİLİ Özşavlı’yı 
kabul etti. Özşavlı, TBMM yayınları 
arasında yerini alan kitabını, 
Şentop’a takdim etti. Özşavlı, eser 
hakkında verdikleri destek için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’a teşekkür etti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN  
“ERMENİ 
TERÖRİZMİ” 
KİTABINA  
ÖN YAZI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın ‘Ermeni Terörizmi’ 
adıyla 3 cilt olarak kaleme aldığı kitabın ön yazısını yazdı.
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Millî sporcular, Türkiye’nin 1948 
Londra Yaz Olimpiyatları’ndaki 
12 madalyalık rekorunu geçmeyi 
başardı. Ay yıldızlı sporcuların 
Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği 
madalya sayısı 104’e ulaştı.

Türkiye’nin daha önce 6 olan 
olimpiyat madalyası alan branş 
sayısına Tokyo 2020’de okçuluk, 
artistik cimnastik ve karate eklendi.

“Türk kadını” Tokyo 2020’de 
tarihe geçti. Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları’nda Türk kadın 
sporcular aldıkları 5 madalyayla 
Türkiye’ye gurur yaşattılar. 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 13 
madalyayla kapatan Türkiye, 
geçmiş oyunlara göre daha fazla 
branşta madalya kazandı. Millî 
sporcular Tokyo 2020’de okçuluk, 
boks, cimnastik, karate, tekvando 
ve güreş olmak üzere 13 branşta 
madalya elde etti. Türk sporcular 
6 farklı branşta madalya alma 
başarısını gösterdi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat 

Oyunları’nda Türkiye, 18 branşta 
50’si kadın, 58’i erkek, toplam 
108 sporcuyla temsil edildi. 
Oyunlara Türkiye’den atletizmde 
25, yüzmede 11, güreşte 9, 
yelkende 8, karatede 7, boks 
ve judoda 6’şar, tekvando ile 
artistik cimnastikte 5’er, atıcılıkta 
4, bisiklet, halter ve okçulukta 
2’şer, badminton, eskrim, kürek 
ve modern pentatlonda ise 1’er 
sporcu katıldı. Takım sporlarında 
Türkiye adına sadece A Millî  
Kadın Voleybol Takımı mücadele 
etti.

Geçmiş oyunlarda güreş, 
tekvando ve boksta madalyalar 
alan Türk sporcular bu branşlara 
okçuluk ve cimnastiği de ekledi.

Ay yıldızlı sporcular boksta 1’er 
altın ve gümüş, okçulukta 1 altın, 
karatede 1 gümüş, 3 bronz, 
güreşte 3 bronz, tekvandoda 
2 bronz ve artistik cimnastikte 1 
bronz madalya kazandı.

Millî sporcular, Tokyo 2020’de 
aldığı madalya sayısı bakımından 
Türkiye’nin 1948 Londra Yaz 
Olimpiyatları’ndaki  12 madalyalık 
rekorunu kırdı.

Olimpik madalya sayısı 104 oldu

Tokyo 2020’de çıkılan 13 kürsüyle 
Türkiye’nin toplam olimpik 
madalya sayısı 104’e yükseldi.

Dünyanın en büyük spor 
organizasyonunda ilk kez Londra 
1908’de temsil edilen Türkiye, 
Tokyo 2020’ye kadar 6 farklı 
branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 
bronz olmak üzere 91 madalya 
topladı.

Ay yıldızlı sporcuların Tokyo’da 
aldığı 2’şer altın ve gümüş ile 
9 bronz madalyayla bu sayı 
toplamda 104’e ulaştı. Toplam 
altın madalya sayısı 41 olurken, 
gümüş 27, bronz ise 36’ya çıktı.

Olimpiyat koleksiyonuna  
3 branştan ilk katkı

Türkiye’nin olimpiyat madalyası 
alan branş sayısına Tokyo 
2020’de 3 branş eklendi.

Tokyo 2020’ye kadar Türkiye 
adına olimpiyatlarda kazanılan 
toplam 93 madalyanın tamamı 
atletizm, boks, güreş, halter, 
judo ve tekvando branşlarında 

Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da düzenlenen 
32. Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nı Türk sporcular 
13 madalyayla tamamladı. 
Türkiye en fazla branşta 
madalyayı Tokyo 2020’de 
elde etti.

TÜRKİYE 
TOKYO 2020 
OLİMPİYAT 
OYUNLARI’NDA  
6 BRANŞTA 
MADALYA 
KAZANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tokyo 
2020 Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 
69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz 

Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan 
Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik etti.

Meclis Başkanı Şentop, 7 Ağustos’ta sosyal medya 
hesabından ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarla millî 
sporcuları tebrik etti.

Sosyal medya hesabında “Millî boksörümüz Busenaz 
Sürmeneli olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü 
oldu. Ülkemize ve milletimize bu gururu yaşatan 
altın yumrukların sahibi Busenaz’ı tebrik ediyorum.” 
ifadelerini kullanan Şentop, Çakıroğlu için de 
“Kadınlar 51 kilo finalinde gümüş madalya kazanarak, 
kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızın sahibi 
olan Buse Naz Çakıroğlu’nu yürekten kutluyorum. 
Tebrikler Buse Naz.” değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Tokyo 2020 Olimpiyat 

Oyunları’nda şampiyon olarak 
Türkiye’ye okçulukta ilk altın 
madalyayı kazandıran Mete 
Gazoz’u telefonla arayarak tebrik 
etti.

Şentop, 31 Temmuz’da sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Tokyo 2020’de 
göğsümüzü kabartan, altın çocuk 
Mete Gazoz’u aradım, tebrik ettim. 
Heyecanı, sevinci milletimizin 
heyecanı, milletimizin sevinci.” 
ifadelerini kullandı.

TOKYO 2020 
OLİMPİYAT 
OYUNLARI’NDA 
MADALYA 
KAZANAN KADIN 
BOKSÖRLERE 
KUTLAMA

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ’A TEBRİK 

geldi. Tokyo’da bu spor dallarına 
okçuluk, artistik cimnastik ve 
karate de eklendi.

Toplam madalya sayısı 104’e, 
Türkiye’nin olimpik madalya 
koleksiyonuna katkı yapan branş 
sayısı ise 9’a yükseldi.

İlklerin organizasyonu

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, 
Türkiye adına birçok ilke de 
sahne oldu.

Millî sporculardan Mete Gazoz 
okçulukta, Ferhat Arıcan da artistik 

cimnastikte Türkiye’ye tarihinin ilk 
madalyalarını kazandırdı. İlk kez 
Tokyo’da temsil edilen karatede 
ise Türkiye, 4 madalya topladı.

Güreşte Yasemin Adar, boksta 
ise Busenaz Sürmeneli ile Buse 
Naz Çakıroğlu, Türkiye’ye bu 
branşlarda madalya getiren ilk 
kadın sporcular oldu. Busenaz 
Sürmeneli’nin altın madalyası, 
aynı zamanda Türk boks tarihinin 
ilk olimpiyat şampiyonluğu olarak 
kayıtlara geçti.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatta 
mücadele eden A Millî Kadın 

Voleybol Takımı, ilk kez gruptan 
çıkarak çeyrek final oynadı. 
“Filenin Sultanları” çeyrek 
finalde Güney Kore’ye elense 
de mücadeleleri, takım ruhu, 
hırsları ve elendikten sonraki 
gözyaşlarıyla büyük takdir 
topladı.

Artistik cimnastikte mücadele 
eden İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, 
Adem Asil ve Ahmet Önder, 
toplamda 7 final mücadelesi verdi. 

Millî sporcuların finale kalması, 
Türk cimnastiği adına olimpiyat 
tarihinde bir ilk oldu.
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TBMM Başkanı Şentop,  
3 Ağustos’ta katıldığı “Çorlu 
Tarımtek Trakya Avrupa 

Hayvancılık Sanayi ve Gıda 
Fuarı”nda yaptığı konuşmada, 
son günlerde ülkede yaşanan 
yangınların herkesi derinden 
üzdüğünü ifade etti.

Yangınlarda hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dileyen Şentop, şunları kaydetti:

“Yanan her ağaç, kaybettiğimiz 
her can yüreğimizi çok acıttı, 

bu sebeple çok üzgünüz. 
Yangınlarda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza, orman 
işçilerimiz, görevlilerimize 
Cenab-ı Hak’tan rahmet 
diliyorum. Kederli ailelerine 
başsağlığı ve sabır niyaz 
ediyorum. Yangınlarda sadece 
insanlarımızı ve ağaçlarımızı değil, 
maalesef orman içinde ekolojik 
sistemin bir parçası, hepimizin 
ahenk içinde yaşama sebebi 
olan hayvanları da kaybediyoruz. 
Canın büyüğü küçüğü olmaz. 
İnsanı, hayvanı olmaz. Hepimiz 

Cenab-ı Hakk’ın yarattığı 
varlıklarız, kayıplarımız çok ağır. 
Dünyayı sadece kendisininmiş 
gibi gören insanlar, aslında 
doğal çevreyi bozduğu zaman 
kendi sonunu da hazırladığını ya 
bilmiyor, ya da farkında olmadan 
duyarsız kalıyor.’’

Mustafa Şentop, küçük yaştan 
itibaren çocuklara doğa ve canlı 
sevgisinin ve doğayı koruma 
bilincinin aşılanması gerektiğinin 
altını çizerek, “Küçük yaşta tabiata, 
canlılara karşı koruma hissiyle 
yetişen kişiler, büyüdüklerinde 
de aynı hassasiyeti taşımaya 
devam ediyorlar. Bu noktada 
Marmaris’teki orman yangınını 
söndürmek için mücadele 
eden itfaiye erlerimize, orman 

“YANAN HER AĞAÇ, KAYBETTİĞİMİZ 
HER CAN YÜREĞİMİZİ ÇOK ACITTI.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın 
Çorlu ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Çorlu 
Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda 
Fuarı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılıkta önemli mesafe katettiğini belirtti.
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işçilerimize yardım ederken 
hayatını kaybeden Şahin Akdemir 
kardeşimizi de yâd etmek 
isterim.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“CENNET VATANIMIZDAKİ 
HER BİR AĞAÇ, BİR KUŞ, BİR 
ARI MİLLETİMİZİN HER BİR 
FERDİNİNDİR.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ülke genelindeki orman 
yangınlarına ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, “Yangınların biri 
bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin 
şüphesi olmasın ki devletimiz 
yakılan bir dalın dahi hesabını 
sorar.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti: “Ülkemizin farklı 
yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili 
söndürme çalışmalarını yakından 
takip etmekte, valilerimizle 
belediye başkanlarımızla ve 
ilgili birimlerimizle görüşmeler 
yaparak bilgi almaktayız.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da ifade ettikleri gibi, İçişleri 
Bakanlığımız ve istihbarat 
örgütlerimiz çalışmalarını 
yoğun olarak sürdürmektedir. 
Yangınların biri bile kasıtlı 
çıkarılmışsa kimsenin şüphesi 
olmasın ki devletimiz yakılan bir 
dalın dahi hesabını sorar.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir 
devlettir. Bütün kurumlarımızla 
ormancılarımızla itfaiye 
ekiplerimizle ve milletimizle bu 
hadisenin de üstesinden geliriz. 
Yangınların söndürülmesinde 
canları pahasına görev alan 
herkese minnetlerimi sunuyor, 
çok teşekkür ediyorum.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunda üyesi bulunan 
tüm partilerin temsilcilerinden 

oluşan heyet, yangınların 
gerçekleştiği mahallerde 
incelemelerde bulunacaktır.

Yanan her ağacın yerine yeni 
ağaçlar dikmek, hasar gören her 
evin ve binanın daha iyi şekilde 
yapılmasını sağlamak devletimizin 
görevidir. 

Yanan alanların yapılaşmaya 
açılacağına dair endişeye 
mahal yoktur. Devletimiz takibini 
yapmakta tereddüt etmez. Biz 
her zorluğun üstesinden geliriz, 
her zorluğun altından milletçe 
birlik ve beraberlik içerisinde 
kalkarız. Bizim için milletimizin 
hiçbir ferdine zarar gelmemesi 
her şeyden önemlidir.

Yangınlarda hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Kedi ve köpeklerden 
kuşlara, kaplumbağalardan 
böceklere kadar yangında 
zarar gören tüm canlılar için 
üzüntüm sonsuz. Millî afetlerde 
toplumun tüm kesimlerine düşen, 
birlik ve beraberlik içerisinde, 
sahadaki çalışanlarımıza destek 
olmaktır. Milletimiz zor zamanda 
kenetlenmeyi ve sağduyulu 
olmayı bilir.

Milletimiz şundan emin olsun 
ki, ne kadar zaman alırsa alsın 
ne kadar zor olursa olsun 
yangın bölgeleri yine eskisi gibi 
dünyanın en güzel, en yeşil 
yerleri olacaktır.

Cennet vatanımızdaki her bir 
ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin 
her bir ferdinindir. An itibariyle 
ülkemizde ya da dünyanın 
başka bir yerinde sürmekte 
olan yangınlar yüreğimizi 
de yakmaktadır. Milletimiz, 
bu musibetin üstesinden 
geleceğimizden emin olsun. 

Vatanımıza, milletimize geçmiş 
olsun.”

IRAK TEMSİLCİLER 
MECLİSİNDEN, TBMM 
BAŞKANI ŞENTOP’A ORMAN 
YANGINLARIYLA İLGİLİ ‘GEÇMİŞ 
OLSUN’ TELEFONU

Irak Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Beşir Halil el-Haddad, 
3 Ağustos’ta TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’u telefonla 
arayarak, Türkiye’de yaşanan 
orman yangınları için “geçmiş 
olsun” dileklerini iletti.

Irak Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı el-Haddad, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ile 
yaptığı telefon görüşmesinde, 
“Size ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
öncelikle baş sağlığı ve geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Irak devleti ve milletinin dost ülke 
Türkiye’nin yanında olduğunu 
vurgulayan el-Haddad, “İnşallah 
Türkiye’nin dört bir yanını saran 
bu orman yangınlarını bir an 
önce söndürmeyi başarırsınız.” 
dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ise el-Haddad’a teşekkür ederek, 
“Bütün zor zamanlarımızda Irak 
Meclisini yanımızda gördük. 
Zatıaliniz de 15 Temmuz 2019’da 
bir heyetle bizim programımıza 
katılmıştınız. Çok teşekkür 
ediyorum. Türkiye yangınlarla 
mücadelesini sürdürüyor. İnşallah 
muvaffak olacağız. Şahsınızda 
Irak Parlamentosuna da teşekkür 
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Kahramanmaraş’ta 21 

Ağustos’ta 46. Geleneksel Afşin 
Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak 
Gençler Türkiye Şampiyonası’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, 
1960’lı yıllardan itibaren devam 
eden karakucak güreşleri 
vesilesiyle katılımcılarla bir 
araya gelmekten memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

Güreş müsabakaları vesilesiyle 
ata sporu güreşin ve geleneğin 
yaşatılmasına katkıda bulunan 
Afşin Belediye Başkanı’na ve 
tertip heyetine teşekkür eden 
TBMM Başkanı Şentop, katkı ve 
gayretlerinin daim olmasını istedi.

Dünyanın en büyük spor 
organizasyonu olan 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda millî güreşçiler 
Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve 
Taha Akgül’ün, aldıkları bronz 
madalyalarla güreşte Türkiye’nin 
yüz akı olmaya devam ettiğini 

anlatan Meclis Başkanı Şentop, 
millî sporcuların başarılarının 
artarak, daim olmasını temenni 
etti. Bu vesileyle Tokyo 
Olimpiyatları’nda ülkeyi başarıyla 
ve centilmence temsil eden 
bütün sporcuları kutlayan Şentop, 
“Geleneksel karakucak güreşleri 
ve benzer organizasyonları 
yaşatmaya devam ettiğimiz 
müddetçe sporcularımızın 
olimpiyatlardaki başarısının da 
artacağına yürekten inanıyorum.” 
dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bu 
meydanda çok yiğidin peşrev 
çektiğini, güreş tuttuğunu 
belirterek şöyle devam etti:

“Birbirinden merdane yiğitlerimiz 
bugün de yiğitliklerini, 
mertliklerini gösterdiler. Bu 
meydanlarda yetişen Ahmet Ak, 
Metin Kaplan, Hayri Yücel, Harun 
Doğan, Adem Kaya, Fevzi Kaynak, 
Yalçın Özdemir, Muhsin Nergiz, 
Mustafa Özdemir, Nuri Temur, 

Onur Atalay, Mevlüt Özdemir, 
Remzi Temur, Süleyman 
Konak, Serdar Böke, Üzeyir 
Ekici bizlere dünya ve Avrupa 
şampiyonluğunun heyecanını, 
mutluluğunu ve gururunu 
yaşattılar. ‘Alta düştüm.’ diye 
yerinmeyen, ‘Üste çıktım.’ diye 
sevinmeyen pehlivanlarımızın 
hepsi takdiri, tebriki hak ettiler. Er 
meydanına yaraşır şekilde rakibini 
yenmeye çalışan yiğitlerimiz 
sadece güçlerini, kuvvetlerini 
sergilemediler. Aynı zamanda 
mertliğe, dürüstlüğe, iyiliğe dair 
insani hasletlerini de gösterdiler. 
Hepsini ayrı ayrı kutluyorum.”

Geçmişi insanlık tarihi kadar 
eski olan güreşin cesaret, güç, 
mertlik, dürüstlük, çeviklik, 
yetenek isteyen, dünyanın en 
eski spor dalı olduğunu anlatan 
Şentop, Türk milletinin fıtratına 
ve karakterine uyması sebebiyle 
ecdadın güreşe özel önem 
verdiğini, yüzlerce yıl diğer bütün 
sporlardan üstün tuttuğunu, 

46. GELENEKSEL 
AFŞİN ESHAB-I 
KEHF KÜLTÜR 
VE KARAKUCAK 
GENÇLER TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Yaptığımız her işte milletimize hizmet etmenin 
sorumluluğunu taşımalı ve başarılı olmak için 
yılmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Azimli, gayretli 
olmalı ve hedefimize ulaşmak için çabalamalıyız. 
Unutmayalım ki insan yenilince değil, pes edince 
tükenir. Biz de fert olarak, millet olarak hiçbir 
zaman pes etmedik, asla pes etmeyeceğiz.” dedi.
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o sebeple ata sporu olarak 
benimsediğini ve sevildiğini dile 
getirdi.

Karakucak güreşlerinin minikler 
ve gençler kategorilerinde 
yapılıyor olmasının gelecek 
nesillerde ata sporunu ve onun 
temsil ettiği değerleri yaşatmak 
ve sevdirmek açısından çok 
önemli olduğunu vurgulayan 

Şentop, sadece kuvvetin değil, 
kuvvet ve zekânın ahengini 
temsil eden güreşin hem beden 
gücüne hem de zekâya dayanan 
bir spor olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Elbistan Belediye Başkanı 
Mehmet Gürbüz’den ilçedeki 
yatırımlar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Kahramanmaraş’ta Elbistan 
Belediyesini ziyaret etti. Yaklaşık 
35 yıl önce ilçede bulunduğunu 
belirten Meclis Başkanı Şentop, 
“Biraz onun hatıralarını yâd etmek 
için gelmeyi arzu ediyorduk. 
Birçok tanıdığımız, dostumuz, 
arkadaşlarımız var, ama bugüne 
nasip oldu gelmek. İlçe olarak, 
çok büyümüş, çok gelişmiş, 
nüfusu artmış. Güzel, sevdiğimiz 
bir yer, burada bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop’a 
programlarında  TBMM İçişleri 
Komisyonu Başkanı Celalettin 
Güvenç, Kahramanmaraş 
Valisi Ömer Faruk Coşkun, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör, AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekilleri 
İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, 
Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve 
AK PARTİ İl Başkanı Fırat Görgel 
eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, aşırı 
yağışların neden olduğu 

selden etkilenen vatandaşlara 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından  
12 Ağustos’ta yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Meclis 
Başkanı Mustafa Şentop, selin 
meydana geldiği Bartın, Sinop 

ve Kastamonu illerinin valilerini 
telefonla aradı.

Sel felaketi ile ilgili son durum 
hakkında bilgi alan Şentop, 
etkilenen vatandaşlara valiler 
nezdinde geçmiş olsun dileğinde 
bulundu.

Devletin her zaman olduğu 
gibi bu zor günlerde de her 

türlü desteği verdiğinin altını 
çizen TBMM Başkanı Şentop, 
vatandaşlardan müsterih 
olmalarını istedi.

Yaşanan bu zorluğun da 
üstesinden gelineceğini 
vurgulayan Şentop, hayatını 
kaybeden vatandaşlara Allah’tan 
rahmet, ailelerine de başsağlığı 
diledi.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN,  
SEL FELAKETİNDEN 
ETKİLENEN 
VATANDAŞLARA 
GEÇMİŞ OLSUN 
MESAJI

Bartın, Sinop ve Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketi meydana geldi. 
Devletin tüm kurumlarının seferber olduğu bölgede, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları 
sürüyor. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Belarus Millet Meclisi 

Cumhuriyet Konseyi Başkanı 
Natalya Kochanova ve Belarus 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Vladimir Andreichenko’ya 
Belarus Millî Günü dolayısıyla 3 
Temmuz’da mesaj gönderdi.

Şentop, Belarus Millî Günü 
dolayısıyla gönderdiği mesajında, 

Belarus halkının Millî Günü’nü 
tebrik ederek, “Belarus ile 
mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş 
birliğimizin her boyutuyla daha 
da geliştirilmesi için gayret 
göstermeye hazır olduğumuzu, 
bu çerçevede parlamentolarımız 
arasındaki temas ve ziyaretlerin 
de artmasını hedeflediğimizi 
ifade etmek isterim.”  
dedi.

