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“FETÖ’nün 15 Temmuz 
ihanetinin üzerinden 6 yıl 
geçti. Bugünden baktığınızda 

hain darbe girişimini nasıl 
özetlersiniz?” sorusu üzerine 
Şentop, 15 Temmuz’da, askerî bir 
darbe girişiminden öte, bir terör 
örgütünün devleti ele geçirme 
çabasının yaşandığını söyledi.

FETÖ’nün, 15 Temmuz gecesinde 
Türkiye’nin anayasal düzenine, 
milletin birliğine, istiklaline ve 
istikbaline göz dikmeye cüret 
ettiğini dile getiren Mustafa 
Şentop, “O gece hainler, milletin 
ordusuna ait teçhizatla millete 
silahlarını doğrulttular. Hainlerin 
büyük kalkışmasına karşılık, 
vatanı koruyan asil milletimizin 
cesaretine hep birlikte şahit 
olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli 
liderliğiyle o gecenin akıbeti 
tersine çevrildi; çoluk çocuk, 

ihtiyar genç, sokaklarda elde 
bayraklarıyla vatanına sahip çıktı.” 
diye konuştu.

Milletin her bir ferdinin, vatanın, 
milletin güvencesi ve teminatı 
olduğunu belirten Şentop, 
“Vatandaşlarımızın üzerine atılan 
bombalar, sıkılan kurşunlar asla 
unutulmayacak, ancak bundan 
çok daha fazla, aziz milletimizin 
bütün dünyayı şaşkına çeviren, 
kendine hayran bıraktıran 
mücadelesi, şanlı tarihimize 
yazdıkları demokrasi destanı 
nesilden nesile anlatılacak.” 
vurgusunu yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 
Temmuz’a bugünden geriye 
dönüp bakıldığında, mahkeme 
kayıtlarıyla ortaya dökülen belge 
ve bilgileri, verilen kararları 

da beraber değerlendirmek 
gerektiğinin altını çizdi.

15 Temmuz’un yalnızca bir 
darbe girişimi değil, bir örgütün, 
devleti ele geçirme kalkışması 
olduğunu ifade eden Şentop, 
şunları kaydetti: “Diğer darbeler 
de mutlaka devlet yönetimini 
değiştirme saikiyle gerçekleştirildi; 
ancak 15 Temmuz’u diğer darbe 
girişimlerinden ayıran bir taraf var 
ki bu, işin çok önemli bir boyutu: 
Bu da örgütün, tümüyle devleti 
ele geçirme niyeti. O güne kadar 
devletin her biriminde örgütlenen 
ve mahkeme kayıtlarıyla ortaya 
konan bir paralel devlet yapısı 
oluşturan örgüt, sadece devletin 
başındaki Cumhurbaşkanı’nı 
uzaklaştırmakla kalmayacak, 
devleti tümüyle ele geçirecekti. 
Biz bunu, ortaya çıkan bilgi, belge 
ve deşifre olan yapıdan anlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
cesaretli ve kararlı liderliğinde 
hem hainlerin planları hem 
de ülkemiz üzerine oynanan 
oyunlar bozuldu. Milletimiz, 
darbelerden medet umanları 
bozguna uğrattı. Ülkemiz üzerine 
yapılan planlarda darbelerden 
medet umanların bir an evvel 
kabul etmesi gereken gerçek, 
demokratik olgunluğumuzun ve 

Meclis Başkanı Şentop, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016’daki darbe 
girişiminin 6. yılında, AA 
muhabirinin sorularını 
yanıtladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ
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demokrasimizin geldiği noktanın 
yüksek seviyesi ve darbeler 
döneminin ülkemiz için artık 
tamamen kapanmış olduğudur.”

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin 
gücünün yalnızca ekonomik 
kabiliyetinden ve askerî 
imkânlarından gelmediğini, 170 yılı 
aşkın seçim, 144 yıllık parlamento 
tarihi ve 75 yıllık çok partili siyasi 
hayatının, Türkiye’yi gelenek 
sahibi olmak bakımından farklı 
ve öncü kıldığına dikkati çekti. 
Demokrasinin önemini dile getiren 
Şentop, “Demokrasimizin kıymetini 
iyi bilmek, demokrasimizin 
bize kattıklarını hakkıyla 
değerlendirmek zorundayız. 
Dünyanın karmaşa, çalkantı 
ve savaş küresine döndüğü 
günümüzde, ülkemizdeki barış 
ve huzur ortamının kaostan 
beslenen devletleri rahatsız ettiği 
malumlarınızdır. Onlara verilecek 
en büyük cevap, bu huzur ve 
güven ortamının korunması ve 
tahkim edilmesi.” mesajını verdi.

“FETÖ’cülerin devlet 
mekanizmasından 
ayıklanması konusunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu iş bitti 
mi, yoksa devlet içinde kriptolar 
var mı?” sorusu üzerine Mustafa 

Şentop, mahkemelerce ortaya 
konan tablodan, devlet içinde 
örgütlenen yapının büyük oranda 
tespit edildiğinin görüldüğüne 
işaret etti. Kurumların FETÖ 
ile mücadeleyi kararlılıkla 
sürdürdüklerini söyleyen Şentop, 
“Bu yapının ne kadar derinlere 
indiğini tespit etmek büyük bir 
emek ve zaman gerektiriyor. 
Çok gizli yöntemleri kullandıkları, 
görüntü değiştirdikleri çok 
sonraları ortaya çıkarılabildi. 
Bu tespit, gerçekten devletin 
içinde böylesi bir yapılanmanın 
nasıl mümkün olabileceğine 
dair bize büyük bir ipucu verdi. 
Yapılanmanın tümüyle çözülmesi 
için devletin bütün kurumları 
kararlılıkla çalışıyor ve çalışmaya 
da devam edecek. Bu, bir 
devlet kararlığı, bir devlet kararı. 
Türkiye olarak vatandaşlarımızın 
hayatına, demokrasimize, 
istiklal ve istikbalimize kasteden 
bu hain Fetullahçı terör 
yapılanmasına karşı ülke içinde 
mücadelemizi sona yaklaştırırken 
dünyanın her yerinde bu 
yapıyı yok edene kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, “Darbe 
girişiminin uluslararası boyutu 

nasıl anlamlandırılabilir? 
FETÖ elebaşının halen 
iade edilmemesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, 
şu yanıtı verdi: “Bir ülkenin, bir 
milletin, millî egemenliğini yok 
sayarak yönetimini ele geçirmeye 
çalışmak, yaşadığımız yüzyılda 
artık küresel bir sorun haline 
geldi. Darbeler ve darbeciler 
her ülke demokrasisi için tehdit 
oluşturuyor. Bu darbe girişiminin 
Türkiye’ye yönelik dış destekli bir 
hareket, bir uluslararası operasyon 
olduğu artık herkesin bildiği bir 
gerçek. Türkiye, bugüne kadar, 
darbe girişimiyle bağlantılı tüm 
örgüt mensuplarının iadesi için 
gerekli yolları denedi. Özellikle 
FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi 
için ABD makamlarıyla yapılan 
yazışmalar ve ısrarımız da herkesin 
malumu. Türkiye’nin, NATO 
üyeliği isteyen iki ülke için ortaya 
koyduğu duruşla, ABD ile başlayan 
yeni süreçlerin, FETÖ elebaşının 
iadesiyle ilgili kolaylaştırıcı boyutu 
da beraberinde getirmesini 
temenni ediyorum. Türkiye, bu 
örgütün tehlikesini tüm dünyaya 
duyurdu; birgün bu örgütü 
besleyen tüm ülkelere vereceği 
zararı ülkelerin yönetiminde 
bulunan herkese anlattı. 
Umuyorum ABD, Türkiye’yi kana 
bulayan bu örgütün elebaşına 
artık ev sahipliği yapmayı bir 
kenara bırakır.”

TBMM Başkanı Şentop: 
“Umuyorum ABD, 

Türkiye’yi kana bulayan 
bu örgütün (FETÖ) 

elebaşına artık ev 
sahipliği yapmayı bir 

kenara bırakır.”
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Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu,  
Gençlik ve Spor Bakanı 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Sanayi ve Teknoloji  
Bakanı Mustafa Varank, Tarım 
ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Anayasa 
Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü 
Arslan, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, AK PARTİ 
TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail 

Tatlıoğlu, MHP Grup Başkanvekili 
Muhammed  
Levent Bülbül, eski TBMM 
Başkanları Bülent Arınç ve 
Mehmet Ali Şahin, milletvekilleri, 
Kuvvet Komutanları ve bazı şehit 
yakınları katıldı.

Törende, TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, darbe girişimi 
sırasında Meclis bahçesinde 
bombalanan alana karanfil  
bıraktı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, TBMM’DE 
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ 
TÖRENDE KONUŞTU
15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında, 
TBMM’deki 15 Temmuz 
Şehitler Anıtı’nda anma 
töreni düzenlendi.
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Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın söylenmesinin 
ardından Kur’an-ı Kerim okundu. 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 
Temmuz darbe girişiminde şehit 
olanlar için dua etti.

TBMM Başkanı Şentop, törende 
yaptığı konuşmada, hain darbe 
teşebbüsünün mağlup edilmesi 
için canlarını feda eden şehitlere 
rahmet, yaralanan gazilere sıhhat 
ve hayırlı ömür diledi.

15 Temmuz’un asırlarca 
unutulmaması gerektiğini dile 
getiren Şentop, asıl üzerinde 
durulması gereken hususun 15 
Temmuz’da gerçekleşen hain 
girişimin sebepleri olduğunu 
söyledi.

Tarihin belli dönemlerinde 
dönüşümün hızlandığını 
belirten Mustafa Şentop, tarihin 
hızlandığı bu dönemleri daima 
küresel tasarımların, büyük siyasi 
değişikliklerin takip ettiğini belirtti.

Son yüzyılda birinci ve ikinci 
dünya savaşları, ardından da 
Sovyet blokunun yıkılması 
sonrasında bu türden küresel 
tasarımların gerçekleştiğine 
dikkati çeken Şentop, dünyadaki 
gelişmelere, özellikle Türkiye’nin 
içinde bulunduğu bölgede 
yaşananlara bakıldığında, 
insanlığın geleceğini doğrudan 
etkileyecek, belirleyecek yeni 
bir küresel tasarımın eşiğinde 
olunduğunu ifade etti.

Dünya sisteminin yeniden tanzim 
edildiği, küresel ve bölgesel 
düzeyde belirleyici tasarımların 
gerçekleştiği böyle bir dönemde, 
bazı güçler için Türkiye’nin 
ekonomik, siyasi ve kültürel 
düzeyde etkili ve iddialı bir aktör 
olarak öne çıkmasının tehdit 
olarak görüldüğünü söyleyen 
Mustafa Şentop, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Dünyayı,  

80 yıl önce gerçekleşmiş bir tarihî 
olayın kurduğu dengelere göre 
yönetmeye çalışanlar, dünyanın 
5’ten, Türkiye’nin de sınırlarından 
ve sanıldığından büyük olduğunu 
kabule yanaşmamaktadırlar. 
Köhnemiş ve geçerliliğini yitirmiş 
bu yaklaşıma göre Türkiye, 
teknoloji değil, şeftali üretmesi 
gereken; bölgesindeki sorunlara 
karşı bağımsız politika geliştirme 
iradesi göstermeyen, ekonomisi 
ucuz iş gücüne dayalı ve askerî 
önemi tampon bölge olmaktan 
ibaret bir ülke olmalıdır.

Oysa Türkiye’nin durumu, talebi 
ve kaderi artık farklıdır. 19. yüzyılın 
bütün büyük güçlerinin yeniden 
tarih sahnesine çıkarak küresel 
roller peşinde olmayı kendilerine 
hak saydığı, bölgesel altüst 
oluşların derinden hissedildiği 
bir dönemde, Türkiye’den 

kabuğuna çekilip kendisine çizilen 
sınırlara mahkûm yaşamasını, 
güvenlik önceliklerini ihmal 
etmesini beklemek, Türkiye’nin 
kesinlikle rıza göstermeyeceği 
ve yaşadığımız dünyanın 
gerçekleriyle de bağdaşmayan 
bir dayatmadır. Dostlarımız 
müsterih, düşmanlarımız emin 
olsunlar ki Türkiye, güvenliğini, 
mevcudiyetini ve istikbalini 
tehlikeye sokacak hiçbir 
dayatmayı kabul etmeyecek; 
tarihin en zorlu çağlarında ve 
en zorlu coğrafyalarda yaptığı 
gibi yeniden insanlığın beklediği 
adalet ve umut merkezi olma 
vasfını koruyacaktır.”

Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe 
girişimi sonrası pek çok atılımın 
gerçekleştiğine işaret eden 
Şentop, şöyle devam etti. “On 
yıllardır bölgemizin ve ülkemizin 
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en önemli başlıklarından birisi 
olan terör meselesinde özellikle 
son 6 yılda hem sınırlarımız içinde 
hem de sınır ötesinde yürütülen 
kararlı mücadele sonuçlarını 
vermiştir. Terörü bir diplomasi 
aracı ve yöntemi olarak kullanmak 
isteyenlerin aynı zamanda 
FETÖ’nün de açık veya gizli hamisi 
olduğu, PKK/PDY terör örgütleri ile 
FETÖ’yü koordineli ve birbirlerine 
müzahir aparatlar olarak kullandığı 
bugün artık çok daha net 
görülmektedir.”

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin son yıllarda yerli enerji 
kaynaklarını arama ve keşfetme 
konusunda gösterdiği çaba ve 
ulaştığı sonuçlara değinerek, “Bu 
sonuçlar, 15 Temmuz da dahil 
askerî darbelerin ne gerekçeyle 
planlandığının ve başarısız 
kılınmasının Türkiye için ne kadar 
hayırlı sonuçlar verdiğinin en 
önemli ispatları arasındadır.” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin 1956’da başlayan, 
enerjide bağımsızlaşma 
çalışmalarının yaklaşık 60 yıl 
kesintiye uğradığını anlatan 
Şentop, şunları kaydetti: “Bu yönde 
atılan adımlar sürekli surette siyasi 
belirsizlikler ve antidemokratik 
müdahaleler sebebiyle 
durdurulmuştur. Ülkemizin 

güvenliği ve milletimizin refahı 
bakımından hayati önem taşıyan 
yerli enerji kaynakları keşfetme 
ve dışa bağımlılığı sona erdirme 
çabasının, hain yapıların ve 
gayrimillî unsurların tasfiyesinden 
sonra netice vermeye başladığı 
açıkça görülmektedir. Türkiye için 
hayati önem taşıyan yerli ve millî 
savunma sanayii kurma stratejisi, 
parlak neticelerini ve çıktılarını 
bütün dünyanın kabul ettiği bir 
başarı hikâyesidir.  
Sadece cesareti ve şartların 
doğurduğu fırsatları 
değerlendirme kabiliyeti 
bakımından değil, üstün askerî 
teknolojileri üretmesiyle de öne 
çıkan milletimiz için bu başarılar, 
yeni bir dönemin müjdeleri 
olmaları bakımından da önemli 
ve ilham vericidir. Kökü dışarıda 
devşirilmiş yapılar ve öğrenilmiş 
çaresizlikle iğdiş edilmiş 
zihniyetler tasfiye edildikçe, aziz 
milletimizin kudreti ve tarihe yön 
verme istidadı bir kez daha ve en 
belirleyici haliyle ortaya çıkacaktır.”

Meclis Başkanı Şentop, 
konuşmasında, Türkiye’nin 
askerî teknolojide elde ettiği 
kabiliyetler ve kapasitenin, terörle 
mücadelede olduğu gibi Millî 
Misak’ın tamamlayıcısı ve ayrılmaz 
bir parçası olarak gördükleri “Mavi 
Vatan” iradesinin de en büyük 

dayanakları arasında olduğunu 
ifade etti.

Darbe girişiminin gerekçeleri 
arasında Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de uluslararası hukuktan 
kaynaklanan haklarında ısrarcı 
olmasının da yer aldığını dile 
getiren Şentop, “15 Temmuz 
darbecileri, aziz milletimizin 
direnişi ve Cumhurbaşkanımızın 
kararlı liderliği ile bozguna 
uğrayınca şerefli ordumuzun 
askerî helikopterlerini gasbedip 
bir komşu ülkeye kaçmışlardır.” 
dedi.

“Mavi Vatan” konusunda ne  
kadar kararlı olduklarını bir 
kez daha ilan etmekte fayda 
gördüğünü belirten Mustafa 
Şentop, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Küçük dünyalarını ve zayıflıklarını 
sözde büyük idealler ile 
örtmeye çalışanlar, yeryüzünde 
Kızılelma’dan daha kutlu 
menzil, Nizam-ı Âlem’den daha 
mukaddes gaye ve bunları 
tahakkuk ettirmek üzere aziz 
milletimizden daha muhkem 
topluluk olmadığını bilmelidirler. 
Tarih, Çaka Bey’in ve Barbaros 
Hayreddin’in yaptıklarının 
şahididir. Malazgirt Ovası’nda 
Sultan Alparslan’a alp, Adalar 
Denizi’nde Gazi Çaka’ya yoldaş, 
Preveze’de ve Akdeniz’de 
Barbaros Hayreddin’e levent 
olmayı şeref sayan aziz milletimiz 
için ‘İlk hedefiniz Akdeniz’dir.’ emri, 
lüzumu halinde ifası elzem bir 
vazife olacaktır.”

TBMM Başkanı Şentop, 15 
Temmuz’un ana gayesinin 
Türkiye’nin uluslararası hukuktan, 
tarihî ve coğrafi haklarından 
kaynaklanan iddialarının peşinden 
gitme iradesini yok etmek, 
bu iddiaları tahakkuk ettirmek 
yönündeki gayretlerini sona 
erdirmek olduğunu kaydetti.
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Türkiye’nin çekilmek istendiği 
etkisiz, iddiasız, millî hedeflere 
aykırı, uluslararası hukuktan 
kaynaklanan haklarından feragat 
eden politik çizgiyi savunarak, bu 
darbeye karşı olunamayacağını 
dile getiren Şentop, şöyle 
devam etti: “Daha açık ifadesiyle 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, 
Karadeniz’de etkinleşmesini 
sağlayan politikalara karşı 
durarak; savunma sanayiinde, 
terörle mücadelede ve yerli 
enerji çalışmalarında gösterilen 
gayreti takdir ettiğini ve takip 
edeceğini ilan etmeden, işgal 
edilen topraklarını destansı 
vatan muharebesi ile azat kılan 
Azerbaycan’ın haklı davasına 
verilen desteğin heyecanını 
içtenlikle yaşamadan 15 Temmuz 
darbe girişimi gerçekten 
kınanamaz. 15 Temmuz darbe 
girişimine yönelik karşı duruş, 
bu hain hamlenin sadece vahşi 
yöntemini ve icrasını tenkit 
etmekle sınırlı kalamaz. Bu darbe 
girişimine karşı sergilenecek 
hakiki tavır, onun nihai gayesini 
toptan reddetmektir. Çünkü 15 
Temmuz darbe girişimi, sadece 
gayrimillî bir çetenin iktidar arayışı 
olmayıp Türkiye’nin, bölgesinde 
etkisizleştirilmesine yönelik 
bir tertiptir. İşte bu yüzden, 15 
Temmuz direnişini ortaya koyan 
aziz milletimize, vatanın ve milletin 
selameti için canını feda etmiş 
bütün şehitlerimize, gazilerimize 
karşı ihmal edilemeyecek 
vazifemiz, büyük Türkiye davasına 
kasteden, devletimizin kudretini 
ve milletimizin refahını hedef 
alan her teşebbüse, yöntemi ve 
retoriği ne olursa olsun, hangi 
kisvede ortaya çıkarsa çıksın 
amasız karşı durmaktır.”

Adnan Menderes’e yapılan 
darbeyi anımsatan Şentop, o gün 
Menderes’i desiseyle ve darbeyle 
indirmek isteyenlere karşı 
kalkan halkın yumruğunun yerini 
bulmadığını, o yumruğun millet 

düşmanlarının tepesine inmek  
için 15 Temmuz gecesini 
beklediğini söyledi. TBMM 
Başkanı Şentop, “O gece millet, 
liderini, sesini; haklı öfkesi ve 
yumruğu da hedefini bulmuştur. 
15 Temmuz gecesi bu aziz millet; 
ruhlarını satmış iş birlikçilere 
sadece Tayyip Erdoğan için 
değil, iktidardan düşürülüp Feriye 
Sarayı’nda katledilen Sultan 
Abdülaziz, istibdat bahanesiyle 
düşürülen Sultan II. Abdülhamid, 
darağacında şehit edilen 
Menderes, Polatkan ve Zorlu, 12 
Mart ve 12 Eylül’ün cinayetleri, 28 
Şubat’ın utanç verici zulümleri, 
kimin özde kimin sözde olduğuna 
karar verebileceğini düşünen 
küstahların düşüklükleri için de 
indirmiştir yumruğunu.” diye 
konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı 
milletin tavrını ve direnişini en 
yerinde tavsif edecek terkibin 
“halk ihtilali” olduğunu belirten 
Şentop, bu halk ihtilalinin liderinin 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop,  
“Tarihin hakkını teslim edeceği  
bu liderliğin büyüklüğünü  
ifade, neticelerinin hayırlı 
olduğunu kabul etmek 
hakşinaslığın ve vatanperverliğin 
gereğidir. 15 Temmuz gecesi 
sergilenen direniş, liderini bulan 
milletin ve devletin zaferidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin tarihe nizam, 
coğrafyalara intizam vermekle 
maruf; hakkı hâkim kılma cehdinin 
takipçisi, seciyesinde şecaat ve 
basireti harmanlamış aziz milletin 
inşa ettiği bir devlet geleneğinin 
son halkası olduğunu vurgulayan 
Şentop, şunları kaydetti: 

“Bu gelenekte, vazife söz konusu 
olduğunda fedâ-yı can etmek  
bir kazanç meselesi değil, 
bir kıvanç ve şeref vesilesidir. 
Malazgirt Ovası’nda, 
Miryokefalon’da, Kosova’da, 
İstanbul surları  
önünde, Mohaç’ta, Preveze’de, 
Büyük Taarruz’da, Beşparmak 
Dağları’nda, terörle mücadele 
yürütülen her karış vatan 
parçasında sergilenen 
kahramanlık işte bu ruh halinin 
eseridir. Mikyası ve şartları farklı 
olsa da 15 Temmuz gecesi şafak 
sökene kadar aziz milletimizin 
ortaya koyduğu direniş bu 
kahramanlık geleneğinin tabii 
bir devamıdır. Bu geleneğin son 
halkası ise Karabağ’ı işgalden 
azat etmek için verilen vatan 
muharebesinde şehadete 
yükselen vatan evlatlarıdır. 
Cenabıhak, cümlesini cennetiyle, 
bizleri de şefaatleri ve hatıralarına 
sadakatle müşerref kılsın.”

Mustafa Şentop, 15 Temmuz’un 
aziz milletin gurur ve şuur tablosu 
olarak tarihteki yerini aldığının 
altını çizerek, o gece hain darbe 
girişimine karşı mücadele veren 
herkesi minnetle andı ve tebrik 
etti.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Türkiye, güvenliğini, 

mevcudiyetini ve 
istikbalini tehlikeye 

sokacak hiçbir dayatmayı 
kabul etmeyecek; 

tarihin en zorlu 
çağlarında ve en zorlu 
coğrafyalarda yaptığı 

gibi yeniden insanlığın 
beklediği adalet ve umut 

merkezi olma vasfını 
koruyacaktır.”
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TBMM Başkanı Şentop Meclis 
Şeref Holü’nde gerçekleşen 
serginin açılışında yaptığı 

konuşmada, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde hedef alınan 
en önemli kurumlardan birinin 
TBMM olduğunu vurguladı.

Darbecilerin hesaplarını 
sembolik mekân ve hedeflere 
göre yaptığına işaret eden 
Şentop, “Darbeciler, dünyanın 
hiçbir yerinde doğrudan halkla 
çatışmak istemezler. Çünkü 
darbe zaten meşruiyet zemini 
olmayan bir harekettir. 

Halkı da karşılarına alarak bu 
meşruiyeti olmayan hareketi 
daha da zayıflatmak istemezler. 

Ama darbeciler 15 Temmuz’da 
doğrudan halkı hedef alarak 
hareket etti. 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
kapsamında Mecliste “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” 
düzenlendi.

15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ
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Milleti hedef gözeterek ateş 
ettiler.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
darbe girişiminde TBMM, 
Cumhurbaşkanı ve Külliye’nin 
hedef alındığını anımsatarak 
bu olayların darbecilerin milleti 
temsil eden kurumlara karşı 
nasıl büyük bir kin içerisinde 
olduklarını gösterdiğini belirtti.

TBMM’ye üç bomba atıldığını 
hatırlatan Şentop, 15 Temmuz 
darbe girişiminin, milletin bizzat 
kendisini ve iradesini hedef 
alan büyük bir ihanet hareketi 
olduğunu söyledi.

Milleti ve milletin temsil 
makamlarını hedef alan 
hain saldırının unutulmaması 
gerektiğini dile getiren Meclis 
Başkanı Şentop, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Bence 15 Temmuz’un bastırılması 
çok daha önemli, çok daha 
büyük destansı bir harekettir. 
Çünkü tarihimiz boyunca 
Sultan Abdülaziz döneminden 
beri darbelere maruz kalmış, 
siyasi iktidarların darbelerle 
değiştirildiği bir ülkeyiz. 

Tarihimizde bir başbakan, iki 
bakanın idam edildiği bir darbe 
hatırası var. 

Dolayısıyla böyle bir tarihî 
süreçten gelen ülkemizin, 
milletimizin 15 Temmuz’da 
gerçekleşen bu hain teşebbüsü 
bastırması çok önemli bir 
hadisedir. 

15 Temmuz, darbelerle oluşan 
tarihî dönemin kapatıldığının 
tescil edildiği bir gecedir. 

Bu yönüyle 15 Temmuz’un 
bastırılmasına çok net bir şekilde 
halk hareketi diyebiliriz. Böyle 
bir hareket dünya tarihinde de 

yoktur. Çünkü halk hareketleri 
dünya tarihinde hep siyasi 
iktidarlara karşı gelişmiştir; 
hükümeti değiştirmek, kralı 
indirmek gibi... 

15 Temmuz’da ilk defa anayasal 
düzeni korumak, kendi seçmiş 
oldukları temsilcilerin yönettiği  
bir yönetim şeklini muhafaza 
etmek için halk hareketi 
gerçekleşmiştir.”

Şentop, 15 Temmuz’un devlet ve 
milletin bütünleştiği zaman neleri 
yapabileceğini açıkça gösteren 
bir hareket olduğunu belirtti.
Olayın uluslararası boyutlarına 
da dikkati çeken Şentop, 
“Türkiye’ye biçilen uluslararası 
bir aktör pozisyonu vardı. O 
pozisyona Türkiye’yi uydurmak 
için gerçekleştirilmiş bir hareketti 
bu. Türkiye buna uymayacağını, 
kendi alanını ve yerini bizzat 
kendisinin belirleyeceğini o gece 
göstermiştir.” dedi.

Mustafa Şentop, 15 Temmuz’da 
yaşanan olayların hatırasını 
tekrar yaşatmak için sergiyi 
düzenlediklerini ifade ederek 
bir daha böyle hatıraların 
yaşanmamasını temenni etti. 
Şentop, fotoğraf sergisini 
gezdikten sonra bombalanan 
yere çiçek bıraktı.

Sergi açılışına AK PARTİ Grup 
Başkanı İsmet Yılmaz, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu ile birlikte 
bazı milletvekilleri ve Meclis 
bürokratları da katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
15 TEMMUZ MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 15 Temmuz darbe 
girişiminin 6’ncı yılı ve Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 
sosyal medya hesabından mesaj 
paylaştı.

Şentop, paylaşımında 
şunları kaydetti: “Tarihi 
boyunca bağımsızlığına leke 
sürdürmeyen, şanlı Bayrağımızı 
yere düşürmeyen, vatanına 
canı pahasına sahip çıkan aziz 
milletimizin yaktığı demokrasi 
meşalesi geleceğimizi 
aydınlatmaya devam edecek, 
bu destan, nesilden nesile 
anlatılacaktır.

İman aydınlığının zulmün 
karanlığına galip çıktığı o gece, 
şehadete yükselen bütün 
vatan evlatlarını minnet ve 
şükranla anıyor, 251 şehidimize 
Cenabıhak’tan rahmet, 
gazilerimize uzun ve sağlıklı 
ömürler diliyorum.”
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Trabzon Üniversitesinin 
ev sahipliğinde Mahmut 
Goloğlu Kültür Merkezi’nde 

“İnsan Hakları Boyutuyla 
15 Temmuz” konulu panel 
düzenlendi. Panele, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri 
katılırken, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, katılımcılara video 
mesajla seslendi. 

Yaklaşık 150 yıllık demokrasi 
tarihindeki darbelerin ve henüz 
tazeliğini koruyan 15 Temmuz 
travmasının her yönüyle 
konuşulmasına, farklı açılardan ele 
alınmasına ve yaraların sarılmasına 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Şentop, “İçinde bulunduğumuz 
zamanlarda, esasen konuşulmasını 
bile zül addettiğim millet iradesinin 

katli anlamına gelen darbeleri 
ve hassaten 15 Temmuz’u her 
yönüyle konuşmak ve neticeler 
çıkartmak, gelecek nesillere nasıl 
bir Türkiye bırakmak istediğimizle 
doğrudan ilişkilidir.” diye konuştu.

Mustafa Şentop, bu sebeple 
bu meseleye kafa yoran, 
değerlendirme yapan ve ortaya 
çıkacak güzel fikirlerle millete 
ışık tutacak her görüşün ifade 
edilmesini ve sonuçlarının 
insanlarla paylaşılmasını çok 
önemli ve kıymetli bulduğunun 
altını çizerek, düzenlenen panel 

ve sergi için başta Trabzon 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin 
Aşıkkutlu ve emeği geçenlere 
şükranlarını sundu.

15 Temmuz gecesinde, darbelerin 
yıkıcı etkisinden bizar olmuş bir 
milletin evlatlarının, iradesine sahip 
çıkmak için canhıraş vaziyette 
sokağa çıkıp canını feda eden 
insanların, 251 şehit ve 2 bin 
190 gazinin kahramanlıklarının 
fotoğraflara yansıyan halinin 
sergilenmeye ve görülmeye 
değer olduğunu dile getiren 
Şentop, “Her bir karesinde millî 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
7 Temmuz’da Trabzon 
Üniversitesinin ev 
sahipliğinde Mahmut 
Goloğlu Kültür Merkezinde 
organize edilen, “İnsan 
Hakları Boyutuyla 15 
Temmuz” konulu panel ve 
sergide katılımcılara video 
mesajla seslendi.

“İNSAN HAKLARI BOYUTUYLA  
15 TEMMUZ” PANELİ

Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun yönettiği, "İnsan 
Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panelde avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut konuşma yaptı.
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bütünlüğümüzün izleri olan 
ve vatan için serden geçen 
kahramanların, kahramanlıklarının 
yer aldığı bu sergi ve panel 
vesilesiyle bütün şehitlerimize 
Cenabıhak’tan rahmet diliyorum, 
mekânları cennet, makamları alî 
olsun; gazilerimizi de saygı ve 
minnetle anıyor, her birine sağlıklı 
ve huzurlu bir ömür diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, son 
150 yıllık Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihine bakıldığında 
özellikle son 60 yıllık tarihin en 
öne çıkan özelliklerinden birini 
de maalesef ki askerî darbelerin 
oluşturduğunun görüleceğini 
kaydederek, şu değerlendirmede 
bulundu: “Tarihimizde neredeyse 
her 10 yılda bir gerçekleşen 
darbelerle milletten kopuk 
asker, sivil elitler iş birliği yaparak, 
toplumu kendi istek ve çıkarlarına 
göre şekillendirmeye çalışmış, 
kurumlar vasıtasıyla da kendi 
vesayetlerini sürekli kılmaya 
uğraşmışlardır. Hatta bu zihniyet, 
bir başbakan ve iki bakan idam 
ederek, katlederek bizlere utanç 
dolu bir tarih bırakmışlardır. 2000’li 
yıllardan itibaren değişen dünya 
şartlarında ve mesafe alınan 
demokratik devlet yapısında 
vesayetçi zihniyet gerilemiş, ancak 
maalesef bitmemiştir. 2016’da ‘Artık 
ülkede darbe olmaz.’ düşüncesi 
hâkim olsa da kökü dışarıda olan 
yabancı istihbarat örgütlerinin 
maşası bir yapının ordu içinde 
yuvalanan asker görünümlü 
militanları vasıtasıyla darbeye 
kalkışması, esasen bugün itibarıyla 
bir askerî darbe girişiminden 
ziyade, bir terör örgütünün devleti 
ele geçirme çabası olarak da 
okunmalıdır.”

“Toplumu yukarıdan aşağıya, 
halka rağmen halkçı zihniyetiyle 
inşa etmeye çalışan asker, elit 
sivil bürokratik bir yapı bu ülkede 
her zaman mevcut olmuştur.” 

ifadelerini kullanan Şentop, şöyle 
devam etti:  “Bu sebeple aynı 
acılar ve aynı yerinde saymalar, 
hatta devleti on yıllarca geri 
düşüren darbelerden kurtulmak 
için herkes üzerine düşen vazifeyi 
tam olarak yapmalıdır. Seçimler, 
millet iradesini amir kılmak için 
vardır. Anayasa, kanunlar ve 
devletimizin kurumları, bin yıllık 
devlet geleneğimizde yerli 
yerindedir. Seçimle işbaşına gelen 
ve 20 yıldır girdiği her seçimden 
milletin teveccühüne mazhar 
olmuş bir Cumhurbaşkanı’na karşı 
sandıkta zafer kazanamayanlar, 
hileyle ve sinsice örgütlenmiş 
bir yapı vasıtasıyla millî iradeye 
son verme cüretine kapıldılar 
ve bu millet de onlara gereken 
dersi verdi. 15 Temmuz 2016’da 
genç yaşlı, kadın erkek, 7’den 
70’e, milletimizin bedenini ve 
ruhunu ortaya koyduğu millî irade, 
darbelerin karanlığını aydınlığa 
dönüştürdü.”

TBMM Başkanı Şentop,  
15 Temmuz darbe teşebbüsü 
gecesine ilişkin şu görüşleri 
paylaştı:

 “15 Temmuz darbe teşebbüsü 
gecesi, Amerika’daki sahipleri 
tarafından dizayn edilmiş, devletin 

kılcal damarlarına sirayet etmiş 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
milletimizin istiklalini ve istikbalini 
dış mihraklara peşkeş çektiği, 
devletimizi teslim almaya cüret 
ettiği gecedir. Vatanımıza, harim-i 
ismetimize kasteden, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın şahsında 
Cumhurbaşkanlığını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini hedef 
alan, millî iradeyi yok etmek 
isteyen hainlerin darbe girişimidir. 
Önceki bütün darbelerde, 
darbeleri yapan askerlerin 
bizzat ortada olduğu, hatta 
hazırladıkları darbe metinlerini 
bile kendilerinin okuduğu 
darbelerden, sinsi ve yüzünü 
gösteremeyecek kadar korkak 
darbecilere tanık olduğumuz 
gecedir. Millî Mücadele’de 
küllerinden doğan, bir lokma 
ekmeği olmadan bağımsızlığı 
için savaşmış ve zafere erişmiş 
milletimizin sarsılmaz istiklal iradesi 
karşısında menfur emellerini 
gerçekleştiremeden mağlup 
olmuş hainlere bu millet gereken 
dersi vermiştir.” İnsan hakları 
boyutuyla 15 Temmuz paneli 
çerçevesinde dile getirilecek 
fikirlerin, aziz milletin vakarına 
yakışır destanına ayrı bir derinlik 
katacağına inandığını belirten 
Şentop, toplantıdan çıkacak 
fikirlerin, neticelerin milletin zihin 
dünyasına hayırlar getirmesini 
temenni etti.

