
Değerli Basın Mensupları; 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 16 Mayıs 1919 günü Bandırma 

Vapuru ile İstanbul’dan hareket etmesi ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a 

çıkması ile başlayan Milli Mücadele’nin 100’üncü yılını idrak ediyoruz.  

Milli Kurtuluş Savaşı binlerce yıllık tarihimizin en önemli olaylarından biri, 

milletimizin hür ve bağımsız yaşama arzusunun bayraklaşmış ifadesidir.  

Milli Mücadele; Milletimizin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde her türlü 

olumsuz koşullara rağmen “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile olağanüstü 

mücadelesi, planlanmasından uygulanmasına kadar eşsiz bir başarı örneği olan 

topyekün savaş ile düşman yurdumuzdan atılmış ve KESİN ZAFER ile 

sonuçlandırılmıştır. 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı işte bu büyük 

zaferin ilk meşalesidir. 

Milli Mücadele ile ilgili hafızalarımızı tazelemek ve bilinç düzeyini artırmak 

amacıyla, Mayıs ayı içinde etkinlikler planladık. Bu etkinliklerle ilgili bilgi vermek 

amacıyla sizleri davet ettik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 

Etkinlikler ile ilgili detaylara geçmeden önce bir parantez açarak bir konuyu dile 

getirmem gerek. 

18 Mayıs 2019 günü saat 14:00’de; Necatibey Caddesindeki Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi Konferans salonunda, sözde 

Pontus Soykırımının 100’üncü yıl münasebetiyle bir etkinlik yapılacağı, etkinlikte 

sözde soykırımla ilgili konuşmaların yanı sıra Topal Osman’ı anlatan belgesel 

film gösterimi yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.  

Sözde Pontus Soykırımı iddiası Yunanistan Meclisi’nin 1994 yılında aldığı bir 

kararla, Yunanistan’ın devlet tezi haline geldi. Geçen zaman içinde konu ile ilgili 

propaganda giderek artırılmaktadır.  

Söz konusu iddia; kısaca Kurtuluş Savaşımız sırasında Anadolu’da yaşayan 

Rumların soykırıma uğratıldığı söylemidir. Ancak bu konudaki yaşananlar; tam 

tersine, Mondros Mütarekesinin yarattığı koşullarda Rumlar tarafından 

oluşturulan çetelerin, bölgelerinde yaşayan Türk halkı göçe zorlamak için 

düzenlediği saldırılar ve bundan kaynaklanan çatışmalardır.  



Soykırım iddiası; olayları saptırmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili uluslar 

arası kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabasıdır. Sözde soykırım günü 

olarak “19 Mayıs” gününün seçilmiş olması da bu niyetin en belirgin kanıtıdır. 

Yapılmak istenen, Milli Kurtuluş Mücadelemizi değersizleştirmek suretiyle 

gelecek ortaya atacakları hak iddiaları için zemin hazırlanmasıdır.  

Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak biz bu tarihi çarpıtmayı ve Türkiye 

Cumhuriyeti suçlu gösterme gayretini şiddetle kınıyoruz. Diğer yandan bu 

hainliğin kendi başkentimizde yapılan etkinliklerle destekleniyor olması kabul 

edilemez bir husustur.  Tüm yetkililerimizi gerekeni yapmaya davet ediyoruz. 

Birinci etkinliğimiz 16 Mayıs günü;  

ATATÜRK’ün İstanbul’dan Bandırma vapuru ile Samsun’a hareket edişini anmak 

ve canlandırmak amacıyla “Yüzyıl Sonra bandırma Vapurundayız” adlı bir 

faaliyeti İstanbul’daki diğer askeri dernekler sivil toplum kuruluşlarının katılımı 

ile planladık. Bu kapsamında; 

 - Üç adet vapur kiraladık.  

 - Bu vapurlardan biri, saat 09:59’da Kadıköy İskelesi’nden, ikincisi 

09:59’da Beşiktaş İskelesi’nden üçüncüsü ise saat 10:40’da Üsküdar 

İskelesi’nden kaldırılacaktır.   

            - Deniz Kuvvetleri ATATÜRK rallisi etkinliği ile koordineli olarak 

Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareketi canlandırılacak, Alev 

COŞKUN’un ATATÜRK’ün Bandırma Vapuruna binmeden önce  İstanbul’da 

bulunduğu son altı ayını anlatan kitabı vapurlarda konuklarla paylaşılacaktır.  

           -  Bu faaliyet Boğaz’ın Karadeniz çıkışında denize çelenklerin atılması ile 

sona erecek ve vapurlar kaldırıldıkları iskelelere geri döneceklerdir.  

İkinci Etkinliğimiz 19 Mayıs günü; 

18 Mayıs saat 24:00’de, üyelerimizin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin içinde bulunduğu gurup, iki otobüs ile Ankara’dan Samsun’a 

hareket edecek. 19 Mayıs günü Samsun’da düzenlenmiş olan törenlere katılım 

sağlanacak, buna ek olarak Bandırma Vapurunun Samsun’da temsili karşılaması 

yapılacak ve müteakiben Ankara’ya dönülecektir. 



Üçüncü etkinliğimiz 22 Mayıs günü; 

Etkinliğimiz, İzmir Kültür park İsmet İnönü Sanat Merkezinde: 

* Saat 17:00’da Henry Benazus’un Atatürk Fotoğrafları sergisi 

* Saat 18:00’de Em.Hv.Kur.Alb. Dr. Cengiz TATAR’ın yönetimindeki “Atatürk ve 

bağımsızlık Yılı” adlı panelde;  Em. Tuğa. Türker ERTÜK, araştırmacı yazar Metin 

AYDOĞAN ve tarihçi yazar Orhan ÇEKİÇ’in konuşmacı olarak yer alacaktır.   

* Saat 20:45’de, Karşıyaka Sesken Korosu tarafından, Şef Seher ÖNAL 

yönetiminde   “Şarkılarıyla Kuvva-i Milliye Destanı” adlı konser icra edilecektir.  

Bütün bu faaliyetlere tüm halkımız davetlidir. 

Saygılarımla 

   

 