BELARUS  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 1 Temmuz’da 

Somali’nin Millî Günü dolayısıyla 
Somali Ulusal Meclisi Başkanı 
Mohamed Mursal Sheikh 
Abdurahman’a gönderdiği 
mesajda, Somali’nin Millî Günü 
dolayısıyla dost ve kardeş Somali 
halkını Türk milleti ve şahsı adına 
tebrik etti. Türkiye’nin, Somali ile 
ilişkilerinin her alanda gelişmesine 
önem atfettiğini belirten Mustafa 

Şentop, “Müşterek gayretlerimizle 
yoğunlaştırabileceğimiz 
parlamentolar arası ziyaret ve 
temaslar da hiç şüphesiz bu 
ilişkilerimize olumlu katkılar 
sağlayacaktır. Millî Gününüzü 
bir kez daha kutlarken size 
ve şahsınızda Somali Ulusal 
Meclisinin değerli üyelerine 
sıhhat ve muvaffakiyetler  
temenni ederim.” ifadelerini 
kullandı. 

SOMALİ  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Moğolistan Millî Günü 

dolayısıyla Moğolistan Devlet 
Büyük Kurulu Başkanı Gombojav 
Zandanshatar’ı kutladı. 

Şentop, 11 Temmuz’da 
Zandanshatar’a gönderdiği 
mesajda, Halk Devrimi’nin 100. yıl 
dönümü ve Moğolistan’ın Millî 
Günü dolayısıyla Moğol halkını 
en içten duygularla tebrik ettiğini 
belirtti. 

Türk-Moğol dostluğunun ve 
parlamentolar arası iş birliğinin, 
halklar arasındaki müşterek tarih 
ve kuvvetli bağlar zemininde 
karşılıklı gayretlerle daha da 
gelişmesini temenni eden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Zatıalinize ve şahsınızda 
Moğolistan Büyük Kurulunun 
değerli üyelerine sıhhat ve 
muvaffakiyetler diliyor, saygı ve 
selamlarımı iletiyorum.” ifadesini 
kullandı.

MOĞOLİSTAN  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Karadağ 

Parlamento Başkanı Aleksa 
Becic’e gönderdiği mektupta, şu 
ifadelere yer verdi: “Karadağ Millî 
Günü dolayısıyla, dost ve kardeş 
Karadağ halkını Türk milleti ve 
şahsım adına en içten duygularla 
tebrik ederim.

Türkiye ile Karadağ arasındaki 
köklü tarihî, kültürel ve 
müşterek değerlere dayanan 

dostane ilişkilerimizin ve 
parlamentolarımız arasındaki 
yakın iş birliğinin, önümüzdeki 
dönemde her alanda daha da 
geliştirilmesi için gayret sarf 
etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dost 
ve kardeş Karadağ halkına sıhhat, 
huzur ve refah, size ve şahsınızda 
Karadağ Parlamentosunun 
değerli üyelerine başarı ve afiyet 
temenni ederim.”

KARADAĞ  
MİLLÎ GÜNÜ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Pakistan’ın 

kuruluşunun 74’üncü yıldönümü 
dolayısıyla tebrik mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
14 Ağustos’ta sosyal medya 
hesabı üzerinden yayımladığı 

mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Dost ve kardeş Pakistan’ın 
74’üncü kuruluş yıldönümünü en 
kalbî dileklerimle kutlarım. 

Türkiye dün olduğu gibi bugün 
de her alanda Pakistan’ın yanında 
yer almaya devam edecektir.

Türkiye Pakistan Zindabad.”

PAKİSTAN  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Fas’ın Millî Günü 

dolayısıyla Fas Temsilciler Meclisi 
Başkanı Habib El Maliki ve Fas 
Danışmanlar Meclisi Başkanı 
Abdelhakim Benchamach’i kutladı.

Şentop, Fas Millî Günü dolayısıyla 
Fas Temsilciler Meclisi Başkanı 
Maliki ve Fas Danışmanlar 
Meclisi Başkanı Benchamach’e 
30 Temmuz’da birer mektup 
gönderdi. Fas halkının millî 
gününü tebrik eden Şentop, 
Türkiye’nin Fas ile ilişkilerinin 

her alanda gelişmesine önem 
atfettiğini belirtti. Şentop, 
“Müşterek gayretlerimizle 
yoğunlaştırabileceğimiz 
parlamentolar arası ziyaret ve 
temaslar da hiç şüphesiz bu 
ilişkilerimize olumlu katkılar 
sağlayacaktır. Millî Gününüzü 
bir kez daha kutlarken size 
ve şahsınızda Fas Temsilciler 
Meclisinin ve Fas Danışmanlar 
Meclisinin değerli üyelerine 
sıhhat ve muvaffakiyetler temenni 
ederim.” ifadelerini kullandı.

FAS  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ukrayna’nın Millî 

Günü (Ukrayna’nın 30. Bağımsızlık 

Günü) dolayısıyla 24 Ağustos’ta  
Ukrayna Meclis Başkanı Dmitro 
Razumkov’a kutlama mesajı 
gönderdi.

TBMM Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre Meclis Başkanı 
Prof Dr. Mustafa Şentop, 
Razumkov’a gönderdiği 
mesajında, dost Ukrayna halkını 
ve Dmitro Razumkov’u tebrik  
etti.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında 
şunları kaydetti: “Ukrayna ile 

mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş 
birliğimizin her boyutuyla daha 
da geliştirilmesi için gayret sarf 
etmeye hazır olduğumuzu, bu 
çerçevede parlamentolarımız 
arasındaki temas ve ziyaretlerin 
de artmasını hedeflediğimizi 
ifade etmek isterim. 

Yakın bir zamanda bir araya 
gelmek ümidiyle zatıalinize ve 
şahsınızda Ukrayna Meclisinin 
değerli üyelerine sıhhat ve 
muvaffakiyetler temenni ederim.”

UKRAYNA  
MİLLÎ GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Tunus’un Millî Günü 

dolayısıyla Tunus Meclis Başkanı 
Raşid el-Gannuşi’yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 25 Temmuz’da 
Gannuşi’ye gönderdiği mektupta, 
dost ve kardeş Tunus’un ve 
halkının Millî Gününü kutladı.

İki ülke arasındaki tarihî 
dostluk ve iş birliğine dayanan 

ilişkilerin müşterek yürüttükleri 
gayretlerle mükemmel 
seviyeye erişmesinden 
memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Mustafa Şentop, 
“Bu duygu ve düşüncelerle, 
millî gününüz vesilesiyle, 
zatıalinize ve şahsınızda Tunus 
Halkın Temsilcileri Meclisinin 
değerli üyelerine sıhhat ve 
muvaffakiyetler temenni 
ediyorum.” ifadesini kullandı.

TUNUS  
MİLLÎ GÜNÜ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Millî Savunma Bakanlığı 
Ay Yıldız Yerleşkesi Temel 

Atma Töreni’nde konuştu.

Sözlerine Dumlupınar Zaferi’nin 
99. yıl dönümünü kutlayarak 
başlayan Erdoğan, “26 Ağustos 
1922 tarihinde başlayan ve  
9 Eylül’de düşmanın İzmir’den 
denize dökülmesiyle sonuçlanan 
Büyük Taarruz’un en önemli 
safhası olan Dumlupınar 
Zaferi’nin 99. yıl dönümünü tebrik 
ediyorum. Bu savaşı Osmanlı’nın 
en büyük zaferlerinden biri 
olan Sırpsındığı’na benzeterek 
‘Rumsındığı’ diye adlandıran 
ordularımızın Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal başta olmak üzere 
büyük zaferin kazanılmasında 
emeği geçen kahramanlarımızın 
her birini rahmetle, şükranla yad 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bugün böyle anlamlı bir günde 
Ay Yıldız Projesi’nin temel atma 
töreni vesilesiyle bir araya 
gelmelerini de önemli bir mesaj 
olarak gördüğünü belirten 
Erdoğan, Millî Savunma Bakanlığı 
ve Genelkurmay Başkanlığının 
1930’lu yıllarda dönemin şartları 
ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen 
Kızılay semtindeki binalarda 
faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın 
kendisinden 4 kat fazla askere 
sahip Bizans ordusunu yendiği 
zaferin 950. yıl dönümünün 
kutlandığını anımsatan Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Malazgirt’te her yıl iştirak 
ettiğimiz törenlerde yaşadığımız 
atmosfer bize adeta bu zaferin 
hangi şartlarda, nasıl zorluklarla, 
fedakârlıklarla kazanıldığını 
tekrar tekrar hatırlatıyor. Esasen 
milletimiz kadim çağlardan 
beri Anadolu’da mevcudiyet 
göstermiştir. Ancak bu 
coğrafyanın kalıcı yurdumuz 
haline gelmesinin dönüm noktası 
Malazgirt Zaferi olmuştur. Nitekim 
kimi takvimlerde ağustos ayı 
Alparslan ayı olarak geçmektedir. 
İşte bu sebeple Malazgirt’i 
bugünkü tapumuzu almamızın 
miladı olarak görüyoruz. 

Bu büyük zaferden bir kaç yıl 
sonra yeni vatanımızdaki ilk 
devletimiz Anadolu Selçuklu 
Devleti önce İznik, sonra 
Konya başkentli olarak kuruldu. 
Anadolu Selçuklu Devleti 

yönünü batıya ve güneye 
çevirerek büyümüş, güçlenmiş, 
özellikle haçlı seferlerinde çok 
büyük mücadeleler vermiş, 
nihayet misyonunu Osmanlı’ya 
devrederek tarih sahnesinden 
çekilmiştir. Anadolu merkezli en 
büyük devletimiz Osmanlı’nın 
Söğüt’te diktiği ulu çınar yaklaşık 
600 yıl yaşamış ve 24 milyon 
kilometrekareye varan bir etki 
alanına ulaşmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Malazgirt’ten 15 Temmuz’a 
uzanan tüm bu zaferler silsilesinin 
kahramanlarını şükranla, 
hürmetle, tazimle selamladığını 
dile getirdi.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ankara’da 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifi 
ile düzenlenen Millî 
Savunma Bakanlığı Ay 
Yıldız Projesi Temel Atma 
Töreni’ne katıldı.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AY YILDIZ 
YERLEŞKESİ TEMEL ATMA TÖRENİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı  
iş birliğiyle Galata Kulesi’nde  
30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel  
ışık gösterisi yapıldı.



Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 

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

Büyük Zafer’in 99’uncu yılı 
kutlamaları kapsamında, ilk tören 
Anıtkabir’de düzenlendi. 

Tören, devlet erkânının Arslanlı 
Yol’da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 

başkanlığındaki kortejde, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, 

yüksek yargı organlarının 
başkanları, komutanlar, siyasi 
partilerin temsilcileri, bürokratlar 
ve diğer devlet erkânı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Atatürk’ün mozolesine ay yıldız 
motifli çelengi bıraktı. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 
erkânı, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla Anıtkabir’e 
ziyarette bulundu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
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Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu.

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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza 
giden yolun altın halkalarından 
Büyük Zafer’in 99’uncu yıl 
dönümünde bir kez daha 
huzurunuzdayız. Bu tarihî günde 
zatıâlinizi ve aziz şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyoruz. 

Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz 
hedefler doğrultusunda parlak 
bir geleceğe taşıyoruz. Savunma 
sanayiinde attığımız adımlarla 
milletimizin göz bebeği olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını 
her alanda daha da artırıyoruz. 

Demokraside, adalette, hak 
ve özgürlüklerde hayata 
geçirdiğimiz reformlarla, 
cumhurla cumhuriyetimiz 
arasındaki bağı tahkim ediyoruz. 

Emanetiniz olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti emin 
ellerdedir. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir, devlet töreninin 
ardından halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
30 Ağustos Zafer Bayramı 
tebriklerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Günü dolayısıyla 
düzenlenen törende tebrikleri 
kabul etti. TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bayram tebriklerini 
sundu.
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Beyoğlu Belediyesince Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlenen yürüyüş ve konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla özel ışık gösterisi yapıldı.

Tekirdağ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Sivas’ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Ege 
Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, Güney Deniz Saha 
Komutanlığı Bandosu ve Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu kentin farklı 
meydanlarında konserler verdi.
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bundan 
99 yıl önce Dumlupınar’da 

şaha kalkan imanın rehberliğinde, 
84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik 
içinde aydınlık yarınlarımıza hep 
beraber yürüyeceğiz.” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, şanlı 
tarihin köşe taşlarından biri olan 
Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne 
kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde 
olduklarını belirtti.

Milletin, Kıbrıs Türklerinin ve 
dünyanın farklı ülkelerinde 
yaşayan vatandaşların her birinin 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
tebrik eden Erdoğan, bu gurur 
gününde kendilerini yalnız 

bırakmayanlara, 
şahsı ve 
milletimiz adına 
teşekkürlerini 
sundu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 
bu vesileyle 
İstiklal Harbi’nin 
Başkomutanı, 
Cumhuriyetin 
banisi Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Büyük 
Millet Meclisinin 
kıymetli 
mensuplarını 
ve ordunun 
kahraman 
askerlerini 
rahmetle yâd 
ettiğini kaydetti.

Erdoğan, Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 

Başkomutanlığında, 26 Ağustos 
1922 tarihinde başlayan Büyük 
Taarruz’un, 4 gün süren göğüs 
göğüse çarpışmaların ardından 
Dumlupınar’da kesin bir zaferle 
sonuçlandığını anımsatarak, şöyle 
devam etti: “Dünya savaş tarihine 
geçen bu şanlı zaferle Türk 
Milleti, şehit kanlarıyla sulanan 
vatanı üzerinde asla boyunduruk 
kabul etmeyeceğini göstermiştir. 

30 Ağustos, milletimizin kendisine 
ömür biçen emperyalist 
niyetleri kursaklarda bıraktığı ve 
cumhuriyetimizin kuruluşuna 
giden yolu açtığı tarihimizin en 
kritik dönüm noktalarından biridir. 

Milletimiz, her türlü yokluk ve 
imkânsızlığa rağmen kazandığı 
bu zaferle 1071 Malazgirt’te bize 
yurt kılınan bu toprakların ezeli 
ve ebedi vatanımız olduğunu bir 
kez daha tescil etmiştir. Büyük 
Zafer’e ilham veren ruh, inanç 

ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi 
bugün de milletimize istikamet 
çizmektedir. 

Savunma sanayiinden ekonomiye, 
dış politikadan enerjiye, ülkemizin 
birlik ve bütünlüğüne kast 
eden taşeron terör örgütleriyle 
mücadeleye kadar her alanda 
elde ettiğimiz başarılar, bunun en 
önemli nişaneleridir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin bugün, 
sadece sınırları içinde yaşayan 
84 milyon vatandaşının değil, 
Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan 
Avrupa’ya gönül coğrafyasındaki 
yüz milyonlarca dost ve 
kardeşinin de umudu haline 
geldiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Allah’ın yardımı, kalbi 
bizimle çarpan dostlarımızın 
desteği ve necip milletimizin 
samimi duasıyla inşallah bu 
umutları boşa çıkarmayacağız. 
İçimizdeki kimi bedhahlara 
rağmen, zalimler karşısında 
mazlumun hakkını savunmaya, 
tüm dünyada barışın, adaletin 
ve özgürlüğün hâkim olması 
için gayret göstermeye devam 
edeceğiz. Bundan 99 yıl önce 
Dumlupınar’da şaha kalkan imanın 
rehberliğinde, 84 milyon birlik, 
dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık 
yarınlarımıza hep beraber 
yürüyeceğiz.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa 
Kemal başta olmak üzere Kurtuluş 
Savaşımızın tüm kahramanlarını 
minnetle yâd ediyorum. 

Vatanımız, ezanımız, bayrağımız 
ve bağımsızlığımız uğrunda 
can veren aziz şehitlerimize ve 
gazilerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm 
kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı kutlu olsun.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla bir 

mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şöyle:

“Milletimizin kahramanlık ve 
kararlılığının somut ifadesi, İstiklal 
Savaşı’nın nihai zaferi olan 30 
Ağustos’un 99. yıl dönümünü 
idrak ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarının milletimize 
dayanarak ve ondan aldıkları 
güçle verdikleri mücadele,  
26 Ağustos’ta başlayıp  
30 Ağustos 1922’ye kadar geçen 
süreçte, her bir safhasıyla  
bizlere büyük bir şeref ve gurur 
yaşatmış, mukaddes bir miras 
bırakmıştır.

Tarihimiz, ülkemiz ve milletimiz 
üzerine oynanan her türlü 
oyunun bozulması, türlü tuzaklar 
kuranların hadlerinin bildirilmesi 
örnekleriyle doludur.

Bugün çeşit çeşit oyunların 
kurulduğu, planların yapıldığı, 
dostlarla düşmanların birbirine 
karıştığı bir dünyada yaşıyoruz. 

Böyle bir zamanda, Türkiye’nin 
köklü devlet karakterinin tezahürü 
olan barışçı, çözüm esaslı ve âdil 
liderlik anlayışının önemi bütün 
dünya tarafından çok daha iyi 
anlaşılmalıdır.

Büyük Zafer’in ikinci 
yıldönümünde, 30 Ağustos 
1924’te, Dumlupınar’da Meçhul 
Asker Anıtı temel atma töreninde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
şöyle der: ‘Harp, muharebe, 
nihayet meydan muharebesi, 

yalnız karşı karşıya 
gelen iki ordunun 
çarpışması 
değildir.  
Milletlerin 
çarpışmasıdır. 

Meydan 
muharebesi 
milletlerin bütün 
mevcudiyetleriyle, 
ilim ve fen 
sahasındaki 
seviyeleriyle, 
ahlaklarıyla, 
kültürleriyle, kısaca 
bütün maddi ve 
manevi kudret ve 
faziletleri ve her 
türlü vasıtalarıyla 
çarpıştığı bir 
imtihan sahasıdır.’

Milletimiz 
yürüdüğü büyük 
ve şanlı tarih 
yolunda karşısına 
çıkarılan her türlü 
engelde bu imtihanı başarıyla 
geçmiştir, bundan sonra da 
başarılarla geçmeye devam 
edecektir.

Son yıllarda bilimde, teknolojide, 
sporda, her alanda atılan büyük 
adımlar, bu yoldaki ilerleyişimize 
devam edeceğimizin en kuvvetli 
göstergesidir.

Devlet olma karakterini  
Hakk’a inanmak, haklının ve 
mazlumun yanında olmakla 
tarif eden, barışın ve adaletin 
umudu olarak görülen Türkiye 
Cumhuriyeti, sahip olduğu 
kudreti bölgesinde ve ihtiyaç 
duyulan her yerde, huzuru, 
barışı ve güveni tesis etmek için 
kullanma kararlılığını göstermeye 
devam edecektir. 

Bugün Afganistan, yarın başka 
bir yerde, önemli olan, vatan 
ve milletimizin çıkarları ve o 

bölgelerde bulunan mazlumların 
devletimize duyduğu ihtiyaçtır.

Türkiye dünya barışı ve iyiliği  
için bir ihtiyaç, milletimizin yüce 
ruhu bütün mazlumlar için bir 
ilaçtır. 

Dostumuza dost, düşmanımıza 
azap olmak atalarımızdan bize 
mirastır. 

Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tarihimizin 
her döneminde Büyük Türkiye 
destanını yazan herkesi,  
büyük zaferlerin ve hassaten 
İstiklal Savaşımızın tüm 
kahramanlarını, aziz şehitlerimizi 
ve Millî Mücadele’yi yürüten Birinci 
Meclis’in şerefli mensuplarını 
rahmet ve minnetle anıyor, 
emanetlerini vakarla taşıyoruz. 

30 Ağustos Zafer Bayramımız 
kutlu olsun. “

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2021 75



SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN  
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

“Emperyalist işgale karşı direnişi başlatarak zaferi getiren Anadolu 
halklarını, Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını selamlıyoruz.”

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine 
gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla 
anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük 
kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. 

Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

“30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl 
dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Millî Mücadele’nin bütün 
cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle 
anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

“30 Ağustos, büyük Türk milletinin 7 düvele ‘dur’ dediği tarihtir. 
Dumlupınar’da ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...’ diyen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile 
anıyoruz.”
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

“30 Ağustos, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin en büyük zaferidir. 
Aynı kararlılıkla Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolunda karanlıkları boğarak yeni zaferlere koşacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

“İstiklal ve istikbalimiz, 30 Ağustos Zaferi’nin altında yatan mânânın 
anlaşılması ile gelecek nesillere hakkıyla aktarılabilecek, Anadolu’da 
bağımsızlık ve birlik ruhu sürekli var olacaktır.”

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“30 Ağustos binlerce yıllık birliğin, millet olma şuurunun, ölmez 
bir ruhun galibiyetidir. Kahramanlarımıza, başta bu kutlu zaferde 
Başkumandanlık, sonrasında, verilmiş ve galip gelinmiş medeni 
mücadeleye liderlik etmiş Mustafa Kemal Atatürk’e, yol ve dava 
arkadaşlarına rahmet diliyor, bir kez daha şükranla şehitlerimizi ve 
gazilerimizi anıyoruz.”  

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“Zafer Bayramı olarak kutladığımız 30 Ağustos 1922 tarihini, milletimizin 
var olduğu günden bu yana yaşadığı en önemli dönüm noktalarından 
biri olarak kabul ederiz. Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’ya, bu toprakları vatan yapan, İstiklal Savaşı’nı kazanarak, ay 
yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan milletin 
kahraman evlatlarını, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle, sevgiyle, 
saygıyla anıyoruz.”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

‘’Savaş koşullarında dahi ortak akıl ve istişare kültüründen 
vazgeçmeden, bu topraklarda yaşayan herkesin kenetlenerek 
büyüttüğü Millî Mücadele, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı. Büyük 
Zafer’in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kara Harp Okulu’nda 
düzenlenen Millî Savunma 

Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp 
Okulu Diploma Alma ve Sancak 
Devir Teslim Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, mezun teğmenlerin 
ve törene katılanların 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı tebrik etti.