Meclis Başkanı Şentop, 15 Temmuz 
Afişleri Sergisi’nin şehitlere ve 
gazilere ahde vefa gereği, onları 
hiçbir zaman unutmayacaklarının 
bir ifadesi olarak halkın, gençlerin 
idrakine sunulması gerektiğini 
vurgulayarak, “Tekrar şehitlerimize 
Cenabıhak’tan rahmet, gazilerimize 
uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 
Milletimizin bahtı açıktır, geleceği 
parlaktır. İdeallerimize, millet 
iradesine, demokrasiye sahip 
çıkma kararlılığımız tamdır ve 
katidir. Allah’ın yardım ve inayeti 
milletimizle beraber olsun.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 
“15 Temmuz 2016’da 

genç yaşlı, kadın erkek, 
7’den 70’e, milletimizin 

bedenini ve ruhunu 
ortaya koyduğu millî 

irade, darbelerin 
karanlığını aydınlığa 

dönüştürdü.”
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“Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin (TBMM) çalışma 
usul ve esaslarını düzenleyen 

TBMM İçtüzüğünün ‘Meclis 
araştırma komisyonu ve yetkileri’ 
başlıklı 105’inci maddesinde 
‘Meclis araştırmasının yürütülmesi 
görevi, genel hükümlere göre 
seçilecek bir özel komisyona 
verilir. Bu komisyonun üye adedi, 
çalışma süresi ve gerektiğinde 
Ankara dışında da çalışabileceği 
hususu Meclis Başkanı’nın teklifi 
ile Genel Kurulca tespit edilir. 
Araştırmasını üç ay içinde 
bitiremeyen komisyona bir aylık 
kesin süre verilir. 

Komisyon bu süre sonunda da 
çalışmasını tamamlayamadığı 
takdirde süre bitiminden itibaren 
on beş gün içinde araştırmanın 
tamamlanmaması nedenleri veya 
o ana kadar varılan sonuçlar 
üzerinde Genel Kurulda görüşme 
açılır. Genel Kurul bu görüşme 
ile yetinebileceği gibi yeni bir 
komisyon da kurabilir.’ hükmü yer 
almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde bir 
önceki yasama döneminde 
yani 01.11.2015 - 24.06.2018 
tarihlerini kapsayan 26’ncı 
yasama dönemi içerisinde, 

Bazı basın yayın 
organlarında, bir önceki 
yasama döneminde 
kurulan ve kamuoyunda 
15 Temmuz Araştırma 
Komisyonu olarak 
bilinen Meclis Araştırma 
Komisyonu tarafından 
hazırlanan rapor taslağı 
hakkında çıkan haber 
ve yazılara istinaden, bir 
açıklama yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur.

TBMM BAŞKANLIĞINDAN  
FETÖ'NÜN DARBE 
GİRİŞİMİNİ ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU 
RAPORU'NA İLİŞKİN 
AÇIKLAMA
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TBMM Genel Kurulunda alınan 
26 Temmuz 2016 tarihli kararla 
‘Fethullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 
Tarihli Darbe Girişimi ile Bu 
Terör Örgütünün Faaliyetlerinin 
Tüm Yönleriyle Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu’ (15 
Temmuz Araştırma Komisyonu) 
kurulmuştur.

15 Temmuz Araştırma Komisyonu 
çalışmalarına 4 Ekim 2016 
tarihinde başlamıştır. TBMM 
İçtüzüğünün yukarıda yer verilen 
105’inci maddesi uyarınca 
bir aylık ek süre almadığı 
için, söz konusu Araştırma 
Komisyonunun çalışmaları 4 
Ocak 2017 tarihinde hukuken 
sona ermiştir. Buna karşın anılan 
Komisyon tarafından süresi 
içerisinde TBMM Başkanlığına bir 
rapor sunulmadığı gibi, 105’inci 
maddede öngörüldüğü şekilde 
Komisyonun, çalışmalarını süresi 
içerisinde tamamlamamasının 
nedenleri ve o ana kadar varılan 
sonuçlar üzerinde Genel Kurulda 
görüşme açılması yoluna da 
gidilmemiştir. 

Bununla birlikte adı geçen 
Komisyon tarafından hazırlandığı 
belirtilen ve bazı haberler ile 
internet sitelerinde resmine yer 
verilen rapor taslağı, 12 Temmuz 
2017 tarihinde Komisyon Başkanı 
tarafından bir üst yazıyla TBMM 
Başkanlığına sunulmuştur. 
Ancak, Komisyonun Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup bazı 
üyeleri (İzmir Milletvekili Aytun 
Çıray, İstanbul Milletvekilleri 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Aykut 
Erdoğdu ve Zeynel Emre) 
tarafından TBMM Başkanlığına 
sunulan 14 Temmuz 2017 tarihli 
yazıyla, ‘kendilerine görüşlerini 
bildirmeleri için gönderilen taslak 
rapor ile TBMM Başkanlığına 
sunulan raporun aynı metin 

olmadığı, yapılan değişiklikler ve 
eklemelerin tashih niteliğinde 
düzeltme ve redaksiyonun çok 
ötesinde olduğu, bu nedenle 
raporda yapılan tashih ve 
redaksiyon dışındaki düzeltmeler 
ve eklemelerin rapordan 
çıkarılması gerektiği’ iletilmiş, 
aksi takdirde raporun son hali 
üzerinde ek inceleme ve görüş 
bildirme imkânının kendilerine 
tanınması talep edilmiştir.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı 
tarafından 17 Temmuz 2017 
tarihli yazı ile söz konusu 
Komisyon üyelerinin itirazlarının 
değerlendirilerek gereğinin 
yapılması için 14 Temmuz 
2017 tarihli yazı, Araştırma 
Komisyonuna iletilmiştir. 

Devam eden süreçte, Komisyon 
üyelerinin ‘Komisyonda 
görüşülen metin’ olarak üzerinde 
mutabakat sağladığı, İçtüzük 
hükümlerine uygun olarak 
tüm süreçleri tamamlanmış bir 
Meclis araştırması komisyonu 
raporu, TBMM Başkanlığına 
sunulmamıştır.

Dolayısıyla 26. yasama 
döneminde kurulan 15 Temmuz 
Araştırma Komisyonu tarafından 
İçtüzük’te öngörülen süre 
içerisinde tamamlanarak aynı 
yasama döneminde TBMM 
Başkanlığına sunulan ve 
Komisyon üyelerinin, Komisyonda 
görüşülen metin olarak 
üzerinde mutabık kaldıkları bir 
rapor, diğer bir ifadeyle TBMM 
İçtüzüğü hükümleri gereğince 
hukuken (resmî anlamda) Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu 
niteliğini taşıyan bir rapor 
bulunmamaktadır.

Diğer taraftan TBMM İçtüzüğünün 
77’nci maddesinin ikinci fıkrası 
‘Yasama dönemi başında, 
önceki dönemde verilmiş yazılı 
soru, Meclis araştırması, genel 

görüşme önergeleri … hükümsüz 
sayılır.’ hükmünü içerdiğinden; 
26. yasama döneminin bitip, 
24.06.2018 tarihinde yeni yasama 
döneminin başlamasıyla söz 
konusu Meclis Araştırması 
hükümsüz hale gelmiştir. 

Diğer bir ifadeyle 26. yasama 
döneminin tamamlanmasıyla 
birlikte, TBMM Genel Kurulunun 
26 Temmuz 2016 tarihli kararına 
istinaden Fethullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 
Temmuz 2016 Tarihli Darbe 
Girişimi ile Bu Terör Örgütünün 
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle 
Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Açılan Meclis Araştırması 
hakkında resmî herhangi bir işlem 
yapabilme imkânı kalmamıştır.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 
27. yasama döneminde TBMM 
İçtüzüğünün 77’nci maddesi 
uyarınca hükümsüz hale gelen 
söz konusu Meclis Araştırmasına 
ilişkin olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca, 26. 
yasama döneminde yaşanılan 
süreçlerin açıklanması dışında, 
yapılabilecek yeni bir hukuki 
işlem bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu Araştırma 
Komisyonunun faaliyetlerine 
ilişkin en önemli bilgi kaynağını 
teşkil eden Komisyon 
tutanaklarına, bu kapsamda 
Komisyonda yapılan tartışmalara, 
milletvekilleri veya Komisyona 
davet edilen kişiler tarafından 
serdedilen görüşlere aşağıdaki 
internet adresi üzerinden 
kamuoyunun erişebilmesi 
mümkün bulunmaktadır.”

https://www5.tbmm.gov.tr//
develop/owa/komisyon_tutanaklari.
tutanaklar?pKomKod=1021&pDonem= 
26&pYasamaYili=2
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TBMM Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gerçek ve 

en büyük koruyucusunun bizatihi 
Türk milletinin kendisi olduğunu 
söyledi.

Bilgiç, Meclis Tören Salonu’nda 
yapılan panelin açılış 
konuşmasında, FETÖ’nün yaptığı 
15 Temmuz darbe teşebbüsünde 
hayatını kaybedenleri rahmet 
ve minnetle gazileri ise saygı ve 
şükranla andığını dile getirdi.

Milletin 15 Temmuz’da tek 
yürek olduğunu ve darbecilere 
gereken cevabı verdiğini 
belirten Bilgiç, darbe girişimi 
gecesi yapılan fedakârlıkların 
unutulmayacağını ifade etti.

Gazi Meclisin 15 Temmuz’da 
bombalandığını anımsatan 
Bilgiç, “İçinden çıktığı topluma, 
ekmeğini yediği, suyunu içtiği 
memleketine, vatandaşı olduğu 
devletine karşı tarihte hasım 
olduğumuz ve savaştığımız 
devletlerden dahi görmediğimiz 
türde böylesine büyük bir 
düşmanlık sergilemek, insanın 
muhakeme sınırlarını aşıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin 
en kara gecesini 15 Temmuz’da 
yaşamıştır.” diye konuştu.

Türkiye’nin siyasi tarihinin 
darbeler tarihi olarak anıldığını 
söyleyen Bilgiç, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Ülkemizde 
ordunun siyasete müdahalesi 
çok partili siyasi hayatımızın trajik 
bir gerçeği olmuştur. Türkiye’de 
darbenin ve darbecilerin asıl 
amacının hukuku ve halk iradesini 
tahakküm altına almak olduğu 
görülecektir. 

15 Temmuz sadece iktidarı ele 
geçirmek amacıyla girişilen bir 
kalkışma değil, aynı zamanda 
ülkemizi parçalamak ve işgaline 
zemin hazırlamak için oluşturulan 
hain bir terörist saldırıydı. Türk 
milleti, siyasi iktidarı gayrimeşru 
yollarla ele geçirmek isteyenlere 
karşı korumak ve kendi meşru 
temsilcilerinin arkasında durmak 
konusunda bir an bile tereddüt 
göstermeyeceğini kanıtlamıştır. 
Artık şu kesin olarak bilinmektedir 
ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek 
ve en büyük koruyucusu bizatihi 
Türk milletinin kendisidir.”

Panelin oturum başkanı Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Necdet Ünüvar ise Türkiye 
tarihinin pek çok darbe girişimine 
tanık olduğunu belirterek, milletin 
darbelerden büyük bir ders 
çıkardığını ifade etti.

15 Temmuz’u diğer darbelerden 
ayıran en önemli özelliğin, 
milletin darbeye direnmesi 
olduğunun altını çizen Ünüvar, 
“Darbelerin her birisinden millet 
çok önemli dersler çıkardı.  
15 Temmuz’u darbeler tarihinde 
en önemli noktaya taşıyan 
hadise milletimizin topyekûn 
direnmesi ve ‘Bu ülkeyi size 
bırakmayacağız.’ haykırışıdır.” 
dedi.

Panele Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesinden Prof. Dr. 
Hamit Emrah Beriş, Ankara 
Üniversitesinden Prof. Dr. Taşansu 
Türker, Hürriyet gazetesinin 
Ankara Temsilcisi Hande Fırat 
ve Hürriyet gazetesi yazarı 
Abdulkadir Selvi konuşmacı 
olarak katıldı.

15 TEMMUZ 
PANELİ
15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında 
TBMM’de, “15 Temmuz 
Paneli” düzenlendi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kurban Bayramı 
dolayısıyla Meclis Tören 

Salonunda kabul ettiği personelin 
bayram tebriklerini kabul etti. 

Şentop, bayramlaşmaya 
gelen çocuklara hediyeler 

verdi. Bayramlaşmada, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da hazır bulundu.

Bayramlaşmaya Meclis 
personelin yanı sıra, Koruma 
Müdürlüğünde görevli polisler 
de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis 
personeli ile bayramlaşma 
töreninin ardından gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı.

TBMM Hazırlık Komisyonunun, 
İstanbul’da polise yumruklu 
saldırıda bulunan DBP Diyarbakır 
Milletvekili Salihe Aydeniz’in 
dokunulmazlığının kaldırılması 
yönünde karar verdiği 
hatırlatılarak değerlendirmesi 
sorulan Şentop, her şeyin, milletin 
gözü önünde cereyan ettiğini 
söyledi.

Dokunulmazlık müessesesinin, 
milletvekillerinin şahsını korumak, 
milletvekillerine suç işleme 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramlaşmaya 
gelen çocuklara hediyeler verdi.

TBMM’DE BAYRAMLAŞMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM 
Tören Salonu’nda Meclis personeli ile bayramlaştı.
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kolaylığı veya özgürlüğü 
tanımak için getirilmediğini 
dile getiren Mustafa Şentop, 
“Dokunulmazlık müessesesi 
yasama, parlamento faaliyetlerini 
korumak için var. Parlamentoda 
daha özgür tartışma yapabilmek 
ve oylamalar başta olmak 
üzere faaliyetlerin aksamasını 
engellemek için getirilmiş. 
Sürekli de değil; parlamenterlik, 
milletvekilliği bittikten sonra zaten 
dokunulmazlığı da kalkmış oluyor 
ve bu süre içerisinde zaman 
aşımı işlemiyor.” diye konuştu.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına 
dair de bir müessese olduğuna 
işaret eden Meclis Başkanı Şentop, 
“Bazı suçlar bakımından ve bu 
şekilde bir prosedür içerisinde 
Genel Kurulca dokunulmazlığın 
kaldırılması suretiyle yargılamanın 
önünün açılması müessesesi de 
var. Burada tabii, suçların ağırlığı 
vesaire gibi hususlar da dikkate 
alınıyor.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Aydeniz’in, 
asayişi, düzeni, güvenliği 
sağlamakla görevli bir polise karşı 
davranışı ve fiili olduğunu, bunun 
kamuoyunda infial uyandırdığını 
vurguladı.

Konuyla ilgili sürecin başlatıldığını 
hatırlatan Şentop, “Daha sonra 
benzer, yani güvenlik görevlilerine 
karşı, eylemlerden oluşan 
dosyaların bulunduğunu ve 
bunların birlikte değerlendirildiğini 
görüyoruz. Her şey milletimizin 
gözü önünde; herkesin tavrının, 
tutumunun milletçe takip 
edildiğini biliyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Hazırlık Komisyonunun, Aydeniz’in 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin raporunu 18 Temmuz’da 
sunacağını söyleyen Mustafa 
Şentop, “Karma Komisyonun da 
toplantı için 22 Temmuz’da bir 
planlaması var. Çünkü Karma 

Komisyon, Meclis tatildeyken de 
çalışmak için izin istemişti. Genel 
Kurulda da bu kabul edilmişti. Bu 
süreç devam edecek.” bilgisini 
paylaştı.

Meclis Başkanı Şentop, öldürülen 
PKK’lı teröristle fotoğrafları basına 
yansıyan ve TBMM tarafından 
yasama dokunulmazlığı kaldırılan 
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra 
Güzel’in devamsızlığı hatırlatılarak, 
“Başkanlık Divanı’nı bu konuyla ilgili 
toplayacak mısınız?” sorusunu da 
yanıtladı.

Bu konuda TBMM İçtüzüğüne 
göre bir sürecin bulunduğuna 
işaret eden Şentop, şöyle 
konuştu:“Önce devamsızlıklar ile 
ilgili bir tespit yapılıyor. Daha sonra 
bu tespitler ilgili milletvekillerine 
bildiriliyor. Onların itirazları 
olması halinde bu itirazların da 
değerlendirileceği ve bu konuya 
yönelik yapılacak işlemlerle 
ilgili karar almak üzere Başkanlık 
Divanı toplanıyor. Şimdi o süreç 
içerisindeyiz. Şüphesiz bunu 
çok yanlış buluyorum. Devamla 
ilgili tartışmalar bir yana, ama bir 
milletvekilinin sürekli devamsızlık 
halini içerecek şekilde bir tavırda 
olması, hiç devam etmemesi ve 
bu şekilde de milletvekili özlük 
haklarından yararlanması beni 
rahatsız ediyor. Bunu çok açık 
söyleyeyim. Dokunulmazlığın 
kaldırılmasıyla ilgili bir durum 

söz konusuydu. Milletvekilliğinin 
düşürülmesi ancak kesin hükümle 
olabilecek bir şey. Yargılama 
devam edecekti. Meclise devam 
etmemek suretiyle milletvekili 
özlük haklarından yararlanmak çok 
yanlış, bunu çok açıkça yapmak 
yanlış bir şey. Bu bakımdan bu 
süreç İçtüzük’te görülen süreler 
dikkate alınmak suretiyle devam 
edecek.”

TBMM Başkanı Şentop, son 
dönemde sağlık çalışanlarına 
karşı şiddetin önlenemediği 
ifade edilerek, buna karşı ne 
yapılması gerektiğinin sorulması 
üzerine, mayıs ayı sonunda sağlık 
çalışanlarına yönelik eylemlerin 
tutuklama nedeni sayıldığı ve 
cezaların artırılacağı yönünde 
kanuni düzenleme yapıldığını 
anımsattı. Bu konuda ciddi 
bir hassasiyetin kamuoyunda 
oluşmasını beklediğini ifade eden 
Şentop, “Biz sadece sağlığımızı 
değil, kendi canımızı emanet 
ediyoruz hekimlere. Üzerine de 
büyük bir kararlılıkla gidiliyor, 
gidilecek. Şüphesiz sadece 
cezalarla olacak bir husus değil. 
Yapılabilecek başka bir şey 
varsa, biz her zaman -eminim ki 
parlamentodaki arkadaşlarımız da 
dahil- gereken her adımı atmak, 
bu olayları, vakaları sonlandıracak 
adımları atmak için kararlılık 
içerisindeyiz. Bunu destekliyoruz 
her zaman.” diye konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, mesajında şu 
ifadelere yer verdi:

“Aziz Vatandaşlarım,

Kardeşlik, yardımlaşma ve 
dayanışma ruhu taşıyan, birlik 
ve beraberlik duygularını daha 
yoğun hissettiğimiz güzel 
zamanlardan olan bir Kurban 
Bayramı’na daha ulaştık.

Bizlere sorumluluk sahibi insan 
olduğumuzu hatırlatan, ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimizi de görüp 
gözetmemizi telkin ve tavsiye 
eden bu güzel bayramı,  
Kurban Bayramınızı tebrik 
ediyorum.

Bizleri sağlıkla, huzur ve  
mutlulukla bir bayrama daha 
eriştirdiği için Cenabıhakk’a hamd 
ediyorum.

Değerli Vatandaşlarım, 

Kelime manası ‘Allah’a yaklaşmak’ 
anlamına gelen ‘kurban’ İslam 
âlemi için büyük bir lütuf ve 
rahmet günüdür.

Allah rızası için maddi fedakârlık 
yaparak  manevi iklime vesile 
olma gayesi taşıyan kurban, 
insanoğlunun kendisine verilen 
nimetleri başkalarıyla paylaştığı, 
Allah’a olan şükran borcunu yerine 
getirme hazzı yaşadığı özel bir 
ibadettir.

Büyük bir şuurla eda edilen 
‘kurban’ hem dinî, hem dünyevi 
mana ve hikmetler ihtiva eden, 
insanlık tarihi kadar kadim bir 
ibadettir.

‘Sosyal adaletin’ tesisinde 
önemli katkıları olan kurban 
ibadeti, toplumun her ferdine, 
dayanışma ruhuyla tıpkı bir okul 
gibi öğretici olur. Bu mübarek 
bayram günlerinin, kurbanla 
gelen sevincin, milletimizin huzur 
ve mutluluğunu artırmaya vesile 
olmasını temenni ediyorum.

Salgın sonrası kurban ibadetlerini 
hac farizasıyla taçlandıran 
vatandaşlarımızın, ibadetlerinin 
kabulünü, sağlık ve esenlikle 
ailelerine kavuşmalarını temenni 
ediyorum. İnsanlığın, bütün 
bayramların aziz dönemler 
olduğunu idrak ettiği, şiddetten 
uzak, sevgiye yakın, savaştan ârî 
olarak barışa doğru yol almasını 
ümit ediyorum.

Milletimizin infak gayesiyle ifa 
ettiği kurban ibadetinin kabulünü 
Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.

Şehit ailelerimiz başta olmak 
üzere, ülkemizin güvenliği için 
görev başında olan askerlerimizin, 
polislerimizin, bütün güvenlik 
güçlerimizin, canlarımızı emanet 
ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın, 
bayram günü vazifeleri başında 
olan bütün çalışanlarımızın, 
yurt içinde ve yurt dışında 
yaşayan bütün milletimizin ve 
İslam âleminin mübarek Kurban 
Bayramı’nı canıgönülden kutluyor, 
bu bereketli günlerin bütün 
insanlığa hayırlar getirmesini 
Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kurban 
Bayramı dolayısıyla bir 
tebrik mesajı yayımladı.

KURBAN 
BAYRAMI
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Namazın ardından 
cami çıkışında basın 
mensuplarına açıklama 

yapan Şentop, Türk milletinin 
ve İslam coğrafyasının Kurban 
Bayramı’nı tebrik etti.

Bayramın İslam dünyası için 
dirilişe vesile olmasını, insanlık 
için de hayırlar getirmesini niyaz 
eden Şentop, “Bizim dinimizde, 
kültürümüzde iki büyük bayram 
var. Bunlardan en büyüğü bu 
bayram. 

Esasen hac bu bayram günlerinde 
gerçekleşiyor. Arife günü Arafat’ta 
vakfe vardı. Bugün de haccın 
diğer menâsikini yerine getiriyor 
hacılarımız. Onların duaları da 
hem ülkemizin, milletimizin iyiliği, 
huzuru, refahı, istikrarı, barışı için 
hem de insanlığın iyiliği için. Bizim 
dualarımız da onların dualarıyla 
beraber kabul olunan dualar 
arasında olsun.” ifadesini kullandı.

Ülke içinde ve dışında milletin 
huzuru ve vatanın müdafaası 
için vazifede bulunan güvenlik 
güçlerinin de bayramını tebrik 
eden Şentop, “Yine şehit 
ailelerimizin, gazilerimizin, 

onların yakınlarının bayramlarını 
tebrik ediyorum. Cenabıhak 
bütün şehitlerimize, vefat eden 
gazilerimize de rahmet eylesin. 
Bu bayramda da onların daima 
hatırımızda olduklarını ifade etmek 
ve anmak isterim.” dedi.

Şentop, sağlıkla afiyetle huzurla ve 
barış içerisinde nice bayramlara 
erişmeyi temenni etti.

Şentop’a bayram namazında, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Şentop ve beraberindekiler 
açıklamanın ardından baklava 
ve lokum ikram ederek  basın 
mensuplarıyla bayramlaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BAYRAM 
NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Kurban 
Bayramı namazını 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nde kıldı.
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TBMM Başkanı Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
bayramların öneminden söz 

etti.

Dünyada ekonomide, iktisatta, 
uluslararası ilişkilerde ve devlet 
yönetimlerinde yeni ittifaklar 
kurulduğunu ifade eden Şentop, 
böyle bir dönemde Türkiye’yi 
güçlendirme ve büyütme 
hedefinin en önemli hususların 
başında geldiğini vurguladı.

Mustafa Şentop, amaçlarının 
millet olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederek, devlet-
millet bütünleşmesini sağlayarak, 
Türkiye’yi bölgesinde, dünyada 
sözü dinlenen, kararı merak 
edilen bir devlet haline getirmek 
olduğunu ifade etti.

Dünyada 20. yüzyılda kurulan 
düzenin yavaş yavaş çöktüğünün 
altını çizen Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“20. yüzyılda kurulan düzen 
felsefe olarak çöktü, paradigma 
bitti, iflas etti. Şimdi o çöküşün 
tamamlanması bekleniyor. 
Uluslararası sistem, Birleşmiş 
Milletlerden (BM) birçok 
ittifaklara kadar, dünya barışını 

sağlamak için kuruldular 
ama bunu yapamadılar, 
gerçekleştiremediler.

BM, işte en son hemen 
yakınımızda Rusya-Ukrayna 
savaşında hiçbir tesir 
gösteremedi; esamisi bile yok. 
Çünkü beş ülke var biliyorsunuz. 
Bunlardan bir tanesi alınacak 
karara itiraz etti mi BM’den karar 
çıkmıyor. Bu ülkelerden bir tanesi 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP TEKİRDAĞ’DA 
BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI
Bayramı geçirmek üzere 
10 Temmuz’da Tekirdağ’a 
giden Şentop, Valilik 
tarafından Rumeli 
İskelesi’nde düzenlenen 
programda, protokol 
üyeleri ve vatandaşlarla 
bayramlaştı.
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de Rusya, o çatışmanın, savaşın 
tarafı. Dolayısıyla kendi aleyhine 
bir kararın çıkmasına müsaade 
etmiyor. Veto ediyor ve BM 
tamamen işlevsiz kalıyor.”

TBMM Başkanı Şentop, 
uluslararası ilişkiler alanında, 
uluslararası alanda kurulmuş 
yapıların, anlayışların değişmeye 
başlamasıyla ortaya yeni yeni 
anlayışların çıktığını dile getirdi.

“Soğuk Savaş” yıllarında uzun süre 
NATO’ya uzak kalan, girmeyen 
İsveç ve Finlandiya’nın şimdi 
NATO’ya girmek istediğini 
anımsatan Şentop, “Biliyorsunuz 
hatta uluslararası ilişkilerde de 
‘Finlandiyalaşma’ diye bir tabir 
var. Nedir o?  İşte, yanındaki 
büyük, güçlü bir ülkenin 
politikalarına doğrudan karşı 
çıkmamak suretiyle uluslararası 
ilişkiler kurmak falan. Buna dikkat 
ederek yaşamış ve soğuk savaş 
döneminde NATO’ya girmeyi de 
düşünmemiş, şimdi düşünüyor. 
Niye? Çünkü yeni bir dünya 
kuruluyor. Uluslararası hukuk 
alanında, ekonomide, iktisatta 
yeni bir dünya kuruluyor.” 
şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, yeni kurulan 
dünya düzeni içerisinde 

Türkiye’nin kendi başına 
hareket edebilecek, uluslararası 
etkilerden, başka ülkelerin 
yönlendirmelerinden uzak 
kalabilecek, kendi politikalarını 
her alanda kurabilecek, 
sürdürebilecek bir hale gelmesini 
istediklerini belirtti.

Güçlü Türkiye oluşturma hedefiyle 
çalışıldığına dikkati çeken 
Şentop, şunları kaydetti: “Bizim 
Millî Mücadele dönemindeki 
tabirle tam istiklal haline Türkiye’yi 
kavuşturmak. Birincisi, güçlü bir 
Türkiye. İkincisi de tam istiklale 
sahip kendi başına politikalar 
üreten bir Türkiye. Bunun 
maliyetleri var tabii ki. Yani 
uluslararası sistem, bütün ülkelerin 
her alanda kendi kontrolünde 
olmasını istiyor. Bunun dışına 
çıkmaya çalıştığınız takdirde size 
bazı zorluklar çıkartıyor şüphesiz, 
ama içinde kalmanın zorlukları 
da daha büyük. İstedikleri zaman 
kontrol ettikleri bir ekonomi, 
istedikleri zaman kontrol ettikleri 
bir uluslararası politika olursa 
bunun başka maliyetleri var. Biz 
tam istiklalle her alanda kendi 
politikalarımızı, kendimizin ürettiği 
uluslararası sistemin tesirlerinden 
azade bir yapı oluşturmaya 
çalışıyoruz.

Önce güçlü Türkiye bunu 
sağlayacak, buna temel olacak. 
Tam istiklale sahip bir Türkiye… 
Bunun mücadelesini veriyoruz. 
Tam da bunun zamanındayız. 
Dünya yeniden kuruluyor, yeni 
kurulan dünyada Türkiye’nin 
bu şekilde tam bağımsız ve 
güçlü bir Türkiye olarak var 
olmasını arzu ediyoruz. Tabii bu 
bir taraftan fiziken çalışmakla 
oluyor, bir taraftan da manen 
dua etmek, istemek, bir araya 
gelmek, birbirimize sahip çıkmak, 
birbirimizi desteklemek, bu 
ideallere gönül vermekle oluyor. 
İşte bugünler bu maneviyatın 
yüksek olduğu günler, onun 
için dua ediyoruz. Cenabıhak 
milletimizi, devletimizi güçlü ve 
payidar kılsın. Bu tam bağımsızlık 
idealine yaklaşmak için, 
milletimizin gayretleriyle en kısa 
zamanda bizi muvaffak kılsın.”

Şentop, konuşmasının ardından 
Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma 
Komutanlığının bayramlaşma 
törenlerine katıldı.

Şentop, daha sonra, Zübeyde 
Hanım Huzurevinde yaşlıların 
bayramını kutladı, Zübeyde 
Hanım Çocukevindeki çocuklara 
hediye dağıttı.

TBMM Başkanı Şentop: 
“Dünya yeniden 

kuruluyor, yeni kurulan 
dünyada Türkiye’nin bu 

şekilde tam bağımsız 
ve güçlü bir Türkiye 

olarak var olmasını arzu 
ediyoruz.”
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Şentop’a Vali Aziz Yıldırım, 
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Çiğdem Koncagül, Tekirdağ 
Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Osman Kılıç, Tekirdağ 
Emniyet Müdürü Mehmet Hakan 
Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı 
Harun Kaya ve Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel 
de eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
Tekirdağ’da Bayramlaşma 
Programları ile Keşkek 
Şenliği’ne Katıldı

Mustafa Şentop, ilk olarak 
Tekirdağ’daki Dr. İsmail Fehmi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanesini 
ziyaret ederek burada bazı 
hastalar ve sağlık çalışanlarının 
bayramını kutladı.

Ardından Süleymanpaşa 
ilçesine bağlı Yağcı ve Banarlı 
Mahallelerine giden Şentop, 
mahalle sakinleriyle bayramlaştı, 
bir süre sohbet etti.

Şentop, Yağcı Mahallesi’nde 
yaptığı konuşmada, dünyanın zor 
bir dönemden geçtiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki 
savaşın sürdüğünü belirten 
Şentop, “Bu savaşa önce kimse 
ihtimal vermiyordu, sonradan, 
başladıktan kısa bir süre içinde 
biteceğini düşünmeye başladı 
herkes ama... Sadece Ukrayna-
Rusya arasında da değil, dünyada 
böyle çatışmaların, savaşların 
artabileceği bir döneme doğru 
gidiyoruz maalesef.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, dünyadaki 
gelişmeleri göz önüne alarak 
Türkiye’nin önümüzdeki döneme 
hazır olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye açısından iki önemli 
hususun bulunduğunu anlatan 
Şentop, şunları kaydetti:

“Birisi Türkiye’yi her bakımdan 
güçlü kılmak, güçlü ve büyük 
Türkiye haline getirmek. 
İkincisi de dünyadaki sistemin 
bozulduğu, yeni bir sistem 
arayışlarının meydana geldiği 
bugünlerde Türkiye’yi sadece 
kendi başına hareket edebilir 
şekilde, Millî Mücadele 
döneminin sloganı olan ‘tam 
istiklal’ sloganıyla uluslararası 
ilişkilerde, hukukta, ekonomide 
kendi başına hareket edebilecek 
bir güçle ‘tam istiklal’ içinde 

tutabilmek. Bunun bize birtakım 
dezavantajları da oluyor elbette, 
ama belki böyle bir yapı içinde 
kalmanın başka dezavantajları 
da olacak zaman içinde. Onun 
için Türkiye’yi müstakil bir halde 
tutabilmek, Cumhurbaşkanımızın 
‘kendi göbeğimizi kendimiz 
keseriz’ dediği şeyi bir politika 
olarak benimsemek önemli.

Bunun sıkıntılarını Avrupa 
ülkeleri bilhassa yaşıyor birçok 
alanda, başta enerji olmak 
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üzere. Ama Türkiye çok büyük 
zorlukların üstesinden geldi. 
Bundan yaklaşık 100 yıl önce 
biz, vatan topraklarının önemli 
bir kısmı işgal altıdayken, hiçbir 
gücümüz, imkânımız yokken, 
50 yıl devam eden savaşlardan 
sonra tamamen ekonomik olarak 
bitmiş bir vaziyetteyken büyük 
bir mücadele verdik. Hakikaten 
vatanımızın bağımsızlığını 
ve istiklalini sağladık. Zor 
dönemler yaşadık ama bunların 
üstesinden geldik hep beraber. 
Bu dönemleri de daha büyük 
bir Türkiye hedefine ulaşmak 
suretiyle aşacağız.”

Daha sonra Süleymanpaşa 
Belediyesince Karacakılavuz 
Mahallesi’nde düzenlenen 
“Keşkek Şenliği”nin açılışına katılan 
Şentop, kazandan doldurduğu 
keşkeği protokol üyelerine ikram 
etti.

Şentop, ardından dibekte 
buğday dövdü.

TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada,  
“3. Geleneksel Keşkek Şenliği”nin 
hayırlı olmasını diledi.

Covid-19 salgınına ilişkin hasta 
sayılarında artış olduğuna dikkati 
çeken Şentop, “Yavaş yavaş 

salgın şartları iyileşiyor diyorduk. 
Fakat biliyorsunuz yine sayıca 
artış var. Her ne kadar hastalığın 
seyri biraz hafif gitse de yine de 
bulaşma sayısında artış var. Bu 
nedenle hassasiyetlerimizi öne 
çıkarmak, mesafe ve hijyene 
dikkat etmek, mümkünse toplu 
ve kapalı alanlarda maske 
kullanmak gibi hususlara riayet 
etmekte fayda var. Çok zor iki yıl 
geçirdik. Bir daha o günleri Allah 
göstermesin.” diye konuştu.

Şentop, bölgenin, yörenin, 
kendine mahsus mahallî pek çok 
güzelliği olduğunu ifade etti.