Türk milletinin en zor şartlarda 
dahi istiklaline ve istikbaline 
sahip çıkışının sembolü 
olan 30 Ağustos Zaferi’nin 
Millî Mücadele’nin dönüm 
noktası olduğunu ifade eden 
Erdoğan, “Bin yıllık vatanımız 
Anadolu’ya mührümüzü 
tekrar vurduğumuz bu zaferi 
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla 
taçlandırarak coğrafyamızdaki 
üçüncü devletimize sahip çıktık. 
Ordularımızın başkomutanı, 
Millî Mücadelemizin lideri Gazi 
Mustafa Kemal başta olmak üzere 
bu zaferde emeği, katkısı olan 

herkesi rahmetle, şükranla yad 
ediyorum.” diye konuştu.

Malazgirt’ten beri bu toprakların 
vatan olarak kalması için 
canlarını ortaya koyan tüm 
şehitlere, gazilere, kahramanlara 
Allah’tan rahmet dileyen 
Erdoğan, “Sizleri Mehmet Akif’in 
İstiklal Marşımızda en güzel 
şekilde ifade ettiği bu büyük 
mücadelenin günümüzdeki 
temsilcilerinin saflarına katılacak 
olan yeni kahraman adayları 
olarak görüyorum.” ifadesini 
kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasının ardından okulunu 
birincilikle bitiren Karakuş’a 
diplomasını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler 
diplomalarını TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ile Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet 
komutanlarından aldı.

Dereceyle mezun olan misafir 
teğmenlerin diplomalarını 
almalarının ardından Kara Harp 
Okulları sancak devir teslim 
töreni gerçekleştirildi. Tören, 
Kara Harp Okulu Komutanı Yaralı 
tarafından sancaktar ve sancak 
muhafızlarına kılıç ve diploma 
verilmesinin ardından sona erdi.

TBMM Başkanı Şentop, törene 
ilişkin olarak sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda 
şu ifadelere yer verdi:

“Millî Savunma Üniversitesi 
Kara Harp Okulu Diploma 
Alma ve Sancak Devir Teslim 
Töreni’ne katıldık. Dönem ikincisi 
olarak mezun olan teğmene 
diplomasını takdim ettik. Mezun 
olan bütün teğmenlerimizi tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile birlikte Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak 
Devir Teslim Töreni’ne iştirak etti.

MSÜ KARA HARP OKULU DİPLOMA 
ALMA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
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MASKE,  
MESAFE, 

TEMİZLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çorlu’da Baykar Akıncı 
Taarruzi İnsansız Hava 

Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs 
Bitirme Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, büyük başarılar için 
bireysel gayretlerin ötesinde 
takım oyununun ve kolektif 
oyunun gerektiğine dikkati çekti.

Üzerinde yerli ve millî 
mühimmatlar olmasaydı Akıncı’yı 
belki uçurabileceklerini, ama asıl 
vazifesini yerine getirebilmesini 
sağlayamayacaklarını dile 
getiren Erdoğan, “Çünkü bu 
mühimmatların hiçbirini satın 
alamayacaktık. Almaya çalıştığın 
zaman ‘Bugün git, yarın gel.’ 
diyeceklerdi. 

İşte bu yüzden kamu, 
üniversite ve özel sektörün iş 
birliğinde ülkemizin savunma 
sanayii üssü olması yolunda 
tüm kurumlarımızla beraber 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, TÜBİTAK SAGE ile 
havadan havaya füze sistemleri 
olan Gökdoğan ve Bozdoğan’a, 

100 kilometreye kadar menzili 
olan hassas güdüm kitlerini, 
250 kilometreye kadar menzile 
sahip ilk seyir füzesi SOM’u 
geliştirdiklerini kaydetti.

Roketsan ve Aselsan ile Hisar, 
Atmaca, Cirit, Korkut gibi birçok 
kritik yerli ürünü kullanıma 
sunduklarını anlatan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İHA pilotu, faydalı yük 
operatörü, mekanik motor 
teknisyeni, elektronik ve silah 
teknisyenlerinden oluşan 125 
mezunumuz, Akıncı’nın kritik 
görevlerinde yer alacaklar. Bu 
önemli yükü omuzlayacak her 
bir kardeşime şimdiden başarılı 
görevler diliyorum. Sınırlarımız 
içinde ve sınır ötesinde görev 
yapan güvenlik güçlerimiz ile 
ülke güvenliğimiz için savunma 
sanayii projelerinde çalışan 
tüm fedakâr kardeşlerime de 
buradan seslenmek istiyorum. 
Unutmayın, sizin geçirdiğiniz her 
uykusuz gece, milletimizin huzur 
içinde geçirdiği gece demektir. 
Önünüzdeki genç arkadaş 

Selçuk, hafta sonları İstanbul’a 
geldiğimde kendisini arardım 
ve aldığım cevap, ‘Akıncı için 
fabrikada çalışıyorum.’ Gece saat 
24.00-01.00 fabrikada çalışıyor. 
‘Durmak yok, yola devam.’ diyor. 

Abi-kardeş, ailece fabrikada 
bu çalışmalarını sürdürdüler. 
Sonunda şu eserlere hamdolsun 
kavuştuk. 

Rabb’im sizlere güç versin, kuvvet 
versin, hep muvaffak etsin.”

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı 
Akıncı Uçuş Eğitim ve Test 
Merkezi’nde düzenlenen törene 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı 
sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir, Baykar Genel Müdürü 
Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji 
Lideri Selçuk Bayraktar ve 
davetliler katıldı.

BAYKAR AKINCI TİHA TESLİMAT VE 
KURS BİTİRME TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
29 Ağustos’ta 
Çorlu’da 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
teşrifleri ile 
düzenlenen 
Baykar Akıncı TİHA 
Teslimat ve Kurs 
Bitirme Töreni’ne 
katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Sincan 
Saraycık TOKİ Konutları’nda 

“TOKİ 1 Milyonuncu Konut 
Anahtar Teslim Töreni”ne katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
da eşlik etti.

TOKİ vasıtasıyla 44 ildeki 79 tarihî 
kent merkezini yenilediklerini 
belirten Erdoğan, aynı şekilde 
30’dan fazla sanayi alanını şehir 
dışında inşa ettikleri modern 
ve geniş alanlara taşıdıklarını 
dile getirdi. Tüm il merkezlerine 
şehir otoparkları yaptıklarını 
ifade eden Erdoğan, tarım 
köy projeleri kapsamında 45 
ayrı projede 7 bin konutun 
yapımını tamamladıklarını, 
illerin tamamında köy evlerinin 
inşaatının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından Kars’ın 
Sarıkamış, Diyarbakır’ın Sur, 
Giresun’un Bulancak, Denizli’nin 
Bozkurt, Kocaeli’nin Dilovası, 
Burdur’un Karamanlı ilçeleriyle 
canlı bağlantılar yapılarak TOKİ’nin 
yaptırdığı evlerin anahtarları hak 
sahiplerine teslim edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
anahtarlarını teslim alan 
vatandaşlara evlerinde sağlıkla 
oturmaları temennisinde bulundu.

Bağlantıların ardından ise  
1 milyonuncu konutun sahibi aile 
üyeleri kürsüye davet edildi. 

Saraycık 1. Bölge 3. Etap’ta yapılan 
konutlarına kavuşma sevinci 
yaşayan aile üyeleri Mülazım 
Doğan, Güllü Doğan, Yasin Yiğit 
Doğan, Serdar Ekrem Doğan ve 

Batın Uğur Doğan, anahtarlarını 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar 
tesliminin ardından “Bütün bu 
dairelerde oturan kardeşlerimize 
inşallah konutları hayırlı olsun, 
uğurlu olsun. Rabb’im bu 
dünyada inşallah dert verip 
derman aratmasın.” diyerek 
beraberindekilerle kurdele kesti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
günün anısına bir tablo takdim etti.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, AK PARTİ Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcıları 
Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ, 
milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip 
Şahin ile belediye başkanları da 
katıldı.

TOKİ 1 MİLYONUNCU KONUT 
ANAHTAR TESLİM TÖRENİ
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi 

(Saat)
Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor -  -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

Dilekçe (14+16) 2 2 saat 6 dk.

Plan ve Bütçe 2 24 saat 6 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 4 8 saat

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 1 1 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Dijital Mecralar 1 2 saat 10 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 10 37 saat 27 dk.

TBMM Genel Kurulu 7 82 saat 44 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı
5 Yerinde İnceleme
6 Genel Kurul

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 68

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 39

Hazırlanan Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına 
İlişkin Kanun Teklifi Taslağı1 

2

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

1080 
(850+230)

Kanunlaşan 4

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 4

Komisyonlarda Bulunan 3484

Genel Kurulda Bulunan 67

¹ 01/07/2021- 31/08/2021 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

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

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 17

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 8542 804

İHİK 394 390

KEFEK 3 1
2 355 adet dilekçe 17 grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 6

TBMM Başkanlığında Bulunan 1

Karma Komisyonda Bulunan3 1359

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/08/2021 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 2230 11 150 2 -
Cevaplanan /
Görüşülen 1718 13 - - -

TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI 
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)

Komisyon Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi
(Saat)

Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebepleri 3 11 saat 3 dk.

Küresel İklim Değişikliği (2+25) 4 34 saat 46 dk.

Müsilaj Komisyonu (5+15) 6 41 saat 38 dk.

Meclis Araştırması  
Komisyonları Toplam 13 87 saat 27 dk.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
KKTC-TÜRKİYE 
PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBUNU  
KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “TBMM, 
Kıbrıs Türk halkının özgürlük 

ve egemenliğinin korunması 
ve Kıbrıs Adası’ndaki gerçekler 
zemininde kalıcı bir barış 
sağlanması hususunda sarsılmaz 
bir kararlılığa sahiptir.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı İzlem 

Gürçağ Altuğra ile beraberindeki 
heyeti, 1 Temmuz’da Meclis Divan 
Salonu’nda kabul etti.

Heyeti TBMM’de ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
belirten Mustafa Şentop, 
Meclisler arasında her seviyede 
temas olmasının iş birliğini daha 
da güçlendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs Türk 
halkının egemenliğinin, TBMM’de, 
üzerinde tartışmasız şekilde 
görüş birliği bulunan mevzuların 
en başında geldiğini dile getiren 
Meclis Başkanı Şentop, şunları 
söyledi:

“TBMM, Kıbrıs Türk halkının 
özgürlük ve egemenliğinin 
korunması ve Kıbrıs Adası’ndaki 
gerçekler zemininde kalıcı bir 
barış sağlanması hususunda 
sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir. 
Kıbrıs konusunda bugüne 
kadar aldığı kararlara bağlı 
kalan TBMM, Kıbrıs Türkü ile 
dayanışmasında tüm imkânları 
seferber etmeye devam 
etmektedir. Cumhuriyet Meclisi 
üyeleri olarak sizlerin Kıbrıs Türk 
halkının müktesep egemen 
eşitliğinin ve eşit uluslararası 
statüsünün korunmasına yönelik 
mesajlarınızı en yüksek sesle 
vermenizin önemli olduğunu 

KKTC HEYETİ TBMM’DE
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düşünüyoruz. Bu vesileyle 
Cumhuriyet Meclisinin uluslararası 
platformlarda görünürlüğünün 
artırılması için bizler de gayret 
sarf ediyoruz.”

İki meclis arasında tam bir 
istişare ve iş birliği halinde 
bu kritik dönemin başarıyla 
tamamlanacağına ve Kıbrıs 
Türkü’nün layık olduğu hukuki 
statüyü elde edeceğine 
gönülden inandığını vurgulayan 
Şentop, Cumhuriyet Meclisinin 
Başkanına, üyelerine ve KKTC’deki 
dostlara iyi dilek ve selamlarını 
iletti.

KKTC-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
İzlem Gürçağ Altuğra ise yaptığı 

konuşmada, Gazi Mecliste bir 
araya gelmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’ın, Başbakan Ersan Saner 
ve KKTC halkının selamlarını 
getirdiğini belirten Altuğra, “Kıbrıs 
Türk halkı, anavatanın tarihteki 
kucaklayıcı yardımlarını asla 
unutmayacaktır.” diye konuştu.

Altuğra, “Aynı milletin mensubu 
iki devletin parlamentolar arası 
dostluk grupları olarak biz de 
ilişkilerimizi her zaman sıcak 
tutacağız. Gerek ekonomik, 
gerek sosyal, gerek kültürel ve 
daha birçok alanda stratejiler 
geliştirerek her iki ülkenin yararına 
olacak şekilde yatırımlara hizmet 
vermek için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Başarıya 
ulaşmada, parlamentolar arası 
dostluk gruplarının itici güç 
olacağına inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

TÜRKİYE-KKTC 
PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU İLE KKTC-
TÜRKİYE PARLAMENTOLAR 
ARASI DOSTLUK GRUBU 
HEYETLERİ, 1 TEMMUZ’DA 
MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ.

Türkiye-KKTC Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, KKTC-Türkiye 

Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı İzlem Gürçağ 
Altuğra ve beraberindeki 
heyeti misafir etmenin onurunu 
yaşadıklarını belirtti.

Erdem, KKTC’ye yaptıkları 
ziyaretin ardından 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay’a izlenimlerini 
aktardıklarını ve geniş bir 
istişarede bulunduklarını söyledi.

Altuğra da Gazi Meclisin çatısı 
altında bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade 
ederek KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner 
ve KKTC halkının selamlarını 
getirdiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının en çok 
ihtiyaç duyduğu şeyin, tanınma 
hareketliliğinin uluslararası 
camiada yoğun hissettirilmesi 
olduğunu belirten Altuğra, bugün 
Ada’da barışın sağlanabilmesi 
için KKTC’nin egemen eşit devlet 
olarak tanınması gerektiğini 
dünyaya duyurduklarını  
kaydetti.

Altuğra, güçlü ana vatanın, 
parlamenterlerin ve uluslararası 
camiada saygınlığı olan 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığının desteğiyle 
etkin tanıtım girişimlerinde 
bulunabileceklerine inandığını 
dile getirdi.

MASKE  
MESAFE 

TEMİZLİK



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ, KUZEY 
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 
CUMHURİYET MECLİSİ HUKUK, 
SİYASİ İŞLER, DIŞ İLİŞKİLER 
KOMİTESİ BAŞKANI YASEMİN 
ÖZTÜRK VE BERABERİNDEKİ 
HEYETLE 14 TEMMUZ’DA 
MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Türkiye için eşsiz bir yeri 
olduğunu belirten Süreyya 
Sadi Bilgiç, tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs salgınının 
etkilerini azaltmak için Türkiye’nin 
Kıbrıs’a elinden gelen desteği 
verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs 
konusunda samimiyetsiz 
davrandığını kaydeden Bilgiç,  
50 yıldır çözüme 
kavuşturulmayan sorunun 
çözümü için daha somut adımlar 
atılması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz konusunda da 
Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin 
yanında olacağını ifade eden 
Bilgiç, iki ülke parlamentoları 
arasındaki diyaloğun, işbirliğini 
güçlendirdiğini ifade etti. 
Bilgiç, Türkiye’nin uluslararası 
her platformda Kıbrıs’ın hak ve 
hukukunu korumaya devam 
edeceğini söyledi.

Kıbrıs’ın 50 yıldır haksız biçimde 
ambargoya maruz kaldığını 
hatırlatan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi 
Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk 
de Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne her alanda destek 
vermesinden memnuniyet 
duyduklarını ifade etti.

Toplantının ardından Süreyya 
Sadi Bilgiç, konuk heyet onuruna 
Mecliste öğle yemeği verdi. 
Konuk heyet Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında bombaların 
hedefi olan bölümünü de ziyaret 
etti ve karanfil bıraktı.

Heyet daha sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ 
ile bir araya geldi. Bekir Bozdağ, 
Kuzey Kıbrıs’ı ilgilendiren her 
sorunun Türkiye’nin de temel 
sorunu olduğunu, uluslararası 
alanda Kıbrıs Türklerinin haklarını 
korumaya devam edeceklerini 
söyledi.

Uluslararası kuruluşların Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
konusunda verdikleri sözleri 
tutmadıklarını kaydeden Bozdağ, 
sorunun çözümünü engelleyen 
tarafın Rum kesimi olduğunu 
ifade etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında 
Cenevre’de yapılan toplantıda da 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
yönelik tavrın değişmediğini 
belirten Bozdağ, uluslararası 
örgütlerin temel hedefinin 
KKTC’ye yönelik izolasyonu 
devam ettirmek olduğunu 
söyledi. Bekir Bozdağ, Doğu 
Akdeniz konusunda da 

Türkiye’nin onaylamadığı bir 
çözüm olamayacağının altını 
çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi 
İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Yasemin Öztürk de Türkiye’nin 
Kıbrıs’a verdiği sonsuz destekten 
memnuniyet duyduklarını belirtti.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
BAŞKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ, 
“BUGÜN TBMM’NİN BU YÜCE 
ÇATISI ALTINDA AZERBAYCAN, 
KKTC VE TÜRKİYE’NİN DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONLARI HEYETLERİ İLK 
KEZ BİR ARADALAR.” DEDİ.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 
Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
ve Parlamentolararası İlişkiler 
Komitesi ile KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış 
İlişkiler Komitesi üyelerinin 
katılımıyla 15 Temmuz’da 
TBMM’de üçlü toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı  
Akif Çağatay Kılıç, bugün önemli 
bir ânı yaşadıklarını belirterek, 
“15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin 
geleceğine, demokrasisine, 
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millî iradesine kasteden 
FETÖ’cü hainlerin başını 
çektiği darbeciler, ülkemize 
bir karanlık yaşatmak istediler. 
Demokrasimizi, hukukumuzu 
rayından çıkartmak istediler; fakat 
milletimiz, tüm siyasi partilerimizin 
milletvekilleri Mecliste, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve o 
zaman Sayın Başbakanımız olan 
Binali Bey’in çağrısıyla milletimiz 
sokaklara çıktı ve bu hain darbe 
girişimine karşı, bir millet olarak 
beraberce durduk.” dedi.

O gece TBMM’nin üç kere 
bombalandığını anımsatan Kılıç, 

“TBMM zaten gazi bir Meclistir. 
Çünkü, Kurtuluş Savaşı’mızı 
yönetmiştir; Cumhuriyetimizin 
kurulduğu yerdir ve daha 
sonra demokrasi dışı birtakım 
müdahalelere maruz kalmıştır; 
fakat 15 Temmuz 2016 
gecesi o hainler bu girişime 
kalkıştığında bu milletin Meclis’i 
tüm milletvekilleriyle beraber 
‘dur’ dediler ve darbeye geçit 
vermediler.” diye konuştu.

Kılıç, o gece TBMM’de  
bulunan tüm milletvekillerine 
şükranlarını sunarak, 
“Çünkü, geleceğimizin 

karartılamayacağının mesajını 
o gece verdik. Bugün 5. yıl 
dönümünü idrak ettik.” ifadesini 
kullandı. Azerbaycan ve 
KKTC heyetlerinin yanlarında 
olmasının kendilerine büyük bir 
mutluluk, gurur ve şeref verdiğini 
dile getiren Kılıç, heyetlere 
teşekkürlerini iletti.

Bu tarihî anın üstüne bir tarihî an 
daha yaşadıklarını vurgulayan 
Kılıç, “Bugün TBMM’nin bu 
yüce çatısı altında Azerbaycan, 
KKTC ve Türkiye’nin dışişleri 
komisyonları heyetleri ilk kez  
bir aradalar. Çok değerli 
dostumuz Sayın Samad 
Seyidov’un başkanlığında 
Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu, yarın sabah KKTC’ye 
hareket ediyor.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhuriyet Meclisi 
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk 
ise heyet olarak bugün TBMM’de 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, çok 
önemli bir an olduğunu söyledi.

Öztürk, 15 Temmuz şehitlerine 
Allah’tan rahmet, gazilere 
sağlıklı ömürler dileyerek, “Allah 
böyle bir milleti başımızdan 
eksik etmesin. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
Öztürk, KKTC’de Azerbaycan 
heyetini ağırlamaktan mutluluk 
duyacaklarını ifade etti.

Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
ve Parlamentolararası İlişkiler 
Komitesi Başkanı Samad Seyidov, 
“15 Temmuz, Türk dünyası için 
ehemmiyetli olan bir meseledir. 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
‘Bu memleketin asıl sahipleri 
şehitlerdir.’ dedi. Onlar Türkiye’yi 
koruyarak Azerbaycan’ı korudular. 
Azerbaycan’ı koruyarak Kuzey 
Kıbrıs’ı korudular.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 6 Temmuz’da Senegal 
Ulusal Meclisi Senegal-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve Benno Bokk 
Yakaar koalisyonunun Meclis 
Grubu Başkanı Aymerou 
Gningue ile beraberindeki 
heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, kabulde 
yaptığı konuşmada, 

Gningue ve beraberindeki heyeti 
TBMM’de misafir etmekten 
memnuniyet duyduğunu 
belirterek, “Ankara’ya ve ülkemize 
hoş geldiniz. Ziyaretiniz, dost 
ve kardeş ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin perçinlenmesine ve 
parlamentolarımız arasındaki 
iş birliğinin güçlenmesine katkı 
sağlayacaktır.” diye konuştu.

Dostluk grupları arasında tesis 
edilen bu ilişkinin, parlamento 

başkanları, ihtisas komisyonları 
ve Meclis genel sekreterlikleri 
arasında da diyalog ve iş birliği 
mekanizmalarının kurulmasına 
faydalı olacağını düşündüğünü 
ifade eden TBMM Başkanı 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrika, çok boyutlu dış 
politikamızın öncelikli ve temel 
konuları arasında yer almaktadır. 
Geçtiğimiz 10 senede, Türkiye 
ile Afrika Kıtası arasındaki ilişkiler 
çok büyük bir ivme kaydetmiştir. 
Afrika ile mevcut ortaklık 
politikamız, samimiyet ve karşılıklı 
güven üzerine inşa edilmiştir. 
Kıta’daki 43 büyükelçiliğimize 
mukabil, ülkemizde 37 Afrika 
ülkesinin mukim büyükelçiliği 
Ankara’da açılmıştır. Dost ve 
kardeş olarak gördüğümüz 
Senegal ile aramızda köklü, tarihî 
ve kültürel bağlar bulunmaktadır. 
Senegal bizim için, istikrarlı 
siyasi yapısı ve ekonomisiyle 

tarihinde askerî darbe yaşamamış 
olmasıyla Sahraaltı Afrika’ya 
açılan kapımız ve değerli bir 
ortağımızdır.

Türkiye olarak, Türk Kızılay, TİKA, 
Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu 
Ajansı ve Türk Hava Yolları gibi 
birçok kurumumuzla Senegal’de 
faaliyet göstermekteyiz. 
Ülkelerimiz arasında, Sayın 
Cumhurbaşkanlarımızın 
hedeflediği 400 milyon dolarlık 
ticaret hacmine ulaşılmıştır. 
Yeni hedefimiz yine kendileri 
tarafından işaret edilen 1 
milyar dolar seviyesidir. 
Millî ekonomilerimizin 
birbirlerini tamamlayıcı 
nitelikleri nazarıdikkate 
alınırsa, üreticilerimizin ve 
yatırımcılarımızın bu hedefe 
ulaşmaları mümkündür. Eğitim 
ve kültür alanındaki iş birliğimiz 
de insan odaklı dış politika 
anlayışımız çerçevesinde 

SENEGAL HEYETİNİN TBMM TEMASLARI
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geliştirmeye gayret sarf ettiğimiz 
bir alandır. Türkiye burslarıyla 
ülkemizde eğitim gören Afrikalı 
kardeşlerimiz, Senegal ile Türkiye 
arasında beşeri köprü vazifesi 
görmekte, halklarımızı birbirine 
yakınlaştırmaktadır.”

15 Temmuz hain darbe 
girişiminden sonra FETÖ’nün, 
yapılandığı ülkelerin demokrasisi 
ve millî güvenliği bakımından da 
ciddi bir tehdit oluşturduğunun 
ortaya çıktığını vurgulayan 
Şentop, “Senegal, bu yeni 
jenerasyon terör örgütüyle 
mücadelemizi başından beri 
anladı ve Türkiye’ye hak veren 
ülkelerin başında gelmektedir. 
Bu bağlamda, ülkenizdeki FETÖ 
iltisaklı okulların Türkiye Maarif 
Vakfı’na devri bizleri memnun 
etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Senegal Ulusal Meclisi Senegal-
Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve Benno 
Bokk Yakaar koalisyonunun 
Meclis Grubu Başkanı Aymerou 
Gningue ise Şentop’a Dostluk 
Grubu adına teşekkürlerini 
ileterek, “Meclis Başkanımız 
Mustafa Niasse’nin selamlarını 
iletiyorum. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanımız arasındaki 
iyi ilişkiler ekonomik, sosyal, 
kültürel çalışmalarımızı olumlu 
etkilemektedir. İki ülke arasındaki 
iş birliği potansiyeli ile ticaretimizi 
1 milyar dolara çıkarabileceğimizi 
düşünüyoruz.” dedi.

Karma parlamento grubu 
oluşturulmasının, faaliyetleri 
iyileştirme imkânı sunacağını 
belirten Gningue, “Kazan-
kazan politikasıyla iş birliğimizi 
geliştirmek için çalışacağız. Bizler 
Türkiye’nin zenginliklerinin ve 
diplomatik gücünün farkındayız.” 
diye konuştu.

Türkiye-Senegal Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim 
Yurdunuseven, Senegal-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve Benno Bokk 
Yakaar koalisyonunun Meclis 
Grubu Başkanı Aymerou 
Gningue ile beraberindeki 
Dostluk Grubu üyelerinden 
oluşan heyeti 6 Temmuz’da 
Mecliste ağırladı.

Parlamentolar arası dostluk 
grupları faaliyetlerinin iki ülke 
arasındaki ilişkilere olumlu  
katkı sağladığını belirten  
İbrahim Yurdunuseven son 
dönemde yoğunlaşan, iki ülke 
arasındaki işbirliğinin farklı 
boyutlara taşındığını  
söyledi.

Afrika’da kilit bir ülke olan 
Senegal’le ilişkilerin önemli 
bir ivme kazandığını belirten 
Yurdunuseven, FETÖ’nün 

Senegal’de bulunan okullarının 
Maarif Vakfına devredilmesinin 
memnuniyet verici olduğunu 
belirtti.

Yurdunuseven, görüşmenin 
ardından konuk heyet onuruna 
Mecliste öğle yemeği verdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı,  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili  
Akif Çağatay Kılıç da konuk 
Senegal heyetiyle bir araya  
geldi.

Türkiye’nin TİKA, Türk 
Kızılay gibi birçok kurumla 
Senegal’de önemli faaliyetler 
gerçekleştirdiğini belirten 
Akif Çağatay Kılıç, Senegalli 
öğrencilere sağlanan imkânları 
anlattı.

Konuk Senegal heyetinin 
başkanı Aymerou Gningue 
de iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirtti.
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Türkiye-Uruguay Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu  
Başkanı, AK Parti Kırşehir 
Milletvekili Mustafa Kendirli,  
23 Ağustos’ta Uruguay Dışişleri 
Bakanı Francisco Bustillo 
ve beraberindeki heyet ile 
Mecliste bir araya geldi.

Türkiye-Uruguay Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Kendirli, görüşmede yaptığı 
konuşmada, konuk bakanı 
TBMM'de ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 
önemine değinen Kendirli, 
Uruguay parlamentosunda 
kurulacak olan dostluk 
grubunun iki ülke parlamentosu 
arasındaki ilişkilere büyük ivme 
kazandıracağına inandığını 
söyledi.

Türkiye olarak Uruguay ile 
ticari ilişkilere büyük önem 
verdiklerinin altını çizen Kendirli, 
ticari alandaki pürüzlerin karşılıklı 
diyalogla çözüleceğini ve bunun 

için Dostluk Grubu Başkanı olarak 
yakinen takipçisi olacağını belirtti.

Uruguay Dışişleri Bakanı 
Bustillo ise TBMM çatısı 
altında bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, 
Türkiye ile her alanda işbirliğine 
açık olduklarını ifade etti.

Daha sonra Kendirli ile Bustillo ve 
beraberindeki heyet,  
15 Temmuz'da FETÖ'nün hain 
darbe girişimi sırasında Mecliste 
bombalanan yerleri gezdi.

URUGUAY DIŞİŞLERİ BAKANI  
BUSTILLO’NUN TBMM’Yİ ZİYARETİ



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİTPA) 2021 Yaz Genel Kurulu 
toplantısı 6 Temmuz’da karma 
yöntemle gerçekleştirildi.

AGİTPA Türk Grubu Başkanı, 
AK PARTİ Erzurum Milletvekili 
Selami Altınok Viyana'da 

düzenlenen toplantıya katılırken, 
AGİTPA Türk Grubu üyeleri de 
toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden çevrim 
içi katılım sağladı.

Asamble faaliyetlerinin değerlendirmesinin yapıldığı 
toplantıda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi başkan, başkan yardımcıları 
ve komite üyeleri seçimleri de gerçekleştirildi.

Oylama sonucunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanlığına, 
teşkilatın İsveç Delegasyonu Üyesi Margareta 
Cederfelt seçildi.

Seçilen başkan yardımcıları arasında teşkilatın 
Kazakistan Delegasyonu Üyesi Askar Shakirov da yer 
aldı. Shakirov, görevine 2 yıllığına seçildi.

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komitesi 
Toplantısı, 14 Temmuz’da çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

Komite Başkanı Costas Mavrides'in 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
söz alan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 

Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım, terörle etkin bir mücadele 
yürütülebilmesi için ülkeler arası dayanışmaya 
ihtiyaç olduğunu belirtti.

Suriye konusunda Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararı 
doğrultusunda hareket edilmesi 
gerektiğini ifade eden Ayrım, bu 
yöndeki tüm çözüm önerilerini 
desteklediklerini ifade etti.

Türkiye için en önemli konulardan 
birinin de terörle mücadele konusu 
olduğunu vurgulayan Ayrım, bu 
konuda dayanışma içinde olmanın, 
bölgenin selameti açısından da 
önemli olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek 
önlemler konusundaki görüşlerini 
de aktaran Şamil Ayrım farkındalığın 
artırılmasının önemli olduğunu 
kaydetti.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda gelişmiş ve 
gelişmemiş ülkeler arasında adaletsizlik olduğunu 
ifade eden Ayrım, bu ülkeler arasında yük paylaşımı 
yapılması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç 
de İsrail'in işgali sona ermeden Filistin meselesinin 
çözüme kavuşmayacağını söyledi.

Komisyon toplantısında İsrail'in Filistinlilere yönelik 
insan hakları ihlalleri ve baskı politikası da gündeme 
geldi. Katılımcı ülke temsilcileri konuyla ilgili olarak, 
İsrail'e tepkilerini dile getirdiler.

AİBPA KOMİTE TOPLANTISI

AGİTPA GENEL 
KURULU
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TBMM Deprem Araştırma 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Recep 
Uncuoğlu, Komisyon raporunu 
16 Temmuz’da TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop'a sundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM 
Depreme Karşı Alınabilecek 

Önlemlerin ve Depremlerin 
Zararlarının En Aza İndirilmesi 
için Alınması Gereken Tedbirlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 
Başkanı Recep Uncuoğlu ve 
Komisyon üyelerini  
kabul etti.

Uncuoğlu, 522 sayfadan oluşan 
Komisyon raporunu TBMM 
Başkanı Şentop'a sundu.

Raporun dört bölümden 
oluştuğunu belirten Uncuoğlu, 
"Birinci bölüm Türkiye'nin 

depremselliği ile hukuki ve 
kurumsal yapılanması, ikinci 
bölüm deprem risk ve zararlarını 
azaltma çalışmaları, üçüncü 
bölüm deprem risk ve zararlarının 
azaltılmasına ilişkin öncelikler, 
dördüncü bölüm ise sonuç  
ve önerilerden oluşuyor." 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, çalışmada 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
BAŞKANI UNCUOĞLU, KOMİSYON 
RAPORUNU TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’A SUNDU
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Depreme Karşı Alınabilecek 
Önlemlerin ve Depremlerin 
Zararlarının En Aza İndirilmesi 
İçin Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Recep Uncuoğlu, 16 Temmuz’da 
Deprem Araştırma Komisyonu 
üyeleri AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili İlyas Şeker ve AK 
PARTİ Kırklareli Milletvekili 
Selahattin Minsolmaz ile 
düzenlediği basın toplantısında, 
Komisyon raporuyla ilgili bilgi 
verdi.

Komisyonun, 268 öneri 
içeren 522 sayfalık nihai 
raporunu TBMM Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Şentop’a bugün 
sunduklarını bildiren Uncuoğlu, 
deprem tehlikesini tüm 
yönleriyle araştırmak, gözlemek 
ve güvenilir veri altyapısı ile 
analiz etmek için deprem 
izleme sisteminin kapasitesinin 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasının 
büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle deprem tehlikesi yüksek 
bölgelerde AFAD tarafından 
deprem erken uyarı sistemlerinin 
kurulması, yaygınlaştırılması ve 
yerel yönetimlerin bu sistemlere 
desteğinin sağlanmasının teşvik 
edilmesi gerektiğini dile getiren 

Uncuoğlu, "Hazırlık çalışmaları 
devam eden Türkiye Afet 
Yönetimi Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı, Türkiye Afet Risk 
Azaltma Planı tamamlanmalı 
ve uygulamaya geçirilmelidir. 
Ayrıca öncelikli olarak deprem 
riski yüksek olan illerimizin 
afet sonrası iyileştirme planları 
hazırlanmalıdır." dedi.

Jeolojik-jeoteknik ve 
mikrobölgeleme çalışmaları 
esas alınarak imar planları 
yapılmış olan yerlerde, yeni 
bilimsel çalışmalar ile diri fay 
tespit edilmesi halinde, bu 
bilimsel çalışmaların MTA 
tarafından değerlendirilerek 
Türkiye Diri Fay Haritası’na 
işlenmesi ve belirlenecek 
fay sakınım alanlarının Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının 
koordinasyonunda planlara 
işlenmesi için gerekli mevzuat 
düzenlemesinin yapılmasının 
yerinde olacağını belirten 
Uncuoğlu, orta büyüklükteki 
kentlerin kalkınması, cazibelerinin 
artırılması, mümkünse yeni cazibe 
merkezlerinin oluşturulması 
ile şehirlerin kademelenmesi 
gözden geçirilerek deprem 
açısından riskli olan şehirlere 
yoğun göçün azaltılmasında 
yarar görüldüğünü vurguladı.

Mevcut yapı stoku göz önüne 
alındığında yeni yapılarda 

güvenliğin artırılarak deprem 
risklerinin azaltılması yanında, 
mevcut yapılardaki deprem 
risklerinin belirlenerek 
bertaraf edilmesinin büyük 
önem taşıdığını dile getiren 
Uncuoğlu, "Dinamik şekilde 
güncellenebilen bina envanter 
kayıt sistemi üzerinden mevcut 
yapı stokunun deprem riskleri 
açısından değerlendirilmesi ve 
riskli yapıların ivedilikle tespit 
edilmesi gerekmektedir. Yapı 
stokunun içerisindeki riskli bina 
oranının büyüklüğü sebebiyle 
şehir ve yapı türleri üzerinden 
önceliklendirme yapılması 
gereklidir." değerlendirmesinde 
bulundu.

Binaların inşası aşamasında can 
ve mal güvenliğini temin eden 
ve bina taşıyıcı sisteminden ayrı 
olarak tasarlanıp projelendirilen 
istinat duvarı, kazı destek yapıları 
için analiz, projelendirme ve 
uygulama kriterlerini belirleyen 
bir teknik yönetmeliğin çıkarılması 
gerektiğini anlatan Uncuoğlu, 
yapı denetimine tabi olmamış 
yapıların da önceliklendirilerek 
ilgili idarelerce periyodik 
denetime tabi tutulması ve 
denetim sonuçlarının Bina Kimlik 
Sistemine aktarılması gerektiğini 
kaydetti. Uncuoğlu, konuşmasının 
sonunda, Komisyon çalışmalarına 
katkı sağlayanlara teşekkür etti.

DEPREME 
KARŞI 
ALINABİLECEK 
ÖNLEMLERİ 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU 
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TBMM Kadına Yönelik  
Şiddetin Sebeplerinin Tüm 
Yönleriyle Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu,  
8 Temmuz’da AK PARTİ  
Malatya Milletvekili Öznur Çalık 
başkanlığında toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı 

Nurten Öztürk, kadına yönelik 
şiddetin, kadınların yaşam, sağlık, 
beslenme, eğitim, toplumsal 
ve ekonomik yaşama katılım 
gibi temel insan haklarını ve 
özgürlüklerini ihlal eden önemli 
bir toplumsal sorun olduğunu 
belirtti.

Dünya Ekonomik Forumunun 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 
raporuna göre Türkiye'nin, 2020 
yılına göre 3 sıra gerilediğini,  
156 ülke arasında 133'üncü sırada 
yer aldığını anlatan Öztürk, aynı 
raporda Covid-19 salgını öncesi 
cinsiyet eşitsizliğinin 100 yıl içinde 
son bulmasının beklendiğini, 
ancak bunun salgının kadınlar 
üzerindeki negatif etkisiyle 135,6 
yıla çıktığını ifade etti.

Kadın-erkek eşitliğine ulaşım 
süresinin 36 yıl daha uzamasının 
bir neslin daha cinsiyet eşitliği 

olan bir dünya göremeyeceği 
anlamına geldiğinin altını 
çizen Öztürk, "Kadına yönelik 
şiddetin çok çeşitli nedenleri 
var. Bu nedenlerden öncelikli 
olarak gördüklerimiz; ekonomik 
eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, eşitsizliği körükleyen 
politikalar, zayıf ekonomik 
güvence ağları, yasaların 
uygulanmasındaki yetersizlikler, 
şiddeti pekiştiren kültürel normlar, 
yoksulluk, işsizlik, psikolojik 
bozukluklar ve toplumsal 
travmalar, doğuştan itibaren 
egosu şişirilmiş kendine güvensiz 
korkak erkekler..." diye konuştu.

Öztürk, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini gösteren en önemli 
parametreler arasında kadın 
haklarına ve cinsiyet eşitliğine 
verilen değer ile bu yönde 
atılan adımların bulunduğuna 
dikkati çekerek, ekonomik 
kalkınmanın temel taşlarından 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sadece ülkelerin değil, küresel 
ekonominin de iyileştirilmesi 
için atılması gereken ilk adım 
olduğunu aktardı.

"Doğuranın, dokuyanın, üretenin, 
yaratan ve koruyanın kadın 
olduğunu görüyoruz, buna 
rağmen tek kanatla uçuyoruz." 
diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu nedeni olumluya çevirmek 
hepimizin elindedir. Problemin 
engellenmesi için toplumsal 
kurumlar mutlaka iş birliği içinde 
çalışmalıdır. Her şeyden önce 
millî politikalar gereklidir ve 
konunun devletin her kademesi 
tarafından sahiplenilmesi son 
derece önemlidir. Kadın-erkek 
eşitliği sağlanmadan kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
başarılı olunamaz. Cinsiyet 
ayrımcılığını engellemeye yönelik 
gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı, ayrımcılığı caydırıcı 
birtakım tedbirler alınmalıdır. 
Şu an devlet ve kurumlarda 
bazı mevzuat var ama yeterli 
zorlayıcılığı olmadığını 
düşünüyoruz. Değişime 
önce kendimizden başlamalı, 
dilimize yerleşen kalıplardan, 
bilinçaltımıza yerleşen ön 
yargılardan kurtulmalı, kadın ve 
kız çocuklarını güçlendirmek, 
eğitmek için hep birlikte 
çalışmalıyız."

Komisyon Başkanı Çalık, 
Öztürk'ün, "Değişime önce 
kendimizden başlamalıyız." 
sözünün doğru olduğunu 
dile getirerek, kadın temsilinin 
güçlendirilmesinin önemine 
dikkati çekti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN  
ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu 8 Temmuz’da  
AK PARTİ Edirne Milletvekili 
Fatma Aksal başkanlığında 
toplandı. 

Komisyonda partilerin, 
KEFEK bünyesinde 
kurulmasını önerdiği alt 

komisyonların çalışma alanları ele 
alındı. CHP ve HDP milletvekilleri, 
KEFEK bünyesinde 2018'de 
kurulan İstanbul Sözleşmesi’nin 
Etkin Uygulanması ve İzlenmesi 
Alt Komisyonunun, raporunu 
sunmadığı konusunda 
eleştirilerde bulundu.

Komisyon Başkanı Aksal, TBMM 
İçtüzüğü’ne göre, komisyonlarda 
ikinci devre için seçimlerin 
yapılması halinde çalışmalarını 
tamamlamamış ve raporunu 
sunmamış alt komisyonların tekrar 
kurulmasına ilişkin komisyon 
kararı alınması gerektiğini söyledi.

İkinci devre seçimleri sonrasında, 
KEFEK'te alt komisyonun 
tekrar kurulmasına yönelik 
bir iradenin bulunmadığının 
değerlendirildiğini belirten Aksal, 
şunları kaydetti:

"Komisyonumuz, 2018'de kurulan 
İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin 
Uygulanması ve İzlenmesi 
Alt Komisyonu, çalışmalarını 
tamamlamadığı için raporunu 
vermedi. TBMM İçtüzüğü’nün  
20. maddesi uyarınca ikinci  
devre için seçilen 
komisyonumuzda bu yönde 
bir karar alınmadığı için 
İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin 
Uygulanması ve İzlenmesi 
Alt Komisyonu kadük oldu. 
27. yasama döneminde 
kurulan ve çalışmalarını 
tamamlamayan ve komisyonun 
ikinci devresinde de tekrar 
kurulmayan alt komisyonun, 
ülkemizin taraf olmadığı bir 
sözleşmenin etkin uygulanması 
ve izlenmesi, hukuken 
mümkün olmayacağından 
bundan sonraki aşamada da 
alt komisyon çalışmalarımız, 
konusuz kalması nedeniyle bu 
konuda çalışma yürütülmesine 
yer olmadığı, mümkün olmadığı 
değerlendirildi."

Bunun üzerine CHP ve HDP 
milletvekilleri, Komisyon Başkanı 
Aksal'a tepki gösterdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu 
Bankoğlu, "Alt komisyonun 
kadük olup olmadığını usulen 

oylamamız gerekmiyor mu? 
Kendi kendinize kadük mü 
ediyorsunuz? Hukuken böyle bir 
şey olamaz." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Suzan 
Şahin ise "Kadükse kim 
karar verdi? Oylamaya bile 
koymuyorsunuz." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir de "Bizden 
dekor olmamızı istiyorsunuz. 
Burada oyun mu oynuyoruz?" 
diye sordu.

AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili İmran Kılıç ise 
"Hepimizin tabanı var. Halkı inkâr 
mı ediyorsunuz? Bizim tabanımız 
İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyor." 
karşılığını verdi.

Daha sonra komisyonda 
yapılan oylamanın ardından 
Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan 
Sorunların Tespiti ve Çözüm 
Önerilerinin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu ile Kadın İstihdamının 
Artırılması, Kadın Girişimciliğinin 
ve Kooperatifçiliğinin 
Güçlendirilmesi ve 
Desteklenmesi Kapsamında 
Mevcut Sorunların Tespiti ve 
Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi 
Alt Komisyonu kuruldu.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
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TBMM İnsan Haklarını  
İnceleme Komisyonu,  
AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu başkanlığında  
14 Temmuz’da toplandı. 
Komisyon, Van ve İzmir Ceza 
İnfaz Kurumları İnceleme 
Raporlarını görüşerek,  
kabul etti.