Bunlardan birinin de keşkek 
olduğunu aktaran Meclis Başkanı 
Şentop, “2011 yılında UNESCO, 
dünya somut olmayan kültürel 
mirasına dahil etmişti keşkeği. 
Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin 
başında da Karacakılavuz geliyor. 
Zor, vakit ve sabır isteyen bir 
yemek. Güzel yapmak da 
ayrıca hüner gerektiriyor. Ama 

Karacakılavuz’daki kardeşlerimizin 
dostlarımızın bunu en iyi 
yapanlardan olduklarını, bu 
konuda hüner gösterdiklerini 
biliyoruz.” dedi.

Şentop, Karacakılavuz’da coğrafi 
işaret almış dimi dokumalarının 

da bulunduğunu anlatarak, 
şöyle devam etti: “Bunların 
tanıtımı için gayret göstermeliyiz. 
Günümüzde yavaş yavaş  
mahallî özelliklerin, sanatların, 
el yapımı ürünlerin veya somut 
olmayan kültürel değerlerin  
daha geniş anlamda öne 
çıkabilmesine imkân sağlayan 
gelişmeler var. Bilhassa 
teknolojinin gelişmesiyle beraber, 
iletişimle ilgili kaydedilen 
gelişmeler bunu kolaylaştırıyor. 
Özellikle Tekirdağımız birçok 
özel, tüm dünyaya sunabilecek 
yerel değerler, ürünler üretiyor. 
Bunların tanıtımı için daha fazla 
gayret göstermeliyiz. Keşkek 
Festivali de bunlardan birisi.”

TBMM Başkanı Şentop, şenliğe 
katılanların Kurban Bayramı’nı 
kutladı.

Yöresel ürünlerin satışa 
sunulduğu ve halk oyunları 
ekibinin gösteri yaptığı şenliğe 
katılanlara keşkek ikram edildi.
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Toplantının açılışında 
konuşan Şentop, üç ülke 
arasındaki ilişkilerin herhangi 

bir üç ülke arasındaki ilişkiler gibi 
olmadığını belirterek, bunun 
kardeşlik bağı, ortak tarih, ortak 
kültür ve ortak din ile sürekli 
beslenerek ve güçlenerek pek az 
millet ve ülkenin ulaşabileceği bir 
seviyeye geldiğini söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve 
Pakistan’ın, İslam dünyasının 
en büyük demokrasilerinden 
üçü olarak ön plana çıktığını 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
bugün üç ülkenin halklarının 

kalplerinin her zamankinden 
daha yakın bir şekilde attığını dile 
getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, üç 
ülke arasındaki köklü ilişkileri 
tanımlarken “dostluk ve kardeşlik” 
ifadelerinin dahi yetersiz kaldığını 
kaydederek, “Bizler sevinci 
ortak, kederi ortak, mutluluğu 
ortak milletleriz. Ülkelerimiz ve 
halklarımız arasındaki müstesna 
ilişkiler, zor zamanlarda ve 
millî davalarımızda birbirimize 
verdiğimiz destekle kendini 
tam anlamıyla ispat da etmiş 
ilişkilerdir.” dedi.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE PAKİSTAN 
ÜÇLÜ MECLİS BAŞKANLARI 
İKİNCİ TOPLANTISI
TBMM’nin ev sahipliğinde 
21 Temmuz’da 
düzenlenen Türkiye, 
Azerbaycan ve Pakistan 
Üçlü Meclis Başkanları 
İkinci Toplantısı, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Sahiba Gafarova 
ve Pakistan Millî Meclis 
Başkanı Asad Kaiser’in 
katılımıyla İstanbul’da bir 
otelde yapıldı.
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Tarihin akışının değişmeye 
başladığı günlerden geçildiğini 
dile getiren Şentop, savaşlar, 
çatışmalar, katliamlarla geçen 
20. yüzyılın siyasi, hukuki 
ve ekonomik dengelerinin 
bozulduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, bu dönemin 
istikrarsızlıklarına çözüm üretmek 
üzere ortaya çıkan kurumların 
işlev göremez hale geldiğini 
aktararak, “Uluslararası kurumlar 
ve tezleri, bütün bir dünya 
ve insanlık için iddia ettikleri 
barış, asgari refah ve insanca 
yaşama şartlarını üretemediler. 
Çifte standartla hareket etme 
hastalığına düçar olan bu 
kurumların sahte çıkışları artık 
çok daha göze batar hale geldi. 
Bazı ülkelere Birleşmiş Milletler 
kararlarına uymadıkları için 
müdahale edilirken, onlarca 
Birleşmiş Milletler kararını 
tanımayan, dünya ile alay 

edercesine bu kararları ihlal eden 
ülkelere kimse sesini çıkarmadı. 
Bu tür çifte standartlı yaklaşımlar 
uluslararası kuruluşların ve 
platformların güvenilirliğini 
aşındırmış ve sonunda 
tüketmiştir.” diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu durumu 
“Dünya beşten büyüktür.” itirazıyla 
ifade ettiğine dikkati çekerek, 
“Şimdi karşı karşıya olduğumuz 
durum, uluslararası siyasetin 
ve küresel meselelerin ele 
alınmasında mevcut örgütlerin 
dinamik ve hakiki kurumlara 
dönüştürülmesi gerektiği 
gerçeğini bir kez daha gün 
yüzüne çıkarmış, kaygılarımızın 
ve çağrılarımızın haklılığını teyit 
etmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, bu 
noktada Azerbaycan, Pakistan ve 
Türkiye birlikteliğinin her düzeyde 

olduğu gibi parlamentolar 
düzeyinde de kurulan bu üçlü 
mekanizma ile ortaya çıkmasının, 
salgın sonrası dönemde yeniden 
inşa edilecek küresel sistemin 
hak, adalet, insaniyet ve hürriyet 
ölçüleriyle bütün insanlığa fayda 
sağlayacak şekilde yazılmasına, 
âleme yeni bir nizamın mümkün 
olduğunun gösterilmesine 
hizmet edeceğini söyledi.

Azerbaycan, Pakistan ve 
Türkiye’nin hak, adalet, insaniyet 
ve hürriyet için söyleyecek ve 
insanlığın dertlerine derman 
olacak çok sözünün olduğunu 
belirten Şentop, uluslararası 
güvenlik, refah ve huzurun temini 
noktasında yükümlülüklerini 
üstlenen ve bunu layıkıyla yerine 
getirme gayretindeki ülkelerin 
birlikteliğinin sadece bölgenin 
değil bütün dünyanın güvenlik 
ve istikrarına her daim katkı 
sağlayacağını ifade etti.
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Asya kıtasının küresel siyaset ve 
ekonomide yükselen güç olması 
sebebiyle 21. yüzyılın “Asya Yüzyılı” 
olarak adlandırıldığını belirten 
Şentop, dünyanın jeopolitik ve 
ekonomik ağırlık merkezinin hızla 
Asya’ya doğru kaydığını, Asya 
kıtasının her bölgesinde etkileyici 
bir kalkınma ve gelişim süreçleri 
yaşandığını anlattı.

Meclis Başkanı Şentop, Asya 
ve Avrupa kıtalarının ayrılmaz 
bir parçası olan Türkiye’nin de 
kendi içinde ve büyük Avrasya 
coğrafyasında sürmekte olan 
kapsamlı dönüşüme uygun bir 
şekilde “Yeniden Asya” inisiyatifi 
ile “Asya Yüzyılı”nı karşıladığını 
aktardı.

Türkiye’nin mevcut siyasi ve 
ekonomik kurumsal taahhütlerini 
dikkate alarak, Asya genelinde 
ortaya çıkan çok yönlü 
dinamizmden daha iyi ve verimli 
biçimde yararlanmayı ve buna 
katkı sağlamayı amaçladığını 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
“Türkiye olarak Asya’ya sadece 
siyaset ve güvenlik eksenli 
bir zaviyeden bakmıyoruz. 
Ekonomik, kültürel ve sosyal 
ilişkilerin güçlendirilmesine 
de fevkalade ehemmiyet 
gösteriyoruz.” diye konuştu.

Şentop, Modern İpek Yolu’nun 
canlandırılmasının bölgelerin 
refahı ve kalkınmasına ciddi 
ivme kazandıracağını belirterek, 
şunları kaydetti: “Bu meyanda 
yürüttüğümüz ‘Orta Koridor 
Girişimi’ ile yaptığımız ulaşım ve 
enerji iletim hattı yatırımları ile bu 
girişimde ciddi bir rol oynuyoruz. 
Önemli bir tecrübe edindik. 
Zengezur Koridoru’nun açılması 
ile bu alanda hepimiz için daha 
birçok eşsiz fırsat ortaya çıkacak. 
Bizler de ülkelerimiz arasında 
kardeşliğe, tarihî ve kültürel 
bağlara, karşılıklı saygı ve güvene 
dayalı mevcut güçlü bağlarımızı 

sürdürdüğümüz sürece, ulaşım, 
ticaret, enerji, eğitim, sosyal ve 
kültürel alanlardaki birlikteliğimizi 
geliştirdiğimiz sürece, 
halklarımız arasındaki kardeşlik 
münasebetlerini daha da 
derinleştirdiğimiz sürece, gelişen 
Asya’nın dünya sahnesinde 
önde gelen üç ülkesi olarak 
yükseleceğiz. Yoksulu, yetimi, 
garibi, haklıyı önceleyen hakiki 
medeniyeti de bütün dünyaya 
tanıtacağız. 

Diğer taraftan ortak ve somut 
bir uluslararası eylem gerektiren 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam 
düşmanlığı ve nefret söyleminin 
dünya çapındaki tehdit edici 
yükselişine karşı Batı’nın riyakâr 
politikaları değil, ancak ve ancak 
bizim gibi insanı merkeze alan bir 
medeniyetin güçlü ve haklı sesi 
karşı durabilecektir.”

Bütün dünyanın derin, hatta 
kronik hale gelmiş bir mülteci krizi 
ile karşı karşıya olduğuna dikkati 
çeken Şentop, “Mülteci krizi 
ancak ve ancak bu durumun ana 
sebepleriyle mücadele etmekle 
çözülebilir. 

Böyle bir mücadelenin 
samimiyetle yürütülmesi her bir 
mültecinin hayat hakkının, bütün 
dünyadaki bütün insanların hayat 
hakkı kadar değerli olduğunun 
bilincine ve inancına sahip bir 
medeniyetin temsilcilerinin 
öncülüğüyle mümkündür.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, bugün bu 
göç dalgalarının ortaya çıkmasına 
sebep olan, başka ülkelerdeki 
insanca yaşanabilecek 
şartları ortadan kaldırmaktan 
çekinmeyen, insanlara sadece 
çıkarlarıyla örtüştüğü sürece 
değer veren bütün devletlerin 
de artık bu veballerinin 
sorumluluğunu üstlenmesi, 
bedelini karşılaması ve külfetini 
paylaşması gerektiğini vurguladı.

Bunların yanında, mültecileri 
dahi tenlerinin rengi, gözlerinin 
şekli, evlerinin coğrafi konumu, 
müziklerinin tonuna göre 
ayıran Batı toplumunda İslam 
düşmanlığının, ırkçılığın ve 
ayrımcılığın şiddetlendiğine de 
şahit olduklarını aktaran Şentop, 
yeni teknolojilerin de katkısıyla 
sahte bilgilendirme, yanlış 
bilgilendirme ve yalan haberlerle 
bu toplumsal hastalıkların daha 
da yayıldığını, şiddetinin arttığını 
kaydetti.

Şentop ne mültecileri ayırdıklarını 
ne de ayrımcılığa ve inanca 
dayalı zulümlere sessiz 
kaldıklarını belirterek, “Bunun 
için uluslararası toplumun hem 
İslam ve Müslüman düşmanlığına 
karşı, hem de dezenformasyon, 
mezenformasyon ve yalan 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 

Türkiye, Azerbaycan 
ve Pakistan Üçlü 

Meclis Başkanları 
Toplantısı’nın bundan 

sonraki dönemde de 
aynı ehemmiyet ve 

kararlılıkla yapılmaya 
devam edeceğini 

belirterek, “Bizler, bir 
oldukça, şiddetin ve 

terörizmin karşısında 
çok daha dik duracağız. 

Ayrımcılık ve İslam 
düşmanlığını çok 
daha net şekilde 

reddedeceğiz.” dedi.
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haberlerle mücadelede somut 
adımlar atması gerektiğine 
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, 
Azerbaycan ve Pakistan Üçlü 
Meclis Başkanları Toplantısı 
bugün olduğu gibi, bundan 
sonraki dönemde de aynı 
ehemmiyet ve kararlılıkla 
yapılmaya devam edecektir. 
Bizler bir oldukça, şiddetin ve 
terörizmin karşısında çok daha 
dik duracağız. 

Ayrımcılık ve İslam düşmanlığını 
çok daha net şekilde 
reddedeceğiz. Karabağ 
meselesinde tesis edilen 
adalet, Cammu ve Keşmir 
meselesinde de inşa edilecek, 
uluslararası hukuk temelinde 
ve Keşmir halkının beklentileri 
doğrultusunda Pakistan’ın haklı 
davası da çözüme kavuşacaktır. 
Kıbrıs meselesinde adil, 
sürdürülebilir, gerçekçi ve 
karşılıklı olarak kabul edilebilir bir 
çözüm, Ege ve Doğu Akdeniz’de 
ise uluslararası hukuka uygun bir 
yaklaşım bizlerin sesinin çok daha 

ortak ve gür şekilde çıkması ile 
mümkün olacaktır.”

FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi tüm 
terör örgütlerine ve bunların 
uzantılarına karşı ortak çabalarının 
terörün önünde çok daha 
mukavemetli bir duvar olarak 
yükseleceğini vurgulayan Şentop, 
“Bizler birbirlerini gördüklerinde 
yüzleri gülen insanlar olarak, 
bugün münferit menfaatlerimiz 
için değil tam tersine, kardeşlik 
için, birbirinin derdine derman 
olmak için, birbirinin yüzünü 
güldürmek için, birbirine yarenlik, 
dostluk edebilmek için bir araya 
geldik. Çünkü bizler hakiki, 
samimi, ezelî ve ebedî dostlarız, 
birbirimize karşı kardeşten de 
öteyiz, üç ülke, biriz ve beraberiz. 
Türkiye, bölgelerimizde güvenlik 

ve istikrarın tesisine ihtiyaç 
duyulan her hadisede dost ve 
kardeşlerinin yanında durmaya 
devam edecektir. Azerbaycan ve 
Pakistan ile el ele, omuz omuza 
beraberce hareket edecektir.” 
şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, Azerbaycan ve 
Pakistan’a 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin arkasındaki FETÖ terör 
örgütüyle mücadeleye verdikleri 
destek için teşekkür etti.

Toplantıda, Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Sahiba Gafarova 
ve Pakistan Millî Meclis Başkanı 
Asad Kaiser de birer konuşma 
yaptı.

Konuşmaların ardından 
katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
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TÜRKİYE, 
AZERBAYCAN VE 
PAKİSTAN MECLİS 
BAŞKANLARI 
İSTANBUL 
BEYANNAMESİ’Nİ 
İMZALADI 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye, 
Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları tarafından 
imzalanan İstanbul Beyannamesi’ne ilişkin, “Müşterek 
gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolar 
arası iş birliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize 
önemli faydalar getireceğine ve somut projelere hayat 
vereceğine olan inancım sonsuzdur.” dedi.

Türkiye,  
Azerbaycan ve  
Pakistan Üçlü  
Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı’nda kabul edilen 
İstanbul Beyannamesi üç 
ülkenin Meclis Başkanları 
tarafından imzalandı. 

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 
Üçlü Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı’nda kabul edilen 
İstanbul Beyannamesi metni şu 
şekilde: 

“Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 
Üçlü Meclis Başkanları İkinci 

Toplantısı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı zatıalileri  
Mustafa Şentop’un daveti üzerine 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti  
Millî Meclis Başkanı zatıalileri 
Sahiba Gafarova ve  
Pakistan Millî Meclisi Başkanı 
zatıalileri Raca Pervez Eşref’in 
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katılımlarıyla 21 Temmuz 
2022 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir.

Meclis Başkanları,

 Ɇ Ülkeleri arasında kardeşliğe, 
tarihî ve kültürel bağlara, 
karşılıklı saygı ve güvene 
dayalı mevcut güçlü bağların 
altını çizerek,

 Ɇ Türkiye Cumhuriyeti, 
Azerbaycan Cumhuriyeti  
ve Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Meclis Başkanları tarafından 
27 Temmuz 2021 tarihinde 
imzalanan ve parlamentolar 
arası diyalog için iş birliğini 
daha da güçlendiren  
Bakü Deklarasyonu’nu 
hatırlatarak,

 Ɇ Devletleri ve milletleri 
arasındaki mevcut ilişkileri 
derinleştirmek için üç ülke 
arasındaki parlamenter 
diyaloğu ve iş birliğini daha 
da geliştirme konusundaki 
kararlılıklarını yeniden teyit 
ederek,

 Ɇ Güvenlik tehditlerinin genel 
küresel barış ve istikrar 
üzerinde yarattığı çok  
boyutlu dalgalanmanın altını 
çizerek,

 Ɇ Uluslararası ihtilafları 
çözmenin tek yolu olarak 
hukukun üstünlüğünün yanı 
sıra diplomasi, diyalog ve 
iş birliğinin öneminin altını 
çizerek,

 Ɇ Bölgesel istikrarın, güvenliğin 
ve refahın artırılması için 
Türkiye, Azerbaycan ve 
Pakistan arasındaki kapsamlı 
iş birliğinin önemini 
vurgulayarak,

 Ɇ Ülkelerinin bölgesel ve 
küresel barış, istikrar ve 
kalkınmaya önemli katkılarını 
kabul ederek,

 Ɇ Türkiye, Azerbaycan 
ve Pakistan Üçlü Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı’na 
ev sahipliği yaptığı için 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
şükranlarını ifade ederek,

 Ɇ Üç ülkenin kardeş halklarını 
yakınlaştırmak için ikili ve 
çok taraflı parlamentolar 
arası diyalog ve iş birliğini 
geliştirmeye devam etme 
taahhütlerinin altını çizmiş,

 Ɇ Türkiye, Azerbaycan ve 
Pakistan arasında ortak 
çıkarları ilgilendiren tüm 
konularda üçlü iş birliğinin 
güçlendirilmesinin önemini 
kaydetmiş,

 Ɇ Özellikle bölgesel bağlantılılık, 
ulaşım, ticaret, enerji, halklar 
arası münasebetler, eğitime, 
sosyal ve kültürel değişim ve 
turizme katkıda bulunacak 
alanlarda iş birliğini daha 
da genişletmeye kararlı 
olduklarını ifade etmiş,

 Ɇ Ortak tarih, kültür ve 
medeniyet bağlarının 
güçlendirilmesini ve bu 
amaçla çok yönlü ortaklaşa 
faaliyetlerin gerekliliğini 
vurgulamış,

 Ɇ Ortak çıkarları ilgilendiren 
bölgesel ve küresel 
meselelerin ele alınmasında 
parlamenter diplomasiyi 
kullanmada mutabık  
kalmış,

 Ɇ Uluslararası parlamenter 
kuruluşlar bünyesinde üç 
kardeş ülkenin ortak tavır 
benimsemesinin öneminin 
altını çizmiş,

 Ɇ Devletlerinin bağımsızlık, 
egemenlik, toprak bütünlüğü 
ve uluslararası kabul görmüş 
sınırlarının dokunulmazlığına 
karşılıklı saygılarını ve kati 
desteklerini yeniden teyit 
etmiş,

 Ɇ Halklarının, devletlerinin 
ve bölgelerinin huzurunu, 
refahını ve istikrarını 
baltalayan terörizmin tüm 
biçim ve tezahürleriyle 
mücadele etme konusundaki 
ortak kararlılıklarını yinelemiş,

 Ɇ Yanı sıra FETÖ, PKK/YPG 
ve DEAŞ gibi tüm terör 
örgütlerine ve bunların 
uzantılarına karşı ortak çaba 
gösterilmesi gerektiğini 
hatırlatmış,

 Ɇ Uluslararası toplumu, menşe 
ülkelerdeki mülteci krizinin 
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ana nedenleriyle mücadele 
etmek için ortak eylemlerde 
bulunmaya, etkili önlemler 
almaya ve düzensiz göç 
akışlarının sürdürülebilir 
bir şekilde önlenmesi 
amacıyla menşe ülkelerde 
asgari ekonomik, politik 
ve sosyal yaşam koşullarını 
sağlamaya yönelik politikalar 
geliştirmeye davet etmiş,

 Ɇ Uluslararası toplumu, kronik 
mülteci krizinin oluşturduğu 

zor durumu hafifletmek için 
külfet ve sorumluluğu adil 
bir şekilde paylaşmaya ve 
yerinden edilmiş kişilerin 
güvenli, gönüllü ve onurlu 
bir şekilde geri dönüşüne 
yönelik çabalarında ev 
sahibi ve geçiş ülkelerini 
desteklemeye çağırmış,

 Ɇ İnsan ticareti ve göçmen 
kaçakçılığıyla mücadelede 
iş birliğinin artırılmasının 
gerekliliğini vurgulamış,

 Ɇ Ortak ve somut bir 
uluslararası eylem gerektiren 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
İslamofobi ve nefret 
söyleminin dünya çapındaki 
tehdit edici yükselişine ilişkin 
endişelerini vurgulamış,

 Ɇ Yeni çığır açan teknolojilerin; 
kitleleri yanlış yönlendirmek, 
toplumsal gerilimler 
yaratmak, nefret suçlarını ve 
ayrımcılığı körüklemek için 
kullanılan mezenformasyon, 
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dezenformasyon ve yalan 
haberlerin yayılmasına yol 
açan yeni bir medya ortamı 
yarattığını endişeyle not 
etmiş,

 Ɇ Uluslararası parlamenter 
kuruluşlardan 
mezenformasyon, 
dezenformasyon ve 
yalan haber tehditlerini 
gündemlerine almalarını 
ve bu tehditlerle mücadele 
için uluslararası standart 
ve mekanizmaların 
oluşturulmasında aktif rol 
almalarını talep etmiş,

 Ɇ Kıbrıs meselesinin adil, 
sürdürülebilir, gerçekçi ve 
karşılıklı olarak kabul edilen 
bir çözümünü ve ayrıca 
Ege ve Doğu Akdeniz’deki 
meselelerin uluslararası hukuk 
temelinde hakkaniyete uygun 
çözümünü desteklemeyi 
kararlaştırmış,

 Ɇ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile parlamentolar arası 
diyaloğu sürdürme ve 
ilerletme konusundaki 
niyetlerini beyan etmiş,

 Ɇ Azerbaycan’ın kurtarılmış 
topraklarının yeniden inşası 
ve rehabilitasyonuna ve 
devletlerin egemenliği, 
toprak bütünlüğü ve 
sınırlarının dokunulmazlığının 
karşılıklı olarak tanınması ve 
saygı gösterilmesi temelinde 
Güney Kafkasya’da iyi 
komşuluk ilişkilerinin tesisi için 
verdikleri desteği tekrarlamış 
ve bu çerçevede Azerbaycan 
Cumhuriyeti tarafından teklif 
edilen beş temel prensibi 
memnuniyetle karşılamış,

 Ɇ Cammu-Keşmir ihtilafına ilişkin 
prensipli duruşlarını yinelemiş 
ve söz konusu ihtilafın ilgili 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi kararları ve Cammu-
Keşmir halkının isteklerine 
uygun olarak adil ve barışçıl 
bir çözüme kavuşturulması 
yönündeki desteklerini 
kararlaştırmış,

 Ɇ Türkiye, Azerbaycan ve 
Pakistan hükûmetlerine, 
müşterek menfaatlerin her 
alanında hâlihazırda var 
olan iş birliğini güçlendirme 
çabalarına verdikleri desteği 
yeniden teyit etmiş,

 Ɇ Bir sonraki üçlü toplantıyı 
İslamabad’da 2023’te karşılıklı 
olarak mutabık kalınan 
tarihlerde yapmayı kabul 
etmişlerdir.”

TBMM Başkanı Şentop, 
beyannameyi okuduktan sonra 
yaptığı değerlendirmede, 
İstanbul Beyannamesi’nin üçlü 
meclis başkanları platformu 
altındaki ortak faaliyetleri 
açısından yapıcı ve yol gösterici 
bir adım olacağına inandığını 
söyledi.

Beyannamenin hayırlı olmasını 
dileyen Şentop, “Ülkelerimiz 
arasındaki dostluk ve kardeşlik 
paydasını da tamamladığımız, 
tanımladığımız bu köklü  
ilişkilerin halklarımızın saadet, 
keder ve kader algısının bir 
olmasının 21. asırda ne kadar 
nadir ve kıymetli bir duygu 
olduğunu bir kez daha altını 
çizmek isterim. 

Ezelî ve ebedî dostlar olarak 
yüz yüze gelindiğinde birbirine 
samimiyetle tebessüm eden 
halklarımız ülkelerimizin 
istikbali bakımından en büyük 
teminatımızdır.” diye konuştu.

Şentop, Üçlü Meclis Başkanları 
Toplantısı’nın uluslararası 
platformlarda müşterek çıkarların 
desteklenmesi açısından önem 

arz ettiği gibi, halkların arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine de hizmet 
edeceğini dile getirdi.

Geçen yıl Azerbaycan’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirdikleri 
ilk toplantı sonucunda Bakü 
Beyannamesi’ni imzaladıklarını 
hatırlatan Mustafa Şentop, 
“Geçen süreçte Bakü 
Beyannamesi’nde ilan ettiğimiz 
iradenin hayata geçirilebilmesi 
ve üçlü mekanizmanın 
kurumsallaşması için çeşitli 
adımlar attık. 

Bugün bu iradeyi yeniden 
beyan ettik. Önümüzdeki yıl 
İslamabad’da buluşuncaya kadar 
imzalamış olduğumuz İstanbul 
Beyannamesi çerçevesinde 
elimizden gelenin çok 
daha fazlasını yapacağımıza 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye Azerbaycan ve 
Pakistan’ın, bölgelerindeki istikrar, 
refah ve güvenlik ortamına büyük 
katkılar sunmuş üç kardeş ülke 
olduğunu ve bundan sonrasında 
da katkı sunmaya devam 
edeceklerini söyledi. Bu anlayışla 
uluslararası parlamenter kuruluşlar 
bünyesinde üç kardeş ülkenin 
ortak tavır benimsemesine 
ve kol kola çalışmasına büyük 
önem atfettiklerini dile getiren 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti: 
“Halklarımızın, devletlerimizin ve 
bölgemizin huzurunu, refahını 
ve istikrarını baltalayan her 
türlü girişimin karşısında el ele 
duracağımızı bugün bir kez daha 
tekrarladık. 

Müşterek gayretlerle 
olgunlaşacak bu girişimimizin 
parlamentolar arası iş birliğini 
daha da zenginleştirerek 
ülkelerimize önemli faydalar 
getireceğine ve somut projelere 
hayat vereceğine olan inancım 
sonsuzdur.”
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Şentop’un konuşmasının 
ardından İstanbul 
Beyannamesi’nin 

imzalanması ve ilan edilmesi 
dolayısıyla üç ülkenin Meclis 
Başkanları bu kez ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Burada da konuşan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, toplantıda önemli 
konuların ele alındığını, iş birliğini 
daha da geliştirmeye yönelik 
fikir alışverişinde bulunduklarını 
söyledi.

Tarihî, kültürel ve beşerî kardeşlik 
zenginliği içinde geçen ilişkilerin 
bugün siyasi olarak da en üst 
düzeylerde bulunduğunu aktaran 
Şentop, şöyle konuştu: 

“Üç ülke arasındaki bu müstesna 
yakınlık millî davalarımızda 
ve zor zamanlarımızda da 
kendini göstermektedir. 
Bugün imzaladığımız İstanbul 
Deklarasyonu’nda Fethullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ), PKK, YPG ve 
DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine 
ve bunların uzantılarına karşı ortak 
çaba gösterilmesi gerektiğinin 
altını çizdik. Ortak ve somut bir 
uluslararası eylem gerektiren 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam 
düşmanlığı ve nefret söyleminin 
dünya çapındaki tehdit edici 
yükselişine ilişkin endişelerimizi 
vurguladık. Uluslararası topluma 

mülteci krizinin ana sebepleriyle 
mücadele etmek için ortak 
eylemlerde bulunma, külfet ve 
sorumluluğu adil bir şekilde 
paylaşma çağrısında bulunduk. 

Kıbrıs meselesinde adil, 
sürdürülebilir, gerçekçi ve 
karşılıksız kabul edilebilir bir 
çözümü desteklediğimizi, Ege ve 
Doğu Akdeniz’de ise uluslararası 
hukuka uygun bir yaklaşımın 
elzem olduğunu vurgularken, 
Azerbaycan’ın kurtarılmış 
topraklarının yeniden inşası ve 
rehabilitasyonuna verdiğimiz 
desteğin ayrıca Cammu-Keşmir 
ihtilafının insani yönünün de 
altını çizdik.” Üçlü parlamentolar 
arası iş birliğinin ülkelere 
ve halklarına büyük faydası 
olacağına inandığını vurgulayan 
Şentop, “Üç ülkenin Meclis 
Başkanları olarak bu yeni girişimin 
kurumsallaşmasının heyecanını 
paylaşıyoruz. Müşterek 
gayretlerle olgunlaştırılacak bu 
girişimin, parlamentolar arası iş 
birliğini daha da zenginleştirecek 
somut projelere hayat vermesini 
de temenni ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Basın toplantısında, Azerbaycan 
Millî Meclis Başkanı Sahiba 
Gafarova ve Pakistan Millî Meclis 
Başkanı Raca Pervez Eşref de 
birer konuşma yaptı.

Pakistan Millî Meclis Başkanı Raca 
Pervez Eşref, toplantıda, karşılıklı 
menfaat alanlarında iş birliğinin 
artırılmasının ele alındığını ve üç 
ülkenin barış, güvenlik, ticaret, 
yatırım, bilim, teknoloji, eğitim 
ve kültür alanlarında iş birliğini 
geliştirmesini öngördüklerini 
ifade ederek, şunları söyledi: 
“Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan 
ile ilişkilerine büyük önem 
atfediyor. Bugünkü etkinlik 
paylaşılan barış ve refah 
hedeflerimizin bir göstergesidir. 
Bu vesileyle şunun altını 
çizmek istiyorum: Biz, Pakistan 
olarak Azerbaycan’a meşru 
davasında, toprak bütünlüğü 
davasında, haksız işgale karşı 
mücadelesinde destek vermeye 
devam edeceğiz. Pakistan, 
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs (KKTC) 
konusundaki perspektifine 
destek vermeye devam edecek. 
Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’ye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları çerçevesinde 
Keşmir davasında kendi 
geleceğini tayin etme hakkını 
destekledikleri için teşekkür 
ederim.” 

Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Sahiba Gafarova da Türkiye’nin 
geçen hafta 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü 
kutladığını anımsatarak, “Türk 
halkı vatanlarının bağımsızlığını ve 

ORTAK BASIN 
TOPLANTISI
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egemenliğini savunmuş, devlet 
ve demokrasisine sahip çıkmıştır. 

Darbe girişimini önlemek için 
canını veren şehitlerimizin aziz 
hatırasını derin saygı ve minnetle 
anıyorum. Azerbaycan halkı ve 
devleti bu hain darbe girişimini 
ilk dakikalardan itibaren şiddetle 
kınamış ve her zaman olduğu 
gibi kardeş Türkiye’nin yanında 
olduğunu göstermiştir.” diye 
konuştu.

Gafarova, şöyle konuştu: 
“Bu platform aynı zamanda 
modern çağda uluslararası iş 
birliğinin önemli bir aracı olan 
parlamenter diplomasinin 
önemli ve değerli rolünü 
vurgulamaktadır. Belirtmeliyim 
ki geçtiğimiz dönemde 
uluslararası parlamenter kuruluşlar 
çerçevesinde ortak faaliyetimiz 
ve etkin iş birliğimiz bu üçlü 
formatın gerekliliğini bir kez daha 
ortaya koymuştur.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINI YANITLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, 
TBMM’nin ev sahipliğinde 
İstanbul’da bir otelde düzenlenen 
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 
Üçlü Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı’nın tamamlanmasının 
ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

Zaho’daki saldırıyla ilgili soruyu 
cevaplandıran Şentop, saldırıda 
vefat edenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye’nin terörle mücadelesini 
uzun zamandır insan hakları ve 
uluslararası hukuk temelinde 
sürdürdüğünü belirten Mustafa 
Şentop, şöyle devam etti:

“Bu hem siyasi hem hukuki 
anlamdaki hassasiyet, Türkiye’nin 

elinde bulunan askerî imkânlar, 
teknolojik imkânlarla da 
yürütülebilir bir hassasiyettir. 

Uzun zamandır takip ediyoruz. 
Türkiye, aranan ve Türkiye’de 
çok büyük katliamlar işlemiş, 
cinayetler işlemiş olan teröristleri 
münferiden tek tek bularak etkisiz 
hale getiriyor veya yargılanmak 
üzere Türkiye’ye getiriyor. 

Dolayısıyla teröristlere karşı insani 
ve hukuki hassasiyetler içerisinde 
yürütülen bir mücadele var ve 
bu mücadeleyi yürütebilecek 
teknolojik kabiliyete de sahip 
Türkiye. 

Dolayısıyla sivillere yönelik böyle 
bir saldırının en başta Türkiye’yi 
rahatsız ettiğini ifade etmek 
isterim. 

Bu konuda zaten Dışişleri 
Bakanlığımızın da açıklaması oldu. 

Bu saldırının mahiyetinin ortaya 
çıkartılması ve faillerinin tespiti 
yönünde Türkiye’nin her türlü 
çabaya ve iş birliğine hazır 
olduğunu Dışişleri Bakanımız da 
ifade etti. 

Ben, tekrar başsağlığı ve 
taziyelerimi iletmek istiyorum.”

Olayın terör saldırısı olduğuna 
yönelik açıklamaların hatırlatılması 
üzerine Şentop, “Çok yüksek bir 
ihtimal zaten. Türkiye’nin bölgede 
teröristlere karşı uluslararası  
hukuk çerçevesinde 
gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetlere gölge düşürmek için 
terör örgütünün, teröristlerin 
yapması, ihtimali yüksek bir 
eylem olarak gözüküyor.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, saldırının 
ardından HDP’nin Meclise 
toplanma çağrısı yapmasına 
ilişkin soruya da “Meclisin 
toplanması, usulü belli. 

Bu tür şeyler daha çok siyasi 
mesajlardır. 

Bugüne kadar teröristlerin, PKK/
YPG terör örgütünün sivillere karşı 
gerçekleştirmiş olduğu  
birçok eylem meydana geldi. 

Bunlarla ilgili Meclisi toplantıya 
çağırmak bir yana herhangi 
olağan bir toplantıda görüş 
beyan etmedikleri gibi, bunu 
kınayan açıklamaları bile 
olmayan arkadaşların bu konuda, 
bu şekilde bir siyasi açıklama 
yapmalarını yanlış ve samimiyetsiz 
buluyorum.” yanıtını verdi.
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın 
Meclis Başkanları, “Üçlü Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı” için 
İstanbul’da bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Sahiba Gafarova ve Pakistan Ulusal 

Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref,  
beraberlerindeki parlamenter 
heyeti ile birlikte 21 Temmuz’da 
Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji 
Merkezini (BAYKAR) ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Millî Meclis  
Başkanı Sahiba Gafarova 

ve Pakistan Ulusal Meclis 
Başkanı Raza Pervez Eşref ile 
beraberlerindeki heyet,  
Özdemir Bayraktar Millî  
Teknoloji Merkezini ziyaret  
etti. 