Çavuşoğlu, Van ve İzmir 
Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme Raporlarının, 

daha önce alt komisyonda 
görüşüldüğünü anımsattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 
5. yıl dönümü olduğunu 
anımsatan Çavuşoğlu,  
"15 Temmuz millete ait yönetme 

yetkisine, devleti ele geçirerek 
el koymaya çalışan, dolayısıyla 
insan hakları düşüncesinin temeli 
olan hür ve serbest karar yerme 
yeteneğimizi reddeden, örgütlü 
bir şebekenin on yıllara sari 
devlet içindeki örgütlenmesi 
sonucunda elde ettiği güç 
birikimiyle giriştiği kanlı işgal 
hareketinin, şanlı bir direnişle 
akamete uğratıldığı bu süreci hep 
hatırlamak, toplumsal var oluş 
irademize sahip çıkmaktır." diye 
konuştu.

Çavuşoğlu, darbe girişimine karşı 
verdikleri mücadelede şehit olan 
vatandaşları rahmetle andı.

Komisyona ulaşan dilekçe 
sayıları hakkında da bilgi veren 
Çavuşoğlu, "Komisyonumuza  
27. yasama döneminde  
12 Temmuz 2021 itibarıyla  
ulaşan toplam başvuru sayısı  
7 bin 808'dir. Bu başvurulardan  
7 bin 677'si hakkında gerekli  
işlem yapılmıştır. Yapılan 
başvuruların 5 bin 984'ü 
cezaevlerinde yaşanan sorunlara 
ilişkindir." değerlendirmesinde 
bulundu.

Komisyon üyelerinin 
değerlendirmelerinin ardından 
Van Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme Raporu ile İzmir  
Ceza İnfaz Kurumları İnceleme 
Raporu kabul edildi.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu,  
8 Temmuz’da AK PARTİ  
Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız başkanlığında 
toplandı.

Altunyaldız, “Sanayi 4.0”ın, 
üretimde verimliliğin ve 
sanayinin büyümeye 

büyük katkı sağladığı, teknolojinin 
tüm nimetlerinin hayatın her 
alanıyla bütünleştiği bir dönem 
olduğunu söyledi.

Geçmişte buhar gücüne 
dayanan üretimin, bugün yapay 
zekânın nimetleriyle, nitelikli 
Ar-Ge faaliyetleriyle nesnelerin 
internetiyle birlikte şekillendiğini 
ve büyüdüğünü anlatan 
Altunyaldız, Türkiye'nin bu hızlı 
dönüşüme ayak uydurduğunu 
dile getirdi. Altunyaldız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık, sanayinin her 
kolunda yenilikçi girişimlere  
ev sahipliği yapıyor. 
Bu topraklarda yetişen 
araştırmacıların, 
akademisyenlerin, mühendislerin 
ve girişimcilerin alın ve akıl 

terlerini dökerek sundukları 
ürünler, savunma sanayiinden 
sağlık teknolojilerine, enerjiden 
ulaşıma birçok alanda 
rakiplerimize kıyasla fark ortaya 
koymamıza, ülkemize katma 
değer sağlamamıza vesile 
oluyor."

Giderek daha büyük bir hızda 
dönüşen dünyada, oyunun tüm 
kurallarının baştan yazıldığına 
dikkati çeken Altunyaldız, artık 
ulusal politikaların yeni ve inovatif 
bir rekabet anlayışı içerisinde 
şekillendiği bir dönemin içinden 
geçtiklerini belirtti.

Altunyaldız, "Kamu satın alma 
politikamızın ülkemizin teknoloji, 
bilim ve katma değerli sanayi 
alanlarındaki potansiyelini 
geliştirmeye odaklanması, 
bu anlamda büyük önem arz 
ediyor. Nitekim ulusal politika 
metinlerimizde de bu alandaki 
hedeflerimizi ve hedeflere 
ulaştıracak yol haritamızı 
görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyreği 
itibarıyla yüzde 7 oranında 
gerçekleşen büyümemize 
2,5 puan ile en büyük katkıyı 
sağlayan sanayi alanında, güçlü 
büyümemizin parlamento-

sanayi-akademi iş birliğiyle daha 
da güçleneceğine inanıyorum." 
değerlendirmelerinde bulundu.

Komisyonda, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, "Sanayi Politikaları 
ve Kamu Satın Alımları, Dünyada 
ve Türkiye'de Mevcut Durum 
ve Türkiye İçin Öneriler" başlıklı 
sunum yaptı.

Katma değerin sektörel olarak 
artırılmasıyla ülkedeki kişi 
başına gelirin de yükseleceğini, 
ancak her fabrikalaşma ve 
sanayileşmenin katma değerli 
sanayileşme olmadığını 
belirten Yülek, kaliteli, para 
kazandıran sanayileşmeye 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Yülek, kalıcı büyümenin motoru 
sanayileşmeyle kalkınmanın 
mümkün olabileceğini dile 
getirerek, bugün 200 ülkeden 
sadece yüzde 10'unun kalkınmış 
olduğunu kaydetti.

Toplantıya, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın ile OSTİM Teknik 
Üniversitesi akademisyen ve 
araştırmacılarından oluşan  
heyet de katıldı.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ 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 ile Bir Bütün 
Halinde Filistinlilere Uyguladığı 
Ayrımcılık Politikaları, İnsan 
Hakları ve Uluslararası İnsancıl 
Hukuk İhlallerinin İncelenmesi 
Alt Komisyonu" 8 Temmuz’da 
AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu başkanlığında 
toplandı.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi 
Başkanı Dr. Ulutaş, "İsrail 

İç Siyaseti"ne ilişkin Komisyon 
üyelerine sunum yaptı.

Toplantının başında kısa bir 
açıklama yapan Komisyon 
Başkanı Çavuşoğlu, İsrail'deki 
siyasi bloklara değinerek, İsrail'in 
kendi içerisinde siyasi, inanç 
ve düşünce olarak homojen 
bir yapıya sahip olmadığını 
vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Başkanı  
Dr. Ufuk Ulutaş ise İsrail'de 

yaşanan olayların ve hak 
ihlallerinin tarihsel kökeninin 
bulunduğuna dikkati çekerek, 
"İsrail'in siyasi tarih psikolojisini 
anlamadan, devletin üzerine 
oturduğu köşe taşlarını ve İsrail 
devletinin kurulmasından önce 
yaşananları bilmeden, daha sonra 
yaşananları anlamlandırmak 
mümkün değil." diye konuştu.

İsrail'de birçok dinî grubun 
olduğuna işaret eden Ulutaş, 
bu gruplardan bazılarının başka 
gruplara kız bile vermediğini ve 
devletle olan ilişkilerinin birbirine 
benzemediğini belirtti.

İsrail'in bir devletten ziyade örgüt 
gibi hareket ettiğini vurgulayan 
Ulutaş, "İsrail'i iyi bilmediğimiz 
gerçeğini kabul etmemiz gerekir. 
İsrail'i, Ortadoğu'daki herhangi bir 
devlet gibi okumak doğru değil. 
Çünkü İsrail salt bir Ortadoğu 
devleti değil. Diğer bölge 
devletlerini analiz ettiğimiz gibi 
İsrail'i analiz etmememiz gerekir." 
ifadesini kullandı.

İsrail'in 1967 savaşlarına kadar her 
an Arap ülkelerinin saldırısıyla 
yıkılma korkusu yaşadığını ifade 

eden Ulutaş, bu durumun 1967 
savaşlarındaki kesin zaferleriyle 
değiştiğini ve kendilerine olan 
güvenlerinin arttığını dile getirdi.

Ulutaş, ABD'nin de İsrail'in bu 
savaşlardaki başarısından sonra 
İsrail'i Ortadoğu'daki en önemli 
müttefiki olarak görmeye 
başladığını kaydetti.

Ufuk Ulutaş, İsrail'in daha çok 
sağ görüşe yakın partilerce 
yönetildiğini ve bu partilerin 
daha çok, dine yakın olan partiler 
olduğunu vurguladı.

İsrail'de dinî grupların askere 
gitmediğini belirten Ulutaş, 
"Bunun yasal altyapısı da var. Bu 
kesimler, birtakım medreselerde 
okuyorlar ve aileleriyle birlikte 
askere gitmiyor. Devletten yardım 
alarak geçiniyorlar. Hepsinin çok 
çocuğu var ve 40 metrekarelik 
evlerde, kötü şartlarda 
yaşıyorlar. Ülkede bunların 
devlete yük olduğunu düşünüp 
eleştiren siyasi partileri de var." 
değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN ALT KOMİSYONU
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TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonu, 8 Temmuz’da  
AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Hüseyin Yayman başkanlığında 
toplandı. AK PARTİ Grup 
Başkanı Naci Bostancı,  
TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonunda iletişim tarihine 
ilişkin sunum yaptı.

İletişim konusundaki tecrübe 
ve çalışmalarına binaen 
AK PARTİ Grup Başkanı 

Bostancı’nın sunum yapmak 
üzere Komisyona davet edildiğini 
dile getiren Yayman, Komisyon 
toplantılarına, kendi alanında 
uzmanlaşan milletvekillerini de 
davet edeceklerini söyledi.

AK PARTİ Grup Başkanı Naci 
Bostancı, Komisyonda, iletişim 
tarihine ilişkin yaptığı sunumunda 
"teknoloji ve insan arasındaki 
ilişki"ye dikkati çekti.

Teknolojik gelişme karşısında 
insanın hep korkuyla umut 
arasında olduğunu belirten 
Bostancı, "Dijital teknolojilere 
ilişkin bir taraftan ümitlerimiz, 
bir taraftan korkularımız var. 
Tanıdık bir ümit ve korku ikilemi. 
Geçmişte de diğer teknolojilere, 
diğer araçlara karşı insanın 

takındığı tavrın bir benzeri. 
Teknolojiye karşı, alışmadığımız 
unsura karşı, alıştığını, güvendiğini 
arayan bir okuma yazma biçimi..." 
diye konuştu.

Dijital alana ilişkin korku ve ümidin 
hâlâ olduğunu söyleyen Bostancı, 
şunları kaydetti:

"Dijital mecralar ve onunla ilişkiler, 
beğenmelerden ya da çok güzel 
bir fotoğraf çekilip, üzerinde 
oynama yapıp paylaştığınızda, 
dönüp dönüp ideal imgenize 
bakarak bu seyirlik unsur 
üzerinden insanlarla alışveriş 
yaptığınız yanılmasının getirdiği 
mutluluk, nasıl bir mutluluk 
olabilir?  

Bunlar hep insanın sadece 
kişisel yansıması bakımından 
değil, aynı zamanda bir kolektif 
yansımaya da aracılık edebilir. 
Gerçek dünyada yanılsamalara 
yer yok. Sosyal medya dediğimiz 
zaman, bir bakıma, sadece 
kendi dünyasında yaşayan 
kabile mantığında insanlarla da 
bağlantılı bir tarafı var. 

O kadar tarihsel zaman akmış, 
yeni teknolojiler çıkmış, herkes 
kendi söylüyor, kendisi dinliyor. 
Sonuçta sosyal medya  
dediğimiz yerde de herkes  
kendi kabilesine bakıyor, 
diğerlerini dinlemiyor, bakmıyor. 
Zaten kullanılan dil, anlatım  
biçimi ve yaklaşım 
twitter'ın karakter sınırlılığı 
düşünüldüğünde, buna karşılık 
insani etkinlik ve eylemlerinin 
derinliği düşünüldüğünde,  
bu orantısızlık dolayısıyla ne 
yapılıyor, en kolay yöntem, en 
kışkırtıcı dil, mahrem duyguların 
ifşa edildiği bir alan olarak 
karşımıza çıkıyor."

Bostancı’nın sunumunun ardından 
Komisyon üyesi milletvekilleri 
değerlendirmelerde bulundu.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
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TBMM Küresel İklim Değişikliği 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Veysel Eroğlu ve beraberindeki 
milletvekilleri, 14 Temmuz’da 
Burdur Gölü'nde incelemelerde 
bulundu.

Veysel Eroğlu, Burdur 
Gölü'nü yüksekten gören 
Serenler Tepesi'nde, 

gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Burdur'dan önce Seyfe Gölü, 
Sultan Sazlığı, Akgöl Sazlığı ve 
Meke Gölü'nü incelediklerini 
söyledi.

Gelecek nesillere güzel bir 
Türkiye bırakmak için kuraklığa 
karşı gerekli tedbirleri almaları 
gerektiğini vurgulayan Eroğlu, 
sulak alanlarıyla ormanlarıyla 
çevre güzellikleri olan bir Türkiye 
için bu çalışmaların yapılması 
gerektiğini dile getirdi.

Burdur Gölü ile ilgili yapılan 
çalışmaların yeni olmadığına 
dikkati çeken Eroğlu, bakanlık 
dönemlerinde gölle ilgili bir 
eylem planı hazırladıklarını 
bildirdi.

Bu eylem planında 7 paketin 
olduğuna değinen Eroğlu, bu 
paketlerden birinin Burdur'daki 

tarımsal sulama sistemlerinin 
kapalı devre sulama sistemine 
dönüştürülmesi olduğunu  
ifade etti.

Burdur'da yağmurlama ve 
damlama sulama siteminde 
büyük bir seferberlik yaptıklarını 
vurgulayan Eroğlu, Burdur'daki 
Tefenni ve Karamanlı'daki 
ovaların tamamında gölet sulama 
sistemini kapalı sulama sistemine 
çevirdiklerini kaydetti.

Eroğlu, böylelikle önemli 
miktarda su tasarrufu 
sağladıklarını belirterek, şöyle 
konuştu:

"Bu yıl çok kurak geçti, pek çok 
yerde dereler kurudu. Buradaki 
en önemli husus, dedik ki acaba 
gölü beslemek için başka yerden 
kaynak su getirebilir miyiz? O 
konunun araştırılması yapılıyor. 
Bir de çok önemli bir araştırma 
daha var. Buharlaşmayı azaltmak 
için çeşitli tedbirler alabilir 
miyiz diye göl kenarında dört 
havuz açıldı. Bu havuzlardan 
birinde kimyasal madde, birinde 
dünyada da uygulanan toplar 
kullanıldı, birinde de güneş 
enerjisi panelleriyle uygulamalar 
yapıldı. Neticede güneş panelleri 

kullanılan havuzda yüzde 67 
azalma, top kullanılan havuzda 
ise yüzde 50 civarında bir azalma 
görüldü, kimyasal maddenin 
buharlaşmaya fazla bir etkisi 
yoktu. Bizim burada mutlaka 
buharlaşmayı azaltmamız lazım. 
En büyük kayıp buharlaşmadan, 
bilhassa yaz aylarında. Ben 
arkadaşlara bizim bazı yerlerde 
uyguladığımız bir sistemi daha 
söyleyeceğim. O da aktif karbon 
uygulamasını yaz aylarında AR-GE 
havuzlarının birinde deneyelim. 
Bunlardan hangisi daha etkiliyse 
bunu da uygulayalım, diye 
düşünüyorum."

Burdur Gölü'nün Türkiye'nin en 
güzel göllerinden biri olduğunu 
aktaran Eroğlu, "Gölü kurtarmak 
için gerekli bütün tedbirleri 
alacağız. Gölde buharlaşmadan 
kaynaklanan 17 milyon metre 
küp açık var. Bunu kapatmak 
mümkün, zor bir şey değil. Bu 
açığı kapatacağız inşallah. Bunun 
sözünü veriyoruz. Kapalı sulama 
sistemine geçecek az bir alan 
kaldı. Kalan alanı da damlama 
sulamaya geçireceğiz. Ayrıca 
Burdur'un ileri biyolojik atık su 
arıtma tesisi de inşa edilince 
buradan arıtılan suyu da göle 
vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU
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UNICEF Türkiye Sosyal 
Politikalar Bölüm Başkanı  
Emre Üçkardeşler, Türkiye'de  
720 bin çocuk işçi bulunduğunu 
belirterek "Tarımda çocuk 
işçiliği yoğun olarak var ama 
önceki döneme göre biraz  
daha azalmış durumda." dedi.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesindeki Çocuk Hakları 

Alt Komisyonu, 14 Temmuz’da AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 
toplandı.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
çocuk ve kadınla ilgili sorunlara 
tarafsız ve çözüm odaklı 
yaklaşımın önemine işaret ederek 
Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle 
mücadelede önemli başarı 
katettiğini anlattı. Türkiye'nin 
PKK terör örgütü ile mücadele 
ettiğini, bu terör örgütünün 
faaliyetlerinden çocukların 
da olumsuz etkilendiğini 
aktaran Katırcıoğlu, çocukların 
"savaşçı" ve "terörist" olarak 
kullanılarak acı şekilde istismar 
edildiğini vurguladı. Türkiye'nin 
bu konuda ödediği bedelin 
karşılığı olmadığını dile getiren 
Katırcıoğlu, UNICEF ve BM'nin bu 

konuda çok daha kalıcı ve  
etkin rol almaları gerektiğini 
söyledi.

Katırcıoğlu, "Türkiye'nin özellikle 
Suriyeli misafirlerinin çocukları 
konusunda, çok fedakârca 
10 yıldan fazla süredir verdiği 
destekler var. Bu konuda da 
UNICEF'in çok ciddi tavır alması 
gerekiyor. ‘Projeler yapacağız’, 
söylemler, ‘raporlar oluşturacağız’ 
ama çözüm noktasında tüm 
taraflara çok ciddi yaptırım 
uygulaması gerekiyor." 
değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, UNICEF, ILO, Pikolo 
Derneği ve Çocuk Hakları 
Gönüllüleri Derneği yetkilileri, 
çocuk işçiliği konusunda 
yürüttükleri çalışmalar hakkında 
sunum yaptı.

UNICEF Türkiye Sosyal  
Politikalar Bölüm Başkanı Emre 
Üçkardeşler, Türkiye'de çocuk 
işçiliğiyle mücadele ettiklerini 
belirterek "Türkiye'de 720 bin 
çocuk işçi var. Tarımda çocuk 
işçiliği yoğun olarak var ama 
önceki döneme göre biraz daha 
azalmış durumda. Ülkemizde 
koruma altındaki mülteciler 
arasında çocuk işçiliği var. Bunun 

temel nedeni yoksulluk." diye 
konuştu.

Üçkardeşler, çocuk işçiliğinin 
temel nedenlerinin, yoksulluk, 
yetişkin aile bireylerinin 
işsizliği, eğitim ve koruma 
hizmetlerinden yararlanamama, 
mevzuatın eksiklikleri ve 
etkin uygulanamaması, bazı 
işverenlerin çocuk iş gücü  
talebi, çocuk işçiliğini 
normalleştiren ön kabuller olarak 
sıraladı.

UNICEF Türkiye olarak çocuk 
işçiliğiyle mücadele programı 
yürüttüklerine dikkati çeken 
Üçkardeşler, bu kapsamda  
temel hizmetlere erişim, beceriler 
ve istihdam edilebilirlik, kurumsal 
kapasite, toplumsal normlar, 
savunma ve kanıt  
temelli politikalara destek 
verilmesinin önemine işaret etti.

ILO Kıdemli Program Yöneticisi 
Nejat Kocabay, ILO'nun 
Türkiye'de çocuk işçiliğiyle 
mücadele konusunda yürüttüğü 
çalışmaları sıralayarak "Çocuk 
işçiliği konusundaki başarılı 
çabanın sonuçlarını görüyoruz, 
yüzdelerde ciddi bir azalma var." 
diye konuştu.

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU
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TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi (MAM) Başkan Vekili, 
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 
Müdürü ve Marmara Denizi 
Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi 
Dr. Osman Okur, "Marmara 
Denizi'nin doğası haricinde 
herhangi bir mikroorganizmanın 
veya bir yapının denize 
gönderilmemesi konusunda 
kesin kararımız var.” dedi.

Başta Marmara Denizi olmak 
üzere, denizlerdeki müsilaj 
sorununun nedenlerinin 

araştırılarak gerekli önlemlerin 
alınması amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, 
4 Ağustos’ta AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Demir 
başkanlığında toplandı.

Dr. Osman Okur, görevlerinin 
biyolojik ve teknolojik mücadele 
konusunda kamudan, özel 
sektörden gelen taleplere cevap 
vermek olduğunu söyledi. Bu 
kapsamda 17 farklı başvuru 
aldıklarını anlatan Okur, müsilaja 
yönelik taleplerin bir bölümünün 
biyolojik, bir bölümünün mekanik, 
bir bölümünün de kimyasal 
mücadeleyle alakalı olduğunu 
belirtti. Biyolojik mücadeleyle 
ilgili 3 talebin yurt dışından 
geldiğini ve yüzeysel temizlikle 

alakalı olduğunu ifade eden 
Okur, yapılan değerlendirmeler 
sonucu Marmara Denizi'nde 
yapılacak bakteriyel veya 
biyolojik mücadelenin kaynağının 
mutlaka Marmara Denizi olması 
gerektiğine yönelik karar 
aldıklarını kaydetti.

Marmara Denizi'nde sadece 
müsilajı temizlemek için 
bakteriyel çözümün maliyetinin 
2,5 milyar dolar olduğunu 
dile getiren Okur, "2,5 milyar 
dolar yatırımla sadece müsilajı 
temizlemek mi mantıklı, yoksa  
2,5 milyarlık yatırımla bütün 
tesisleri onarmak mı mantıklı 
konusunda bir fizibilite 
sorunumuz var. Bunu özellikle 
hocalarımıza öneri olarak 
sunduğumuz kısım burası." diye 
konuştu.

Okur, bu kapsamda 9 teklifin  
8 tanesinin şartları sağlayamadığı 
için elendiğini, İstanbul 
Üniversitesinden bir öğretim 
üyesinin çalışmasının sürdüğünü 
aktardı.

TÜBİTAK MAM Çevre ve 
Temiz Üretim Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı ve Marmara Denizi 
Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Haldun Karan, müsilajın 
Türkiye'ye özgü olmadığını 
belirtti. Asıl nedenin kirlilikle alakalı 

olduğunun altını çizen Karan, 
Marmara Denizi'ndeki sıcaklık 
artışına dair hipotezin de doğru 
olabileceğini düşündüğünü, 
son bir-iki yılın rakamlarına 
bakıldığında Marmara Denizi'nin 
ısındığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Neslihan Özdelice, 
müsilaja sebep olan canlılardan 
birinin fitoplankton olduğunu 
belirterek "Bunlar sularda mutlaka 
olması gereken canlılar. Bırakalım 
yaşasın. Yoksa biz bunlar 
olmadığı takdirde soframızda 
yiyecek balığı dahi bulamayız. 
Bizim bunların stres koşullarını 
yok etmemiz gerekir. Çünkü 
diğer canlılar onlar üzerinden 
besleniyor." diye konuştu.

Komisyonda, İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muharrem Balcı ile Marmara 
Denizi Eylem Planı Bilim ve  
Teknik Kurulu üyeleri, Bursa  
Teknik Üniversitesi 
Biyomühendislik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz ve 
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri Temel 
Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sevim Polat da sunum 
yaptı.

TBMM MÜSİLAJ SORUNUNU  
ARAŞTIRMA KOMİSYONU
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TBMM Müsilaj Sorununu 
Araştırma Komisyonunun 
İstişare Toplantısı, Marmara 
Denizi’ne kıyısı bulunan 
illerdeki yerel yönetimlerin 
temsilcilerinin katılımıyla 
İstanbul’da yapıldı.

TBMM Müsilaj Sorununu 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı Mustafa Demir, 

toplantıda yaptığı konuşmada, 
yapılan çalışmalara göre 
Marmara Denizi’ne günlük 
6.9 milyon metreküp deşarj 
yapıldığını, bunun yüzde 
53.22’sinin sadece ön arıtmayla 
yüzde 4’ünün biyolojik arıtmayla 
yüzde 42.12’sinin ileri biyolojik 
arıtmayla gerçekleştiğini söyledi.

Marmara Denizi’ne yapılan 
deşarj miktarlarına şehirlere göre 
bakıldığında İstanbul’un 73.53 

oranında olduğunu aktaran 
Demir, “7 milyon metreküplük 
günlük deşarjın 5 milyon 811 bin 
910 metreküpü İstanbul’a ait. 
Marmara Denizi’ndeki sorunu 
tetikleyen, gereğinden fazla 
fitoplankton oluşmasına neden 
olan temel 2 neden var. Yani 
azot ve fosfora baktığımızda, 
İstanbul’u Marmara ile mukayese 
ettiğimizde şöyle bir şey çıkıyor: 
Bu verilere göre Marmara 
Denizi’ndeki azotun yüzde 66’sı, 
fosforun yüzde 61’i İstanbul’dan 
kaynaklanıyor.” dedi.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Genel Sekreter 
Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, 
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 
İBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Erdinçler, İBB’nin yürüttüğü 

çalışma ve projelere ilişkin bilgi 
verdi.

Toplantının devamında Komisyon 
üyesi milletvekilleri, müsilaj 
çalışmaları konusuna ilişkin 
ilgililere sorular yönelterek, 
görüşlerini aktardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Alpaslan Kurtoğlu, Yalova 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih 
Şahin, Çanakkale Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
İrfan Mutluay ve belediyelerin 
ilgili birim yetkilileri yürütülen 
çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantı, Komisyon üyesi 
milletvekillerinin sorularının 
ardından sona erdi.

TBMM MÜSİLAJ SORUNUNU ARAŞTIRMA 
KOMİSYONUNUN İSTİŞARE TOPLANTISI 
İSTANBUL’DA YAPILDI
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TBMM Dilekçe Komisyonu, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında 14 Temmuz’da 
toplandı. Komisyon, ön ödemeli 
gayrimenkul satışlarında 
yaşanan sorunların belirlenerek, 
alınabilecek önlemlerin tespiti 
amacıyla bünyesinde kurulan 
alt komisyonun raporunu kabul 
etti.

Mihrimah Belma Satır, 
Kilis ve Diyarbakır'dan 
kendilerine gelen 

dilekçelere ilişkin yerinde 
incelemelerde bulunduklarını 
söyledi.

Daha sonra Komisyon 
bünyesinde Sosyal Kooperatifçilik 
Kapsamında İsrafın Önlenmesine 

Yönelik Uygulamaların 
Araştırılması ve Yaygınlaştırılması 
Alt Komisyonu kuruldu.

Komisyonda ayrıca Ön Ödemeli 
Gayrimenkul Satışlarında 
Yaşanan Sorunların Araştırılması 
ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu 
raporu görüşüldü.

Alt Komisyon Başkanı, AK PARTİ 
Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kendirli, Komisyonun ilgili 
tarafların da katılımıyla altı toplantı 

yaptığını, 7 Temmuz'daki  
son toplantılarında Komisyon 
raporunu kabul ettiklerini,  
9 Temmuz'da TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanlığına 
sunduklarını kaydetti. Kendirli, 
raporda yer alan tespitleri anlattı.

Konuşmaların ardından 
Ön Ödemeli Gayrimenkul 
Satışlarında Yaşanan Sorunların 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu raporu kabul edildi.

DİLEKÇE  
KOMİSYONU

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Hükümlü ve Tutuklu Haklarını 
İnceleme Alt Komisyonu, Van 
ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme raporlarını görüşerek 
kabul etti.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu 
Haklarını İnceleme Alt Komisyonu,  
7 Temmuz’da AK PARTİ Afyonkarahisar 

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında 
toplandı.

Komisyonda, iki rapor aynı anda görüşüldü. 
Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından 
Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile  
İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul 
edildi.

HÜKÜMLÜ 
VE TUTUKLU 
HAKLARINI 
İNCELEME ALT 
KOMİSYONU
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MECLİSTE "HALK GÜNÜ" UYGULAMASI 
YENİDEN BAŞLADI
TBMM'de yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) önlemleri  
nedeniyle 1 yıl 4 aydır 
gerçekleştirilemeyen "halk 
günü" yeniden başladı.

Meclis, yine her ayın 
ilk cumartesi günü 
11.00 -15.00 saatleri 

arasında vatandaşlar tarafından 
gezilebilecek.

Ziyaretçiler, "halk günü"nde 
randevuya gereksinim 

duyulmadan, TBMM Dikmen 
Kapısı'nda güvenlik kontrolünden 
geçtikten sonra Meclis 
yerleşkesine alınacak, Ziyaretçi 
Kabul Salonu'nda misafir 
edildikten sonra her saat başı 
rehberler eşliğinde gezdirilecek.

Geziye katılacak vatandaşlar, 
geçerli kimlik belgeleri ve HES 
koduyla kart bankolarından 
ziyaretçi kartı alacak.

Program kapsamında 
ziyaretçilere rehberler tarafından 
TBMM Genel Kurul Salonu 

dinleyici locasında, TBMM'nin 
tarihçesi, bina ve yerleşkesiyle 
ilgili sunum yapılacak.

Gelenlere, TBMM'nin, Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016'daki hain darbe 
girişimi sırasında darbeciler 
tarafından uçakla bombalanan 
bölümleri de gösterilecek.

TBMM yerleşkesine, Covid-19 
önlemleri kapsamında, 13 Mart 
2020'den bu yana "halk günü" 
dahil ziyaretçi alınmaması 
kararlaştırılmıştı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle ara verilen “halk 
günü” uygulamasının yeniden başlaması ile Meclis ilk 
ziyaretçilerini 3 Ağustos’ta ağırladı.



MEDENİYETLER ŞEHRİ 
HATAY’DAKİ MÜZE VE 
TARİHÎ MEKÂNLAR 
ZİYARETÇİLERİ 
CEZBEDİYOR
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Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve sahip 
olduğu zenginliği müzelerindeki eserlerle ziyaretçiyle 
buluşturan Hatay’daki Arkeoloji Müzesini, 7 ayda yurt içi ve 

dışından 140 bin kişi ziyaret etti.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarih 
boyunca yapılan kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin 
sergilendiği “hoşgörü kenti” Hatay’daki tarihî müze ile 
ören yerleri ziyaretçilerini büyülüyor. 

Türkiye’nin birçok tarihsel ve kültürel değerini 
bünyesinde barındıran medeniyetler şehri Hatay’daki 

Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar, dünyanın ilk 
mağara kilisesi St. Pierre Anıt Müzesi, mozaik zenginliğiyle 

dünyada önemli yere sahip Hatay Arkeoloji Müzesi, Necmi 
Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, Hatay Şehir Müzesi ile  
St. Simon Manastırı’nı ocak-temmuz döneminde 140 bin kişi 

ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği 
tarihî mekânların başında gelen müze ve ören yerleri ihtişamlı 
tarihî eserleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.



• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya 
turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm 
hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

• Turizm sektöründe, teşvik tedbirleri ile istisna, 
muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür 
ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi veya 
turizm işletmesi belgesi alınması gerekecek.

• Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm 
işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

• Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi 
alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin ruhsatı iptal 
edilecek.

• Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı 
oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve 
turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda 
her ölçekteki plan teklifleri sadece Kültür ve Turizm 
Bakanlığına sunulacak, ilgili kurul, kurum ve kuruluş 
görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek 
uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
gönderilecek.

• Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın 
yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından 
karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre 
tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı 
kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya 
tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tahsis edilecek.

• Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın 
hastalık durumunda, usul ve esaslar kapsamında 
eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para 
cezası verilecek.

• Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı 
bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet 
göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve 
teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle 
aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

• Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis 
etme yetkisi kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile 
merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan 
ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor.

• Belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve 
sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm 
işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm 
belgesi iptal edilebilecek.

Turizmi Teşvik 
Kanunu’nda 
değişiklik teklifi 
TBMM Genel 
Kurulunda 
kabul edildi

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya 
turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm 
hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm 
işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı 
oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,  
18 Temmuz’da TBMM Genel Kurulunda  
kabul edildi.
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Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum 
sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü,  
44. Dünya Mirası Komitesi toplantısında alınan kararla Dünya Mirası 
Listesi’ne girdi. 

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19'uncu 
kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milattan önce 
4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında 
devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden 
Arslantepe Höyüğü, çevrim içi düzenlenen 44. 
Dünya Mirası Komitesi toplantısında alınan kararla 
dünya mirası listesine girdi.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası 
Listesine kaydedilmesi kararında,kültürel gelenekler 
ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal 
farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan sosyal 
ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi 
gibi özellikleri etkili oldu.

Anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında 
dönemin iktidarına özgü gelişmelere kaynaklık 
eden höyük, Mezopotamya ve çevresinde 
döneminin en kapsamlı kazılmış kamu 
komplekslerinin korunmuş örneklerinden biri olarak 
gösteriliyor.

Arslantepe Höyüğü'nün, Yakın Doğu'da ilk devlet 
toplumunun ortaya çıkışına tanıklık etmesi, bölge 
ekonomisini kontrol eden ve merkezî otorite 
uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne 
olması gibi pek çok özelliği, dünya mirası listesine 
girmesinde komite tarafından dikkate alındı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE



ERZURUM KONGRESİ  
(23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Millî Mücadele içinde 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, 56 delegeyle 23 
Temmuz 1919’da toplandı. Bu 
birleşmeyi sağlayan en somut 
sebep, Trabzon ve yöresinde 
Pontus, Erzurum ve yöresinde 
de bir Ermenistan devletinin 
kurulması ihtimaliydi. 

Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi’ne  Hasankale delegesi olarak katıldı. Kongre Başkanlığı’na 
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, mahallî cemiyetlerin Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmesi kararları  
alındı. Mustafa Kemal Paşa, alınan kararların uygulanması için oluşturulan 9 üyeli Temsil Heyeti’nin 
başkanlığına getirildi. Bu görev, Ankara’da yeni meclisin toplanmasına kadar mahallî bir hükûmet başkanı 
gibi davranmasına imkân sağlayacaktı.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI  
(24 Temmuz 1923) 

Lozan Konferansı, 20 Kasım 1922’de 
düzenlenen törenle açıldı. Ancak 
görüşmeler bir ara kesintiye uğradığından 
konferans iki döneme ayrılır. Birinci dönem 
4 Şubat 1923’e kadar sürdü. İki buçuk 
ayı aşkın bir aradan sonra 23 Nisan’da 
başlayan ikinci dönem 24 Temmuz 
1923’te sona erdi. Konferansa Türkiye ile 
birlikte sekiz devlet görüşmeci olarak 
davet edildi. Bazı devletlerin de Boğazlar  

ve ticaret meseleleri ele alındığında toplantılara katılması öngörülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ise 
gözlemci olmayı tercih etmişti.

Müzakereler oldukça sert geçti. Bir katılımcının belirttiği üzere Türkler konferansa galip olarak  
gelmişlerdi. Fakat Türk-Yunan meselesi tamamıyla ikinci plana atılmış, görüşmeler daha çok Türkiye ile  
Avrupa arasındaki ilişkilerin çözümüne hasredilmişti. 

23 Nisan 1923’te Lozan’da ikinci toplantı başladı. Musul, Hatay ve bazı diğer konular dışarıda bırakılarak  
24 Temmuz 1923’te Lozan Üniversitesi Salonu’nda antlaşma imzalandı. Esas antlaşma ile ona ekli on  
yedi ayrı protokolden oluşan Lozan Antlaşması bağımsız yeni bir Türk devleti kurulduğunu, başlıca  
dünya devletlerince bu devletin varlığının onaylandığını gösteren uluslararası bir belgedir. Mîsâk-ı  
Millî hükümleri o günün şartları içinde büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Antlaşmayı, I. Cihan Harbi  
nihayetinde ağır hükümler içeren Sevr Antlaşması’nı yeniden müzakereye açarak bundan başarıyla  
çıkılmasını sağlayan ve bağımsız bir devletin doğuşuna zemin hazırlayan çok büyük bir kazanım olarak 
değerlendirmek mümkündür.

TARİHTE BU AY 
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MASKE  
MESAFE

TEMİZLİK

HATAY’IN ANA VATANA KATILMASI  
(7 Temmuz 1939)

İskenderun Sancağı (Hatay), Misak-ı 
Millî sınırları içinde kabul edilmesine 
rağmen, Millî Mücadele Dönemi’nin 
şartlarında 20 Ekim 1921’de Fransa ile 
imzalanan Ankara Antlaşması ile millî 
sınırlar dışında bırakıldı. Antlaşmanın 
ilgili maddesi gereğince bu bölge 
için “özel bir yönetim” kurulması ve 
Türkçe’nin resmî dil olarak kullanılması 
öngörülmüştü. Bu madde gelecekte 
İskenderun Sancağı’nın bağımsızlığını 
kazanmasında Türkiye’nin elinde 
önemli bir koz oluşturdu.

Türkiye, Lozan’dan itibaren bütün komşularıyla barışçıl politikalar geliştirmeye gayret etmiş, 1932’de  
Milletler Cemiyeti’ne üye olmuş, 1934’te Balkan Antantı’nı ve 1937’de Sadâbat Paktı’nı imzalayarak,  
Balkanların ve Orta Doğu’nun barış ve istikrarına hizmet etmiştir. Bu birleştirici siyaset Türkiye’nin, Misak-ı 
Millî’nin Lozan’da çözüme kavuşamayan maddesi olan Hatay meselesini nihayete erdirmesinde etkili 
olmuştur. 1939 yılında özel bir statüde bulunan Hatay (İskenderun Sancağı), ana vatana dahil olmuştur. 

1933’ten itibaren Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları Türkiye ile Fransa arasında politik  
birlikteliğe sebep oldu. İngiltere yaklaşan savaş nedeniyle Fransa’ya Hatay’ı Türkiye’ye bırakmasını  
önermiş, Fransa da buna rıza göstermiştir. Böylece, Türk-Fransız görüşmeleri 17 Haziran 1939’da  
başlamış ve altı gün sürmüştür. Hatay Meclisi 29 Haziran 1939’daki son toplantısında oybirliğiyle  
Türkiye’ye bağlanma kararı almış, Türkiye ise 7 Temmuz 1939’da Hatay’ın ana vatana bağlanma işlemini  
gerçekleştirmiştir.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI  
(20 Temmuz 1974) 

1960’lı yılların başından itibaren 
Rum kesiminin Kıbrıs Adası’ndaki 
Türkler üzerinde baskılarını 
artırmasıyla Türkiye 1960 yılında 
imzaladığı Garanti Antlaşması’ndan 
doğan haklarını kullanarak 20 
Temmuz 1974’te Ada’ya çıkarma 
yapmıştı. Bu müdahalede Kıbrıslı 
Türklerin acılarının dindirilmesi ve 
Ada’da huzur ortamının sağlanması 
amaçlanmıştı. 

Bölgede asayişin tesisi amacıyla 
14 Ağustos 1974’te Kıbrıs Adası’na 
ikinci müdahale gerçekleşmiş 
ve 16 Ağustos’ta ateşkes ilan 
edilmişti. Başbakan Bülent Ecevit 
ikinci harekâtın amacını Rumlarla 

çatışmanın olduğu saatlerde bir basın toplantısı ile açıkladı. Gerekçede, Cenevre Konferansı’nda alınan 
kararların Yunan hükümeti ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uygulanmaması olarak belirtildi. Kıbrıs’taki 
bu oldubittiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 37. Hükûmeti olan CHP-MSP koalisyonunun kararlı ve inatçı tavırları 
sayesinde karşı konulabildi ve Ada’daki kan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz ve hava birliklerinin eş 
zamanlı ve başarılı harekâtı sayesinde durdurulabildi.
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Fetih Öncesinde Anadolu 

Selçuklu Devleti 1040 yılında 
Gazneliler’e karşı Dandanakan 
Savaşı’nı kazandıktan sonra siyasî 
merkez olarak Horasan’ı seçmiş 
ve civar memleketlere karşı 
genişleme siyasetine başlamıştı. 
Öncelikli hedef Anadolu’nun 
fethi idi. Aslında, bu bölgenin 
fethedilmesine yönelik faaliyetler 

Selçuklu ile Bizans’ı Malazgirt 
Savaşı öncesinde de karşı karşıya 
getirmiş, ilk ciddi mücadele 
1048 yılında Pasinler Ovası’nda 
yapılmıştı. Selçuklular bu savaşı 
kazandı ve Bizanslı komutan esir 
alındı. Anadolu’yu bir Türk yurdu 
haline getirecek Malazgirt Savaşı 
ise bu irili ufaklı mücadelelerin 
son halkasıydı. 

1070 yılında Mısır üzerine sefere 
çıkan Sultan Alp Arslan, Bizans 
İmparatoru’nun gönderdiği 
haberle seferi durdurmak 
zorunda kaldı. Elçi, İmparator’un 
Malazgirt, Ahlat ve Erciş 
şehirlerinin Bizans’a bırakılmasını 
istediğini, aksi takdirde büyük 
bir sefer başlatılacağını ifade 
etmişti. Sultan Alp Arslan ise bu 
mektuba, “...Biz hazırız, geleceği 

1071 MALAZGİRT SAVAŞI ve 
ANADOLU’NUN FETHİ
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varsa gelsin ve bizden alacağı 
varsa alsın!” şeklinde cevap 
verdi. Elde edilen istihbaratlarda 
Bizans İmparatoru’nun gerçekten 
Erzurum’a doğru yürümekte 
olduğunu haber alan Sultan 
Alp Arslan ve kurmayları, Mısır 
Seferi’ni durdurarak süratle Ahlat’a 
geçti. 

13 Mart 1071’de İstanbul’dan 100 
bin kişinin üstünde bir ordu ile 
yola çıkan Bizans İmparatoru 
Diogenes önce Sakarya 
kıyılarına gelmiş, burada ordu 
formasyonunda bir düzenlemeye 
gitmişti. İyi savaşamayacağını 
düşündüğü asker ve subayların 
bir kısmını İstanbul’a gönderdi. 

Sayıca çok olan bu ordu içinde 
1200 kişilik muazzam bir mancınık 
kuvveti bulunuyordu. Rumeli 
eyalet askerlerinden başka, 
Bulgar, Slav, Alman, Frank, 
Ermeni, Gürcü, Uz, Peçenek ve 
ücretli askerlerden oluşan Bizans 
ordusunun çoğunluğu piyade 
askerleriydi. Ancak bu büyük 
kitledeki ordu, disiplin ve eş 
zamanlı hareketten yoksundu. 

Hızla Ahlat üzerine sefer vaziyeti 
alan Sultan Alp Arslan muharebe 
öncesinde Bizans’ın Ahlat’taki 
30.000 kişilik kuvveti ile çarpıştı ve 
düşman bu muharebede yenildi. 
Bizanslı komutan esir alınırken 
aynı zamanda büyük bir haç da 
zafer alameti sayılarak Selçuklu 
Devleti’ne geçmiş oldu. Böylece 
büyük mücadele öncesi yapılan 
irili ufaklı bütün harpler Selçuklu 
Devleti lehine sonuçlandı. 

Malazgirt Muharebesi  
(26 Ağustos 1071)

Eş zamanlılıktan yoksun, kalabalık 
Bizans kuvvetlerine karşı, Sultan 
Alp Arslan’ın ordusu toplam 50-60 
bin civarında idi. Ordu, Süleyman 
Şah, Manşur, Porsuk, Bozan gibi 
seçkin komutanların idaresinde, 
zorluklara tahammülü yüksek 
ve çoğu bozkır muharebesine 
aşina, ok atmakta becerikli ve 
seri manevra kabiliyeti olan 
süvarilerden oluşmaktaydı. 
Ayrıca, Artuk Bey gibi Türkmen 
beylerinin emrinde, akınlarla 
iyice pişmiş, cengâver ve hareket 
kabiliyeti yüksek Türkmen birlikleri 
mevcuttu. Aynı amaca yönelik bir 
birlik içerisinde, müşterek gaza 
fikri etrafında halka olmuş bu 
Türk birliklerinin savaşta belirleyici 
rol oynadığı tarihî kaynaklardan 
anlaşılmaktadır. 