Ziyaretin anısına Başkanlara 
Bayraktar AKINCI TİHA maketi 
takdim edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, AZERBAYCAN VE PAKİSTAN MECLİS BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE 
BAYKAR’I ZİYARET ETTİ
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN AYASOFYA MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının ikinci 
yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nin ibadete açılışının ikinci yıl dönümü 

dolayısıyla sosyal medya hesabından  
24 Temmuz’da yaptığı paylaşımda, “Bugün, 
milletimizin sabır ve dualarının, kararlı mücadelesinin 
muhteşem bir neticesi olarak Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının sene-i devriyesi.

Binlerce şükür; binlerce teşekkür...” ifadelerini 
kullandı.
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Şentop, yaptığı açıklamada,  
11 Temmuz 1995’te 
Avrupa’nın ortasında, 

Srebrenitsa’da insanlığın büyük 
bir yara aldığını ifade etti.

Yaşanan soykırımda hayatını 
kaybeden 8 bin 372 kişinin acısını 
en derin izleriyle yüreklerinde 

yaşadıklarını vurgulayan Mustafa 
Şentop, şunları kaydetti:

“Evladının, eşinin, kardeşinin 
cenazesine dahi hasret, 
yüreklerindeki kavuşma hayali 
hiç bitmeyen, Bosna’nın 
cesur anneleri… Yetiştirdikleri 
çiçeklerde, yeşerttikleri 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Bosna- 
Hersek’in doğusundaki 
Srebrenitsa’da 1995’te 
bir soykırım yaşandığını 
ifade ederek, “insanlığın 
kaybedildiği günü” asla 
unutmayacaklarını belirtti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
SREBRENİTSA SOYKIRIMININ YIL 
DÖNÜMÜNDE AÇIKLAMA
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bahçelerde, Bosna’nın her karış 
toprağında şehitlerimizin aziz 
hatıralarını yaşatmaya devam 
ediyorlar. Yitirdikleri canlarından 
kalan hatıralara sarılarak 
inançlarının gücüyle mücadele 
ediyorlar.

Evlatlar, eşler, kardeşler, babalar, 
anneler; her evden, her aileden 
soykırımda yitirilen canlar… 
Korunmak için insanlığa sığınan 
masumların katillere teslim 
edildiği, insanlığın kaybedildiği 
bugünü asla unutmayacağız. 

Drina sularında, Mostar 
Köprüsü’nde bedenleri 

sonsuzluğa uğurlanan Müslüman 
kardeşlerimizi, cesetleri yakılarak 
yok edilen bedenleri, 20 yıl sonra 
iki küçük oğlunun bedenlerine 
değil ama sadece bir kol ve 
bir bacağına kavuşan annelerin 
yürek yangınını gelecek nesillere 
anlatmaya devam edeceğiz. 

Aliya İzzetbegoviç’in sözleriyle 
‘Geleceğimizi geçmişimizde 
aramayacağız, kin ve intikam 
peşinde koşmayacağız.’ ‘Fakat 
yapılanları da asla unutmayacağız 
çünkü unutulan soykırım 
tekrarlanır’. Mazlumları ve 
onların dostlarını temin ederiz ki 
dünyaya bu gerçekleri anlatma 

kararlığımız eksilmeyecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Boşnak 
kardeşlerimizin her daim sırtını 
yasladığı duvar olmaya devam 
edecektir.”

TBMM Başkanı Şentop, Bosna’nın 
gözyaşları hiç dinmeyen 
annelerinin, sonsuz merhametli 
yürekleriyle ‘Yeryüzünde hiçbir 
çocuk onların evlatlarının yaşadığı 
acıyı yaşamasın.’ diye dua ettiğini 
belirterek, her bayram Şehitliğe 
koşan, evlatlarıyla cennette 
kavuşacağı günü hasretle 
bekleyen annelere çok şey 
borçlu olunduğunu ifade etti. 

Şentop, bu annelere dünyanın 
hiçbir coğrafyasında böylesi 
acılar yaşanmaması için 
mücadele etme iradesinin borçlu 
olunduğunu vurguladı.

Bugün o annelerin dualarına 
iştirak ettiklerini belirten Şentop, 
şunları kaydetti:

“Yitirdikleri evlatları için Bosna’da 
çiçek bahçeleri yeşerten 
annelerin hürmetine, Allah bugün 
ve gelecekte bir daha hiçbir 
cana böylesi bir acı göstermesin. 

Yeryüzünün huzuru ve esenliği 
için mücadele edenleri muvaffak 
ve muzaffer eylesin. 

Katliama maruz kalan savunmasız 
masum, mazlum şehitleri 
rahmetle anıyor, Boşnak 
kardeşlerime sabır ve başsağlığı 
diliyorum. 

Benliklerine sahip çıkan 
Bosnalıları yok ettiğini düşünen 
zihniyetin, bu acıyla yeni bir 
dirilişin ateşini yakmaya vesile 
olduklarını hatırlatmak istiyorum. 
Srebrenitsa’da yapılan bu katliam 
ve işlenen insanlık suçu, kendini 
medeniyetin beşiği gören 
modern Avrupa’nın öldüğü 
yerdir.”
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Boşnakların 21’inci yüzyılın 
sonlarında Avrupa’nın 
ortasında yaşadığı 

soykırımın unutulmayacağını 
vurgulayan Mustafa Şentop, 
yaşanan bu soykırımın gençlere, 
çocuklara öğretilmesi gereken 
bir insanlık dramı olduğunu 
söyledi.

Bosna-Hersek’in ilk 
Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in, “Ne yaparsanız 
yapın ama soykırımı unutmayın.” 
sözünü özellikle vurgulamak 
istediğini dile getiren Şentop, 
“Bilge Kral, unutulan soykırımın 
tekrarlanacağını söylemiştir. Bu 
hatırlamanın bir anıt ile kalıcı 

hale getirilmesi çok önemli. Bu 
soykırımla ilgili utanması hatta 
hesap vermesi gerekenler 
ödüllendirildi. Bu olay münferit 
bir olay değildir, aslında bir 
zihniyet dünyasını gösteren bir 
paradigmayı, bir dünya anlayışını 
gösteren bir olaydır. “diye 
konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, 
Müslümanlar, Avrupa’nın 
ortasında soykırıma, katliama 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
BAYRAMPAŞA’DAKİ SREBRENİTSA 
BOŞNAK SOYKIRIMI ANITI’NI ZİYARETİ 

Şentop, 12 Temmuz’da Türkiye Bosna Sancak Derneğince 
Bayrampaşa’da düzenlenen bayramlaşma törenine 
katıldı.
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uğrarken Batı’nın kılını 
kıpırdatmadığına işaret 
ederek, şunları kaydetti: “Bu, 
görmeyenlerin de görmesini 
sağlayacak tarihî bir hadisedir. 
Türkiye olarak biz bunu 
hiçbir zaman unutmadık, 
unutmayacağız ve bununla da 
kalmayıp unutturmayacağız 
bütün dünyaya. Boşnak 
kardeşlerimizin Bosna-Hersek’te 
bağımsız hür bir devlet olarak 
yaşayabilecekleri bir ortam için 
Türkiye her zaman destek verdi. 
Bugün 90’lı yılların Türkiye’si 
ve şartları yok. Artık öyle bir 
tabloyu gerçekleştirme ihtimali 
yok. Buna Türkiye müsaade 
etmeyecek, etmez. Türkiye, 
büyük ve güçlü Türkiye olmak 
zorunda, birinci hedefimiz 
bu. Dünyanın şekillendiği bir 
dönemin içerisinden geçiyoruz. 
Bu bakımdan Türkiye’nin 
hem güçlü ve büyük, hem 
de tam istiklale sahip olması 
gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 
sık sık tekrarladığı gibi ‘Kendi 
göbeğimizi kendimiz keseriz.’ 
sözü her alan bakımından 
düşünülmeli. Türkiye, dünyadaki 
bütün mazlumların, yaşadığı 

sıkıntılarda aklına gelen bir 
ülke durumunda. Dünyanın 
yeniden şekillendiği bir 
ortamda, Türkiye’nin bütün bu 
meseleleri dünya gündemine 
taşıması ve Batı’nın bu konudaki 
sorumluluklarını yüzüne karşı 
söylemesi çok önemli.”

Şentop, 27 yıl önce yaşanan 
soykırımda şehit olanlara rahmet 
dileyerek, “Bayrampaşa’da 
Srebrenitsa’daki Boşnak 
soykırımını anlatan heykelin 
yapılmasını çok önemsiyorum. 
Bayrampaşa Belediye Başkanımızı 
tebrik ediyorum.” dedi.

Balkanlardaki Müslüman 
gençlerin ekonomik sebeplerle 
başka ülkelere özellikle Avrupa 
ve Amerika’ya göç ettiğini 
hatırlatan Mustafa Şentop, 

Türkiye’deki hemşehrilerinin 
Balkanlara bu anlamda yardım eli 
uzatması gerektiğini söyledi.

Şentop, Balkanların 
gözetilmesinin önemine dikkati 
çekerek, “Sözle sloganla değil, 
onlara gerçek manada, kalıcı, 
oraların istikbalini gözeten 
yatırımlar yapmalıyız, maddi ve 
manevi olarak.” ifadelerine yer 
verdi.

Konuşmasının ardından TBMM 
Başkanı Şentop, Türkiye Bosna 
Sancak Derneği üyeleriyle 
bayramlaştı,

Şentop, daha sonra Bayrampaşa 
Şehir Parkında, Srebrenitsa’daki 
Boşnak Soykırımı’nın 27’nci yılı 
nedeniyle yapılan anıtı ziyaret 
ederek karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
27 yıl önce Srebrenitsa’daki 
Boşnak soykırımını 
Türkiye’nin hiçbir zaman 
unutmadığını belirterek, 
“Unutmayacağız ve 
bununla da kalmayıp 
unutturmayacağız 
bütün dünyaya. Boşnak 
kardeşlerimizin  
Bosna-Hersek’te bağımsız 
hür bir devlet olarak 
yaşayabilecekleri bir ortam 
için Türkiye her zaman 
destek verdi.” dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 5 Temmuz’daki 
görüşmeye ilişkin sosyal 

medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Ülkemizde 
görev süresi sona eren KKTC 

Büyükelçisi Kemal Köprülü’yü 
veda ziyareti vesilesiyle kabul 
ettik. Nazik ziyaretleri ve yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı 
kendisine teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı

Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı 
paylaşımda, “20 Temmuz 

1974… 48 yıl önce Türkiye’nin 
Kıbrıs’ta tesis ettiği barış, bugün 
hem adada hem de bölgede 

huzurun teminatıdır. Kıbrıs millî 
davamız, Kıbrıs Türk halkı ise 
diğer yanımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük 
Bayramı kutlu olsun.” ifadelerine 
yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Türkiye’deki 
görev süresi sona eren Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) Ankara Büyükelçisi 
Kemal Köprülü’yü kabul etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, GÖREV SÜRESİ 
SONA EREN KKTC BÜYÜKELÇİSİ KEMAL 
KÖPRÜLÜ’YÜ KABUL ETTİ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KKTC’NİN BARIŞ VE 
ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’NI KUTLADI
TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
KKTC’nin “Barış ve Özgürlük 
Bayramı” dolayısıyla tebrik 
mesajı yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 22 Temmuz’da 
Türkiye Belediyeler 

Birliğince Kırklareli Üniversitesi 
Rektörlük Kültür Merkezinde 
düzenlenen “Pandemi 
Sonrası Bölgesel Kalkınma 
Toplantıları”nda, yaptığı 
konuşmada, dünyanın son  
20-25 yılda bir değişim içerisinde 
olduğunu, salgının bu değişimi 
hızlandırdığı gibi bazı yeni 
unsurlar da kattığını belirtti.

Salgının aslında dünyada insanlık 
tarihinde son 200 yıldır oluşan 
düşünceleri, paradigmaları, 
tezleri değiştirecek büyüklükte 
bir olay olduğunun altını çizen 
Şentop, koronavirüs salgınıyla 
birlikte dünyanın önde gelen 
ülkelerinin sağlığa ve aşıya 
erişim konusunda bazı sıkıntılar 
yaşadıklarını anımsattı.Türkiye’nin 
salgının başlangıcından 
itibaren insani değerleri esas 
alan bir anlayışla 154 ülkeye 
sağlık malzemesi yardımında 
bulunduğuna işaret eden 
Mustafa Şentop, dünyanın önde 
gelen ülkelerinin birbirleriyle 
sağlık malzemeleri konusunda 
çok sıkıntılı, etik, ahlaki bakımdan, 
insani değerler bakımından 
çok problemli davranışlar 
sergilediklerini söyledi.

Dünyada şehirleşme bağlamında 
yeşil şehirlerden, çevre insan 
ilişkilerine dair birçok hususun 
aslında bir zihniyet, paradigmayla 
alakalı olduğunu vurguladı.

Daha yeşil bir dünyanın herkesin 
ortak meselesi olduğunu 
vurgulayan Şentop, bunun için 

tüm dünyanın adım atması 
gerektiğinin altını çizerek, 
şöyle dedi: “Bugün Afrika’daki 
bir ülkede, Kongo veya 
Zimbabve’de karbon salınımıyla 
ilgili olarak tedbirler alınması, 
sözleşmelere uyulması şüphesiz 
önemlidir ama dünyayı kirleten 
bu ülkeler değil; dünyayı kirleten 
ülkeler 200 yıla yakındır, başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere Avrupa ülkeleridir.

O zaman yeşille ilgili Avrupa 
Birliği’nin belirlediği bir standart 
çerçeve vardı. Biliyorsunuz onda 
değişikliğe gidiyorlar. Bilhassa 
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası. 
Mesela nükleer enerji yoktu o 
listede. Şimdi nükleer enerjinin 
de o yeşil paradigması içerisinde 
olabileceğini, hatta doğal gazın 
da buna dahil olabileceğini, 
enerji kaynaklarıyla ilgili sıkıntıdan 
dolayı düşünmeye başladılar.”

Meclis Başkanı Şentop, esas 
meselenin insanın merkeze 
alınması, yaşanan herhangi bir 
sorunun aslında tüm insanlığın 
sorunu olduğunun görülmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen 
Şentop, tüm dünyada menfaatin, 
ayrımcılığın ve adaletsizliğin 
önde olduğu bir sürecin 
yaşandığını, bunun da gelecek 
kuşakları olumsuz etkileyeceğini 
vurguladı.

PANDEMİ SONRASI 
BÖLGESEL KALKINMA 
TOPLANTILARI
Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından Kırklareli 
Üniversitesi Rektörlük 
Kültür Merkezinde 

"Pandemi Sonrası 
Bölgesel Kalkınma 
Toplantıları" düzenlendi. 
Toplantıya, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop 
ile Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı ve 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin de katıldı.
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Savaş nedeniyle Ukrayna’da 
yaşayan birçok kişinin başta 
Polonya olmak üzere bazı 
ülkelere göç etmek zorunda 
kaldığını anlatan Şentop, şunları 
kaydetti: “Polonya’da 3 milyona 
yakın mülteci, göçmen var şu 
anda. Avrupa, Orta Doğu’dan, 
Asya’dan gelen mültecilere karşı 
çok kesin ve kararlı bir şekilde 
kapılarını kapattı. Hatta bir fırsat 
bulup Afrika’dan gelmeye 
çalışanları öldürmek dahil, 
botlarını şişleyerek batırmak 
dahil, kadın çocuk demeden 
her türlü eylemi, işlemi yaptılar. 
Bunu yapacak da Frontex 
diye bir kurum oluşturdular, 
AB’nin sınırlarını korumak üzere. 
Kendileri de bu kuruluşun geçen 
yılki bütçesini ibra etmediler. 
Yöneticilerini de ibra etmediler; 
hatta en üst düzey yöneticisini 
de görevden aldılar. Ortadaki 
tablo onların örtbas etmeye 
çalıştıklarından çok daha büyük 
ve vahim bir tablo.”

Mustafa Şentop, Avrupa’nın 
Ukrayna’dan gelen mültecilere 
yaklaşımlarının daha farklı 
olduğuna dikkat çekti.

Avrupa’nın Ukrayna’dan gelen 
mültecilere başta kucak açtığını, 
ancak daha sonra onlara ne 
yapılacağı konusunda arayışa 
girdiklerini dile getiren Şentop, 
“Onlara kucak açtılar, aynı ten 
renginden insanları biraz daha 
onlara yakın bir kültür olarak 
görüyorlar. ‘Onlara kucak açtılar.’ 
diye biliyoruz ama Avrupa’da 
birçok ülke, başta Almanya’dakiler 
olmak üzere ‘Bu mültecileri ne 
yapacağız?’ diye çalışırken bakın 
yine insan olarak bakmıyorlar 
onlara. ‘Bunları daha ucuza 
nasıl mal ederiz?’ diye hesaplar 
yaptılar.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Trakya için çok önemli olan 
Ergene Projesi’ni (Ergene Nehri 

Derin Deniz Deşarjı Projesi) en 
kısa zamanda bitireceklerini 
belirterek, “Bir bütün olarak ve 
hacmi itibarıyla proje, dünyadaki 
en büyük çevre projelerinin 
başında geliyor.” dedi.

Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından Kırklareli Üniversitesi 
Rektörlük Kültür Merkezinde 
düzenlenen “Pandemi 
Sonrası Bölgesel Kalkınma 
Toplantıları”nda, Trakya’nın bir 
bütün olarak değerlendirildiğini 
ifade etti. Ergene Nehri’yle ilgili 
projede büyük mesafe alındığının 
altını çizen Şentop “Ama 
planlandığı hızda, süratte gitmeli. 
Proje büyük ölçüde tamamlandı, 
Ergene Projesi Trakya için çok 
önemli, projeyi en kısa zamanda 
inşallah bitireceğiz. Bir bütün 
olarak ve hacmi itibariyle proje, 
dünyadaki en büyük çevre 
projelerinin başında geliyor.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
toplantının ardından Kırklareli’nde 
çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şentop, Vali Birol Ekici’yi 
makamında ziyaret etti. Valilik 
Şeref Defteri’ni imzalayan Mustafa 
Şentop, Ekici’den kentteki yatırım 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK PARTİ Kırklareli 
Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mümin Şahin, AK PARTİ 
İl Başkanı Alper Çiler, AK PARTİ 
İl Kadın Kolları Başkanı Hanife 
Büyükyeğen de yer aldı.

Şentop, daha sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu’na ziyarette bulundu. 
Kesimoğlu, Şentop’a “Basında 
Mustafa Kemal Atatürk” adlı kitabı 
hediye etti.

Cuma namazını Hızırbey 
Camisi’nde kılan Meclis 
Başkanı Şentop, cami çıkışında 
vatandaşlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Esnafla da bir araya 
gelen Şentop, sohbet ettiği 
vatandaşların taleplerini dinledi.

TBMM Başkanı 
Şentop: “Bugün 
Afrika’daki bir 

ülkede, Kongo veya 
Zimbabve’de karbon 

salınımıyla ilgili 
olarak tedbirler 

alınması, sözleşmelere 
uyulması şüphesiz 

önemlidir ama 
dünyayı kirleten bu 

ülkeler değil; dünyayı 
kirleten ülkeler 200 
yıla yakındır, başta 

Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere 

Avrupa ülkeleridir..”
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Şentop, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Rümeysa Kadak’ın 
organizasyonuyla  

30 Temmuz’da öğrencilere yönelik 
olarak düzenlenen Tercih Destek 
Programı’na katıldı. Programdaki 
konuşmasında, gençlere 
kendisinden bahseden Mustafa 
Şentop, Balkan muhaciri bir 
ailenin çocuğu olduğunu, ailesinin 
1926’da Tekirdağ’a yerleştiğini ve 
kendisinin de Tekirdağ İmam Hatip 
Lisesini bitirdiğini söyledi.

Daha sonra iki basamaklı üniversite 
sınavına girdiğini ve birinci 
basamakta iyi bir sonuç aldığını, 

hukuk okumak istediğini ama 
ailesinin yönlendirmesiyle ilk önce 
Boğaziçi Üniversitesinde siyaset 
bilimi okuduğunu anlatan Meclis 
Başkanı Şentop, bir yıl sonra 
ise tekrar sınava girip İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazandığını ve başından beri 
istediği hukuk bölümünü bitirdiğini 
belirtti.

Şentop, daha sonra Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
araştırma görevlisi olarak işe 
başladığını ve 18 yıl 2 ay görev 
yaptıktan sonra yeni profesör 
olmuşken istifa edip siyasete 

TERCİH 
DESTEK 
PROGRAMI

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
lise, üniversiteye 
hazırlık ve üniversite 
sınavı gibi zor bir 
süreci geride bırakan 
gençlerin tercih 
aşamasına geldiğini 
belirterek, “Herkese 
gönlündeki yerin, 
arzu ettiği, hayal 
ettiği yerin nasip 
olmasını Allah’tan 
diliyorum. Tüm 
gençlerimize başarılar 
diliyorum.” dedi.
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atıldığını kaydederek, şu anda 
TBMM’nin 29. Başkanı olduğunu 
ifade etti. 

Ortaokul 2. sınıfa başlayacağı 
zaman 1980 darbesi olduğunu 
ve dedesinin sabah namazı 
için camiye giderken 
askerlerin yolunu çevirmesi 
üzerine darbeden haberdar 
olduklarını aktaran Mustafa 
Şentop, bu süreçte davalar ve 
yargılanmalarda hukuk bilmenin, 
hukukçu olmanın faydalı 
olduğunu anlattı. Ahmet Cevdet 
Paşa ve Ali Fuat Başgil’den çok 
etkilendiğini vurgulayan Şentop, 
gençlere kitap önerilerinde 
bulundu. TBMM Başkanı 
Şentop, iyi hukukçulara, iyi 
yetişmiş gençlere her zaman 
Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı 
olduğunu ifade ederek, dünyada 
tartışılan konuların da hukuk 
üzerinden tartışıldığını kaydetti. 
Gençlere yaptıkları işi sevmeleri 
tavsiyesinde bulunan Şentop, 
üniversite tercihi konusunda şehir, 
okul ve alanın önemine dikkati 
çekti.

TBMM Başkanı 
Şentop, daha 
sonra katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

Programın ardından 
gazetecilere 
açıklama yapan 
Şentop, geçen yıl 
da bu programa 
katıldığını hatırlattı.

Programın, 
gençlerin 
üniversite tercihiyle 
ilgili fikirlerinin 
oluşmasına katkıda 
bulunmak için düzenlendiğini 
anlatan Mustafa Şentop, şöyle 
konuştu: 

“Ben hukukçuyum, dolayısıyla 
hukukla ilgili kendi hayatımdan 
bazı örnekler vermek suretiyle 
meslekle ilgili kendilerine fikir 
vermeye çalıştım. Ben bu tür 
programların faydalı olacağına 
inanıyorum. Tabii zor bir süreç, 
liseyi bitirdi gençlerimiz. Yoğun 
bir şekilde sınavlara hazırlandılar 

ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok 
önemli, kritik bir aşama, tercih 
aşaması… 

Herkese gönlündeki yerin, arzu 
ettiği, hayal ettiği yerin nasip 
olmasını Allah’tan diliyorum. Tüm 
gençlerimize başarılar diliyorum. 
Önümüzdeki yılların birçok 
alandaki öğrencilerini, daha 
sonra akademisyenlerini, meslek 
erbabını buradaki gençler 
arasından göreceğiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye, 
Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş 

Milletler (BM) arasında imzalanan 
tahıl sevkiyatı anlaşmasına 
ilişkin, “Tarihî bir adım. Sadece 
Türkiye’nin başarabileceği bir işti.” 
ifadesini kullandı.

Şentop, 22 Temmuz’da 
sosyal medya hesabında, 
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM 
arasında imzalanan Tahıl ve 
Yiyecek Maddelerinin Ukrayna 

Limanlarından Emniyetli Sevki 
Girişimi Belgesi’ni değerlendirdi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını 
dileyen Şentop, “Tarihî bir 
adım. Sadece Türkiye’nin 
başarabileceği bir işti. Büyüksün 
Türkiye. Tebrikler. Teşekkürler 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan.” mesajını 
paylaştı.

TAHIL 
SEVKİYATI 
ANLAŞMASI

Tahıl ürünlerinin Ukrayna 
limanlarından sevkiyatına ilişkin 
belge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
himayelerinde imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye, 
Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler 
(BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek 
Maddelerinin Ukrayna Limanlarından 
Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” 
imzalandı. İmza Törenine BM 
Genel Sekreteri Antonio Guterres 
de katıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
gerçekleştirilen törende Türkiye 
adına Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Rusya adına Savunma Bakanı 
Sergey Şoygu, Ukrayna adına 
Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov 
ve imza törenine tanıklık eden 
BM adına Genel Sekreter Antonio 
Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna 
limanlarından sevkiyatına ilişkin 
belgeyi imzaladı.
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MALAZGİRT ZAFERİ’NİN   951. YILI
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile  
25 Ağustos’ta Malazgirt 
Zaferi’nin 951. yıl 
dönümü etkinlikleri 
kapsamında Bitlis’in 
Ahlat ilçesinde 
düzenlenen etkinliklere 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Malazgirt 
Zaferi’nin 951’inci yıl 

dönümü dolayısıyla Ahlat’taki 
etkinlik alanını ziyaretinde 
konuştu.

Konuşmasında Sultan Alparslan’ı 
rahmetle yâd ederek, kutlu 
zaferin hayırlara vesile olmasını 
dileyen Erdoğan, Ahlat’ın, Türk 
medeniyetinde “Kubbet-ül İslam” 
diye tarif edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kıyısında kurulduğu Van 

Gölü’yle, batısındaki Nemrut ve 
doğusundaki Süphan Dağlarıyla, 
bağrında muhafaza ettiği 
Selçuklu yadigârı mezarlıkları ve 
daha nice güzellikleriyle Ahlat, 
maziden atiye kurduğumuz 
köprünün kilit taşlarından biridir. 
Avrupa’nın kendi içindeki 
barbarlığın zirveye ulaştığı, dinî 
amaçlı görünen ama aslında 
yağma niyetli Haçlı Seferleriyle 
oluk oluk kan döktüğü, doğudan 
batıya bir medeniyet göçünün 
yaşandığı çağlarda Ahlat, 
bölgesinin parlayan yıldızı olarak 
öne çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ahlat’ın, asırlar boyunca Sultan 
Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı 
kapının adeta muhafızı ve tasnif 
merkezi olduğunu belirten 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hazreti Ömer’den Sultan 
Alparslan’a nice büyüklerin 
bize mirası olan bu şehir, 
tıpkı Malazgirt gibi maalesef 
uzunca bir süre ihmal edilmiştir. 
Malazgirt’le birlikte Ahlat’ı da 
tarihî ve manevi ehemmiyetine 
uygun şekilde yeniden imar ve 
ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyemizin bir şubesini de 
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burada inşa ederek Anadolu’yu 
milletimize vatan yapan ecdadın 
mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular 
Vakfımızın gayretleriyle sadece 
ecdadın mirasına sahip çıkmakla 
kalmıyor, nesilden nesile gururla 
aktarılacak bir geleneği de 
burada yerleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı olarak 
sorumluluğunun ve mirasçısı 
olunan medeniyetin kodlarının 
bunu gerektirdiğini söyleyen 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Evet Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, 
bugünü ve yarınıyla Türkiye’dir. 
Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun 
ebedî vatanımız olarak 
tescilidir. Ahlat ve Malazgirt, 
medeniyetimizi yeniden 
yükseltme irademizin adıdır. 
Ahlat ve Malazgirt, dostlarımıza 
güven, düşmanlarımıza korku 
veren o yükselişimizin mührüdür. 
Ahlat ve Malazgirt, yeni nesillere, 
sahip oldukları değerlerin ve 
vatanın bedelini hatırlatacak bir 
semboldür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
20 yılda inşa edilen her eserin, 
her hizmetin bu anlayışla hayata 
geçirildiğini belirtti. Her bir ferdin 
geleceğe güvenle bakabilmesi 
için vizyonları genişlettiklerini, 
derinleştirdiklerini ve 
büyüttüklerini aktaran Erdoğan, 
yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun 
adına 2023 dediklerini, bugün 
2053 dediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 
da 2071 diyerek yollarına devam 
edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
teslimiyetlerinin sadece Allah’a 
olduğunu, onun dışında 
kendilerini durduracak, 
geriletecek, esarete, sefalete, 
zillete sürükleyecek beşerî 
bir güç tanımadıklarını ve 
tanımayacaklarını vurguladı.

“Ya olacağız, ya öleceğiz.” diyen 
Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti 
için başka yolun bulunmadığını 
dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasının ardından 
beraberindekilerle han çadırına 
geçerek bir süre burada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ve AK PARTİ Genel 

Başkanvekili Binali Yıldırım ile BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici de 
eşlik etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 951. 
YILI DOLAYISIYLA AHLAT’TA 
DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE 
KATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Malazgirt 
Zaferi’nin 951. yılı kutlama 
etkinlikleri kapsamında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte Ahlat’taki 
Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret  
etti.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl 
dönümü etkinlikleri için Ahlat’a 
giden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve TBMM Başkanı Şentop, 
UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Geçici Listesi’ndeki dünyanın 
en büyük Türk İslam mezarlığı 
olma özelliğini taşıyan Selçuklu 
Meydan Mezarlığı’na ziyarette 
bulundu.
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MALAZGİRT ZAFERİ’NİN  
951. YIL DÖNÜMÜ  
KUTLAMA PROGRAMI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Malazgirt Zaferi’nin 951. 
yıl dönümü dolayısıyla, 26 
Ağustos’ta Malazgirt Millî Park 
Alanı’nda düzenlenen programa 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Malazgirt Millî Park Alanı’nda 
düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 
951. yıl dönümü programında 
konuştu.

Konuşmasına, kendisini 
dinleyenleri selamlayarak 
başlayan Erdoğan, Malazgirt 
Zaferi’nin 951. yıl dönümünde 
Sultan Alparslan başta olmak 
üzere Anadolu’yu vatan haline 
getiren tüm kahramanları, şehitleri, 
gazileri, maddi ve manevi 
önderleri rahmetle yâd etti.

Malazgirt’in çeyrek asır önceki 
Hasankale Zaferi ile Türklere tekrar 
aralanan Anadolu kapılarının bir 
daha kapanmamak üzere ardına 
kadar açılmasının adı olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, bu zaferden 
önce ecdadın, Kayseri’den 
Konya’ya, hatta İstanbul Boğazı’na 

kadar Anadolu’ya yayıldığını, 
ancak bu toprakların henüz 
bütünüyle güvenli ve huzurlu bir 
hale dönüşemediğini kaydetti.

Sultan Alparslan’ın Malazgirt’teki 
zaferiyle Anadolu’yu eman 
yurdu haline getirdiğini belirten 
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Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bizans ve Selçuklu ordusu 
Malazgirt’te karşı karşıya 
geldiğinde İslam dünyasının dört 
bir yanında Sultan Alparslan’ın 
zaferi için dualar ediliyordu. İki 
ordunun Malazgirt Ovası’nda 
karşılaştığı günün sabahı Sultan 
Alparslan, komutanlarının önünde 
şu duayı ediyordu: ‘Ey Allah’ım, 
sana müvekkil oldum ve bu 
cihatla sana yaklaştım. Senin 
katında secdeye kapanıyor ve 
yalvarıyorum. Eğer içtenliğimi 
kabul ediyorsan düşmanlara karşı 
bu cihatta bana yardım et ve beni 
muzaffer kıl.’ Sultan Alparslan bu 
duanın ardından tıpkı bugünkü 
gibi bir cuma günü namazı 
müteakip ‘ölürsem kefenim 
olsun.’ dediği beyaz elbisesi ile 
atının kuyruğunu bizzat bağlayıp 
ordusunu hücuma kaldırmıştır.”

Türk tarihinde pek çok zafer 
varken Malazgirt’in üzerinde 
bu kadar çok durmalarının, 
gençlere bu zaferi anlatmak için 
çaba göstermelerinin bir sebebi 
olduğunu dile getiren Erdoğan, 
“Malazgirt, milletimizle birlikte tüm 
İslam dünyasının, Müslümanların 
da bir zaferidir. Malazgirt bu 
coğrafyada kazandığımız diğer 
tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, 
bereketli kaynağıdır.” dedi.

Anadolu’nun adım adım Türk 
medeniyetinin maddi ve manevi 
unsurlarıyla işlenmesi sürecinin 
hem kılıçla hem kalemle hem de 
kalple olduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Arif Nihat ne güzel söylüyor: 
‘Ezanımdan alışıp tekbire/ 
buldunuz mutluluk imanımla/ 
vatan ettim sizi ey topraklar/  beş 
vakit damgalayıp alnımla.’ Millet 
olarak bugün de istiklalimizin 
işaretleri olarak semalarımızda 
yankılanan ezanları ve nazlı nazlı 
dalgalanan al bayrağı özellikle 
görmemizin gerisinde işte böyle 
bir şevk ve aşk vardır. Biz, ezanlar 
susmayacak, bayrak inmeyecek 
dedikçe, yürekleri daralanlar, 
gözleri dönenler, elleri ayakları 
titreyenler beyhude yere endişe 
ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, 
bu zaferler, bu şehitler onların 
da özgürlüğünün, haysiyetinin, 
geleceğinin teminatıdır. Yeter 
ki vatanlarına ihanet etmesinler, 
yeter ki milletine düşmanlık 
yapmasınlar, yeter ki millî ve 
manevi değerlerimize husumet 
beslemesinler. Bunun dışında 
herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin 
hamdolsun herkese yetecek 
imkânı vardır.

”Devletin her bir vatandaşına 
sahip çıkacak güce, kudrete sahip 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 

bunun için her fırsatta “Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet. Bir olacağız, iyi olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız.” 
dediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir 
saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir 
tuzağa tahammülümüz yoktur. 
Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz 
özgürlüğümüzü hedef alan hiç 
kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. 
Vatanımızı bölmeye, devletimizi 
yıkmaya çalışan hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmayız. Diğer 
her konuda herkese gönlümüz 
de kapımız da açıktır. Sultan 
Alparslan’dan Süleyman Şah’a, 
Osman Gazi’den Gazi Mustafa 
Kemal’e uzanan bütün silsile 
içindeki değerimizin etrafında ne 
kadar sıkı kenetlenirsek, bugünkü 
kızıl elmalarımıza o kadar kararlı 
ve hızlı ilerleriz.” ifadelerini 
kullandı.Cumhuriyet’in 100. yılına 
atadıkları 2023 hedefleriyle 
ilgili bunun için millete söz 
verdiklerini, fethin 600. yılına 
atadıkları 2053 vizyonunu bunun 
için hazırladıklarını, Malazgirt 
Zaferi’nin 1000’inci yıl dönümüne 
adadıkları 2071 hayallerini bunun 
için kurduklarını belirten Erdoğan, 
“Yakın tarihimizde 19. yüzyıl yıkılışın, 
20. yüzyıl yeniden dirilişin çağıydı. 
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl 
şahlanışın, inşallah gelecek yüzyıl 
da bizim medeniyetimizin asrı 
olacaktır, unutmayın.” dedi.