Ahlat’taki mücadeleden sonra 
Ahlat-Malazgirt arasında 
ordugâhını kuran Sultan Alp 
Arslan bazı askerleri tepeye 

yerleştirip Rahve Ovası’nı 
kontrol altına aldı. (24 Ağustos 
1071) Görünüşte barış teklifinde 
bulunmak, hakikatte ise 
düşmanın durumuyla alakalı 
bilgi edinmek amacıyla Bizans 
İmparatoru’na gönderdiği elçilik 
heyeti, ordusuna aşırı güvenen 
İmparator ve heyeti tarafından 
reddedildi. Alp Arslan elçi ile 
İmparatora gönderdiği teklifinde; 
“Ülkene geri dön, eğer barış 
arzu ediyorsan bunu Halife 
aracılığıyla yaparız, aksi takdirde 
biz azmimizle Allah’a içtenlikle 
bağlıyız ve işi O’na bırakırız.” 
demiş, İmparator ise bu teklifi 
Selçuklu Ordusu’nun acziyetine 
yorarak “Ben bu üstün duruma 
pek çok para sarf ederek ve 
asker toplayarak eriştim, şimdi 
bundan asla vazgeçmem. Barış 
ancak Rey şehrinde yapılacaktır. 
Ben İslam ülkelerine, kendi 
ülkem gibi hâkim olmadan geri 
dönmeyeceğim.” şeklinde cevap 
vermişti. 

İmparator’un teklifi reddetmesiyle 
Sultan Alp Arslan hızla savaş 
düzeni aldı. Bizanslıların da harbe 
hazır hale gelmesiyle 25 Ağustos 
1071’de iki ordu karşı karşıya geldi. 
Aynı sırada Abbasi Halifesi de, 
Sultan Alp Arslan’ın muzaffer 
olması için hazırladığı dua 
metnini bütün İslam dünyasına 
göndererek cuma namazında 
minberlerden okuttu. 26 Ağustos 
1071 Cuma günü, Müslümanların 
hep bir ağızdan dua ettiği 
sırada düşmana saldırmanın 
faydalı olacağı tavsiyesine 
uyarak cuma namazını eda 
ettikten sonra “ölürsem kefenim 
olsun” dediği bir beyaz elbise 
ile askerlerinin karşısına çıkan 
Sultan Alp Arslan: “Ey askerlerim 
ve kumandanlarım. Daha ne 
zamana kadar biz azınlıkta, 
düşman çoğunlukta olmak 
üzere, böyle bekleyeceğiz? 
Ben, Müslümanların camilerde 
bizim için dua etmekte olduğu 
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bu saatlerde düşmanın üzerine 
atılmak istiyorum. Galip 
gelirsek arzu ettiğimiz sonuç 
gerçekleşmiş olur, yenilirsek 
şehit olarak cennete gideriz. 
Bugün burada ne emreden bir 
Sultan, ne de emir alan bir asker 
var; ben de içinizden biri olarak 
sizinle birlikte savaşacağım; 
benimle gelmek isteyenler 
peşime düşsünler, istemeyenler 
serbestçe geri dönebilirler.” 
şeklinde muhteşem bir konuşma 
yaptı. Heyecanla bu konuşmayı 
dinleyen asker ve komutanlar ise 
hep birlikte: “Ey Sultan, biz senin 
kullarınız, sen ne yaparsan biz de 
aynısını yaparız ve sana yardım 
ederiz, istediğin gibi hareket et.” 
sözleriyle mukabele ettiler. Sultan, 
konuşmasının arkasından eski bir 
Türk töresi gereği atının kolanını 
sıkıp kuyruğunu bağladıktan 
sonra silahlandı. Asker ve 
komutanlar da aynı şeyi yaptılar 
ve ilk hücum başladı. 

Alp Arslan’ın kumandasında 
bulunan merkezdeki atlı kuvvetler 
tekbir ve boru sesleriyle 
Bizanslıları saldırıya zorlayan bir 
düzene geçtiler. Saldırıya geçen 
İmparator, taktik gereği çekilen 
Selçuklu süvarilerini izlemeye 
başladı. Bizanslılar pusulardaki 

atlı kuvvetlerin gerisine dek 
ilerleyince, Alp Arslan’ın savaş 
taktiği başarılı oldu. Geri 
çekilmekte olan merkez hattı 
karşı saldırıya geçtiği sırada, 
pusuda bekleyen süvariler de 
düşmanı süratle kuşatmaya 
başladı. Etraf bölgelere 
gönderdiği askerlerin kendisine 
yardıma gelmesini bekleyen 
İmparator, ilk darbeyi yediği 
anda Bizans sağ kanat kuvvetleri 
arasında bulunan Uz ve Peçenek 
askerlerinin, reisleriyle birlikte 
soydaşları tarafına geçmeleri 
bu kanadın bozulmasına sebep 
oldu. Ermeni kuvvetleri de 
savaşa katılmayarak dağıldı. 
Dağılan orduyu toplaması artık 
mümkün olmayan İmparator son 
ana kadar mücadele ettiyse de 
mağlubiyet kaçınılmazdı. 

Zaferin Sebepleri ve Antlaşma 

Çoğunluğu Türklerden oluşan 
sağ kanat kuvvetlerinin, beyleri 
ile birlikte Selçuklu Ordusu’na 
geçmesiyle Bizans ağır yenilgi 
aldı. Ancak asıl sebep, Sultan 
Alp Arslan’ın başarıyla uyguladığı 
sahte ric’at, pusu ve uzak 
muharebe esasına dayanan, 
Bizanslılara tamamen yabancı 
savaş tarzı idi. Geceye kadar 

devam eden muharebe sonunda 
Bizans ordusunun büyük kısmı 
kılıçtan geçirilmiş, İmparator ve 
çok sayıda general esir alınmış, 
sadece firar edebilen bazı Bizans 
askerleri canlarını kurtarabilmişti. 

Tarihî kaynaklara göre, huzuruna 
getirilen esirin Bizans İmparatoru 
olduğu anlaşılınca Sultan Alp 
Arslan ona savaş esiri olarak 
değil, bir misafir hükümdar olarak 
davranmış, yanına oturtmuş ve 
uzun uzun konuşmuştu. Sultan, 
İmparator’un savaş öncesi sulh 
müzakerelerini reddini eleştirmiş, 
Bizans Ordusu’nun askerî 
hatalarını saymış ve nihayet ona 
nasıl bir muamele beklediğini 
sormuştu. İmparator Diogenes’in, 
ya öldürüleceği yahut zincire 
vurularak İslam ülkelerinde 
teşhir edileceği veya pek zayıf 
ihtimal affedilip bir naip, bir 
müttefik sıfatıyla memleketine 
gönderileceği cevabı üzerine Alp 
Arslan onunla dostluk kuracağını 
bildirerek teselli etmişti. 

Sultan, esir İmparator ile bir 
barış antlaşması da imzaladı. 
Kurtuluş akçesi olarak 1.5 milyon 
altın verilmesi, yıllık 360 bin 
altının vergi olarak ödenmesi, 
Müslüman esirlerin serbest 
bırakılması, Bizans’ın gerektiğinde 
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Selçuklu Ordusu’na askerî 
yardıma gelmesi, işgal altındaki 
Antakya, Urfa ve Malazgirt’in 
Selçuklu’ya bırakılması ve 
İmparator’un kızlarından birinin 
Sultan’ın oğluna verilmesi 
antlaşma hükümlerindendi. 
Antlaşmadan bir gün sonra Sultan 
Alp Arslan, 100 hassa askerini 
yanına katarak İmparator ve 
maiyetini İstanbul’a uğurladı. 
Mağlubiyeti üzerine tahttan 
indirilen Romanos Diogenes, 
Bizans kuvvetleri tarafından teslim 
alındıktan sonra Kütahya’da 
gözlerine mil çekildi ve hapse 
atıldı. İmparator’un ertesi sene 
Kınalıada zindanında (1072 
yılı sonları) üzüntüden ölmesi 
üzerine anlaşma uygulanamadı. 

Harp sonrası İsfahan’a giden 
Alp Arslan, bütün İslam 
hükümdarlarına zaferi müjdeledi. 
Özellikle zafer mektubu Bağdat’a 
gelerek hilafet sarayı önünde 
toplanan halka okunduğu sırada, 
büyük şenlikler yapılmış, borular 

öttürülmüş, davullar çalınmış ve 
zafer takları kurulmuştu. Sadece 
İslam dünyasında değil, Batı’da 
da dikkatle izlenen bu zafer, takip 
eden senelerde Anadolu ve 
Suriye’de hâkimiyetin tamamen 
Müslüman Türklerin eline 
geçmesi üzerine bütün Avrupa’yı 
bir araya getiren Haçlı Seferlerine 
yol açtı. 

Fethin Sonuçları 

Malazgirt Muharebesi, Türk ve 
dünya tarihinin en önemli kırılma 
noktalarından biridir. Bu savaş 
sonrası büyük yara alan Bizans, 
artık, Türklerin Anadolu içlerine 
yaptıkları seferlere mukavemet 
gösterememiş ve Türk orduları 
hızla Ege ve Marmara kıyılarına 
kadar ilerleyebilmişlerdi. 
Anadolu’nun bir Türk yurdu 
olmasını sağlayacak olan 
Malazgirt Muharebesi, Sultan Alp 
Arslan ve ordusunun zamanın en 

önemli askerî ve siyasî gücüne 
karşı kazandığı büyük bir zaferdir. 

Muharebenin ertesinde bir Türk 
yurdu haline gelen Anadolu’yu 
vatan edinen Türk boyları, İslamî 
akideler ile birlikte, eski bozkır 
yaşayışından farklı hayat tarzını, 
düşünceyi, edebiyatı ve dünya 
görüşünü tanıma fırsatı edinmiş 
ve toprağa bağlı bir yaşam 
tecrübesine doğru adım atmıştı. 
Yerleşik hayata atılan bu adımla 
cihan tarihinde silinmeyecek 
tecrübe ve teşebbüslere 
muvaffak olunması bu fetih 
sayesinde mümkün olmuştu. Bu 
galibiyet, Anadolu’da müstakil bir 
devletin kurularak orada bulunan 
halkın Müslümanlaşmasından 
sonra, Balkan Yarımadası’nı ve 
Macaristan’ı, Suriye, Mısır, Irak 
ve Kuzey Afrika’yı ve Karadeniz 
havzasını fethedecek, dünyanın 
en istikrarlı siyasî organizasyonu 
olan Osmanlı Devleti’nin tesisini 
sağlayan hadiselerin başlangıcını 
oluşturmuştur.
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Zafer Öncesi Durum 

Sakarya Harbi’nde yenilen 
Yunan ordusu asıl birliklerini 
Eskişehir ve güneyde Afyon 
bölgesine yerleştirmişti. Batı 
Cephesi Komutanlığı Eskişehir-
Afyon hattında pozisyon alan 
Yunan ordusuna karşı, taarruza 
geçebilmek için hazırlık 
safhasındaydı. Yorgun, yıpranmış 
ve silah ve teçhizat yönünden 
eksikleri olan Türk ordusunun 
organizasyonunda bu maksatla 
bazı düzenlemeler yapıldı. 
Büyük Taarruz’a bir hazırlık 
mahiyeti taşıyan Sakarya Meydan 
Muharebesi düşman kuvvetlerini 

savunma pozisyonuna iterken, 
Türk ordusuna taarruz için hazırlık 
imkânı tanımıştı. 

Ordumuz, Eylül 1921’den beri 
Eskişehir-Afyon hattı karşısında 
bekledi. Taarruza hazırlık 
döneminde cephe birliklerinin 
eğitimine oldukça önem verilerek 
yapılan tatbikatlarla atış talimleri 
icra edildi. Bu süreçte yapılan 
küçük muharebelerde zaman 
zaman düşman kuvvetleri üstün 
gelse de Türk Silahlı Kuvvetleri 
moral bakımından oldukça iyi 
durumdaydı. Yunan ordusunda 
baş gösteren huzursuzluklar ise 
ciddi idi ve bu moralsizlik cephe 

gerisinde sivil Türk halkına yapılan 
zulmü artırıyordu. 

Türk ordusu manevi 
yönden düşman kuvvetiyle 
kıyaslanamayacak ölçüde 
güçlü idi, ancak silah ve 
teçhizat açısından epey zorluk 
yaşıyordu. Büyük Taarruz öncesi 
ordunun silah ve cephanesi 
İstanbul’da depolardan yeraltı 
cemiyetlerinin bunları Anadolu’ya 
kaçırması sayesinde envantere 
girebilmişti. İstanbul’da İngiliz 
ve Fransızların denetimindeki 
depolardan kaçırılan silah ve 
mühimmatın yanında, işgal 
kuvvetleri tarafından kamaları 

ANADOLU’NUN DÜŞMANDAN TEMİZLENMESİ 
(26-30 Ağustos 1922)

 TAARRUZ ZAFERİ ve 
BÜYÜK
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çıkarılmak suretiyle kullanılamaz 
duruma sokulan toplar da 
Türk personelinin çabalarıyla 
çalışabilir duruma getiriliyordu. 
İmalathaneler, ordunun kasatura, 
bomba, fişek ve kılıç noksanlarını 
imal ederken, sıkıntısı çekilen 
silahlar ise Fransız, İtalyan ve 
Ruslardan satın alınıyordu. Ancak 
ihtiyaç duyulan silahların alımları 
İngilizlerden gizli olarak ve zor 
şartlarda yapılabiliyordu. 

Nihâi Zaferin Planlaması

Gizlilik içinde sürdürülen 
Büyük Taarruz’un hazırlıkları 
devam ederken Yunan 
ordusunu Anadolu’da imha 
edecek gün yaklaşıyordu. 
İmha stratejisinin ayrıntılarını 
görüşmek üzere 27 Temmuz 
1922’de Eskişehir’e gelen Mustafa 
Kemal ve Fevzi Paşalar cephe 
karargâhında plan üzerinde 
uzun görüşmeler yaptılar. 
Son hazırlıkların 15 Ağustos’a 
kadar tamamlanmasının 
kararlaştırıldığı bu görüşmeden 
sonra, düzenlenen bir futbol 
maçını seyretmek bahanesiyle 
28 Temmuz 1922’de Akşehir’e 
ordu komutanları çağrılmış ve 

burada da plan üzerinde fikir 
alışverişinde bulunulmuştu. 1 
Ağustos’ta kararlaştırılan stratejinin 
esası, düşmanı imha etmek 
ve Anadolu’dan tamamen 
çıkarmaktı. 

Büyük Taarruz planı en son 
20 Ağustos’ta Akşehir’de 
Başkomutan nezaretinde ve ordu 
komutanlarının da bulunduğu bir 
toplantıda görüşüldü. Genel bir 
taarruzun Türk Ordusu’nu büyük 
tehlikeye atmak olabileceğine 
ve planın oldukça riskli olduğuna 
dair başta [Sakallı] Nureddin Paşa 
olmak üzere bazı subaylardan 
aksi görüşler ortaya atılsa da 
Mustafa Kemal Paşa bütün 
sorumluluğu alarak topyekûn bir 
imha stratejisinden başka bir yol 
olmadığını düşünmüş ve taarruz 
planında herhangi bir değişikliğe 
gidilmemişti. 

Taarruz Başlıyor

26 Ağustos 1922’de taarruzun 
hemen öncesinde birlikler 
gündüzleri köylerde ve ağaç 
gölgeliklerinde istirahate 
geçmişler ve sıkı önlemler 
sayesinde düşmanın cephe 

gerisinden bilgi almasına imkân 
verilmemişti. Bunun yanında, 
ordunun taarruz edebilmesi için 
ihtiyaç duyulan yolların yapımı, 
düşman kuvvetlerinin durumun 
farkına varmaması için, diğer 
bölgelerde de icra edilerek 
bir örtme faaliyeti uygulandı. 
Bu gizlilik, 26 Ağustos günü 
Mustafa Kemal Paşa’nın Çankaya 
Köşkü’nde önde gelen siyasilere 
bir çay ziyafeti vereceğine dair 
şayiaların ortaya atılması ile 
devam ettirildi. 

26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe 
yamaçlarında mevzi alan 
topçumuza verilen ateş emriyle 
topyekûn imha planı başladı. İki 
saatlik korkunç bombardımanla 
Yunan siperleri ağır zayiat aldı. 
Türk topçusunun isabetli atışları 
ve piyadenin süngü hücumuna 
kalkması düşman kuvvetlerine 
büyük kayıp verdirdi. 

İki saatlik tahrip ve imha ateşiyle 
genel taarruz başlamıştı. Bu süre 
sonunda düşman mevzilerine 
girebilmiş askerlerimiz ileri 
harekâta devam etti. Düşmanın, 
kaybettiği mevzileri tekrar 
alabilmek için karşı taarruzları 
ise başarısızdı. Süvarilerin bu 
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başarılardaki payı belirleyici 
oldu: Geceleyin düşmanın 
imkânsız olarak gördüğü Ahır 
Dağı’ndaki dar geçitlerden 
geçerek sabahleyin Çayhisar’ın 
batısından düşmana hücum 
etmiş olan süvari askerleri hem 
düşman muhafızlarını savaş dışı 
bırakmış, hem de demiryolu ve 
telgraf hatlarını keserek düşman 
birliklerinin birbiriyle haberleşme 
imkânını ortadan kaldırmıştı. 

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

Bilhassa Yunan ordusunun  
27 Ağustos’ta Eskişehir-Afyon 
hattındaki Belentepe, Çiğiltepe, 
Toklu Sivrisi mevzileri dikenli 
tellerle çevrili, istinat noktaları 
müstahkem ve gerekli yerlerde 
ikinci mevzilerin olması 
bakımından ele geçirilmesi 
zor mahallerdi. Tahkimatın 
kuvvetli olduğu birçok yerde 
makineli tüfek yuvaları ve 
gözetleme yerleri parça 
tesirine karşı korumalıydı. 
Yunan komutanlarının 
fazlasıyla güvendiği bu 
noktalara nazaran yabancı bir 
gözlemcinin şu sözleri mevkiin 
zor ele geçirilebileceğini 
göstermekteydi: “Türkler 
bu mevzileri dört-beş ayda 
ele geçirirlerse bir günde 
düşürdüklerini iddia edebilirler.” 
Ancak, Türk ordusu iki günde bu 
kilit mevzileri ele geçirdi. 

Afyon’un kurtarılmasıyla 
mevzilerinden atılan Yunan 
askerlerinin yeni bir mevzide 
tutunmasını engellemek için  
Türk ordusu aralıksız takip 
harekâtı başlattı. Batı Cephesi 
Komutanı İsmet Paşa, düşmanın 
takip edilerek muharebeye 
mecbur edileceğini ve planın 
imha olduğunu verdiği emirlerle 
teyit etti. Ordu, 28 Ağustos 
sabahı Kocatepe’den Afyon’a 

ve öğleden sonra Balmahmut’a 
intikal ederek burada düşman 
askerinden kalma ve tahrip 
edilmemiş erzak ve eşya 
depolarına el koydu. 28 Ağustos 
ve 29 Ağustos muharebelerinin 
daha çok çatışmasızlık ve takip 
harekâtıyla geçmesi ve yapılan 
durum değerlendirmelerinde 
Yunan kuvvetlerinin kuzey,  
güney ve güneybatıdan 
kuşatılmak üzere olduğu mütalaa 
edilmişti. 

Yunanlılara son darbeyi vurmak 
ve imha planını uygulamak için 
imkânlar artık mevcuttu. Batı 
Cephesi Komutanlığı tarafından 
1 ve 2. Ordu Komutanlıklarına 
verilen emirde “Dumlupınar’ın 
hızla ele geçirilerek Yunan 
birliklerinin çekilme yollarının 
kesilmesi, İzmir doğrultusunda 
takibin aralıksız sürdürülmesi 
ve dağılmış olabilecek düşman 
kuvvetlerinin muharebeye 
veya teslim olmaya zorlanması” 
isteniyordu. 

Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın 
sevk ve idare ettiği ve akşam 
geç saatlere kadar devam 
eden muharebelerde çember 
içine alınan düşman ordusu, asıl 
kuvvetlerinin tamamını kaybetti. 
Ölü, yaralı ve esir alınanlarla 
birlikte binek otoları, sayısız silah, 
cephane ve diğer araç-gereçler 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eline 
geçti. 
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“Afyon-Dumlupınar Büyük 
Meydan Muharebesi” olarak 
adlandırılan bu galibiyetle Yunan 
ordusu fazlasıyla zayiat vermişti. 
Sıra, Bursa istikametine çekilen 
düşman birliklerini yok etmek 
ve Türk Ordusu’nun bütün 
kuvvetiyle İzmir’e doğru hızla 
yürüyerek düşmanın tamamen 

yok edilmesine gelmişti. Mustafa 
Kemal Paşa’nın İsmet Paşa’ya 
verdiği ve ordulara yayınlanmak 
üzere verilen talimatta savaşın o 
anki durumu şöyle ifade edilmişti: 

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

Batıya doğru çekilip toparlanma 
imkânını kaybeden Yunan 

ordusu, askerlerin sağa sola 
dağılmasıyla Uşak ve batısına 
doğru çekilmeye başladı.  
Grek medeniyetiyle övünen 
Yunan askerler Türk ordusundan 
kaçarken köyleri yakmış, kadın 
ve çocuklara işkence etmiş, 
kaçırmış ya da öldürmüştü. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ise bu vahşete 
karşı askerlerimize gönderdiği 
talimatta, kurtarılan bölgelerdeki 
Rum halkına asla aynı şekilde 
muamele edilmemesini sıkı sıkıya 
tembih etmekteydi. 2 Eylül’de 
Kütahya, 3 Eylül’de İnönü ve  
4 Eylül’de Salihli’deki takip 
harekâtı nihayet 9 Eylül’de 
İzmir’e girilerek neticelenmek 
üzereydi. İzmir’de meskûn 
bazı Rumların askerimize açtığı 
ateşlere aldırış edilmeden süvari 
ve piyade birlikleri ilerlemeye 
devam etti. Teslim olan Yunan 
askerleri ile birlikte harbe devam 
eden düşman kuvvetleri Türk 
ordusunun verdiği fevkalade 
bir mücadele sonunda denize 
döküldü ve Anadolu düşmandan 
tamamen temizlendi.
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“İÇ TÜZÜK MESELESİ” VE  
NOTLU “DÂHİLÎ NİZAMNAME”

Doç. Dr. Şeref İBA
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Türk parlamento tarihinde “iç 
tüzük meselesi”nin kökleri, 
İkinci Meşrutiyet’in başlarına 

kadar gitmektedir. Ülkemizde 
bugüne kadar uygulanmış tüm iç 
tüzüklerin belkemiğini oluşturan 

1 Şeref İBA (2020), Parlamento Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 7. baskı, s. 51.

2 Fahri BAKIRCI (2017), “2017 Anayasa Değişikliklerinin İçtüzüğe Uyarlanması Bağlamında İçtüzük Değişiklikleri Üzerine” “Anayasa Değişikliği Sonrası TBMM 
İçtüzüğü Paneli, 26 Mayıs 2017, (Hacettepe Üniversitesi ile YASADER)  s. 3-10.

1877 tarihli “Heyet-i Mebusan 
Nizamnâme-i Dâhilîsi”, 1927 tarihli 
“Dâhilî Nizamnâme” ve 1973 
tarihli “Millet Meclisi iç tüzüğü” 
kendine mahsus yönleriyle 
analiz edilmelidir. 1927 iç tüzüğü, 

notlu olarak uygulanmış ve 
yayımlanmış tek iç tüzüktür. 
Dolayısıyla, Dâhilî Nizamnâme’nin 
analizi, ayrı bir öneme sahiptir. 
1924 Anayasası gibi, 1945 yılında 
Türkçeleştirmeye de tabi tutulan 
tek iç tüzük metni olan 1927 iç 
tüzüğü, yasama dilimizde ve 
siyasi hayatımızda derin izler 
bırakmıştır.

Meclisin kendi iç tüzüğünü bizzat 
yapması, yasamanın diğer devlet 
kurumları ve özellikle yürütme 
gücü karşısındaki bağımsızlık ve 
özerkliğinin bariz göstergesidir. 
Meclis iç tüzüğünün, Anayasa’nın 
tamamlayıcısı bir metin olarak 
etki ve sonuçları, sadece 
parlamenter hayatla sınırlı 
değildir; bütün siyasi hayatı 
kavrayan yönleri bulunmaktadır.1 
Dolayısıyla, Anayasa tarafından 
açıkça ifade edilmese dahi, 
meclislerin kendi çalışmalarını iç 
tüzükle düzenlemesi, demokratik 
anayasal düzenin temel 
kodlarındandır. Her meclis kendi 
çalışma düzeni ve işleyişiyle ilgili 
norm koyma hak ve yetkisine 
sahiptir. Bu anlamda, geniş bir 
takdir yetkisi bulunan meclis 
önceki dönemde uygulanan iç 
tüzüğü aynen benimseyebileceği 
gibi kısmen veya tamamen 
değiştirebilir.2 Yeni bir iç tüzük 
yapılması halinde dahi, önceki iç 
tüzüklerden bazı hükümleri yeni 
oluşturacağı metne taşıyabilir. 
Karşılaştırmalı parlamento 
hukuku gelişmeleri bağlamında 
başka ülke parlamentolarının 
düzenlemelerini de model 
alabilir.

1876 Kanun-u Esasisi, Osmanlı 
meclislerine iç tüzük çıkarma 
konusunda açık bir yetki 
vermemişti; ancak, çalışmaların 
bir iç tüzüğe göre yapılması 
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gerektiğini dolaylı olarak yasama 
dokunulmazlıklarıyla ilgili 47. 
maddesinde öngörmüştü.3 1877 
tarihli Meclis-i Mebusan iç tüzüğü, 
Heyet-i Ayan Nizamnamesi 
ile aynı usulle Padişah 
tarafından (irade-i seniyye) 
onaylanmıştı. 1924 Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nun “Vazife-i 
Teşrîiyye (yasama görevi)” 
başlıklı ikinci bölümü bütünüyle 
Meclise ayrılmıştı. Anayasa’da, 
Meclisin, görüşmelerini iç 
tüzük hükümlerine göre 
yapacağı düzenlenmiş, başkaca 
maddelerde de İç tüzüğe 
göndermelerde bulunulmuştur.

İkinci Meşrutiyet’in başlangıcı, 
aynı zamanda parlamento 
tarihimizdeki kronik 
tablolarımızdan birisi olan iç 
tüzüklerin ihtiyaçlara cevap 
vermediği şeklindeki klasik 
söylemin yerleştiği, sonuçsuz 
kalan iç tüzük çalışmalarının 
sıradan hale geldiği yıllar 
olmuştur. Kısaca 1909 yılından 
itibaren başlayan ve halen 
devam eden, yüzyılı aşan “iç 
tüzük meselesi” bu yıllarda 
doğmuştur. Bu dönemde toptan 
yeni bir iç tüzük yapılamamış, 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 
Ayan iç tüzüklerinin kısmen 
değiştirilmesi ve bazı yeni 
eklemeler yapılmasıyla yetinildiği 
görülmüştür.

23 Nisan 1920 tarihinde yeni 
kurulan Meclis tarafından 
ilk olarak ele alınan tartışma 
konularından birisi de iç tüzük 
meselesidir. Osmanlı Meclis-i 
Mebusan iç tüzüğü’nün, 
uygulanması mümkün olan 
maddelerinin yürürlükte 

3 “…meğerki meclisin nizamname-i dahilisi hilafında hareket etmiş ola. Bu takdirde nizamname-i mezkûr hükmünce muamele görür.” Kanun-ı Esasi-, m. 47.

4 Nizamnâme-i Dâhilî’nin Tadil Edilmek Sureti ile Tatbiki başlıklı  27.4.1920, 7 No’lu TBMM Kararı. TBMM Kavânin Mecmuası, Cilt: 1.

5 Düstur, 3. Tertip, C. 20, s. 383-420.

6 Şeref İBA (2007), Osmanlı’dan Günümüze Meclis İçtüzük Metinleri, Ankara, TBMM Basımevi, s. 243.

olması, diğer maddelerinin ise 
değiştirilmek üzere komisyona 
havale edilmesi benimsenmiştir.4 
13 Mayıs 1920 tarihinde verilen 
bir önerge öncelikle görüşme 
(takdimen müzakere) kararı 
alınarak komisyona gönderilir ve 
Karar alınır. 2 Mayıs 1927 tarihine 
kadar iç tüzük tartışmaları devam 
eder; ancak sonuç alınamaz. 

Komisyonca hazırlanan iç tüzük 
teklifi, 2 Mayıs 1927 tarihinde 
kabul edilerek yürürlüğe girer.5 
1927 Dâhilî Nizamnâmesi, 25 bâb 
(bölüm), 236 maddeden oluşur 
ve notludur. Dâhili Nizamnâme, 
Cumhuriyet döneminde 
yapılmış ilk iç tüzük olarak hem 
tek partili hem de çok partili 
dönemde uygulanmıştır.Ayrıntılı 
(kazuistik) şekilde hazırlanan 
Dâhilî Nizamnâme, madde sayısı 
olarak da en uzun ve hacimli 
iç tüzüklerimizdendir. 1924 
Anayasası’nın Türkçeleştirme 
girişimi sonrası, 1927 iç tüzüğü 
de mânâ ve içerik aynı kalmak 
üzere 11. 4. 1945 tarihinde 
Türkçeleştirmeye tabi tutulmuştur. 
Bu tarihten itibaren yaklaşık 9 yıl 
yeni metin uygulandıktan sonra 
12.2.1954 tarihinde yeniden eski 
metne dönülmüştür. “Dâhilî 
Nizamnâme” yerine “iç tüzük” 
kelimesinin gelmesi de dahil 
olmak üzere yasama dilinde 
bazı yeni kelimelerin yerleşmesi 
ve kullanımı bu dönemde 
başlamıştır. Öte yandan, 1957 
tarihli “Dâhilî Nizamnâmenin Bazı 
Maddelerinin Tadili Hakkında 
Karar” ile gerçekleştirilen iç tüzük 
değişikliği ve Meclis tahkikat 
encümenleri uygulamaları, 1961 
darbesinin sebepleri arasında 
gösterilmiştir. Dolayısıyla da, 

1927 iç tüzüğü, her bakımdan 
siyasi hayatımızda kendine 
mahsus etkiler bırakmıştır. Özetle, 
1927 iç tüzüğü, sadece Meclis 
çalışmalarını düzenleyen normlar 
demetinden ibaret, hukuki 
ve siyasi etkileri parlamenter 
hayatla sınırlı bir metin olmadığını 
gösteren tarihî bir emsal 
olmuştur. 

Dâhilî Nizamnâmenin 
maddelerine verilen dipnotlar, 
madde hükümlerinin 
yorumlanma ve uygulama 
şekli bağlamında pratik bilgiler 
içermektedir. Dâhilî Nizamnâme 
metninde madde hükmünde 
ibarelerin yanına, bazen de 
madde kenar başlığına düşülen 
dipnotlar şeklinde toplam 
111 adet not yer almaktadır. 
Yasama görevlilerinin kendi 
bilgi hazinesini geniş tutmak ve 
emsal uygulamaları hatırlamak 
amacıyla tuttuğu anlaşılan notlar, 
daha sonraki dönemlerde 
parlamento teamüllerinin 
oluşmasına kaynaklık etmiş, 
bunlardan bir kısmı da daha 
sonraki iç tüzük değişikliklerinde 
metne yansıtılmıştır.6 Örneğin, 
14. bapta, “sual” başlıklı 149. 
maddeye verilen 78 numaralı 
dipnotta, “Bakan, aynı konudaki 
soru önergelerine birleştirerek 
cevap verebilir.” açıklamasına yer 
verilmiştir. Ayrıca, bazı hallerde 
aynı dipnot numarasındaki 
notlarda, ayrıksı emsal 
uygulamaların her biri ayrı ayrı 
kaydedildiği için toplam not 
sayısının 111’den daha fazla 
olduğu ileri sürülebilir. Bununla 
birlikte, kimi notlar belirli başkaca 
maddelere bakılması yönünde 
gönderme yaptığı için resmî 
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ve yayımlanmış kayıtları esas 
almayı tercih etmek gerekir.7 
Kendine mahsus özelliklere 
sahip 1927 iç tüzüğü, parlamento 
tarihimizdeki “notlu iç tüzük” 
uygulamasının ilk ve son örneğini 
oluşturmuştur.8 27 Mayıs askerî 
darbesinden sonra ara rejim 
döneminde sözde meclislerin  
üç ayrı iç tüzüğü olmuştur. 9 
Ancak söz konusu iç tüzükler, 
ara rejim dönemlerinin sözde 
meclisleri için geçerli olan 
göstermelik metinler olarak ayrı 
bir inceleme başlığı  
oluşturabilir.

1961 Anayasası’nın 85. maddesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve meclisler, çalışmalarını 
kendi yaptıkları iç tüzüklerin 
hükümlerine göre yürüteceklerini 
öngörmüştü. Ancak bunun 
zaman alacağı düşüncesiyle 
Meclisin çalışma usulleri 
konusunda boşluk doğmasın 
diye Anayasa’ya eklenen geçici 
maddeler yoluyla tarihimizde 

7 Örneğin, 104. maddedeki 48 numaralı not ile 111. maddede yer alan 54 numaralı dipnota düşülen açıklama: “Kifayet-i müzakere sorulara da şamildir.” 
Şeklinde tamamen aynıdır.

8 Sonraki iç tüzük dönemlerinde yasama bürokratları tarafından emsal uygulamaların, iç tüzük metnine şerh düşülerek not tutulmasına kişisel kayıt tutma 
şeklinde devam olunmuş ancak bunlar paylaşılmadığı için özel mahiyette kalmış ve yayımlanmamıştır.

9 Kurucu Meclis İçtüzüğü, Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü, Temsilciler Meclisi İçtüzüğü hakkında bkz. Şeref İBA (2001), Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve 
Başkanlık Divanı (Hukuki ve Siyasi Konumu), (doktora tezi), Ankara. 

ilk ve son defa görülen “geçici 
iç tüzük” formülü getirilmişti. 
Anayasa ve parlamento 
tarihimizde, kanun tekniği 
yönünden anayasa metni 
düzeyinde geçmişte yapılmış 
önemli yasama hatalarına örnek 
niteliğindeki geçici madde 
ihdasının muhtelif yönlerden 
ciddi eleştirilere konu edilmesi 
mümkündür.

“Geçici İçtüzük

Geçici Madde 3- Bu Anayasaya 
göre kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Millet Meclisinin 
ve Cumhuriyet Senatosu’nun 
toplantı ve çalışmaları için,  
kendi içtüzükleri yapılıncaya 
kadar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 27 Ekim 1957 
tarihinden önce yürürlükte olan 
içtüzüğü hükümleri uygulanır.” 
Ayrıca, geçici 7. madde ile de, 
Meclislere yeni iç tüzük yapmak 
üzere 2 yıllık zorunlu süre 
verilmişti. ,

1961 Anayasası, geçici maddeye 
gerekmediği halde hatalı bir 
başlık eklemekle kalmamış, konu 
bütünlüğü bakımından aynı 
geçici maddede düzenlenmesi 
gereken hususları ayrı ayrı 
düzenlemişti. Her iki geçici 
madde de, geçiş sürecinde 
iç tüzük boşluğunun nasıl 
doldurulacağını ve en geç ne 
zaman yeni iç tüzük yapma 
görevinin tamamlanması 
gerektiğini hükme bağlamıştır. 
Ancak, “geçici iç tüzük” şeklindeki 
madde başlığı, geçici nitelikli 
farklı bir iç tüzük türü varmış gibi 
aldatıcı yorumlara elverişlidir. 
Kaldı ki, bu dönemde geçici iç 
tüzük adıyla bir metin yapılmamış, 
1957 değişiklikleri öncesi Dâhilî 
Nizamnâme geçici olarak 
uygulanmaya devam olunmuştur.

1961 Anayasası’ndaki bu açık 
hükümlere rağmen üç Meclisin 
hiçbiri bu süre içerisinde iç tüzük 
yapamamıştır. 1927 iç tüzüğü 
uygulanmaya devam olunmuştur. 
Anayasa’nın çıkarılmasını 
öngördüğü bu iç tüzüklerden 
ilk yürürlüğe gireni 1963 yılında 
çıkarılan Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğü olmuştur. İkinci iç tüzük, 
17.2.1965 tarihli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
iç tüzüğüdür. Üçüncü olarak, 
Millet Meclisi iç tüzüğü, 5 Mart 
1973 tarihinde kabul edilmiş ve 
13 Nisan 1973 tarihli 14506 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Halen 
yürürlükte olan TBMM iç tüzüğü, 
ilk (orijinal) haliyle çift meclisli 
dönemde, 5 Mart 1973 tarihinde 
kabul edilmiş ve 1 Eylül 1973 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ PROGRAMI
Türkiye Büyük Millet  
Meclisi, İnsan Kaynakları 
Başkanlığı tarafından  
staj zorunluluğu  
bulunmayan öğrencilere 
yönelik yürütülen  
“Yasama Bilgilendirme  
Eğitimi” 5-9 Temmuz 2021 
tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

Meclis konferans salonunda 
gerçekleştirilen programda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Teşkilat Yapısı, İdari Birimlerin 
Tanıtımı, Elektronik Ortamda 
Yasama Hizmetleri, Meclisin Dış 
İlişkileri ve Parlamenter Diplomasi, 
Yasama ile İlgili Temel Kavramlar 
ve Yasama ile İlgili Temel 
Kurumlar, Genel Olarak Kanun 
Yapım Süreci, İhtisas Komisyonları 

ve Komisyonlarda Kanun Süreci, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Bilgi Edinme ve Denetim Yolları, 
Kanun Yapım Tekniği, Genel 
Kurul Çalışmaları ve Genel 
Kurulda Kanun Yapım Süreci, 
Özel Denetim Komisyonları 
konularında, ilgili birimlerin 
belirlediği görevliler tarafından 
öğrencilere ayrıntılı bilgi verildi.

TBMM Başkan Müşaviri Doç. 
Dr. Şeref İba programa 
katılmak üzere üniversiteleri 
temsilen hukuk, siyaset 
bilimi, iktisat bölümlerinden 
seçilen öğrencilere 
“Yasamanın Temel Kavramları 
ve Kurumları” başlığıyla 
konferans verdi. Öğrencilere 
TBMM’nin kanun yapım 
sürecini detaylarıyla anlatan 
İba, bir kanun teklifinin 
komisyondan TBMM Genel 
Kuruluna bütün aşamalardaki 
süreçlerini öğrencilerle 
paylaştı. İlgiyle izlenen 
konferansta İba, Parlamento 
Hukuku hakkında da bilgiler 
verdi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Yeşilçam'ın usta ismi, 
oyuncu, yönetmen ve 
senarist Kartal Tibet'in 
vefatı dolayısıyla 
başsağlığı mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop,  
2 Temmuz’da sosyal 
medya hesabından 
yayımladığı mesajında, 
"Türk sineması için 
oyuncu ve yönetmen 
olarak hizmet veren 
ve çocukluğumuzun 
beyaz perdesinde 
unutulmaz 
karakterleriyle izler 
bırakan Kartal Tibet 
aramızdan ayrıldı. 
Ailesine, sevenlerine 
ve sanat camiamıza 
başsağlığı diliyorum. 
Allah rahmet eylesin." 
ifadesini kullandı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP'TAN,  
KARTAL 
TİBET İÇİN 
BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI
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Vefat eden eski Sağlık Bakanı 
Yaşar Eryılmaz için TBMM’de 
tören düzenlendi.

Eski Sağlık Bakanı Yaşar 
Eryılmaz, Ankara’da tedavi 
gördüğü hastanede 9 

Ağustos’ta 77 yaşında hayatını 
kaybetti. Eryılmaz için 11 
Ağustos’ta TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi. 

Törene, Eryılmaz'ın ailesi ve 
yakınları, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, eski 
TBMM Başkanları Köksal Toptan 
ve Bülent Arınç, AK PARTİ Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım, 

Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mahir Ünal, CHP 
Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 
bazı milletvekilleri ve Meclis 
çalışanları katıldı.

Eryılmaz'ın cenazesi, Ahmet 
Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi 
namazını müteakip kılınan  
cenaze namazının ardından 
Gölbaşı İlçe Mezarlığı'ndaki  
aile kabristanında toprağa  
verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcılığı ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimliği 
görevlerinde de bulunan 
Eryılmaz, 1987'de dönemin 
başbakanı Turgut Özal'ın isteğiyle 
Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve 
seçildi.

Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. 
dönemde Anavatan Partisinden 
Ağrı Milletvekili olarak Meclis'e 
girdi. 2007'de 23. dönem 
seçimlerinde AK PARTİ'den  
Ağrı Milletvekili seçilen Eryılmaz, 
48. hükümette Sağlık Bakanlığı 
yaptı. Eryılmaz, evli ve 2 çocuk 
babasıydı.

ESKİ SAĞLIK BAKANI 
YAŞAR ERYILMAZ  
SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
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ESKİ DEVLET BAKANI MEHMET ADNAN EKMEN İÇİN 
MECLİSTE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için 27 Ağustos’ta TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Afyonkarahisar Milletvekili 
Baki Durmaz için düzenlenen 
cenaze törenine, Durmaz'ın 

ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Cahit 
Özkan, eski ve yeni milletvekilleri, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu ile Meclis 
çalışanları katıldı.

Durmaz'ın cenazesi, Emirdağ'ın 
Dağılgan Köyü Camisi'nde ikindi 
namazını müteakip kılınacak 
cenaze namazından sonra 
Dağılgan Köyü Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek.

Emirdağ'da 1936'da doğan Durmaz, 18 ve 19. dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekilli olarak TBMM'de 
görev aldı. Durmaz, evi ve üç çocuk babasıydı.

ESKİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ DURMAZ İÇİN 
TBMM’DE CENAZE TÖRENİ

Vefat eden eski Devlet  
Bakanı Mehmet Adnan  
Ekmen için 6 Ağustos’ta 
TBMM'de cenaze töreni 
düzenlendi.

Törene, Ekmen'in ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP 
Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri 
Halil Özcan, eski Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek, eski Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
eski Mardin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Türk ve Meclis 
çalışanları katıldı.

Ekmen'in cenazesi 7 Ağustos’ta 
Gercüş İlçe Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

Gercüş'te 1948 yılında doğan 
Ekmen, İstanbul Beyazıt İktisadi 
ve Ticari Bilimler Yüksek 
Okulundan mezun oldu. 
Gercüş Belediye Başkanlığı 
yapan Ekmen 18. dönemde 
Mardin'den, 19. dönemde ise 
Batman'dan Milletvekili seçildi 
ve 19. dönemde Devlet Bakanlığı 
görevinde bulundu.

Mehmet Adnan Ekmen, evli ve  
6 çocuk babasıydı.
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21, 22, 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili

Osman ASLAN
(1954 - 19.07.2021)

23. Dönem Bursa Milletvekili

Ali KOYUNCU
(03.02.1968 - 16.07.2021)

21. Dönem Adana Milletvekili

İsmet VURSAVUŞ
(1941 - 08.08.2021)

22, 23. Dönem İstanbul Milletvekili

Mehmet Ali ÖZPOLAT
(09.01.1947 - 29.07.2021)

18. Dönem Muğla Milletvekili

Tufan DOĞU
(1941 -27.08.2021)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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