Sultan Alparslan’ı ve askerlerini 
tazim, rahmet ve hürmetle yâd 
eden Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 
951. yıl dönümünün Türk milletine, 
Anadolu’ya ve tüm İslam âlemine 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Programın ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, cuma namazını 
Malazgirt’te kıldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 26 Ağustos’ta Malazgirt 
Zaferi’nin 951. yıl dönümü 
ve Büyük Taarruz’un 100. yıl 
dönümü dolayısıyla sosyal 
medya hesabından bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
mesajında şunları kaydetti: 
“Ebedî vatanımızın mukaddes 
topraklarına ecdadımızın attığı 
ilk adımın izinde, Malazgirt 
Zaferimizin 951. yıl dönümü kutlu 
olsun. 26 Ağustos 1071 Cuma günü 
batıda ve doğuda minberlerde 
kahraman atalarımız için yapılan 
dualar bugün de duamızdır. 

Aynı ruh ve inançla vatan 
topraklarımızın ve aziz 
milletimizin istikbalinin parlak 
ve müreffeh olması bütün 
gayretimiz ve niyazımızdır.

Tarihin akışını değiştiren bu 
kutlu günde, sadık ve samimi 
imanlarıyla Malazgirt Zaferi’nin 
büyük komutanı Büyük Selçuklu 
Hükümdarı Ebü’l-feth Sultan 
Alparslan ve yiğit askerlerini 
rahmetle yâd ediyorum.

Anadolu’nun ve Rumeli’nin 
kapılarını milletimize açan 
ve zulme kapatan, geri 
dönmeyi asla düşünmeyen o 
kahramanlar için yenilgi mümkün 
değildi. Ya bizlere ebedî bir 
vatan kazanacak, ya da şehit 
olacaklardı.

Dehaları, ileri savaş taktikleri 
ve “Nice az birlik vardır ki, 
Allah’ın izniyle sayıca çok 
birliği yenmişlerdir.” inancıyla, 
ruhlarındaki kuvvetli özgüven ve 
komutanlarına itimat ile zaferden 
emindiler.

Bugün şanlı tarihimizde bir başka 
destanın, Büyük Taarruz’un 
başlangıcının 100. yıl dönümü. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
26 Ağustos 1922’de sabaha karşı 
Kocatepe’den verdiği emirle 
başlayan Büyük Taarruz ve 
30 Ağustos’ta ‘’Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’’ zaferle 
sonuçlandı.

Yüzyıllar sonra her iki zaferimizin, 
“vatan ve iman” mesajını 
yüreklerimizde taşıyoruz. 1071’de 
sarsılmaz imanlarıyla ebedî bir 
vatan için canlarını ortaya koyan 
ecdadın yolunda, 1922’de aynı 
ideal uğrunda kenetlenmiş, 
vatanlarını kurtarmak için 
şehadete koşan kahramanlar 
vardı.

1000 yıl önce Malazgirt’te 
Ahlat’ta mayalanan irfan, hikmet 
ve kardeşlikle 100 yıl önce 
istiklal ve istikbal mücadelemiz 
verilmiştir. 15 Temmuz 2016’da 

bağımsızlığımıza uzanan hain 
ellere karşı birleşen yüreklerimiz, 
yükselen seslerimiz de aynı ruhun 
tecellisidir.

Tarihimizin bu büyük destanları, 
yalnızca vatan topraklarımız 
için yapılmış birer savaş değil, 
binlerce yıl ötesine, neslimiz, 
medeniyetimiz ve geleceğimiz 
için sonsuz bir inançla verilen 
mücadelenin zaferidir.

Bugün çocuklarımızla 
gençlerimizle milletçe bu şuurun 
idrakinde heyecanla azimle 
inanıyoruz ve çalışıyoruz. 

Eşsiz şanlı tarihimizi anlayabilmek 
için tekrar tekrar okumak 
ufkumuzu genişletirken, 
bu okuma aynı zamanda 
geleceğe dair hedeflerimize ve 
kararlarımıza yön veriyor.

Aydınlık istikbalimiz yolunda, 
yüreklerimizdeki inanç, azim 
ve heyecanımızla birliğimiz ve 
beraberliğimiz daim olsun.

Vatanımız, ezanımız, bayrağımız 
ve bağımsızlığımız uğrunda 
ömürlerini adayan aziz 
şehitlerimize ve ecdadımıza 
minnetle, rahmetle…”

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’TAN 
MALAZGİRT 
ZAFERİ VE 
BÜYÜK TAARRUZ 
MESAJI
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Büyük Zafer’in 100’üncü yılı 
kutlamaları kapsamında, 
ilk tören Anıtkabir’de 

düzenlendi. Tören, devlet 
erkânının Aslanlı 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.

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

BÜYÜK ZAFER’İN 100. YIL DÖNÜMÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile Anıtkabir’de 
düzenlenen törene 
katıldı.
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Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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, şanlı tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından 

Büyük Zafer’in 
100’üncü 
seneidevriyesinde 
zatıalinizi, silah 
arkadaşlarınızı, 
Büyük Millet 
Meclisinin mümtaz 
üyelerini ve aziz 
şehitlerimizi 
rahmetle yâd 
ediyoruz. 
Kahraman 
şehitlerimizden 
aldığımız 
ilhamla Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, 
bizlere çizdiğiniz 
hedefler 
istikametinde 
ilerletmeye, başta 
ekonomi, savunma 
ve diplomasi olmak 
üzere her alanda 
güçlendirmeye 
devam ediyoruz. 
Küresel salgın 
krizini alnının akıyla 
atlatan ülkemiz, 
bölgesinde 
yaşanan çatışmaları 
da başarıyla 
yönetmekte, 
barış ve istikrarın 
yeniden tesisi için 
tüm dünyanın 
takdirini toplayan 
diplomatik 
hamlelere imza 
atmaktadır. 
Büyüyen, güçlenen, 
öz güveni yüksek 
vatandaşlarıyla 
birlikte mazlumların 
da umudu olan bir 
Türkiye’nin inşasını 
ne müstevlilerin 
oyunları ne 

de eli kanlı 
terör örgütlerinin saldırıları 
engelleyemeyecektir. Ruhun şad 
olsun.”

Anıtkabir, devlet töreninin 
ardından halkın ziyaretine açıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Millî Mücadele’de görev 
almış komutanların 

isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal 
Duvar’a ay yıldız motifli kırmızı 
beyaz karanfillerden oluşan 
çelengi bırakmasının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sonrası Devlet 
Mezarlığı Şeref Defteri’ni 
imzalayan Erdoğan, deftere 
yazdıklarını okudu. Erdoğan, 
şunları söyledi:

“İstiklal Harbimizin Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aziz silah arkadaşları, Millî 
Mücadelemizin kahramanları, 

ülkemize hizmetleriyle 
gönüllerde yer edinmiş değerli 
devlet yöneticileri... Bugün 
milletimizle birlikte Büyük 
Taarruz’un ve 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 100’üncü 
yıl dönümünün coşkusunu 
yaşıyoruz. Bu tarihî günde 
bizlere emanetiniz olan kıymetli 
aile efradınızla birlikte manevi 
huzurunuzda bulunmaktan büyük 
bahtiyarlık duyuyorum.

Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin 
birliği, devletimizin bekası 
uğrunda gözlerini kırpmadan 
canlarını feda eden şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, gazilerimizi 
saygıyla yâd ediyorum. 
Sizlerin yazdığı destanın 
rehberliğinde bu toprakları 
ebedî vatanımız olarak muhafaza 
etme mücadelemizi aralıksız 
sürdürüyoruz. Her karışında bir 
yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi 
birlik, beraberlik, kardeşlik 
ve dayanışma içinde 2023’e 
ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu 
hayata geçirmekte kararlıyız. 

Dahilî ve haricî bedhahların 
hiçbiri Türkiye’nin yükselişine, 
güçlenmesine, küresel sistemde 
hak ettiği yeri almasına mâni 
olamayacaktır. Ruhunuz şad, 
mekânınız cennet olsun.”

Daha sonra Millî Mücadele’de 
görev almış komutanların ve 
Millî Mücadele kahramanlarının 
torunları ve akrabalarıyla bir süre 
sohbet eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi, 
onlarla mezarları ziyaret ederek 
karanfil bıraktı, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, 
garnizonda görevli general ve 
amiraller ile Millî Mücadele’de 
görev almış komutanların ve 
Millî Mücadele kahramanlarının 
torunları ve akrabaları eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte 
30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
Günü dolayısıyla Devlet 
Mezarlığı’nda düzenlenen 
törene katıldı.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP,  
30 AĞUSTOS 
ZAFER 
BAYRAMI 
DOLAYISIYLA 
DEVLET 
MEZARLIĞI’NI 
ZİYARET ETTİ
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Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
30 Ağustos Zafer Bayramı 

tebriklerini kabul etti. 

Büyük Zafer’in 100’üncü yılı 
kutlamaları kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
ana bina girişinde düzenlenen 
törende, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet 

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

Bu yıl ilk defa Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının akrabaları da 
törende yer aldı.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı Bandosu marşlar 
seslendirdi.

Tören, başkentte görevli çeşitli 
rütbelerden askerî personelin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla 
sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlediği tebrikleri kabul törenine iştirak etti.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın tören 
alanına girişinde “Merhaba 

Harbiyeliler.” diyerek yeni mezun 
teğmenleri selamlamasıyla 
başlayan törende saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal 
Marşı okundu. Millî Savunma 
Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp 
Okulu devre birincisi Mustafa 
Dede yeni teğmenlere mezuniyet 
andını okuttu. Mezuniyet andının 
okunmasının ardından Mustafa 
Dede yaş kütüğüne dönem yıldız 
ve plaketini çaktı.

MSÜ Kara Harp Okulunu 
birincilikle bitiren Teğmen 

Mustafa Dede’ye diplomasını 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem 
ikincisi olarak mezun olan 
Teğmen Mehmet Ali Sarıbaş’a 
da diplomasını TBMM Başkanı 
Şentop verdi. Dereceye giren 
diğer öğrenciler diplomalarını 
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. Kara Harp Okulu 

Komutanı Tümgeneral Gültekin 
Yaralı tarafından sancaktar ve 
sancak muhafızlarına kılıç ve 
diploma verilmesinin ardından 
tören resmigeçitle sona erdi.

Törene Azerbaycan Savunma 
Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin 
Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma 
Bakanı Yardımcısı Tümgeneral 
Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan 
Savunma Bakanı Yardımcısı 
Tuğgeneral Akylbek İbraev ve 
Özbekistan Savunma Bakanı 
Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev 
de katıldı.

Ayrıca Meclis Başkanı  
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
mezun olan tüm teğmenleri  
tebrik ederek başarılar  
diledi.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Millî Savunma 
Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak 
Devir Teslim Töreni’ne katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan’ın ev 

sahipliğinde, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, yargı mensupları, 
milletvekilleri, Millî Mücadele 
kahramanlarının yakınları, güvenlik 
hizmetlerinden sorumlu devlet 
kurumlarında görevli personel, 

basın mensupları ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı program, 
açık havadaki tören alanında 
gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programda, Beştepe 
Millet Camisi imamı Fatih Kaya 
tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı 
ve yurt dışındaki askerî birliklerle 
gerçekleştirilen canlı bağlantının 
ardından 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla 
hazırlanan kısa film izlendi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sanatçıları, 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 
Bandosu, Millî Savunma Bakanlığı 
(MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma 
Genel Komutanlığı Bandosu, 

Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB 
Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri 
Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, 
Tarihî Mehteran Birliği, Tarihî 
Osmanlı Birliği ekiplerinden 
oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve 
marşları seslendirdi.

Konser, bir askerin bestelediği 
“Canım Türkiyem” adlı eseri tüm 
orkestranın icrasıyla sona erdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,   
30 AĞUSTOS-BÜYÜK ZAFER’İN  
100. YILI ÖZEL PROGRAMI’NA KATILDI 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, 30 
Ağustos Büyük Zafer’in 
100. Yılı Özel Programı 
kapsamında 30 Ağustos  
Zafer Bayramı Konseri’ne 
katıldı.
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI MESAJI

Milletimizin, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerimizin ve 

dünyanın dört bir yanında 
hayatlarını idame ettiren tüm 
vatandaşlarımızın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bayram sevincimizi paylaşan 
tüm dostlarımıza şahsım, ülkem 
ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu 
milletimiz, her türlü yokluk ve 

imkânsızlığa rağmen yürüttüğü 
kurtuluş mücadelesini, 
30 Ağustos 1922’de kesin 
ve tartışmasız bir zaferle 
neticelendirmiştir.

Büyük Zafer’le birlikte bugün 
üzerinde özgürce yaşadığımız 
toprakların ebedî ve ezelî 
vatanımız olduğu bir kez daha 
tescil edilmiştir.

30 Ağustos, esaret ve 
hürriyet arasında bir tercihe 
zorlandığında Türk Milleti’nin 
neleri başarabileceğinin, 
nelerden vazgeçebileceğinin en 
açık ispatı olmuştur. Milletimiz, 
düşman boyunduruğu altında 

bir gün bile kalmaktansa, ölümü 
öldüren bir cesaretle şehadete 
yürümüş, istiklal ve istikbaline 
sahip çıkmıştır.

Son olarak 15 Temmuz gecesi 
yaşananlar, Büyük Taarruz’a 
ilham veren sarsılmaz iradenin 
kalplerde halen canlı olduğunu 
tekrar göstermiştir.

Türkiye, mazisinden aldığı güçle 
aydınlık ve müreffeh geleceğini 
inşa etme yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir.

Tüm insanlığı derinden sarsan 
koronavirüs salgınını başarıyla 
yöneten ülkemiz, küresel 
ekonomik krizi de fırsata çeviren 
adımlar atmaktadır.

Artan üretim kapasitesi, her 
ay rekorlar kıran ihracatı, 
savunma sanayiinde hayata 
geçirdiği projeleri ve bölgesel 
sorunların çözümünde üstlendiği 
sorumluluklarla Türkiye, yeni 
dünya sisteminde hak ettiği yeri 
almaktadır.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını 
kutlayacağımız 2023, inşallah 
büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasını müjdelediğimiz yeni bir 
milat olacaktır.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 
banisi, Büyük Taarruz’un 
Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i 
ve silah arkadaşlarını minnetle yâd 
ediyorum. 

Vatanımız uğruna bir gül 
bahçesine girercesine toprağa 
düşen aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimizi 
şükranla anıyorum.

Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları 
cennet olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımız 
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 Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle:

“Aziz Milletim,

Bugün, tarihimizin en önemli 
dönüm noktası olan ve 
ordumuzun kahramanlığının 
destanlaştığı “Büyük Taarruz 
ve Başkumandanlık Meydan 
Muharebesi”nin 100’üncü yıl 
dönümünü idrak ediyoruz.

30 Ağustos 1922’de, Mustafa 
Kemal Paşa komutasında bir ölüp 
bin doğan asker, sivil,  
kadın, erkek, çocuk ayırt 
etmeksizin bütün kahramanların 
siper siper bayraklaştığı  
‘Büyük Zafer’, milletimizin 
geçmişten aldığı mirasla 
geleceğe yürüyüşündeki 
kararlılığının ve iradesinin en 
somut nişanesidir.

26 Ağustos 1922’de başlayan 
Büyük Taarruz’da kahraman 
ordumuz, amansız bir takiple 
düşmanı Anadolu’dan söküp 
atarak, 9 Eylül 1922’de İzmir’de 
kati zaferini ilan etmiştir.

Milletimizin vatan topraklarından 
atılıp, tarihten silinmek istendiği 
bir dönemde dâhiyane 
askerî bir planla kazanılan 
Başkumandanlık Meydan 
Muharebesi zaferi, esasen 
milletimizin tam bağımsızlık 
irade ve inancının zaferidir. 
Aziz milletimiz, sürdürdüğü millî 
mücadeleyi zaferle taçlandırarak 
Anadolu’nun ebediyen vatanımız 
olduğunu dost-düşman herkese 
göstermiştir.

Milletimizin ebedî 
istiklalini kazandığı 
gün olarak tarihe 
altın harflerle yazılan 
30 Ağustos, sadece 
milletimiz için değil, 
emperyalizmin 
boyunduruğundaki 
bütün mazlum 
milletler için umut 
olmuştur.

Bu zafer gününde 
bir hususu tekrar 
hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Bugün 
bazı komşularımızın, 
bir asır önce 
yaptıklarına benzer 
hatalara düştüklerini 
gözlemliyoruz. 

Komşularımızın 
hayalperest 
siyasetçileri, dün 
olduğu gibi bugün 
de bazı emperyalist 
ülkelerin ardına 
saklanarak 
Türkiye’ye karşı 
düşmanca 
açıklamalar 
yapıyorlar. 

Uluslararası hukuka 
aykırı taleplerini 
emperyalistlerin desteğiyle 
gerçekleştirebileceklerini 
zannediyorlar. Onlara tavsiyem, 
bir asır önceki trajedinizi 
unutmayın!

Eğer unutursanız, bugün de 
akıbetiniz aynı ve belki daha kötü 
olacaktır.

Biz, komşularımızla barış içinde 
yaşamak istiyoruz; sorunlarımızı 
uluslararası hukuk çerçevesinde, 
diplomatik yollarla çözme 
taraftarıyız ama bunu zayıflık 
olarak kabul ediyorlarsa, 
bilsinler ki vatanımız için 
yapabileceklerimizin sınırı yoktur.

Unutmasınlar ki, tarihimizin her 
bir sayfası, ‘vatan uğruna bin can 
feda’ kararlılığımızı kanıtlayarak 
yazılmıştır.

30 Ağustos 1922’de gerçekleşen 
bu büyük destansı zaferin 100. 
yıl dönümü, şanlı bayrağımızın 
altında vatanımızı ve milletimizi 
yüceltme gayretiyle hedefimize 
yürürken gururumuzu ve 
kıvancımızı tazelemektedir.

30 Ağustos’un 100. yılı, gelecek 
nice 100 yılların müjdesidir. 
Başta bağımsız Türkiye fikriyle 
tarihimize altın sayfalar ekleyen 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere bu 
aziz vatan uğruna can veren tüm 
şehitlerimizin ruhları şad olsun, 
Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
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SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN  
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

“İşgale karşı direnen Anadolu halklarını, direnişe önderlik eden Mustafa 
Kemal ve mücadele arkadaşlarını selamlıyor, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. 
yılını kutluyoruz.”

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

“Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askerî zaferi olmasının 
da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir. 
Büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı’nın 
önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız 
ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor, 
gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlu olsun.”

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

“Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda nice feragat, nice fedakârlık, 
dökülen nice şehit kanıyla kazanılmış büyük zaferimizin yüzüncü 
yıl dönümünü hayranlıkla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyor, aziz 
milletimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Millî Mücadele’nin 
lideri, 30 Ağustos 1922’nin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız ve 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ülkü ve 
silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla 
anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

“Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün önderliğinde, 
Anadolu’nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere 
yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız. Milletimiz 
ve ülkemiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Aklı, bilimi ve 
makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; güçlü, zengin ve 
mutlu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var 
olsun.”
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SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

“Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden 
İstiklal Mücadelemizin yiğit kahramanları ile tüm şehit ve gazilerimizi 
şükranla yâd ediyorum.”

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle 
ve şükranla yâd ediyoruz; 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 
Yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti.”

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

“Necip Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, zaferi 
bizlere armağan eden başta dönemin Meclis Başkanı ve Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kahraman ordumuzun her bir 
mensubunu ve zafere destek veren her vatan evladını rahmetle ve 
şükranla yâd ediyorum.”

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

“Bu topraklarda yaşayan herkesin bağımsızlık için verdiği onurlu 
mücadele bir asır önce zaferle taçlandı. Büyük zaferimizin 100. yaşı 
kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum.”

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

“30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlığıdır, vatan toprağı mücadelesidir, 
onurdur, gururdur! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 100. yıl dönümünde, şanlı zaferimiz 
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
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24 TEMMUZ GAZETECİLER 
VE BASIN BAYRAMI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama 
mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Basın tarihimizde önemli bir tarihî gelişmenin yıl 
dönümünde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı 
kutluyorum. Halkın haber alma hakkının kullanılmasına 
hizmet ederek önemli bir görevi yerine getiren bütün 
basın çalışanlarına başarılar diliyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına 
açıklama yapan Şentop ve beraberindekiler açıklamanın ardından 
baklava ve lokum ikram ederek basın mensuplarıyla bayramlaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN, 
YENİ HİCRİ YIL MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni hicri yılı, 30 
Temmuz’da yayımladığı mesajla kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Hicret, inançla ümitle sabırla ve iyilikle 
yeniden başlama yolculuğu... Aziz Peygamberimizin hicretinin 
anlamı üzerinde yeniden düşünerek, insanlığa esenlik vesilesi 
olması dileğimizle milletimizin ve bütün İslam âleminin yeni 
Hicrî yılını tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı. TBMM Başkanı 
Şentop, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 
fotoğrafına da yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğuna 
düzenlenen saldırıyı kınadı.

Şentop, 27 Temmuz’da sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Musul 
Başkonsolosluğumuza düzenlenen 
menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irak 
makamlarından, bu provokatif saldırının 
sorumlularının acilen bulunmasını ve 
mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz.” 
ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA 
YÖNELİK SALDIRIYA KINAMA
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilk kadın 
generali olan, Tuğgeneral Özlem Yılmaz’ı tebrik 

etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 Ağustos’ta sosyal 
medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
ilk kadın generali olan, Tuğgeneral Özlem Yılmaz’ı 
tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. 
Şanlı tarihimizden bugüne, hayatın her alanında 
ülkemiz, geleceğimiz için emek veren, her biri, bir 
kahraman olan Türk kadınlarına şükranlarımızla…”

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
AK PARTİ’NİN 
KURULUŞ YIL 
DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP, 
TUĞGENERAL 
YILMAZ’I 
TEBRİK ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 14 
Ağustos’ta AK PARTİ’nin 21. kuruluş yıl dönümünü 

kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 

asra yüzünü döndüğü tarihî dönemeçte, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 
21 yıldır omuz veren AK PARTİ’nin kuruluş yıl 
dönümünü tebrik ediyorum.” ifadelerine  
yer verdi.

İSRAİL’İN GAZZE 
SALDIRILARI VE 
MESCİD-İ AKSÂ’YA 
YÖNELİK BASKINLARA 
KINAMA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

7 Ağustos’ta gerçekleşen İsrail’in Gazze’ye 
yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksâ’ya 
düzenlenen baskınları kınadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle 
kınadığını belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, “İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir ile 
fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam’ın ilk kıblesi 
olan Mescid-i Aksâ’nın maneviyatını ve anlamını 
hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM Başkanı Şentop ve 
Salih’in TBMM’de baş başa 
gerçekleşen görüşmesinden 

sonra heyetler arası görüşme 
gerçekleştirildi.

Görüşmede Meclis Başkanı 
Şentop, Libya’nın güneyinde 
petrol taşıyan bir araçtaki patlama 
nedeniyle meydana gelen 
kazada hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara şifa 
diledi. Türkiye ile Libya arasındaki 
ilişkilerin tarihine dikkati çeken 
Şentop, “Türkiye için Libya, batısı, 
doğusu ve güneyiyle bir bütündür 
ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere 
ve kesimlere eşit mesafede 
duruyoruz.” dedi.

Mustafa Şentop, parlamentolar 
arası ilişkilerin gelişmesinin, iki 
ülkenin iş birliğini her alanda 
ilerletmesine katkı sağlayacağını 
belirterek bu anlayışla geçen 
yıl nisan ayında tüm siyasi 
parti temsilcilerinin katılımıyla 
TBMM’de Libya Dostluk Grubunu 
oluşturduklarını anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, Dostluk 
Grubunun, doğu bölgesi dahil 
olmak üzere Libya’ya bir ziyaret 

gerçekleştirmeyi planladığını 
da söyledi. Birçok alanda iş 
birliği imkânlarının geliştirilmesi 
için iki ülke arasında büyük 
bir potansiyelin bulunduğunu 
ifade eden Şentop, Libya’nın 
egemenliğinin, birlik ve 
beraberliğinin korunmasının 
Türkiye açısından hayati önem 
taşıdığını dile getirdi. Libya’da 
ortak çabayla sahada tesis edilen 
sükûnetin, istikrar yolunda kayda 
değer bir aşama teşkil ettiğini 
ve siyasi sürecin önünü açtığını 
aktaran Mustafa Şentop, Libya 
halkının barışa kavuşması için 
istikrarın kalıcı hale getirilmesinin 
zorunlu olduğunu belirtti. TBMM 
Başkanı Şentop, 

“Libya’nın içinden geçmekte 
olduğu kritik dönemde istikrarı 
tehlikeye atacak adımlardan 
kaçınılması, bir güç boşluğu 
oluşmaması önemlidir. Bu süreçte 
tarafları itidale davet eden ortak 
mesajlar verilmesine ihtiyaç 
vardır. Biz, üzerimize düşeni 
yapmaya devam ediyoruz. 

Türkiye’nin bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da 
Libya’nın istikrarı, refahı ve huzuru 
için çaba göstermeye devam 
edeceğini vurgulamak istiyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı 
Akile Salih ise Türk ve Libya 
halkları arasında tarihî bağlar 
bulunduğunu ifade ederek 
Libya’da barış ve istikrarın 
sağlanması için bütün diyalog 
kanallarının açık kalmasına dikkat 
ettiklerini söyledi.

Libya’da oluşturulan ve Temsilciler 
Meclisinden güvenoyu alan 
yeni hükümetin önceliğinin, 
ülkede parlamento ve başkanlık 
seçimlerinin yapılmasını 
sağlamak olduğunu kaydeden 
Salih, Türkiye’nin de barış ve 
istikrarın sağlanmasında Libya’ya 
desteğinin önemine işaret etti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı 
Salih, TBMM Başkanı Şentop’u 
Libya’ya davet etti.

LİBYA 
TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 
BAŞKANI 
AKİLE SALİH 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
2 Ağustos’ta Libya 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Akile Salih ile bir araya geldi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop 
ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder’i Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop ve Libya 
Temsilciler Meclisi Başkanı Akile 
Salih İsa Guveyder’i kabul etti. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI 
GUVEYDER’İ KABULÜNE İŞTİRAK ETTİ

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’UN, ÇANAKKALE 
ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 7 Ağustos’ta 

Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.  

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından, ziyarete ilişkin olarak yayımladığı mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale’de şehadete yükselen 
Tekirdağlı hemşehrilerimizin kabirlerinin bulunduğu 
Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek aziz ecdadımızı 
rahmet ve minnet ile yâd ettik. Onların tarihe not düştüğü 
kahramanlık destanları, bugün de bizim yolumuzu 
aydınlatmaktadır. Ruhunuz şad olsun.”
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Şentop, 7 Ağustos’ta 
Tekirdağ İmam Hatip Lisesi 
Mezunları Buluşması’nda 

yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
ilk kurulan imam hatip okullarının 
zor şartlar içerisinde faaliyetlerini 
sürdürdüklerini söyledi.

İHL’lerin devlet-millet 
bütünleşmesini sağladığını 
ifade eden Şentop, devletin 
değerleriyle milletin değerlerinin 
bütünleşmesinin önemine vurgu 
yaptı. 

“Devleti, milletin devleti 
haline getiren, devlet-millet 
bütünleşmesidir.” diyen Mustafa 
Şentop, “Zaten 20 yıldır yürütülen 

siyasi mücadelenin de temel 
hedefi budur. 

Nitekim Türkiye’nin tarihine 
baktığımızda da imam hatip 
liseleriyle Türkiye’nin siyasi 
tarihinin birbirine paralel 
yürüdüğünü, paralel gelişmeler 
içerdiğini görüyoruz. 

Ne zaman ki Türkiye’de 
temel haklar ve özgürlüklerle 
ilgili, anayasal düzenle ilgili, 
demokrasiyle ilgili birtakım 
tehditler ortaya çıkmış, 
kısıtlamalar meydana gelmiş; 
darbeler yapılmış; en büyük zararı 
gören imam hatipliler olmuş.” 
ifadesini kullandı.

Şentop, Türkiye’de demokratik, 
siyasi hayatın gelişmesiyle 
İHL’lerin gelişmesi arasında bir 
paralellik olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin AK PARTİ ile 
normalleşme sürecine girdiğini 
anlatan Meclis Başkanı Şentop 
şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızla beraber 
Türkiye’de 2002’de başlayan 
bu hareketin amacının ve 
gerçekleştirdiklerinin tek bir 
kelimeyle özetlenmesini istesek 
buna, Türkiye’nin normalleşmesi 
diyebiliriz. Normal dışılıklar hep 
bu ideolojik yaklaşımlardan, 
kategoriklerden, husumetlerden, 
düşmanlıklardan kaynaklanıyordu. 
Bunları giderdikçe Türkiye’yi 
normalleştirdik. İşte esas 
olan zaten devlet ve milletin 
bütünleşmesi; değerler bazında 
bu da bir normalleşmeydi. 
Türkiye ne zaman bunu 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP TEKİRDAĞ 
İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI 
BULUŞMASI’NDA KONUŞTU  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Türk milleti 
olarak kendi varlığımızı, ama bu varlığımızı da 
borçlu olduğumuz kimliğimizi muhafaza edeceğiz. 
Türkiye’yi büyüteceğiz ve bölgemizin en güçlü 
aktörlerden biri haline getireceğiz.” dedi.

MECLİS HABER DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 202274

TBMM’DEN HABERLER



sağladıysa zaten büyük 
hamleler gerçekleştirebilmiş. 
Millî Mücadele’de yapmış 
olduğumuz şey budur. Millet ve 
devletin bütünleşmesidir. Millet 
parasını da vermiş, canını da 
ortaya koymuş, fiziken kendisi 
de Millî Mücadele’nin içerisinde 
yer almış. Devleti kurmak için 
kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla 
yer almış. Vatan topraklarını 
düşman işgalinden kurtarmak için 
mücadelede yer almış. 

Benzer bütünleşmeyi  
15 Temmuz’da yaşadık ve 
dünya tarihinde halk hareketleri 
içerisinde tek müstesna örnektir. 

Dünyadaki halk hareketleri hep 
siyasi iktidara karşı, yönetime karşı 
gelişmiştir. Yönetimi değiştirmek 

için ortaya çıkmıştır, gelişmiştir. 
15 Temmuz’da ise tam tersine 
halk, yönetimi yerinde tutmak 
için anayasal düzeni korumak için 
devleti, siyasi iktidarı korumak için 
sokaklara çıkmıştır.”

TBMM Başkanı Şentop, devlet-
millet bütünleşmesinin çok 
önemli olduğunu, gelecek 
dönemde Türkiye’nin buna çok 
daha fazla ihtiyacı olduğunu 
belirtti.

Dünyanın, insanlık tarihinin 
önemli değişim süreçlerinden 
geçtiğini ifade eden Şentop, 
“Türk milleti olarak kendi 
varlığımızı, ama bu varlığımızı da 
borçlu olduğumuz kimliğimizi 
muhafaza edeceğiz. Türkiye’yi 
büyüteceğiz ve bölgemizin en 

güçlü aktörlerinden biri haline 
getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ülkesine aidiyet 
hissi içerisinde bulunan nesiller 
yetiştirmesinin önemine değinen 
Mustafa Şentop şunları kaydetti:

“Türkiye’de insani olan, dünya 
şartlarında iyi yetişmiş insanlar 
yetiştireceğiz. İmam hatip 
liseleri o okullardan biridir. 
Türkiye’deki bütün okullar, 
bütün öğrencilerimiz bu anlayış 
içerisinde, bu idealler içerisinde 
yeniden büyük Türkiye’yi inşa 
etme ideali içerisinde kendilerini 
yetiştirecekler. Devlet bu yönde 
gereken her türlü desteği 
verecek, her türlü hizmeti 
götürecek onlara, ama onlar da 
bu idealler içerisinde kendilerini 
yetiştirecekler. Bu anlamda 
ümitliyiz. Hedefler ortaya koymak 
Türkiye için önemli. 

Cumhurbaşkanımız ilk defa 
Türkiye’de bu hedefleri ortaya 
koydu; 2023, 2053, 2073 hedefleri 
Türkiye’de gençlerimiz için ortaya 
konmuş büyük hedeflerdir. 

Bizim hem tarihî noktada 
sebatımız, hem milletimizin 
karakteri, hem de dünyada 
milletimize gözünü çevirmiş 
ve milletimize ümit içerisinde, 
Türkiye’ye ümit içerisinde bakan 
insanların duaları, destekleri bizi 
dünyanın en güçlü ve karar verici 
devletleri arasına getirecek.”

Konuşmaların ardından, vefat 
eden mezunlar için okunan 
hatimlerin duası yapıldı. 
Süleymanpaşa Belediyesi 
katılımcılara pilav, aşure ve ayran 
ikram etti.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekilleri Mustafa Yel ile 
Çiğdem Koncagül, protokol 
üyeleri ve İHL mezunları katıldı.
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Mustafa Şentop,  
7 Ağustos’ta Tekirdağ’da 
düzenlenen Muharrem 

Ayı İftar Programı’nda, Rahman’ın 
ayı olarak kabul edilen kutlu 
muharrem ayına ulaşıldığını 
söyledi. Tekirdağ’ın bütün 
ilçelerindeki Alevi, Bektaşi 
dergâhlarından, cemevlerinden 
gelenlerle bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti: “Bu akşam burada 
oluşturduğumuz muhabbet ve 
hoşgörü atmosferinin ülkemizin 
her köşesinde, İslam âleminin her 
köşesinde yaşanmasını Allah’tan 
temenni ediyorum. Değerli 
dostlar, değerli canlar, öncelikle 
söze, muhabbete başlamadan, 
geçen hafta hicri yılbaşının 
yani muharrem ayının ilk günü 
Ankara’da üç ayrı cemevine 
düzenlenen saldırıdan duyduğum 
üzüntüyü buradan bir kez daha 
paylaşmak isterim. İki gün önce 
de Alevi Vakıfları Federasyonu 
İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi 
Başkanı Selami Sarıtaş evinin 
önünde saldırıya uğramıştır. Bu 
menfur saldırıları lanetliyorum 

ve geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Selami Dede’yle dün 
görüştüm, geçmiş olsun ve şifa 
dileklerimi kendisine ilettim. 
Şükürler olsun ki sağlık durumu 
iyi.”

Şentop, ülkedeki birlik ve 
beraberliği bozmak isteyenlerin 
bunu başaramayacağını dile 
getirdi. “Devletimizin, Alevi-
Sünni çatışması çıkarabileceğini, 
kardeşliğimizi ve dirliğimizi 
bozabileceğini zanneden 
bu zavallıların yakasına 
yapışacağından hiçbirimizin 
şüphesi olmasın.” diyen Şentop, 
“Devlet ve millet olarak bizler 
her daim ayrılmaz bir bütünüz. 
Buradan ayrılık gayrılık tohumları 
ekmeyi murat edenler artık 
bu ülkeden mezhep kaynaklı 
bir nefretin çıkmayacağını 
bilmelidir. O oyunları, o tuzakları 
milletimiz görecek ve toprağa 
gömecek bir tecrübe ve 
olgunluğa sahiptir artık.” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’de sağcı, solcu, 
Alevi, Sünni, Türk, Kürt, laik, 
Müslüman insanların sağduyulu 
olduğunu vurgulayan Şentop, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “En 
son FETÖ’cüleri gördük. Kimse bu 
milleti bölemedi, bölemeyecek, 
Allah’ın izniyle. Daha önce yaşanan 
oyunların planlayıcılarına karşı her 
daim teyakkuz halindeyiz. Artık bu 
ülkenin farklılıklarından kardeşlik 
ve dayanışmadan başka bir şey 
çıkmayacağını, bu çatışmalara 
karnımızın tok olduğunu herkesin 
bilmesini istiyorum. Kardeşliğimizi, 

birliğimizi ve bütünlüğümüzü 
asla bozdurmayacağız. Bizler 
büyük ve farklılıklarıyla zengin, 
hem de çok zengin bir ülkeyiz.” 
Şentop, Hazreti Muhammed’in 
Mekke’den Medine’ye hicretinin 
1444. yılına erişildiğini aktararak 
şunları kaydetti: “1444 yıl önce 
gerçekleştirilen o mukaddes 
göç ile karanlığa karşı aydınlığı, 
geceye karşı gündüzü, esarete 
karşı hürriyeti, nefrete karşı 
sevgiyi savunanların sesi daha 
gürleşmiş ve insanlık tarihinde 
yeni bir dönem başlamıştır. Biz 
de muharrem ayını bu idrak ve 
şuur ile değerlendiriyoruz. Kan, 
kin, nefret, savaş gibi insanlığı 
mutsuz eden davranışlardan uzak 
durulmasının telkin edildiği bu ay, 
birliğe ve kardeşliğe çağrı ayıdır. 
Aşure ve muharrem lokması, sevgi 
ve saygıya, bölüşmeye çağrıdır. 
Ezelden ebede uzanan birlik 
çağrısı, dirlik daveti ve vahdet 
kazanıdır. Paylamanın değil 
paylaşmanın, bölmenin değil 
bölüşmenin hikmetidir.  
Kerbelâ ve muharrem birlik 
zamanıdır. Peygamberimizin 
sevgili torunu Hazreti Hüseyin’i ve 
onunla birlikte Kerbelâ’da şehit 
olan canları, şehadetlerinin sene-i 
devriyesinde tekrar rahmetle yâd 
ediyorum.”

Programa Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, AK PARTİ Tekirdağ 
milletvekilleri Mustafa Yel ile 
Çiğdem Koncagül, protokol 
üyeleri, Alevi, Bektaşi dernek 
temsilcileri katıldı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 

“Devletimizin, Alevi-Sünni 
çatışması çıkarabileceğini, 
kardeşliğimizi ve dirliğimizi 
bozabileceğini zanneden 
bu zavallıların yakasına 
yapışacağından hiçbirimizin 
şüphesi olmasın.” dedi.

TEKİRDAĞ 
MUHARREM 
AYI İFTAR 
PROGRAMI
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Covid olduğu için programa 
katılamayan Cem Vakfı 
Başkanı İzzettin Doğan’a 

“geçmiş olsun” dilekleriyle 
sözlerine başlayan Şentop, 
muharrem ayının manevi 
ikliminden istifade etmek için 
birçok kişinin bu ayı ibadetle 
geçirdiğini söyledi.

Muharrem ayının ilk gününün, 
Hicri yılbaşının da ilk günü 
olduğunu hatırlatan Mustafa 
Şentop, Kerbelâ olayına 
değinerek, “O gün gerçekleşen 
bu vahşet maalesef Müslümanlar 
arasında derin bir ayrışmaya 
sebebiyet vermiştir. Sünni 
ve Şii şeklinde gerçekleşen 

siyasi ayrışma daha sonraki 
dönemlerde farklı bir mahiyete 
bürünerek Müslümanlara esasen 
tarih boyunca çok büyük 
kötülük yapılmıştır. Hâlbuki İslam, 
vahdet inancı ekseninde birlik, 
kardeşlik ve dayanışma içinde 
yaşamamızı tavsiye etmektedir. 
Bizleri kan bağıyla değil kalp 
bağıyla birbirimize yakınlaştırmayı 
emretmiştir.” diye konuştu.

Her ramazan ve muharrem 
aylarında kardeşliğin nişanesi 
olan bu tür toplantıların, 
muharrem ayının ilk gününden 
başlayan ve bir çatışma alanı 
açmayı amaçlayan kötü 
niyetlilerin olduğuna dikkati 

çeken Şentop, onlara verilen 
cevap açısından bu yılki iftar 
buluşmalarını çok daha önemli 
bulduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kelime manası barış ve 
esenlik anlamına gelen 
İslam’ın mensuplarıyız. 
Benzerliklerimizden, 
ortaklıklarımızdan güç alarak 
birlik içerisinde yürümemiz her 
zamankinden daha kıymetli 
ve vazgeçilmez olmuştur. 
Anlaşmazlık çıkarmaya bahane 
kolay bulunur. Ülkemiz üzerinde 
hain emelleri olanlar da bu 

Meclis Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
8 Ağustos’ta Yenibosna’daki 
Cem Vakfınca Pir Hoca 
Ahmet Yesevi Cem Kültür 
Merkezinde düzenlenen 
muharrem ayı iftar 
programına katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
MUHARREM AYI İFTAR  
PROGRAMINDA 
KONUŞTU
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bahaneleri sahneye koymaya 
her zamankinden daha hevesli 
görünmektedir. Onların kirli 
senaryolarını ancak hep birlikte 
yerle bir edebiliriz. Bizim her 
türden düşmana karşı en 
büyük özelliğimiz birliğimizi 
güçlendirmek olmuştur. Uyanık 
olmak, ülkemize karşı kötü 
emeller besleyenlerin tuzaklarına 
düşmemek mecburiyetindeyiz. 
Kardeşlik, barış ve bir olmak, her 
türlü düşmanı yenecek gücü bize 
vermektedir.

Dünyadaki güç dengeleri 
değişmekte, yeni bir dünya 
kurulmaktadır. İnsanlık, daha 
kaygan bir zeminde yaşamak 
zorunda bırakılmaktadır. Bu bir 
süre de devam edecek. Böyle 
gözüküyor. Politik oyunlarıyla 
bizi yıkamayacağını anlayanlar, 
küçük farklılıklardan büyük 
kazançları olanlar, aramıza 
nifak sokmaya ve bizleri zayıf 
düşürmeye çalışanlar var, biz 
buna asla izin vermeyeceğiz. 
Birlik ve beraberlik kararlılığımız, 
karakterimizin sarsılmaz bir 
parçasıdır.”

Ankara’da 30 Temmuz’da üç ayrı 
cenazede düzenlenen saldırılara 
ve Kartal Cemevi Başkanı Selami 
Sarıtaş’a yapılan saldırıya değinen 
Şentop, kendisini arayarak 
“geçmiş olsun” dileklerinde 
bulunduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

“Bu saldırıları planlayanları ve 
gerçekleştirenleri lanetliyorum. 
Hak ettikleri cezayı alacaklarından 
eminim. Biz devlet olarak 
şahıslarımıza yapılan kötülükleri 
affetme büyüklüğüne sahip 
olsak da beraberliğimize yapılan 
kötülükleri cezalandırmak 
kararlılığımızdan zerrece taviz 
vermeyiz. Alevi ve Bektaşi 
derneklerine sağduyulu basın 
açıklaması için de ayrıca teşekkür 

ediyorum. Mezhep çatışmaları 
ve etnik farklılıklar üzerinden 
güç devşirmeye çalışanlar, 
ateşle oynayanlar, Türkiye’nin 
hâlâ eski Türkiye olduğunu 
zannediyorlar. Kardeşliğimizi 
bozup nifak çıkartarak Türkiye’ye 
zarar vereceğini zanneden 
zavallıların yakasına bu devletin 
yapışacağına ve hangi deliğe 
saklanırlarsa saklansınlar yakalanıp 
cezalandırılacağına inancımız 
tamdır.”

Vaktiyle sağcı-solcu, Alevi-Sünni, 
Türk-Kürt diyerek Türkiye’nin 
güzel evlatlarını ve beşerî 
kaynaklarını yok edenlerin, tarihin 
artık tekerrür etmeyeceğini 
anlamak zorunda olduklarının 
altını çizen Meclis Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin görünen sınırların 
çok ötesinde, çok büyük bir ülke 
olduğunu vurguladı.

Şentop, her türden tuzağa karşı, 
Türkiye’nin daima teyakkuzda 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’den kardeşlik ve 
dayanışmadan başka bir şey 

çıkmayacağını herkesin bilmesi 
gerektiğini belirterek, sözlerini 
şöyle tamamladı:

Kerbelâ’yı anlamak için Alevi, 
Bektaşi veya Sünni olmak değil, 
sadece insan olmak ve insanlık 
değerleri adına, yaşanan bu 
olaydan sonuçlar çıkarmak kâfidir. 

Gelecek nesillere hakkı, adaleti 
ve güzel ahlakın timsali Hazret-i 
Hüseyin mirasını anlatırken, 
yaşananlara kardeşlik ve evrensel 
sevgiden söz etmek gerekir. 
Aşure, birliğe, paylaşmaya bir 
çağrıdır. Kerbelâ’yı hakkıyla 
anlamak, adalete, hakikate ve iyi 
bir insan olmaya talip olmaktır. 

Muharrem ayının milletimize, 
gönlü Ehlibeyt sevgisiyle kuşatan 
bütün İslam âlemine ve barışa 
muhtaç dünyamıza birleşik iki ve 
kuşatıcı güzellikler getirmesini 
temenni ediyorum.”

Etkinliğe, Bahçelievler Belediye 
Başkanı Hakan Bahadır, Cem Vakfı 
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
MUHARREM AYI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 8 Ağustos’ta muharrem 
ayı münasebetiyle sosyal medya 
hesabından bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle:

“Şehadetlerinin 1383’üncü 
sene-i devriyesinde Hazret-i 
Hüseyin Efendimiz’i, tüm 
Kerbelâ Şehitlerini ve Ehl-i 
Beyt mensuplarını hürmetle ve 
rahmetle yâd ediyorum. 

Mübarek muharrem ayı ve 
#AşureGünü’nün tüm insanlık 
için esenliğe, şifaya, barışa 
ve hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.”

TBMM Başkanı 
Şentop: “Politik 
oyunlarıyla bizi 
yıkamayacağını 

anlayanlar, küçük 
farklılıklardan büyük 

kazançları olanlar, 
aramıza nifak sokmaya 

ve bizleri zayıf 
düşürmeye çalışanlar 

var, buna asla izin 
vermeyeceğiz.”
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 13. 
Büyükelçiler Konferansı’nın 

katılımcıları onuruna Çankaya 
Köşkü’nde verdiği öğle 
yemeğindeki konuşmasına, 

yapılacak istişarelerin hayırlara 
vesile olmasını temenni ederek 
başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
büyükelçilerden bu süreçte 

görüş ve kanaatlerini açık 
yüreklilikle paylaşmalarını 
rica ederek, “İlk kez 2008’de 
düzenlediğimiz Büyükelçiler 
Konferansı’nın önemi, aradan 
geçen 14 yıllık süre zarfında 
çok daha iyi anlaşılıyor. Her 
yıl küresel diplomasinin 
fotoğrafının çekildiği konferans 
vesilesiyle hem geçmiş yılın 
muhasebesini yapıyor hem de 
ülkemizin tehditler ve fırsatlar 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
8 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcısı 
büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıya iştirak etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 
BÜYÜKELÇİLER ONURUNA VERDİĞİ 
YEMEĞE KATILDI
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karşısında daha hazırlıklı olmasını 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

Büyükelçilerin kendi aralarında 
tecrübe ve bilgi paylaşımına 
imkân veren, devletin diğer 
kurumlarıyla koordinasyonunu 
artıran bu konferansın, idari 
yapıda önemli bir ihtiyacı 
giderdiğini gördüklerini belirten 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“’2023 ve Ötesinde Akil ve 
Müşfik Türk Diplomasisi’ 
temasıyla gerçekleştirilen 13. 
Büyükelçiler Konferansı’nın da 
daha öncekiler gibi verimli, ufuk 
açıcı tartışmalara zemin teşkil 
edeceğini düşünüyorum. Bilhassa 
bölgemizde ve küresel ölçekte 
yaşanan kritik gelişmeler dikkate 
alındığında, samimi ve içerikli 
fikir teatisine olan ihtiyacımız 
ortadadır.

Merhum Cengiz Aytmatov’un 
ifadesi ile ‘bir günü bir asra bedel’ 
olan bu dönemlerde en küçük 
bir hatanın, ihmalin sonuçları çok 
ağır olacaktır. 

Bunun önüne geçmek ise 
ancak istişare kültürü ve iş 
birliği ruhunun içselleştirilerek 
bakanlıklarımız arasında 
güçlendirilmesiyle mümkündür. 

Bürokratik oligarşinin 
sembollerinden olan kurumsal 
taassubun, geçmişte ülkemize 
yüklediği faturaları hepimiz 
gayet iyi biliyoruz. Türkiye, 
sadece devlet organlarında eş 
güdüm eksikliğinin değil, rekabet 
savaşının, çekişmenin, hatta 
çatışmanın bedelini ödemiş bir 
ülkedir.”

Erdoğan, milletin güçlü desteği 
ve demokratik zeminde 
yürüttükleri kararlı mücadele 
sayesinde tüm saldırıları boşa 
çıkardıklarının altını çizdi.

Devletine ve milletine bağlı 
vatanperver bürokratların da 
çabalarıyla Türkiye’ye tarihî 
önemli eserler, hizmetler, 
yatırımlar kazandırdıklarını 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçerek Türkiye’ye 
ekonomik, siyasi ve diplomatik 
olarak bedel ödeten vesayetçi 
yaklaşımları rafa kaldırdık. Karar 
alma süreçlerini hızlandırarak 
yönetimde çift başlılığa son veren 
bu sistemin özellikle avantajlarını 
bilhassa salgın döneminde bizzat 
müşahede ettik.

Türkiye, son asrın en büyük 
sağlık krizini başarıyla yöneten 

birkaç ülkeden biri oldu. Kendi 
insanımıza sahip çıktığımız gibi 
bizden talepte bulunan 161 ülke 
ve 12 uluslararası kuruluşa destek 
gönderdik. 

Gerek vatandaşlarımızın  
diğer ülkelerden tahliyesi 
gerekse yardımların ulaştırılması 
noktasında fedakârca çalışan, 
milletimizin yüzünü ağartan  
siz büyükelçilerimizi bir kez  
daha canıgönülden tebrik 
ediyorum. 

Burada yakaladığımız başarıyı, 
bölgemizde gerilimin azaltılması 
ve barışın tesisi yolunda da 
sergilemenin gayretindeyiz.”
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Büyükelçileri TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile 

getiren Şentop, hariciyenin, 
100 yıl önce Gazi Meclisin 
yönettiği Millî Mücadele’nin asli 
parçası olduğunu, o günlerin 
meşakkatine cephedeki asker 
ve cephe gerisindeki millet 

gibi hariciye mensuplarının 
da göğüs gerdiğini söyledi.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 
100. ve hariciye teşkilatının 
kuruluşunun 500. yılının idrak 
edileceği 2023 yılına yaklaşırken 
13. Büyükelçiler Konferansı’nın 
temasının, “2023 ve Ötesinde Akil 
ve Müşfik Türk Diplomasisi” olarak 
belirlenmesinin memnuniyet 
verici olduğunu dile getiren 
Meclis Başkanı Şentop, “Küresel 
barış isteniyorsa, çatışmalara 
çözüm aranıyorsa ihtiyaç 
duyulan hattıhareket, Türkiye’nin 
benimsediği ve üstlendiği 
istikamettir, yani akil ve müşfik bir 
diplomasi.” diye konuştu.

Dünyanın büyük bir belirsizlik 
içinde olduğunu, ekonomik ve 

politik altüst oluşların, yoğun 
belirsizlik ve her an değişen 
dengelerin, bugünün dünyasını 
nitelediğini belirten Şentop, 
“Bu durumun son 30 yılın 
mahsulü olduğu ve yeni bir 
dünyanın arifesinde olduğumuz 
açık. Bugünün dünyası, içinde 
yaşadığımız çağ, yalnızca 
savaşların değil yoksulluğun, 
sömürünün, eşitsizliklerin ve insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan her 
türlü muamelenin kurumsallaştığı 
ve yazık ki tabiileştiği bir zaman 
dilimi.” diye konuştu.

Şentop, 2021’de yayımlanan bir 
rapora göre, 1 milyon doların 
üzerinde zenginliği bulunan ve 
dünya nüfusunun yalnızca yüzde 
1,1’ini oluşturan 56 milyon kişinin, 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
10 Ağustos’ta  
13. Büyükelçiler 
Konferansı dolayısıyla 
Türkiye’de bulunan 
büyükelçilerle Mecliste 
öğle yemeğinde bir 
araya geldi.
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küresel refahın yüzde 45,8’ini 
elinde tuttuğunu, buna karşı, 
zenginliği 10 bin doların altında 
olan ve dünya nüfusunun yüzde 
55’ini oluşturan geniş bir kitlenin 
küresel refahtan aldığı payın 
yalnızca yüzde 1,3 olduğunu 
kaydetti.

Uluslararası toplantıların son 
yıllarda ilk sıradaki başlığının “göç 
ve göçmenler” olduğuna işaret 
eden Mustafa Şentop, şunları 
söyledi:

“Her toplantıda uzun uzun bu 
sorunla ilgili alınacak tedbirler, 
takip edilecek stratejiler ve 
tatbik edilecek politikalar dile 
getiriliyor. Bu toplantılardan 
neticeye tesir edecek kararların 
çıkmadığı, meselenin vahamet 
kesbederek büyüdüğü hepimizin 
malumu. Şunu açıkça ve yüksek 
sesle ifadeye mecburuz; göç 
hareketliliği de dahil insani 
bütün sorunların esas nedeni, 
küresel sistemin köhne ve işlevsiz 

yapısı. ‘korkuyla yönetmek, 
açlıkla terbiye etmek’ politikası, 
bütün insanlığa zarar veriyor. 
Bu zarar, özellikle ve en çok da 
bu politikayı uygulayanlara olur. 
Oysa yeni bir dünya, yeni bir 
politika, insanı esas alan yeni bir 
barış ve refah telakkisi mümkün 
ve şart. 

Türkiye’nin benimsediği, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, ‘Dünya beşten 
büyüktür.’ ifadesiyle formülünü 
bulan yeni diplomasi anlayışı, 
insanlığın ihtiyaç duyduğu 
yegâne ve zaruri barış yolu.”

Şentop, dünyanın yeni ve 
öncekilerden çok daha 
belirleyici bir tasarımın eşiğinde 
olduğunu ifade ederek geçen 
yüzyıl gerçekleşenlerde etkili 
olamamanın sıkıntılarını en 
ağır haliyle tecrübe eden bir 
ülke olarak Türkiye’nin içinde 
bulunulan bu yeni küresel 
tasarımda inisiyatif almaya, 

ağırlığını koymaya mecbur 
olduğunu vurguladı.

Bunun ihmal edilemez bir vazife 
ve mecburiyet olduğunun altını 
çizen Şentop, “Türkiye, bu yeni 
tasarım sürecinde masada bir 
konu başlığı olarak değil, etkili 
ve belirleyici bir aktör olarak 
bulunmaya kararlı. 

Millî Mücadele örneği bize 
şunu gösteriyor: Zafer sahada 
namlunun ucunda, askerin 
cesaret ve zekâsında; masada ise 
diplomatın maharet, inanmışlık 
ve özgüveninde. Haklı olmanın 
yetmediği, hazırlıklı olmanın 
hayatta kalmak ve hayatta tutmak 
için mecburiyet olduğu bir 
çağdayız.” değerlendirmelerinde 
bulundu.

Mustafa Şentop, Kıbrıs’ta 
1960’lardan itibaren kötüleşen 
durum ve Türk toplumunun 
maruz kaldığı katliama varan 
muameleler karşısında müdahale 
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için 1974’e kadar beklemek 
zorunda kalındığını dile getirerek 
şöyle devam etti: “Çıkarma 
gemisi başta olmak üzere yeterli 
askerî donanımımız yoktu. Tam 
10 yıl Barış Harekâtı’na hazırlandık; 
fakat köprülerin altından çok 
su akmış, üstünden çok kervan 
geçmişti. Bugün Türkiye’nin değil 
çıkarma gemisi, Doğu Akdeniz’de 
ve Karadeniz’de gücümüzün 
ilanı ve sembolü olarak vazife 
yapan sondaj gemileri var. Daha 
dün 4. sondaj gemimiz olan 
Abdülhamid Han denize indi 
ve Doğu Akdeniz’deki görev 
yerine hareket etti. Bütün bunlar, 
imkânları yeterli olmadığı için 
Kıbrıs’taki soydaşlarına ancak 10 
yıl sonra ulaşabilen Türkiye’den 
‘Mavi Vatan’ iradesini ortaya 
koyan Türkiye’ye gelişimizi 
göstermesi bakımından kıymetli.”

Çatışmaların yoğunlaştığı, 
sistem içi gerilimlerin hızlıca 
krize dönüştüğü, dünyanın 
zenginliklerinin adaletsiz 
paylaşımından kaynaklanan 
huzursuzlukların arttığı, göç 
dalgalarının yaşandığı bir 
dönemde Türkiye’nin “akil ve 
müşfik” diplomasisine büyük 
ihtiyaç olduğunun görüldüğünü 
anlatan Şentop, Rusya ve 

Ukrayna arasında yaşanan 
çatışma öncesinde ve sırasında 
Türkiye’nin takındığı tavrın, 
bunun en açık ve güncel kanıtı 
olduğunu belirtti.

Salgın sonrasında tedarik 
zincirlerinin aksamasından ya 
da kopmasından kaynaklanan 
büyük sıkıntılar yaşanırken bir de 
buna gıda krizinin eklenmesinin, 
felaket sayılabilecek bir gelişme 
olacağını dile getiren Mustafa 
Şentop, şunları söyledi: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kararlı, 
dengeli ve makul liderliği, 
kıymetli Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun maharetli idaresi 
ve Dışişleri bürokrasimizin yoğun 
gayreti neticesinde varılan 
Tahıl Koridoru Anlaşması, akil 
diplomasinin en müşahhas 
örneği. Bu ve benzeri örnekler 
bir kez daha gösteriyor ki 
Türkiye artık güç dengesine tabi 
bir ülke olmaktan çıkıp denge 
sağlayan güç olmaya doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Kimilerine 
göre milletimizin ayırt edici vasfı, 
savaş teknolojileri geliştirme 
ve bunları kararlılıkla uygulama 
kabiliyeti. Oysa milletler yalnızca 
savaşarak kalıcı başarılar elde 
edemezler. Nitekim tarihin 
belli dönemlerinde büyük 

askerî zaferler kazanmış kimi 
toplulukların ve kavimlerin 
zamanla yok olduklarını, 
etkisizleştiklerini hepimiz 
görmüşüz. Asıl başarı ve kalıcılık 
sağlayan davranış, barış yapmayı 
bilmek. Nitekim ‘Barışmasını 
bilmeyen kavga etmesin.’ sözü 
de bize ait.”

TBMM Başkanı Şentop, 
dünyada son dönemlerde 
parlamenter diplomasinin 
önemi ve etkinliğinin arttığına 
dikkati çekerek bu bağlamda 
parlamenter asambleler 
nezdindeki heyetler, dostluk 
grupları, ihtisas komisyonları 
ve milletvekillerinin yoğun bir 
faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

Büyükelçileri Mecliste görmekten 
duyduğu mutluluğu yineleyen 
Şentop, şunları kaydetti:

“Son 200 yıldır büyük 
mücadelelerle dolu tarihimizin 
ana taşıyıcı sütunlarından olan 
hariciyemizin bundan sonra 
da Türkiye’nin büyük hedeflere 
ulaşma çabasında önemli 
vazifeler üstleneceğine, bu 
vazifelerin altından hakkıyla 
kalkacağına itimadımız tam. 
Köklü ve şerefli bir geleneğin 
bugünkü temsilcileri olarak 
sizlerin, yeniden büyük Türkiye 
iddiasının, iradesinin ve 
ısrarının yükseltilmesinde ve 
tahakkukunda aziz milletimizi 
temsilen yapacaklarınız, daima 
hayırla anılacak. Kıbrıs, Ermeni 
iftiraları ve terör örgütlerine 
karşı yürüttüğümüz mücadele 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
asli meselelerini uluslararası 
düzeyde duyurmak ve savunmak 
hususunda gösterdiğiniz gayret 
için milletimiz size minnettar.”

Konuşmasının ardından Meclis 
Başkanı Şentop ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerle 
fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Tören Salonu’nda, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 
düzenlenen programda konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN “17 AĞUSTOS” PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 17 
Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü 
nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılı 
nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda 
bulundu.

Şentop, “17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 
23. yıl dönümünde, kaybettiğimiz binlerce canı 
rahmetle anıyor, deprem sonucu yakınlarını 
kaybedenlere sabırlar diliyorum. 

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden 
muhafaza etsin, acılar yaşatmasın.” ifadelerini 
kullandı.
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Şentop, Li Zhanshu ile 
görüşmesinde, Yeniden 
Asya Girişimi kapsamında, 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel bir 
yerinin bulunduğuna işaret etti.

Parlamentolar arasında düzenli bir 
diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı 
ziyaretleri artırmak suretiyle ikili 
ilişkileri daha da güçlendirmeyi 
istediklerini belirten Mustafa 
Şentop, “Çin ile ikili ticaretimizi 
daha dengeli ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmamız gerekiyor. 
Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının 
artmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Çeşitli alanlarda yürütülen 
projelerdeki iş birliğinin, 
ekonomik ilişkilere derinlik 
kazandıracağını vurgulayan 
Şentop, “Uluslararası hukukun 
hâkim olduğu, barış ve 
adaletin tesis edildiği, refahın 

bütün ülkeler ve insanlar için 
kapsayıcı olduğu yeni ve adil bir 
dünyanın mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Bu konuda aynı 
görüşte olduğumuzu duymaktan 
memnun oldum. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha da ileri 
gitmesi için parlamenter ilişkilerin 
karşılıklı olarak geliştirilmesine 
çalışmalıyız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Görüşmede, Uygur meselesinin 
Türkiye için önemli bir yere sahip 
olduğunu dile getiren Meclis 
Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Uygur Türkleriyle etnik, dinî 
ve kültürel bağlarımız var. 
Türkiye’nin bu konudaki duruşu 
net, samimi ve ahlakidir. Diğer 
ülke topraklarında yaşayan 
soydaş ve akraba topluluklarımızı, 
söz konusu ülkelerin iç işlerine 

karışmak için araçsallaştırma 
gibi bir anlayışımız olamaz. Biz 
bu insanları bulundukları ülkeler 
ile ülkemiz arasında bir köprü, 
iş birliği ve ilişkileri geliştirecek 
bir fırsat olarak görüyor, 
politikalarımızı bu şekilde 
sürdürüyoruz. Soydaşlarımızın, 
bulundukları ülkede barış, 
huzur ve refah içerisinde; 
insan hakları temelinde hak ve 
hürriyetlere sahip oldukları bir 
iklimde yaşayabilmelerini ve 
ülkelerinin saygın birer vatandaşı 
olarak yaşadıkları ülkelere katkı 
verebilmelerini arzuluyoruz.”

Çin tarafının talebi doğrultusunda 
gerçekleşen görüşmede,  
Türkiye ile Çin arasında çeşitli 
alanlarda yürütülen projelerdeki 
iş birliği ve ekonomik ilişkiler ele 
alındı.

Parlamentolar arası iş birliğinin iki 
ülke ilişkilerine katkısı vurgulandı. 
Devlet Başkanlarının ortak 
iradesi neticesinde Türkiye-Çin 
ilişkilerinin son yıllarda ivme 
kazandığı ifade edildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
24 Ağustos’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi 
Başkanı Li Zhanshu ile videokonferans görüşmesi 
gerçekleştirdi.

ÇİN ULUSAL HALK KONGRESİ DAİMİ 
KOMİTESİ BAŞKANI Lİ ZHANSHU
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, yaptığı paylaşımda 
şunları kaydetti:

“Laçin şehri ve civarındaki iki 
köyün, 9 Kasım 2020 tarihinde 
imzalanan Üçlü Bildiri’de 
belirtilen hususlar doğrultusunda 

yürütülen süreç çerçevesinde 
Azerbaycan’a geri dönüşünü 
memnuniyetle karşılıyoruz.

Güney Kafkasya’da barış ve 
istikrarın tesisine önemli katkı 
sağlamasını umduğumuz söz 
konusu gelişmenin, bölgemizde 

yürütülen normalleşme 
süreçlerine de olumlu 
yansımasını diliyoruz.

Bu vesileyle kardeş  
Azerbaycan halkının yanında 
olmayı sürdüreceğimizin altını 
çiziyoruz.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü 
kutladı.

Şentop, millî gün dolayısıyla Ukrayna Meclis 
Başkanı Ruslan Stefanchuk’a tebrik mektubu 
gönderdi.

Mektubunda, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü şahsı 
ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları 
kaydetti: “Ortak tarihî ve kültürel bağlarımızın 
bulunduğu Ukrayna ile ilişkilerimiz güçlenerek 
devam etmektedir. Bu süreçte parlamentolar 
arasındaki kuvvetli iş birliğinin ilişkilerimize ivme 
kazandırması son derece değerlidir. Türkiye, 
Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak 
bütünlüğünü her platformda desteklemeye 
devam edecektir. Bu vesile ile zatıalinize ve 
şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine 
sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
26 Ağustos’ta Laçin şehri ve civarındaki iki köyün 
Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesine ilişkin 
sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP,  
LAÇİN ŞEHRİNİN 
AZERBAYCAN’A 
İADESİNİ 
MEMNUNİYETLE 
KARŞILADIKLARINI 
BİLDİRDİ

UKRAYNA  BAĞIMSIZLIK GÜNÜ
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TBMM BAŞKANI
ŞENTOP, 
ERZURUM 
KONGRESİNİN  
103. YIL DÖNÜMÜ 
SEBEBİYLE MESAJ 
YAYIMLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından aziz milletimiz her gün cesaret, feragat, fedakârlıklarla dolu destansı 
bir mücadele vererek tarih sahnesindeki varlığını devam ettirmeyi başarmıştır.

Vatanımızın işgal ve istila edilmesiyle sonuçlanan büyük savaş sonrasında Gazi Mustafa Kemal'in 
önderliğinde başlatılan Millî Mücadele'nin temel esaslarının belirlendiği ilk büyük kongre, bundan 103 
yıl önce Erzurum'da toplanmıştır.

Doğu vilayetlerinin irade birliğinin tesis edildiği kongrede düşman işgaline karşı vatanımızın topyekûn 
savunulması, Millî Mücadele için geçici bir hükûmet kurulması ve millet iradesini hâkim kılma esaslarını 
içeren önemli temel kararlar alınmıştır.

Kongrede belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulan temsil heyeti daha sonra Sivas Kongresinin 
toplanmasını sağlamış ve tam bağımsızlık hedefine ulaşmanın önündeki engelleri kaldıracak adımları 
atmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de Erzurum ve Sivas Kongreleri ile belirlenen esaslar doğrultusunda 
açılarak Millî Mücadelemizi yönetmiş, şan ve şerefle bağımsızlığımıza kavuşmamızı sağlamıştır.

"Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez." diyerek millî iradeye dayalı hükûmet kurulmasını 
hedefleyen Erzurum Kongresi gibi gururla andığımız büyük olaylar istikbalimize dair bize güç 
vermektedir. Ecdadımızın şanlı mücadelesinden aldığımız ilham ile hürriyet ve istiklalimizi korumak, 
ekonomik ve sosyal kalkınmamızı temin etmek için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal ve Erzurum Kongresinin delegeleri olmak üzere vatanımızın bağımsızlığına 
kavuşması, milletimizin hür bir şekilde yaşaması için fedakârca mücadele eden bütün büyüklerimizi 
hürmet ve şükranla anıyorum."

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 Temmuz’da Erzurum Kongresinin 103. yıl 
dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü 
nedeniyle 24 Temmuz’da bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü nedeniyle 
sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop'un mesajı şöyle:

"Millî Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden #LozanBarışAntlaşması'nın 99'uncu yıl 
dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve 
rahmetle anıyorum."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN 
99. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

TÜRK DELEGASYONU BAŞKANI ve DIŞİŞLERİ BAKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN DE ARALARINDA 
BULUNDUĞU TEMSİLCİLER,  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI METNİNİ İMZALIYOR.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihî bir 
başarıya imza atan millî sporcuları tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
"Teşekkürler çocuklar! 19. Akdeniz Oyunları'nı 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere 108 madalya 
ile tamamlayarak ülke sıralamasında 2. sırada yer aldık. Her bir evladımız, ülkemizi hakkıyla temsil 

ederek göğsümüzü kabarttı. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, paylaşımında, millî sporcuların fotoğrafına da yer verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 661. Tarihî 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri final 
müsabakasını kazanarak 
başpehlivanlığı kazanan 
Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 3 Temmuz’da 
sosyal medya hesabından 

yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi:

"661. Tarihî Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri final müsabakasını 
kazanarak başpehlivanlığı elde 
eden Cengizhan Şimşek'i ve 
er meydanında güreşen tüm 
pehlivanlarımızı tebrik ediyorum."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 661. TARİHÎ KIRKPINAR 
YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI ŞİMŞEK’İ TEBRİK ETTİ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
19. AKDENİZ OYUNLARI’NDA 
TARİHÎ BAŞARIYA İMZA ATAN 
MİLLÎ SPORCULARI KUTLADI
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Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin 
görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor.

• Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere 
bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer 
alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının 
yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları 
artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya 
gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme 
konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetki 
Cumhurbaşkanına veriliyor.

• Emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500 liradan 3 bin 500 
liraya çıkarılıyor.

• Yasayla yükseköğretim kurumlarında 
öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu 
yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde 
ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış 
öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması 
olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme 
hakkı tanınıyor.

• Siyasi Partiler Kanunu'na eklenen fıkrayla ödeme 
hizmeti sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar 
ile GSM operatörleri veya iş ortakları aracılığıyla 
yapılan mobil tahsilatlar için ayrıca gelir makbuzu 
düzenlenmeyecek.

• İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 
2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış 
ve buna göre yapılmış olup kullanma izni 
verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak 
elektrik veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkânı 
veriliyor.

• Kanunla "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda değişiklik 
yapılıyor. Buna göre, ilgili suçlarla alakalı kamu 
kurum veya kuruluşlarınca yazılı başvuruda 
bulunulması halinde bu kamu kurum veya 
kuruluşları, başvuru tarihinde müdahil sıfatını 
kazanacak.

• Kabahatler Kanunu'na göre kabahatler 
karşılığında uygulanacak ve ödeme süresi 
düzenlenmemiş idari para cezaları, tebliğinden 
itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para 
cezasının süresi içinde ödenmesi halinde 
cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. 

Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun 
yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

• Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 
Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle 
Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile 
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için 
belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş 
yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini 
izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ 
edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş ücreti 
ile birlikte, geçiş ücretinin bir katının idari para 
cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 
bir kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıca 
tebligat yapılmayacak..

• TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter 
ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev 
yapanlar görevden alındıklarında TBMM 
Başkan Başmüşaviri kadrolarına, başkan olarak 
görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM 
Başkan Müşaviri kadrolarına, en az iki yıl başkan 
yardımcısı olarak görev yapanlar görevden 
alındıklarında durumlarına uygun kadrolarda 
görevlendirilecek.

• Kanunla Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının 
görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

• Kanunla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak 
görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine 
getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş 
personelden faydalanılması amaçlanıyor.

• Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle sadece elektrik motorlu taşıtların 
ÖTV'si; motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden 
ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 
10; motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV 
matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, 
diğerleri için yüzde 60 olarak uygulanacak.

• TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle 
"varlık barışı" uygulamasından yararlanma süresi 
31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük 
gereğince, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere kapattı.

EK GÖSTERGE VE ÖĞRENCİ AFFINA 
İLİŞKİN TEKLİF, TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edildi.
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• Kanunla elektronik ticarette (e-ticaret) haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara 
yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması 
amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet 
sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

• Seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye 
piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet 
gösteren işletmeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya e-ticaret hizmet sağlayıcı kabul 
edilmeyecek.

• E-ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer elektronik 
ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya 
da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar "elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcı" olarak; ister e-ticaret pazar yerinde isterse kendine ait e-ticaret ortamında; kendi mal 
veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise 
"elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanacak.

• Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından 
sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu 
olmayacak.

• Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet 
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

• Kanunla e-ticarette haksız ticari uygulamada bulunan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız 
uygulamada bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar 
idari para cezası verilecek.

• E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari 
faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı 
almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden 
olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilecek. E-ticarette haksız ticari uygulamada 
bulunulamayacak.

• Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve aynı tarihten itibaren 6 ay içinde bu 
düzenlemeye uygun hale getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz sayılacak.

• Lisans alma yükümlülüğü 1 Ocak 2025'ten itibaren yerine getirilecek.

• Düzenleme, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

E-TİCARETE YÖNELİK KANUN 
TEKLİFİ, TBMM GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, 1 Temmuz’da TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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MALAZGİRT ZAFERİ (26 Ağustos 1071)

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071’de Büyük 
Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru 
IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş ve harp 
Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır. 200 bin kişilik Bizans 
ordusuna karşı 50 bin kişilik Selçuklu ordusu büyük bir 
galibiyet almıştır. Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan, esir Bizans 
İmparatoruna misafir imparator muamelesi göstererek 
dostça davranmıştır. Bu galibiyet ile birlikte Türklerin 
Anadolu içlerine girişi kolaylaşmış ve Anadolu’nun bir Türk 
yurdu olmasına giden yol açılmıştır.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) 

Lozan Konferansı, 20 Kasım 1922’de düzenlenen törenle açıldı. 
Konferansa Türkiye ile birlikte sekiz devlet görüşmeci olarak davet 
edildi. Ankara hükûmeti adına baş delege İsmet İnönü, ikinci delege 
Rıza Nur ve delege Hasan Saka görüşmelere katıldı. Bazı devletlerin 
de Boğazlar ve ticaret meseleleri ele alındığında toplantılara katılması 
öngörülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ise gözlemci idi.

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. Musul, Hatay ve bazı diğer konular dışarıda bırakılarak 24 Temmuz 1923’te Lozan Üniversitesi 
Salonu’nda antlaşma imzalandı.

Esas antlaşma ile ona ekli 17 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.

BALKAN HARBİ’NDE EDİRNE’NİN GERİ ALINIŞI (21 Temmuz 1913)

I. Balkan Harbi’nden yaklaşık elli gün sonra müttefiklerin Osmanlı 
Devleti’nden kazandıkları toprakları paylaşamaması sebebiyle 
Balkanlarda ikinci bir harp patlak vermişti. Anlaşmazlığın esas 
sebebi, Makedonya’yı kaybetmeyi kabullenemeyen Bulgaristan’a 
karşı diğer ülkelerin ittifak ederek savaş açmasıydı. O esnada harbe 
Romanya da dahil olmuş ve Balçık, Silistre ve Plevne’yi almıştı. 

Aynı şekilde, İttihat ve Terakki de Berlin Sefiri Mahmud Muhtar Paşa’nın tavsiyesiyle fırsattan istifade etmeye 
karar verdi. Büyük güçlerin baskı ve tehditleri altında Osmanlı yüksek siyasetçileri ve üst rütbeli subaylar bu 
gelişmelere karşı tereddütle yaklaşırken Enver Bey’in liderliğini yaptığı İttihat ve Terakki’nin askerî kanadı 
derhal harekete geçerek 21 Temmuz’da Edirne’yi ciddi bir direnişle karşılaşmadan geri aldı. 

Böylece Edirne yaklaşık dört ay Bulgar işgalinde kaldıktan sonra tekrar Osmanlı toprağına katılmış oldu. 
Enver Bey herkesi atlatarak yeniden fethedilen şehre giren ilk kişiydi. Enver Bey’in (Paşa) sonraki süreçte 
haddinden fazla güçlenmesini sağlayan en önemli sebeplerden biri, Edirne’yi kurtaran kahraman olarak 
görülmesi olacaktı. 

TARİHTE BU AY 
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1931 MATBUAT KANUNU  
(25 Temmuz 1931)

Türkiye’de 1930’lardan sonra çoğulcu kuruluşların denetim altına 
alınma sürecinde basın da payını alarak 1931 Matbuat Kanunu ile 
sıkı denetim altına girmiştir. Bu haliyle basın tek parti iktidarının 
etkisini kaybettiği 1945 yılına kadar CHP’nin propaganda aracı 
olarak işlevselleşmiştir. 

25 Temmuz 1931’de 67 maddeden oluşan Matbuat Kanunu 
TBMM’de görüşülmeye başlanmış, Hakkı Tarık Bey’in tek 
ret oyu dışında tüm milletvekillerinin kabulüyle 8 Ağustos 
1931’de yürürlüğe girmiştir. Yasalaştıktan sonra, Kanun’un en 
çok eleştirilen maddelerinden biri, bir yazarın yazdığı yazıdan 
kendisi dışında yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve 
gazete sahibinin sorumlu tutulması olmuştur. 

Kanun’un bazı maddeleri 15 Mayıs 1950 tarih ve 5680 sayılı Basın 
Kanunu ile kalkıncaya değin 19 yıl içinde beş kez değişikliğe 
uğramıştır. Genel olarak şunu söylemek mümkündür ki; bu 

değişiklikler esasa ilişkin değildir ve Kanun, basının tek sesli olmasına sebep olmuştur denilebilir. 

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 
PÜSKÜRTÜLMESİ 

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi uzun yıllar 
devletin önemli ve kritik kademeleriyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin stratejik dairelerinde gizlice 
yuvalanarak yönetimi ele geçirme hedefiyle 
çalışmış bir terör örgütünün millet iradesine 
yönelik ihanet kalkışmasıdır. Bu hain kalkışma, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliği, halkı meydanlara davet etmesi ve 
darbecilere meydan okuyarak uçağıyla Atatürk 
Havalimanı’na ineceğini ifade etmesi, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın dirayeti, muhalefet partilerinin 

cesareti, pek çok milletvekilinin Meclis Başkanı İsmail Kahraman öncülüğünde Parlamentoyu açması, silahlı 
kuvvetler ve emniyet teşkilatında mevcut vatanperver güvenlik personelinin gayretleri ve en önemlisi 
milletin, öleceğini bilerek topyekûn demokrasiye sahip çıkmasıyla püskürtülmüştür.

27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 darbeleriyle karşılaştırıldığında 
15 Temmuz, halka uygulanan şiddet ve devletin meşru Cumhurbaşkanı’nı devirmeye dönük haliyle 
öncüllerinden ayrılmakta ve milletin mukaddesatına ve vatanına sahip çıkışıyla da taçlanmaktadır. Ancak 
Türkiye siyasi tarihinde milletin iradesine karşı sergilenen bütün darbelerde ortak bir yan vardır ki hepsinin 
Müslümanların mübarek addettiği Cuma günü meydana gelmesidir. İç ve dış vesayet odaklarının mübarek 
cumayı bir “Kara Cuma” haline getirmeye dönük bu son girişimi milletin direnişi ile engellenmiş, Türk milleti o 
gece Cumhurbaşkanı ve Başkomutan’ın çağrısını ve sala seslerini duyar duymaz büyük bir vakarla işgalcilere 
karşı direnmiştir.

Müstevlilerin elimizdeki son toprak parçasını işgal etme girişimine “dur” diyerek halkın gücünün üstünde bir 
güç olamayacağını göstermesi, şüphesiz 15 Temmuz’u sadece Türkiye’de değil tüm dünyada benzerlerinden 
ayırmakta ve öne çıkarmaktadır.
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Cumhuriyet döneminde 
ikinci çok parti denemesi, ilk 
tecrübeden yaklaşık beş sene 
sonra gerçekleşti. 1930’lu yılların 
başında, Türk siyasi hayatında 
ve TBMM’de yeni bir siyasi 
parti yerini aldı. Dönemin siyasi, 
ekonomik ve sosyal şartları, 
muhalefet saflarında yer alacak 
bu yeni partinin kurulmasını âdeta 
hızlandırdı. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası 
(SCF) adını alacak olan bu 
partinin kurulmasında; CHF’ye 
ve hükûmetin ülkeyi yönetim 
biçimine muhalif olanların büyük 
oranda siyaset sahnesinden 
tasfiye edilmeleri, 1922-1930 yılları 
arasında yapılan inkılapların, 
hükûmete karşı bir direnişe 
sebep olması, 1929 dünya 
ekonomik buhranının, zayıf olan 
ülke ekonomisini etkilemesi, 

bazı ürünlerin üretiminin ve 
satışının devlet tekeline alınması, 
hükûmetin ekonomide ve 
sanayide doğrudan devletçilik 
politikasını uygulamaya 
başlaması, CHF’nin tek parti 
iktidarı ile artan tahakkümü 
ve üyelerinden bazılarının 
mevkilerinden faydalanarak şahsi 
kazançlar sağlamaları ve bunun 
da halk arasında hoşnutsuzluğa 
neden olması gibi bazı olaylar 
etkili olmuştur. 

Bu arada, Mustafa Kemal Paşa 
ile beraber hareket edenler 
arasında, daha liberal bir siyaset 
güdülmesine taraftar olanlar, tek 
parti idaresinin güçlenmesine 
ve konulan siyasi ve ekonomik 
tahditlere endişeyle bakarken, 
bunların çoğu, hükûmetin aldığı 
sert tedbirleri ana inkılapların 
yapıldığı bir devrede zorunlu 

görmüşler, inkılaplar başarıldıktan 
sonra, yasama organının Meclis 
ve basında ifadesini bulacak 
bir muhalefetin denetimi 
altında, normal bir hükûmet 
şekline dönmesi gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. İşte bu olaylar ve 
şartlar içinde Türk siyasî hayatında 
ve TBMM’de, SCF yerini aldı. 

SCF Kuruluyor

Reisicumhur/Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Paşa, TBMM’de 
muhalefet görevini üzerine 
alacak, ama kendisine sadık 
kalacak bir partinin kurulmasını 
istiyordu. Böyle bir partinin 
kurulmasındaki amaç, birikmiş 
hoşnutsuzlukların giderilmesini 
sağlamak ve hükûmeti, hem 
hatalarını düzeltmeye hem de 
mevcut ekonomik duruma 

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE İKİNCİ 
ÇOK PARTİLİ PARLAMENTO DENEMESİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Yalova’da Ali Fethi OKYAR (soldan birinci) ve  
Ali Kılıç (sağda) ile birlikte
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yeni çareler aramaya sevk 
edecek bir denetim sistemi 
kurmaktı. Mustafa Kemal Paşa, 
kurulacak partiden pratik faydalar 
beklemekle birlikte, oluşan bu 
muhalefetin zamanla gelişerek, 
normal bir parti haline gelmesini 
ve memleketin idaresinde 
önemli ve hayati görevler 
üstlenmesini bekliyordu. Bu 
çerçevede Mustafa Kemal Paşa, 
Paris’te Türkiye Büyükelçisi olarak 
görev yapan Ali Fethi (Okyar) 
Bey’e, 1930’un yaz aylarında, 
tatilini geçirmek üzere yurda 
geldiği sırada, Yalova’da yaptığı 
görüşmelerde ve sonrasında 
yaptıkları yazışmalarda bir parti 
kurmasını teklif etti. Partinin adını, 
programını ve üyelerini bizzat 
Mustafa Kemal Paşa belirledi. 
Amacı, hem tek parti yönetiminin 
toplumda yol açtığı huzursuzluğu 
gidermek, hem de hükûmetin 
uyguladığı devletçilik politikasına 
karşı, serbest ekonomi taraftarı 

olan liberalizm yanlılarını 
denetim altında tutmaktı. 
Kuşkusuz muhalefet partisinin 
denetimi Mustafa Kemal Paşa 
ve arkadaşlarının elinde olacak; 
kurulan parti de, toplumda derin 
yaralar açan dertlere parmak 
basarak, iktidara yol gösterecek, 
uyarma görevi yapacaktı. 

Ali Fethi Bey, 12 Ağustos 1930’da 
SCF’yi resmen kurdu. Bu arada 
Mustafa Kemal Paşa, kız kardeşi 
Makbule Hanım’ı ve çevresindeki 
bazı kişileri yeni partiye girmeye 
teşvik etti. SCF’nin kurucuları 
arasında; Tahsin (Uzer) Bey, 
Mehmet Emin (Yurdakul) Bey, 
Nakiyüddin (Yücekök) Bey, 
Süreyya (İlmen) Paşa ile Ahmet 
(Ağaoğlu) Bey de vardı. Fırkanın 
Genel Başkanı Ali Fethi (Okyar) 
Bey, Genel Sekreteri ise Nuri 
(Conker) Bey oldu. SCF’nin 
kurulmasından sonra bizzat 
Mustafa Kemal Paşa’nın talebi 

ve talimatı ile CHF’den 13 mebus 
SCF’ye katıldı. Bu mebusların 
dışında, kendi isteğiyle CHF’den 
istifa eden İstanbul mebusu Ali 
Haydar (Yuluğ) Bey de SCF’ye 
dahil oldu. Onunla birlikte partinin 
üye sayısı 14 oldu. 

Parti Programı 

SCF’nin kuruluşu gizli olarak 
tasarlandı. Programı ise iki 
aşamada oluşturuldu. Birinci 
aşamada, Ali Fethi Bey tarafından 
hazırlanan 11 maddelik program 
Mustafa Kemal Paşa’nın onayına 
sunuldu, daha sonra bu metne 
yeni ilaveler yapıldı. SCF’nin 
programı genel itibarıyla 
liberalizme dayanan ilkelerden 
oluşuyordu. Esas siyaseti ise, 
CHF’ye karşı muhalefet yapmak 
ve hükûmetin ekonomi alanındaki 
başarısızlığını tenkit etmekti. Bu 
tutum, SCF çevresinde hemen 
çok sayıda muhalif grubun 
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toplanmasına neden oldu. Bu 
gruplar arasında, temelde CHF 
mensubu olup, fakat İsmet 
Paşa’ya karşı olanlar; tüccar, 
sanayici ve yerel eşraf arasında 
CHF’nin kararlarına karşı olanlar; 
düşüncelerini açıkça ortaya 
koymamakla birlikte, Cumhuriyet 
rejimine karşı olanlar; laiklik 
uygulamalarına karşı olanlar ve 
demokratik özlemlerle daha sivil 
bir toplum arzusunda olanlar yer 
almıştır. 

Partinin Güçlenişi ve Sonun 
Başlangıcı

SCF’nin kuruluşu toplumun büyük 
bir kesimi tarafından coşkuyla 
karşılandı ve teşkilatlanması hızla 
tamamlandı. Ali Fethi Bey ve 
arkadaşları 4 Eylül 1930 sabahı 
İzmir’e gittiler. Halkın, partiye 
karşı gösterdiği büyük ilgi, Ali 
Fethi Bey’in İzmir gezisinde 
tüm açıklığıyla ortaya çıktı. 
İzmir’de yaşananlar, hükûmeti 
ve Reisicumhur Mustafa 
Kemal Paşa’yı endişelendirdi. 
Bu arada CHF’nin yöneticileri, 
SCF’yi gericilik ve cumhuriyet 
düşmanlığıyla suçlamaya 
başladılar. 

Ali Fethi Bey, İzmir’den Ankara’ya 
dönüşünde, girmiş olduğu ara 

seçimde, Gümüşhane Mebusu 
oldu. Onun Meclise girmesiyle 
SCF’nin mebus sayısı 15 oldu. 
Ali Fethi Bey, artık Mecliste 
hükûmetin politikalarını tenkit 
edebiliyordu. TBMM’de iki 
parti arasında baş gösteren 
gerginlik, hükûmet baskısı altında 
yapılan belediye seçimlerinden 
sonra, en üst seviyeye çıktı. 
Ali Fethi Bey, Meclisteki bir 
konuşmasında, hükûmeti 
ve kendi parti taraftarlarına 
“mürteci” diyenleri şiddetle 
tenkit etti. Hükûmet de buna 
karşı, SCF’nin halk üzerindeki 
etkisini azaltabilmek için 
ekonomik durumu düzeltecek 
reformlar vaat etti. İktisat ve 
Adalet Vekilleri değiştirildi. Bu 
arada CHF mensupları, Ali Fethi 
Bey’i Mondros Mütarekesi’ni 
imzalamakla ve Mustafa Kemal 
Paşa’ya karşı şahsi ihtiraslar 
beslemekle suçladılar. 

SCF’nin kapanmasına yol açan 
son olay, TBMM’de Ali Fethi 
Bey’in belediye seçimlerinde 
yapılan yolsuzluklara ilişkin 
önergesinin tartışılması sırasında 
ortaya çıktı. Bu tartışmalar 
sırasında Ali Fethi Bey, bazı 
mebuslar tarafından, rejim 
düşmanlığıyla suçlandı. Ali Fethi 
Bey’in, partiler arası tartışmalarda 

Mustafa Kemal Paşa’nın tarafsız 
kalmasını istemesi, gerginliği 
daha da artırdı. Başlangıçta, 
partiler arası çekişmelerde 
tarafsız olduğunu söyleyen 
Mustafa Kemal Paşa, CHF’liler 
tarafından, kurucusu olduğu 
fırkayı (partiyi) desteklemeye ikna 
edildi. Böylece, Mustafa Kemal 
Paşa’ya karşı gelmek durumunda 
bırakılan SCF Genel Başkanı Ali 
Fethi Bey, kuruluşundan üç ay 
sonra, 17 Kasım 1930 tarihinde 
Dahiliye Vekaletine verdiği bir 
dilekçe ile SCF’yi feshetti. 

Kısa bir süre sonra da yeni 
kurulmuş olan Ahali Cumhuriyet 
Fırkası, İcra Vekilleri Heyeti/
Bakanlar Kurulu kararıyla 
kapatıldı (21 Ocak 1931). Kurulma 
aşamasında olan Türkiye 
Cumhuriyet Amele ve Çiftçi 
Partisi’ne de hükûmet tarafından 
kuruluş izni verilmedi. Böylece 
yeniden tek partili düzene 
dönüldü. 

Toplumun iç dinamiklerinden 
ziyade, dönemin şartlarının bir 
sonucu olarak, kontrollü bir 
muhalefet oluşturmak üzere 
kurulan SCF, Cumhuriyet tarihinin 
ikinci çok partili Meclis denemesi 
olarak, Türk parlamento 
tarihindeki yerini aldı. 

SCF’nin kurucusu Ali Fethi Okyar, (ortada) SCF Aydın Teşkilatı Başkanı Adnan 
Menderes, (soldan üçüncü) ve diğer üyelerle beraber (1930)
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BÜYÜK TAARRUZ
(26-30 AĞUSTOS 1922)

BAŞKOMUTANLIK MEYDAN 
MUHAREBESİ



1921-1922 yılları içerisinde barışı 
sağlamaya yönelik girişimler 
sonuçsuz kaldı. Türk topraklarını 
işgal edenlerin tahliyeye niyetleri 
yoktu. Bağımsızlık için tek çare 
askerî güç idi. Türk ordusu, 
acele etmeden, rasyonel ve iyi 
planlanmış bir taarruz harekâtı 
üzerinde uzun görüşmeler yaptı 
ve düşmanın hiç beklemediği bir 
anda bu planı devreye sokarak 
muzaffer oldu. Barış, ancak harp 
meydanında kazanılan bir zaferin 
uzantısı olarak geldi.

Zafer Öncesi Durum 

Sakarya Harbi’nde yenilen Yunan 
ordusu asıl birliklerini Eskişehir 
ve güneyde Afyon bölgesine 
yerleştirmişti. Batı Cephesi 
Komutanlığı, 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. Hazırlık, yaklaşık 11 ay 
kadar sürdü.

Türk ordusu, 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 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 
düşmana kıyasla güçlü idi, ancak 
silah ve teçhizat konusu epey 
zorluk çıkarıyordu. Taarruz öncesi 
ordunun silah ve cephanesi 
yeraltı cemiyetlerinin bunları 
İstanbul’daki depolardan 
Anadolu’ya kaçırması sayesinde 
envantere girebilmişti. 
Bu silahlara ilaveten, işgal 
kuvvetleri tarafından kamaları 
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. 

Nihai Zaferin Planlanması 

Gizlilik içinde sürdürülen “imha 
savaşı”nın hazırlıkları devam 
ederken bu stratejinin ayrıntılarını 
belirlemek 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 
kovalamak değil, boğmak ve 
tamamen imha etmekti. 

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. 
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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 olan askerlerimiz ileri 
harekâta devam etti. Düşmanın, 
kaybettiği mevzileri tekrar 
alabilmek için karşı taarruzları 
ise başarısızdı. Süvarilerin bu 
başarılardaki payı da belirleyici 
oldu. 

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. 

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 
askerlerinden 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. 

TARİHTE BU AY
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“ORDULAR, 
İLK HEDEFİNİZ 
AKDENİZ’DİR, 

İLERİ!” 

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. 

“Afyon-Dumlupınar Büyük 
Meydan Muharebesi” olarak 
adlandırılan bu galibiyetle Yunan 
ordusu fazlasıyla zayiat vermişti. 
Sıra, Bursa istikametine çekilen 
düşman birliklerini yok etmek ve 
Türk ordusunun bütün kuvvetiyle 
İzmir’e doğru hızla yürüyerek 
düşmanın tamamen yok 
edilmesine gelmişti. 

Batıya doğru çekilip toparlanma 
imkânını kaybeden Yunan 
ordusu, askerlerin sağa sola 
dağılmasıyla Uşak ve batısına 
doğru çekilmeye başladı. 

Yunan askerler Türk ordusundan 
kaçarken köyleri yakmış, kadın ve 
çocuklara işkence etmiş, kaçırmış 
ya da öldürmüştü. Türk Silahlı 
Kuvvetleri ise bu vahşete karşı 
askerlere gönderdiği talimatta, 
kurtarılan bölgelerdeki Rum 
halkına asla aynı şekilde muamele 
edilmemesini 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 Türk askerlerine 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. 

30 Ağustos Zaferi’nin hemen 
akabindeki takip harekâtı 
ve muharebeleri de Büyük 
Taarruz’da olduğu gibi  
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büyük bir dikkat ve ince 
ayrıntılarla hazırlanmış ve iyi idare 
edilmişti. Bursa’ya ve İzmir’e 
doğru çekilen askerlerin ortadan 
kaldırılmasıyla yalnız Anadolu 
düşmandan temizlenmemiş, 
İstanbul ve Boğazları işgalleri 
altında tutan İtilaf Devletleri 
de, Türk devletinin bağımsızlık 
arzusuna boyun eğmek zorunda 
kalmıştır. 

İmha Savaşı’nın 
Değerlendirilmesi 

Harekât, işgal altındaki vatan 
topraklarının kurtarılmasını 
hedefleyen bir tarzda formüle 
edildi. Hedefe ulaşmak için, 
Sakarya Zaferi’ne rağmen, 
yaklaşık bir sene süren bir hazırlık 
süreci devam etti.

İyi düşünülmüş, ordunun 
mevcut gücüyle orantılı bu 
taarruz harekâtı, uygun şartların 
oluştuğu bir anda devreye 
sokuldu. Müttefiklerin arasında 
ihtilafların ortaya çıktığı ve 
hükûmetlerin, kendi halklarının 
barış yanlısı baskılarını artırdığı 
bir zaman harekât için idealdi. 
Ayrıca, taarruzun beklenmedik 
bir zamanda yapılması da 
düşmanın zaaflarını artırmıştı. 
Türk hükûmetinin büyük 
devletler nezdinde yaptığı 
barış girişimleri bir zaaf olarak 
yorumlanmış ve düşmana böyle 
bir harekâtı icra etmekten uzak 
bir görüntü çizilmişti. Son olarak 
25/26 Ağustos gecesi Afyon’da 
tertip edilen balo da yine 
düşman kanadında taarruzun 

gerçekleşmeyeceği inancına 
yönelik bir şaşırtmaydı. 

Sonuç

Yunan ordusu kesin bir 
mağlubiyet aldı. 200 bin 
mevcudu olan ordusunun 
yarısından fazlasını esir, ölü ve 
yaralı olarak kaybettiler. 

Buna karşı, Türk ordusundaki 
kayıp ise yaklaşık onda biri 
kadardı. Bu savaş, Türk milletinin 
esir edilemez bir millet olduğunu 
bir kez daha dünya kamuoyuna 
göstermiş oldu. Yunan 
ordusu temsilinde istilacılara 
karşı kazanılan bu zafer, aynı 
zamanda emperyalist devletlerin 
sömürgelerindeki mazlum 
halklara karşı bir numune olarak 
harp tarihindeki yerini aldı. 
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A) YASAMA DÖNEMİ

TBMM’nin kendine mahsus bir yasama dili ve 
takvimi bulunmaktadır.  Yasama takvimindeki 
en işlevsel kavramlardan olan “yasama dönemi” 
esasına dayalı olarak arşivleme yapılmaktadır. 

Yasama dönemi, genel seçimler sonrası çağrısız 
olarak toplanan TBMM Genel Kurulunda yeni 
milletvekillerinin andiçme töreninin yapıldığı 
ilk birleşimle başlar. 1982 Anayasası’nın 77/1. 
maddesindeki “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
seçimleri beş yılda bir yapılır.” biçimindeki 
düzenleme nedeniyle, olağan şartlarda 5. yasama 
yılının sonunda, yeni meclisin seçilmesi ile de sona 
erer1. Kısaca, yasama dönemini, iki milletvekili genel 
seçimi arasında kalan süre olarak tanımlayabiliriz. 
Yasama dönemi yerine eski tutanaklarda devre 
veya evre kullanılmıştır.

TBMM’nin 17. yasama dönemi, önceleri 12 Eylül 1980 
askerî müdahalesinin ardından 1. dönem olarak 
adlandırılmıştı. 2.3.1984 tarihli TBMM Başkanlığı 
önerisinin kabul edilmesiyle 17. yasama dönemi 
olarak değiştirilmiştir. Öneride, TBMM’nin ilk 
dönemden başlayarak, aynı ruh, aynı ilkeler ve 
aynı anlamla kesintisiz olarak devam ettiğinin aksi 
düşünülmeyecek bir gerçek olduğu vurgulanmıştır.2

Önceki yasama dönemlerinin sıra numaralarını 
değiştirmemek kaydıyla, 1. yasama döneminin 17. 
yasama dönemi olarak anılması ve bundan sonraki 
yasama dönemlerinin de buna göre teselsül 
ettirilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı önerisinin işlemi 
Meclis tutanaklarına şöyle yansımıştır:3

“BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 
sunuşu vardır, okutup, onayınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yasama dönemi 
1’inci dönem olarak açılmış ve bugüne kadar da bu 
şekilde anılmış ve kayıtlara geçmiştir.

1   Yeni seçilen meclis ilk toplantısını yapana kadar geçen birkaç günlük sürede eski meclisin toplanması halinde dönemin bitiş tarihi de toplantı günü 
şeklinde değişir. Ancak, bu durum günümüze kadar hiç yaşanmamıştır.

2   Şeref İBA (2022), Anayasa Dersleri, Ankara, Turhan Kitabevi, 4. Baskı, s. 88.

3   TBMM Tutanak Dergisi, yasama dönemi: 17, yasama yılı: 1, Cilt: 3, B. 41, s. 5-6.

Durum Başkanlık Divanımızda görüşülmüş ve şu 
görüşler oy birliği ile tespit edilmiştir:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalbi ve beyni 
mesabesinde bulunan Parlamentosunun, 1920’de 
Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk döneminden başlayarak, aynı ruh, aynı 
ilkeler ve aynı anlamla kesintisiz olarak devam 
ettiği aksi düşünülemeyecek bir gerçektir. Bu 
nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemleri 
numaralarının kesintisiz bugüne kadar teselsül 
ettirilmesi gerekir.
Sadece takvim bakımından kesinti yaratan ara 
dönemleri de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
özü, mana ve mahiyetini değiştirmek değil, daha 
kuvvetli kılmak, parlamenter rejimi kökleştirmek 
amacına matuftur.
Esasen, bu dönem, dönem başlamadan önce 
kendiliğinden 1’inci dönem şeklinde adlandırılmış, 
bilahare bu hususta yetkili organ olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisince bir karar verilmemiştir. Bu 
nedenle, dönem sıra numarasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisince belirlenmesi gerekir.
Keyfiyet Başkanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun onayına sunulmalıdır.
Aynı görüşler Danışma Kurulu tarafından da 
paylaşılmış ve benimsenmiştir.
Başkanlığımız önerisi:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, resmî kayıtlara ve 
tutanaklara geçmiş olan bundan evvelki yasama 
dönemlerinin sıra numaralarını değiştirmemek 
kaydıyla bu yasama döneminin 17’nci dönem 
olarak anılması ve bundan sonraki yasama 
dönemlerinin de buna göre teselsül ettirilmesi 
hususu Genel Kurulun onayına sunulur.
Necmettin KARADUMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
(Alkışlar)
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
okunan önerisini oylarınıza sunuyorum:

YASAMA DİLİNDE 
“YASAMA DÖNEMİ” VE “YASAMA YILI” 

Doç. Dr. Şeref İBA
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Kabul edenler... Etmeyenler…
Kabul edilmiştir. (Alkışlar)”

Başkanlık önerisinde yer alan değerlendirmelere 
göre, yasama dönemi numaralarında kesinti 
yaratan ara dönemler, TBMM’nin özü, anlam ve 
içeriğine dokunmamış, tam tersine daha güçlü 
kılmak ve parlamentarizmi kökleştirmek adına 
yapılmıştır. Başkanlık açıklamasında yer alan askerî 
darbenin parlamentarizmi kökleştirmek ve Meclisi 
güçlendirmek için yapıldığı yönündeki ironik 
değerlendirmelere katılmak mümkün değildir. 
Tam tersine, parlamentarizmin tüm kurum ve 
kurallarıyla askıya alındığı ve TBMM’nin kapısına 
kilit vurulduğu ara rejim dönemleri, Türkiye’de 
parlamentonun gelişim ve kurumsallaşma sürecini 
kesintiye uğratan ana etkenlerden biri olmuştur. 
23 Nisan 1920 tarihinden günümüze yasama 
dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri şöyledir4;

Belirli bir yasama döneminde görev başındaki 
TBMM’nin süresi, seçimlerin yapıldığı gün sona 
ermez.  Çünkü parlamentonun sürekliliği ilkesi 
gereği olarak eski meclis yenisi toplanana kadar 
görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. 

4   27 Mayıs askerî darbesi sonrasında dönem numaraları yeniden 1’den 
başlatılmıştır. Millet Meclisi 5 dönemi böyle devam etmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu ve TBMM birleşik toplantısında ise, dönem değil, “toplantı yılı” 
ibaresi kullanılmıştır.  

5   Şeref İBA (2020), Parlamento Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 8. Baskı, s. 
71, ayrıca bkz. Fahri BAKIRCI vd. (2021), Parlamento Hukukuna Giriş, Lykeion, 
2. Baskı, s. 54.

6   Şeref İBA (2004), “TBMM’nin Toplantı Düzeni Yönünden Kapalı Oturum Kavramı ve Türk Parlamento Tarihinde Kapalı Oturumlar”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt: 
59, no: 3, s. 105-129.

Başka bir ifadeyle yasama dönemi tablosu 
oluşturulurken, dönemin başlangıcı olarak 
seçim tarihi değil, Meclisin ilk toplantısını yaptığı 
tarih; bitiş tarihi olarak ise seçim tarihi esas 
alınmaktadır.5 

B) YASAMA YILI

Yasama dilinde, yasama yılı, miladi yıldan hayli 
farklıdır.  Yasama yılının eski kullanımlarda karşılığı 
içtima senesi, içtima yılı, toplantı yılıdır. Miladi 
yıl sabit zaman dilimi olarak 365 günken yasama 
yılı 365 günden çok daha kısa olabilmektedir. 
25. yasama döneminde (23 Haziran 2015-1 Kasım 
2015) 1 yıldan daha az süren bütün yasama 
dönemi, yasama dilinde 2 yasama yılına tekabül 
ederek ilginç bir örnek oluşturmuştur. Dolayısıyla 
yasama dönemi içerisinde kalan takvim yılı sayısı 
ile yasama yılı sayısı aynı olmayabilir.  Bu duruma 
yeni bir örnek, içinde bulunduğumuz 27. yasama 
döneminin 1 Ekim 2022 günü açılacak olan  
6. yasama yılıdır.  Oysa Anayasa gereği takvim 
yılı bakımından 5 yıllık sürenin içerisindedir. 
TBMM İçtüzüğü gereğince, yasama yılı, 1 Ekim’de 
başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir. Anayasa 
uyarınca uzatılmadığı ya da milletvekili seçimleri 
yenilenmediği sürece bir yasama dönemi, beş 
miladi yılı kapsar; ancak 27. yasama döneminde 
yaşayacağımız gibi 6 yasama yılı sürebilir.6 

Yasama Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

1. Dönem 23 Nisan 1920 16 Nisan 1923

2. Dönem 11 Ağustos 1923 26 Haziran 1927

3. Dönem 1 Kasım 1927 26 Mart 1931

4. Dönem 4 Mayıs 1931 23 Aralık 1934

5. Dönem 1 Mart 1935 27 Ocak 1939

6. Dönem 3 Nisan 1939 15 Ocak 1943

7. Dönem 8 Mart 1943 14 Haziran 1946

8. Dönem 5 Ağustos 1946 24 Mart 1950

9. Dönem 22 Mayıs 1950 12 Mart 1954

10. Dönem 14 Mayıs 1954 11 Eylül 1957

11. Dönem 1 Kasım 1957 25 Mayıs 1960

12. Dönem 26 Ekim 1961 16 Temmuz 1965

13. Dönem 22 Ekim 1965 13 Haziran 1969

14. Dönem 22 Ekim 1969 25 Temmuz 1973

15. Dönem 24 Ekim 1973 19 Nisan 1977

16. Dönem 13 Haziran 1977 12 Eylül 1980

17. Dönem 24 Kasım 1983 16 Ekim 1987

18. Dönem 14 Aralık 1987 20 Ekim 1991

19. Dönem 6 Kasım 1991 24 Aralık 1995

20. Dönem 8 Ocak 1996 18 Nisan 1999

21. Dönem 2 Mayıs 1999 3 Kasım 2002

22. Dönem 14 Kasım 2003 22 Temmuz 2007

23. Dönem 4 Ağustos 2007 12 Haziran 2011

24. Dönem 28 Haziran 2011 7 Haziran 2015

25. Dönem 23 Haziran 2015 1 Kasım 2015

26. Dönem 1 Kasım 2015 23 Haziran 2018

27. Dönem 24 Haziran 2018 ...
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 
Bizans döneminden kalma kaya oyma 
yapılara sahip Erdemli Vadisi, turizme 
kazandırılacak.
Erciyes Dağı'nın aktif bir volkanken 
püskürttüğü lavların akarsu aşındırması 
sonucunda oluşan kanyon şekilli bir 
vadi olan Erdemli Vadisi, antik adıyla 
Kyzistra, bir kilometre uzunluğunda, 
karşılıklı kaya oymaları barındırıyor. 
Vadide 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar 
yaşandığı düşünülüyor. Henüz tam 
olarak keşfedilmemiş bu vadide “saray 
manastırı” olarak kullanılmış idari bir yapının yanı sıra tarımsal 
faaliyetlere ev sahipliği yapmış çiftçi konutları, ahırlar ve özel şapeller 
de bulunuyor. 
Vadi boyunca uzanan yerleşim alanında duvar resimleri içeren on bir kilise yer alıyor: Kilise Camisi, 
H. Eustathios Kilisesi, H. Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir 
Kilisesi, Tek Nefli Kilise, Saray Manastırı Kilisesi ile Ayı Kilisesi. 
Kiliselerdeki duvar resimlerinde İncil, Tevrat konulu sahneler işlenmiş. Ayrıca bitkisel ve geometrik 
bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi tek figürler de resimlenmiş. 
Yapılar mimari ile birlikte duvar resimlerinin üslup, ikonografik ve kilise içindeki dağılım özelliklerine 
göre farklılıklar içeriyor.
Bazı yapıların üzerindeki duvar resimleri için özel ressamların getirtildiği düşünülüyor. Bizans 
dönemindeki varlıklı kişilerin bu bölgede yaşadığını gösteren itinalı yapılmış konutların bulunduğu bu 
antik kent, aynı zamanda göz kamaştırıcı bir tabiat içinde bulunuyor.
Vadinin turizme kazandırılması için Kayseri Valiliği ve Belediyenin iş birliği ile Prof. Dr. Nilay Çorağan’ın 
bilimsel danışmanlığı ile çalışmalar başlatıldı.

KAYSERİ ERDEMLİ VADİSİKAYSERİ ERDEMLİ VADİSİ
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Mersin'de tekne turuna çıkanların mavi denizi ve yeşil 
doğasıyla tercih ettiği Dana Adası, su altı zenginlikleriyle 
de dalış tutkunlarını ağırlıyor.

Silifke ilçesi açıklarındaki Dana Adası, tekne turlarıyla 
Doğu Akdeniz'i gezen yerli ve yabancı turistlerin ilk 
duraklarından biri oluyor.

Dana Adası’nın dünyanın en eski, İlk Çağın en büyük 
tersanelerinden biri olduğu düşünülüyor.

Maviyle yeşilin birleştiği doğasının yanı sıra su altı 
zenginlikleriyle de öne çıkan ada, dalgıçlara ve 
günübirlik dalış eğitimi alanlara ev sahipliği yapıyor.

Suya dalan katılımcılar, Akdeniz'in altındaki yaşamı 
gözlemleme şansı buluyor, doğal resifleri ve deniz 
canlılarını inceliyor.

Ada ve çevresinin her hava koşulunda dalışa uygun 
olması ve teknelerin demirlenmesi için uygun alanların 
fazla olması sayesinde gün geçtikçe daha çok ilgi çeken 
Dana Adası, uzman kişilerin 40 metreye kadar derin dalış 
denemeleri yapmasına da imkân sağlıyor.

Adayı görmek için Mersin’den devlet karayoluyla batıya 
giderek, Taşucu ve Boğsak tünelini geride bırakıp, 
Akdere beldesinden 3 kilometre sonra, Işıklı köyü 
girişinde güneye sapmak gerekiyor. Mersin’in merkezine 
yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bu noktadan sonra 275 
metre yüksekliğinde bir geçide varılıyor. Bu geçidin 
hemen arkasından Dana Adası görülebiliyor.

MERSİN DANA ADASI
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, 5 Temmuz’da 
Katar Ulusal İnsan Hakları 
Komitesi Genel Sekreteri 
Sultan bin Hassan Al Jamali ve 
beraberindeki heyetle görüştü.

Çavuşoğlu, kabulde 
yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri 
Şeyh Temim bin Hamed Al 
Sani başkanlığında 7 Aralık 
2021'de Doha'da gerçekleştirilen 
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik 
Komite 7. Toplantısı'nın, ilişkilerin 
birçok alanda pekişmesine katkı 
sağladığını söyledi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik 
Komitenin, iki ülke arasındaki 
en üst düzey kurumsal iş birliği 
mekanizması olduğunu dile 
getiren Çavuşoğlu, toplantılarda 
toplam 83 belgenin imzalanmış 
olmasının, Komitenin işlevini 
ortaya koyduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek 
Stratejik Komite 8. Toplantısı'na 

bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği 
yapacağını bildirdi.

Türkiye ve Katar'ın, ortak 
sınamalar karşısında dayanışma 
sergilemede müşterek bir 
yaklaşımı paylaştığını kaydeden 
Çavuşoğlu, "Özellikle diyaloğa ve 
barış çağrılarına en çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu günlerde, 
Türkiye olarak biz de diyalog 
ve diplomasi çabalarına büyük 
önem veriyor ve bu yöndeki her 
adımı destekliyoruz." dedi.

Filistin, Libya ve Afganistan başta 
olmak üzere bölgesel konularda 
ülkeler arasında tesis edilen iş 
birliği ve eş güdümün, ulusal 
çıkarların korunmasının yanı 
sıra bölgesel barış ve istikrarın 
sağlanmasına da katkı sağladığını 
belirten Çavuşoğlu, "Türkiye 
olarak Katar ile benzer şekilde 
tüm taraflarla diplomasi ve 
diyaloğu önceleyen tutumumuzu 
sürdürmeye devam edeceğiz." 
diye konuştu.

Çavuşoğlu, Katar'da 
düzenlenecek olan 2022 Dünya 

Kupası'nın, birçok açıdan FIFA 
tarihinde de önemli bir yere 
sahip olacağına inandığını 
dile getirerek, "Düzenlediğiniz 
her organizasyon gibi bu 
turnuvanın da büyük bir başarıyla 
sonuçlanacağından şüphemiz 
yok. Turnuvanın başarısı için 
elimizden gelen tüm katkıyı 
sunmaya devam etmeye hazır 
olduğumuzu bir kez daha 
belirtmek isterim." mesajını verdi.

Katar ile imzalanan anlaşmalar 
kapsamında 2022 Dünya 
Kupası'nda 2 binden fazla 
Türk polisinin Katar'da görev 
yapacağına dikkati çeken 
Çavuşoğlu, "Körfez bölgesinin 
istikrar ve güvenliğini kendi 
istikrar ve güvenliğimizden ayrı 
görmüyoruz. Türkiye olarak 
tüm Körfez ülkeleriyle her 
alandaki ilişkilerimizi daha da 
geliştirme çabası içerisindeyiz." 
değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç da yer aldı.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU, 
KATAR HEYETİNİ KABUL ETTİ
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TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesindeki Kadınların 
İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılması Alt Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur, 
kadının güçlü bir toplumun 
temel taşı olduğunu 
vurgulayarak kadınları 
siyasi, sosyal ve ekonomik 
alanda daha aktif hale 
getirmek için birçok reformu 
gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uygur ve Alt Komisyon 
üyesi milletvekilleri 
Türkiye’nin Berlin 

Başkonsolosluğunda sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle 
“Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının 
Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan 
Sorunların Tespiti ve Çözüm 

Önerilerinin Belirlenmesi” konulu 
toplantıda bir araya geldi.

Uygur, toplantıda yaptığı 
konuşmada, Almanya ile 
Türkiye arasında bağların 
kuvvetli olduğunu ve 3 
milyon Türkiye kökenli insanın 
Alman ekonomisine katkıda 
bulunduğunu söyledi.

Uygur, kadınların iş hayatında 
da aktif ve kalıcı olabilmelerini 
sağlamak için karşılaştıkları 
sorunlara çözüm ürettiklerini 
ve bu şekilde aile kurumunun 
güçlenmesine katkıda 
bulunduklarını anlatarak, bu 
konularda yurt dışında da saha 
araştırmaları yaptıklarını kaydetti.

Kadının güçlü bir toplumun 
temel taşı olduğunu vurgulayan 
Uygur, kadınları siyasi, sosyal ve 
ekonomik alanda daha aktif hale 

getirmek için birçok reformu 
gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının 
önerilerini ve beklentilerini 
öğrenmek için Berlin’e gittiklerini 
belirten Uygur, kadınların iş 
hayatında sürekliliğini sağlamak 
için değişen hayat şartlarına göre 
eksik kalan yerlere baktıklarını 
kaydetti.

Uygur, Türkiye’de ekonomik 
anlamda kadının güçlendirilmesi 
yönünde birçok devlet desteği 
olduğunu belirterek, bu 
desteklerin çoğunun imalat 
sektöründe bulunduğunu 
vurguladı.

Komisyon üyeleri, Berlin’deki 
Türk sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden sorunları ve 
önerileri dinleyerek notlar aldı.

KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU 
HEYETİ BERLİN’DE
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Dilekçe Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah 

Belma Satır, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, AK 
PARTİ Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kendirli, CHP İzmir Milletvekili 
Özcan Purçu ve İYİ Parti Mersin 
Milletvekili Behiç Çelik’ten oluşan 
heyet; 4-6 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında Köln, Düsseldorf ve 
Essen şehirlerinde sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve yerel 
yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Türkiye’nin Köln 
Başkonsolosluğunda Kuzey 
Ren-Vestfalya Uyum Meclisinden 

Başkan Yardımcısı 
Erkan Zorlu ile birlikte 
Mehmet Güneysu, 
Gülay Gürbüz, Ahmet 
Edis, Engin Sakal 
ve Dilek Engin ile 
yapılan görüşmenin 
ardından, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşların 
katıldığı toplantıda 
güncel sorunlar ve 
çözüm yollarına ilişkin 
dilek ve şikâyetler 
değerlendirildi. Heyet, 
ayrıca Rum Ortodoks 
ve Süryani Ortodoks 
cemaati temsilcilerinin 

TBMM Dilekçe Komisyonu, Almanya’da yaşayan  
Türk vatandaşlarının dilek ve şikâyetlerinin 
araştırılması ile dilekçe hakkı kapsamında 
yürütülen parlamento çalışmaları konusunda 
bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla yerinde 
inceleme yaptı.

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONUNUN 
ALMANYA TEMASLARI
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yanı sıra iş insanlarıyla görüşmeler 
yaparak, Maarif Vakfını ziyaret etti.

Türkiye’nin Düsseldorf 
Başkonsolosluğunda Almanya’da 
yaşayan Türklerin dilek ve 
şikâyetleri konusunda bilgi 
alındıktan sonra, iş insanlarıyla 
yapılan toplantıda iş hayatı ve 
ekonomi alanındaki gelişmeler 
ele alındı. Türkiye’nin Essen 
Başkonsolosluğunda Almanya’da 
Türkçe Dil Eğitimi konulu çalıştayın 
ardından Eickel Gymnasium’dan 
en yüksek not ortalamasıyla 
mezun olan Türk öğrenci Dilara 
İşçi’ye Emine Erdoğan’ın hediyesi 
takdim edildi.

Heyet, Almanya ziyaretinin son 
gününde parlamentolarda dilekçe 
hakkı kapsamında yürütülen 
çalışmalar konusunda bilgi ve 
tecrübe paylaşımı amacıyla 
Almanya Federal Meclisinde 
Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Martina Stamm-Fibich’a eşlik 
eden Almanya Federal Meclisi 
milletvekilleri Takis Mehmet Ali, 
Andreas Mattfeldt ve Manfred 
Todtenhausen ile görüşme 
gerçekleştirdi.

Satır, program sonrası yaptığı 
açıklamada, “Ülkemizde 14 bin 
127 Federal Almanya Cumhuriyeti 
vatandaşı ikamet etmekte iken, 
üç buçuk milyondan fazla Türkiye 
kökenlinin Almanya’da yaşadığı 
bilinmektedir. Almanya’da 
yaşayan Türkiye kökenliler, 
1960’lı yıllardan günümüze kadar 
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 
ekonomik kalkınmasında 
önemli roller üstlenmiş olup 
her geçen gün katkıları artarak 
devam etmektedir. Amacımız, 
Almanya’da yaşayan Türkiye 
kökenliler nezdinde dilekçe 
hakkının kullanılması konusunda 
farkındalık oluşturmaktır. 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Anayasasının 17’nci maddesine 
göre; herkes, tek başına veya 

başkalarıyla birlikte toplu olarak, 
yetkili makamlara veya yasama 
meclislerine, yazılı olarak dilek 
ve şikâyette bulunma hakkına 
sahiptir. Eyalet Meclislerinde 
olduğu gibi Federal Mecliste 
kurulu bulunan Dilekçe 
Komisyonu, verilen dilekçe 
ve şikâyetleri incelemekle 
yükümlüdür. Dolayısıyla 
Almanya’da yaşayan herkes 
gibi Türkler de yetki paylaşımını 
dikkate alarak Eyalet Meclisleri 
ya da Federal Mecliste kurulu 
bulunan Dilekçe Komisyonlarına 
başvurup dilekçeyle haklarını 
arayabilir, talep ve önerilerini 
yetkililere bildirebilirler. Böylelikle 
bir taraftan sorunları çözülürken 
diğer taraftan yönetime katılım 
sağlamış olacaklardır.” dedi.

Mihrimah Belma Satır, şunları 
kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, ülkemiz sınırları içinde 
olduğu kadar yurt dışında da 
vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümü için uğraş vermektedir. 
Avrupa’daki Türkiye kökenlilerin 
sosyal, ekonomik ve siyasi 
statülerinde zaman içinde  
önemli değişiklikler olmakla 
birlikte % 90’a yakını 11 yılı aşkın 
bir süredir, % 57 kadarı ise  
21 yılı aşkın süredir Avrupa’da 

yaşamaktadır. Türkiye kökenlilerin 
% 30’undan fazlası ise Avrupa 
ülkelerinde doğmuştur. Yarım 
yüzyılı aşan bir süredir Avrupa’da, 
yaşadıkları toplumların ayrılmaz 
bir parçası haline gelen yurttaş 
ve soydaşlarımızın yaşadıkları 
ülkelerde karşılaştıkları zorlukların 
tespiti ve ana vatanlarının onlara 
sahip çıktığının gösterilmesi 
önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda Komisyonumuzun 
yaptığı yerinde inceleme 
ziyareti, devletimizin hiçbir ayrım 
gözetmeksizin vatandaşına 
verdiği önemin en somut 
göstergesidir.”

Yerinde incelemelerin temel 
iki amacı olduğunu ifade eden 
Satır, “Birincisi yıllardır Avrupa 
ülkelerinde yaşayan Türkiye 
kökenli kardeşlerimize yönetime 
katılma ve hak arama yollarını 
anlatarak dilekçe hakkını 
kullanmalarını tavsiye etmektir. 
İkincisi de parlamenter diplomasi 
kapsamında Avrupa kıtasındaki 
50 bağımsız ülke arasında 19 
ülkedeki parlamento çatısı 
altında kurulu bulunan dilekçe 
komisyonları ile bilgi ve tecrübe 
paylaşımının yolunu açmaktır.”
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Erol Kaya, Darülacezenin 
her türlü ibadet imkânının 
sunulduğu bir yer olduğunu 
belirterek, "Farklı vizyonu olan 
bir noktadayız." dedi.

Erol Kaya ile AK PARTİ İstanbul 
milletvekilleri İffet Polat, 
Hasan Turan ve Ahmet 

Hamdi Çamlı, 8 Temmuz’da 
Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.

Darülaceze Başkanı Hamza 
Cebeci tarafından karşılanan Kaya 
ve milletvekilleri, ilk olarak kurum 
personelinin Kurban Bayramı'nı 
tebrik etti.

Ziyarette konuşan Komisyon 
Başkanı Kaya, salgın sürecinde 
dünyada yaşlıların kaldığı 
huzurevleri ve bakım 
merkezlerindeki ölüm oranının 

yüzde 30 ila 70 arasında 
olduğunu söyledi.

Türkiye'de ise bu oranın yüzde  
4 olduğunu dile getiren Kaya, bu 
nedenle Darülaceze çalışanlarını 
tebrik etti.

Türkiye'de hem özel hem 
kamu sektöründe 434 kurumun 
yaklaşık 25 bin sakine hizmet 
verdiğini aktaran Kaya, "Bu 
434 kurumumuzun tamamına 
yakınındaki arkadaşımızın rol 
modelleri sizlersiniz. Sizlerden 
bu ülkede, bu hizmetin asrı aşan 
kalitesinin diğer kurumlarımıza 
yansıtılması noktasında 
beklentimiz var." dedi.

Komisyon Başkanı Kaya, 
bütün siyasi partilerle birlikte 
Türkiye'deki yaşlıların sorunlarının 
araştırmasıyla ilgili çalışma 
yürütüldüğünü anlattı.

Bütün kadim medeniyetlerde 
yaşlılarla ilgili saygı ve hürmetin 
çok önemli olduğuna değinen 
Kaya, "Burası bizim için çok daha 
farklı. Her türlü ibadet imkânının 
sunulduğu bir yer. Farklı vizyonu 
olan bir noktadayız. Gelecek 
nesillere aktarılan çalışmaları 
gıptayla seyrettiğimi ifade 
edeyim." diye konuştu.

Kaya, 2080'de her 4 insandan 
birinin yaşlı olacağını dile 
getirerek, bu nüfusun sağlıklı 
şekilde yaşaması ve toplumsal 
hayatta kalabilmesi için yapılması 
gerekenler konusunda araştırma 
yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yaşlıların talepleri ile tespit 
edilen sorunların, Komisyonda 
görüşülmek üzere rapor haline 
getirileceği öğrenildi.

YAŞLILARIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU DARÜLACEZEYİ ZİYARET ETTİ
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TBMM Başkanlığı, Meclis 
yerleşkesindeki kediler için 
bakımevleri kurarak, diğer 
kamu kurumlarına da örnek 
olmaya hazırlanıyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop'un 
talimatıyla, Meclis yerleşkesi 

içinde bulunan tüm kedilerin 
bakımı için bir ekip oluşturuldu.

TBMM Destek Hizmetleri 
Başkanlığınca kurulan ekip, 
kedilerin mamalarından aşılarına 
kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından 
ilgileniyor.

Meclis yerleşkesi içinde 11 farklı 
yerde kediler için beslenme 
noktaları belirlendi.

Kedilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda beslenmelerini 

ve bakımlarını günlük takip eden 
ekipler, yeni doğum yapmış bir 
anne kedi ve yavrularıyla da özel 
ilgileniyor. Mecliste dünyaya 
gelen ve "Sürmeli" adı verilen 
anne kedi, yavrularını da bu 
yerleşkede büyütecek.

Meclis yerleşkesindeki 55 kedinin 
tüm sağlık sorunlarıyla Ankara 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
ilgilenecek.

Belediyelere 2024 yılına kadar 
hayvan bakımevlerini kurma 
yükümlülüğü getiren yasal 
düzenlemeyi kabul ederek 
yasalaştıran TBMM, başlattığı bu 
yeni uygulamayla diğer kamu 
kurumlarına da örnek olmayı 
amaçlıyor.

TBMM Başkanlığı daha önce 
de hayvanlara yönelik örnek 

uygulamalara ev sahipliği 
yapmıştı.

Isparta'da gördüğü kötü 
muamele sonucu sakat kalan 
ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan 
köpeğe, TBMM Koruma Daire 
Başkanlığı sahip çıkmıştı.

Ankara'da yapılan ameliyatla 
"Dost" isimli köpeğin arka 
bacaklarına yürüteç takılmış, 
fizik tedavisi için İstanbul'a 
gönderilmişti.

Öte yandan kış aylarında, 
aralarında sincaplar ve 
papağanların da olduğu yabani 
ve evcil hayvanlar için belli 
noktalara yem bırakılıyor.

Ayrıca kuşların faydalanabilmesi 
için Meclis bahçesindeki meyve 
ağacı sayısı artırıldı.

TBMM BAŞKANLIĞI, YERLEŞKESİNDEKİ 
KEDİLERE SAHİP ÇIKTI
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Türk Dünyası Parlamenterler 
Vakfı tarafından organize 
edilen "Uluslararası Çanakkale 
Dayanışması" programı 
kapsamında Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olan Balkan 
kahramanlarının torunları  
6 Temmuz’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ziyaret etti.

Arnavutluk, Bulgaristan, 
Kuzey Makedonya, 
Kosova, Bosna-Hersek, 

Karadağ ve Sırbistan olmak üzere 
toplam 7 ülkeden gelen 50 şehit 
ve gazi yakını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ziyaret etti.

Şehit ve gazi yakınları, eski Tarım 
ve Köyişleri Bakanı, Anadolu 
Mektebi Başkanı Sami Güçlü ve 
eski AK PARTİ Milletvekili, Türk 
Dünyası Parlamenterler Vakfı 
Başkanı Abdullah Çalışkan ile 

TBMM Çok Amaçlı Konferans 
Salonu'nda bir araya geldi.

Burada konuşan Sami Güçlü, 
Anadolu'nun Balkan halklarının 
kendi evi olduğunu ifade etti. 
Balkanlardan, Kurtuluş Savaşı'na 
katılan askerlerin, Anadolu'nun 
vatan olarak kalmasında çok 
büyük katkıları olduğunu belirten 
Güçlü, dün olduğu gibi bugün 
de Anadolu ve Balkan halklarının 
birlik ve beraberlik içinde 
olduğunu söyledi.

Balkanlardan gelen şehit ve gazi 
yakınlarını Türkiye'de görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Abdullah Çalışkan ise 
107 yıl önce Çanakkale'de 
şehit olan askerlere vefa 
borcunu ödemeye çalıştıklarını 
söyledi. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop'un ziyaretçilere 
selamlarını ileten Çalışkan, Meclis 

Başkanı Şentop'un yoğun iş 
temposu nedeniyle programa 
katılamadığını söyledi.

Konferans salonundaki 
konuşmaların ardından 
ziyaretçiler TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Naim Çoban eşliğinde 
Meclisi gezdiler.

İlk olarak görevli rehber eşliğinde 
TBMM Genel Kurulu Salonu'nu 
ziyaret eden heyete Meclisin 
işleyişi hakkında bilgi verildi.

Heyet, daha sonra TBMM Şeref 
Holü’nü ve FETÖ tarafından 15 
Temmuz hain darbe girişiminde 
bombalanan bölümleri ziyaret 
edip görevlilerden bilgi aldı.

Meclis Şeref Kapısı önünde 
hatıra fotoğrafı çeken şehit ve 
gazi yakınları son olarak TBMM 
Anadolu Medeniyetler Yolu’nu 
gezdi.

ÇANAKKALE 
SAVAŞI’NDA ŞEHİT 
OLAN BALKAN 
KAHRAMANLARININ 
TORUNLARI TBMM’Yİ 
ZİYARET ETTİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 18 Temmuz’da Eski 
Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası (TSO) Başkanı 
Mehmet Balduk için düzenlenen 
cenaze törenine katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 
katıldığı tekne turunda 
kalp krizi geçirmesi 

sonucu hayatını kaybeden Balduk 
için Kahramanmaraş TSO'da 
cenaze töreni düzenlendi.

Kendi adını taşıyan meclis salonu 
önünde düzenlenen törende, 
Kur'an-ı Kerim okundu, dualar 
edildi.

Balduk'un naaşı daha sonra tarihî 
Ulu Cami'ye getirilerek burada 
cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Balduk'un 
ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Mahir 
Ünal, AK PARTİ Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Kahramanmaraş 

Valisi Ömer Faruk Coşkun, 
AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Nejat Koçer, Eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol 
üyeleri, ticaret sanayi odaları ve 
ticaret borsaları başkanları ve 
vatandaşlar katıldı.

Balduk'un naaşı, kılınan cenaze 
namazının ardından Şeyh Adil 
Mezarlığı'nda aile kabristanına 
defnedildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ESKİ 
KAHRAMANMARAŞ TSO BAŞKANI 
BALDUK’UN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 57 yaşında vefat eden 
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet 
Mete'nin cenaze törenine 
katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi 
gören ve 57 yaşında vefat 
eden İskeçe Seçilmiş 

Müftüsü Ahmet Mete, son 
yolculuğuna uğurlandı.

İskeçe Sünne Mahallesi'ndeki 
evinin önünde toplanan binlerce 
kişiyle Mete için dua edildi, 
helallik alındı.

Mete'nin tabutu, binlerce Batı 
Trakyalı Türk'ün eşliğinde omuzlar 
üzerinde taşınarak 2007'den 
beri görev yaptığı İskeçe 
Müftülüğüne getirildi.

Mete'yi son yolculuğuna 
uğurlamak üzere İskeçe'ye giden 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
kendisini uzun yıllardır tanıdığını 
belirterek, Mete'nin Batı Trakyalı 

Türk azınlık için verdiği hizmetleri 
anlattı.

Mete'nin naaşı, Müftülükteki 
merasimin ardından omuzlarda 
taşınarak İskeçe'deki Aşağı 
Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine Mete'nin ailesi 
ve yakınları, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 
ve beraberindeki heyet, MHP 
Grup Başkanvekili ve Sakarya 
Milletvekili Muhammed Levent 
Bülbül, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan 
Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, 
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi 
Burak Özügergin, Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, protokol 
üyeleri ve binlerce Batı Trakyalı 
Türk katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 
mezarlıkta yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın selam ve taziyelerini 
iletti.

Mete'nin Batı Trakyalı Türk 
azınlık için çok sayıda hizmetinin 
bulunduğunu belirten Şentop, 
"Buradaki o büyük kalabalık, 
kendisinin hüsnühâline, 
Müslümanlığına, şuurlu bir dava 
adamı oluşuna şehadet ediyor. 
Biz de şahit olduk. Hep ölünceye 
kadar da bu şehadetimizi 
muhafaza edeceğiz." dedi.

Şentop, Türkiye'nin, Batı Trakyalı 
Türk azınlığın durumunu ve 
sorunlarını da yakından takip 
ettiğini vurguladı.

Cenaze namazını kıldıran Erbaş 
da törendeki büyük kalabalığa 
dikkati çekerek, "Bizler de 
musallaya gelip böyle namazımız 
kılındığında, namazımızın 
kalabalık cemaatlerle kılınmasını 
Rabb'im nasip eylesin." diye 
konuştu.

Mete'nin naaşı, kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa 
verildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İSKEÇE SEÇİLMİŞ 
MÜFTÜSÜ AHMET METE'NİN CENAZE 
TÖRENİNE KATILDI
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP VEFATININ 751. YILINDA HACI BEKTAŞ VELİ'Yİ ANDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 16 Ağustos’ta "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl 
Dönümü Anma Etkinliği" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönül ve fikir dünyamızın, 
birliğimizin, dirliğimizin manevi mimarlarına, Anadolu'nun erenlerine hürmetimizle... İlim, irfan ve insanlık 
sevgisi yolunda, Yesevî ocağından doğan ve Türkistan'dan Balkanlara çağları aşan gönüller hünkârı Hacı 
Bektaş Veli'yi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 5 Temmuz’da Kırklareli’nde yolcu otobüsünün devrilmesi 
sonucu biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili başsağlığı mesajı 
yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırklareli Lüleburgaz’da 
yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Cenabıhak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

LÜLEBURGAZ’DAKİ OTOBÜS KAZASINDA YAŞAMINI 
YİTİRENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tunus Nema Derneği soruşturmasında serbest bırakılan 
Nahda Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisinin Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Şentop, 20 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Raşid Gannuşi'nin uzun süren 
bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." 
ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, mesajında, siyasi mücadelelerin siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılması, 
yargının siyasi mücadelenin aracı olmaması gerektiğini belirtti.

SERBEST BIRAKILAN GANNUŞİ'YE GEÇMİŞ OLSUN 
MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sanatçı İlhan İrem’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından 29 Temmuz’da vefat eden İlhan İrem için taziye mesajı paylaşan TBMM Başkanı 
Şentop, “Sesi, besteleri ve özgünlüğüyle müzik dünyamızda unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız 
İlhan İrem’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Hoş sedası eserleriyle yaşamaya devam edecek. Ailesine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İLHAN İREM İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 6 Ağustos’ta saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu 
İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentop, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci 
Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak “geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Muharrem ayını 
idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç 
birliğimizi bozamayacak." ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KARTAL CEMEVİ BAŞKANI 
SARITAŞ'A "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
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GAZİANTEP VE MARDİN’DE TRAFİK KAZALARI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 20 Ağustos’ta Gaziantep’te, ardından aynı gün Mardin’de 
meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şentop, kazalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bugün arka arkaya aldığımız acı 
haberler hepimizin yüreğini dağladı. Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

KARAHASANOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa 
Karahasanoğlu’na rahmet diledi.

Şentop, 13 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava, mücadele ve gönül 
adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle 
öğrendim. Merhuma Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekânı 
cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

TBMM'DE GÖREVLİ POLİS MEMURU YEŞİLIRMAK İÇİN 
TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 25 Ağustos’ta trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de 
görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız polis memuru Orhan Yeşilırmak ve 
eşi Semiha Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli 
personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." 
ifadelerine yer verdi.

PAKİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİNDE ÖLENLER İÇİN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 Ağustos’ta Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle ülke halkına 
geçmiş olsun dileğinde bulunarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi 
tüm imkânlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu 
pusuda şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’i andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “11 Ağustos 2017’de terör 
örgütü PKK’nın alçakça saldırısında 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül evladımızı ve onu korumak için 
göğsünü siper eden Astsubay Ferhat Gedik’i rahmetle hürmetle yâd ediyorum. İsimleri ve kahramanlıkları 
yüreklerimizde ebedî yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP, ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE ASTSUBAY FERHAT GEDİK’İ ANDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'i 
ölümünün 27. yılında andı.

Şentop, 24 Temmuz’da sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hak ve hukuk 
müdafaasına adayan Batı Trakya Türklerinin gür sesi Dr. Sadık Ahmet'i şehadetinin 27. yıl dönümünde rahmet 
ve minnetle yâd ediyorum. Cesareti, adaleti ve milletine olan sadakati ile kalbimizdeki yeri bakidir." ifadelerini 
kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SADIK AHMET’İ ANDI



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze 
namazına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile birçok bakan katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle 
bir süredir tedavi gördüğü 
Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
23 Temmuz’da vefat eden 
Özdenören için ikindi namazının 
ardından Eyüp Sultan Camii'nde 
cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 

Ersoy, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi 
Vasip Şahin, Ordu Belediye 
Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili 
ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, 
AK PARTİ Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı, AK PARTİ İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun 
Yılmaz ile Ali Haydar Haksal, 
Şeref Akbaba, İbrahim Demirci, 
Tarık Tufan, Selahattin Yusuf, 
Ömer Karaoğlu, Yusuf Kaplan, 

Saadettin Acar, Osman Bayraktar, 
Berat Zarifoğlu, Mehmet Doğan, 
Mustafa Armağan, Ali Ayçil, Zeki 
Bulduk, Atıf Bedir, Turan Koç, 
İbrahim Demirci, Selahattin Eş, 
Selman Gemuhluoğlu, Cevdet 
Karal, Kemal Sayar'ın da arasında 
bulunduğu siyaset, edebiyat ve 
yazı dünyasından pek çok ismin 
yanı sıra ailesi, sevenleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 
kıldırdığı namazın ardından 
Özdenören'in cenazesi, Şule 
Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç, 
Yavuz Bahadıroğlu ve Mehmet 
Nuri Güleç'in de metfun 
bulunduğu, Eyüpsultan’daki 
Mihrişah Valide Sultan 
Haziresi'nde hazırlanan kabre 
defnedildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, RASİM 
ÖZDENÖREN İÇİN DÜZENLENEN CENAZE 
TÖRENİNE KATILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 18 Temmuz’da Eski 
AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili ve Belediye Başkanı 
Ali Sezal için düzenlenen cenaze 
törenine katıldı.

Kahramanmaraş'ta tedavi 
gördüğü hastanede 76 
yaşında hayatını kaybeden 

eski AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali 
Sezal, son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir 
Hastanesi morgundan alınan 

Sezal'ın Türk Bayrağına sarılı 
naaşı, Abdulhamithan Camisi'ne 
getirildi.

Burada Sezal'ın oğlu ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Cihat Sezal taziyeleri 
kabul etti.

Sezal'ın naaşı, kılınan cenaze 
namazının ardından Şeyh Adil 
Mezarlığı'nda aile kabristanına 
defnedildi.

Cenaze törenine, Sezal'ın ailesi 
ve yakınları, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK 

PARTİ Grup Başkanvekili Mahir 
Ünal, AK PARTİ Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Kahramanmaraş 
Valisi Ömer Faruk Coşkun, 
AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, 
Türk Parlamenterler Birliği Başkanı 
Nevzat Pakdil, eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, protokol üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

1989 ve 1999 yılları arasında 
Kahramanmaraş Belediye 
Başkanlığı, 21. ve 22. dönem 
Kahramanmaraş Milletvekilliği 
yapan Ali Sezal, tedavi gördüğü 
hastanede vefat etmişti.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, ESKİ AK PARTİ 
KAHRAMANMARAŞ 
MİLLETVEKİLİ SEZAL'IN 
CENAZE TÖRENİNE 
KATILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
8 Temmuz’da silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden eski Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe için taziye mesajı 
yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı 
derin üzüntü duydum. Japonya ve 
Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine 
önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine 
ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu 
menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini 
kullandı.

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP ŞİNZO ABE 
İÇİN TAZİYE MESAJI 
YAYIMLADI
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22. Dönem Kayseri Milletvekili

Niyazi ÖZCAN 

(1949 - 5 Temmuz 2022)

16. Dönem Hatay Milletvekili 

Sabri ÖZTÜRK
(1942 - 7 Temmuz 2022)

21. ve 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Ali SEZAL 
(1946 - 18 Temmuz 2022)

20 ve 21. Dönem Karabük Milletvekili

Erol KARAN
(1953 - 12 Ağustos 2022)

16. Dönem Balıkesir Milletvekili

Emin Engin TANRIVERDI
(1938 - 22 Ağustos 2022)
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SAYI: 261

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Resmî Yayın Organı

Sultan Alparslan

1071
Size öyle  
bir vatan  
aldım ki
ebediyen 
sizin  
olacaktır.

Büyük zaferler yalnızca 
büyük milletler tarafından  

kazanılabilir.
Mustafa Kemal Atatürk




