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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri, açık 
usulsüzlüklere, şaibelere, seçmenin iradesinin sandığa yansımasını 
baltalayan çeşitli hukuksuzluklara sahne olmuş ve Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından yenilenmek üzere iptal edilmişti. Vatandaşlarımızın en temel 
demokratik aracı olan oy hakkını gasp etmeye, çalmaya çalışanların kirli 
oyunlarının hukuk eliyle durdurulması milli iradenin temsiliyetini en 
güvenilir şekilde tesis etmek açısından vicdanları rahatlatmıştır. 6 Mayıs 
günü alınan bu kararın hemen akabinde, teşkilatımız yoğun bir program 
dahilinde adayımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte çalışmalara başlamış, 
mübarek Ramazan ayımız, milletimizle kucaklaştığımız, iftar ve sahur 
buluşmalarıyla hem kendimizi vatandaşlarımıza bire bir anlatmanın hem 
vatandaşlarımızı doğrudan dinlemenin imkânını yakaladığımız, verimli 
bir ay olarak geçmiştir. Bu buluşmalarda, İstanbullu kardeşlerimizin ada-
yımız Binali Yıldırım’a gösterdikleri teveccüh, bizlere 23 Haziran’da güçlü 
bir zafere ulaşacağımızın emarelerini vermesi açısından oldukça kıymetli 
ve heyecan verici olmuştur.

Öte yandan, 23 Haziran’a giderken siyasetimiz açısından belirli sınama-
larla karşılaştığımız ortadadır. Sürekli olarak toplumsal kutuplaşmadan 
şikâyet ederek, esasında kendilerinin edindikleri kutuplaştırıcı ve öte-
kileştirici söylemleri yapaylıkla örtmeye çalışanlar için YSK’nın verdiği 
karar belirleyici bir mahiyettedir. Kararın hemen ardından iptal yönünde 
görüş bildiren YSK üyesi hâkimler ‘çete üyesi’ olarak adlandırılmış, bu 
kararın isabetli olduğuna dair kanaatlerini beyan eden hemen herkes sal-
dırıların hedefi olmuş, topluma mal olmuş kişiler faşizmin en belirleyici 
özelliği olan ‘konuşmaya mecburiyet’ dayatmasına mecbur bırakılmış, 
hukukun üstünlüğü anlayışı bütünüyle yitirilmiştir. Sordukları sorularla 
gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan gazeteciler hedef tahtasına konmuş, 
çirkin karalama kampanyaları tertip edilerek gerilimin artması yönünde 
çaba sarf edilmiştir. Öfke ve nefretle bezeli bu çirkin tavırlar yapay bir 
sevgi diline sığınılarak gerçekleştirilmiş, daha önce karşılaşmadığımız bir 
ikiyüzlülükle demokratik kazanımlarımız baltalanmıştır. İnanıyor ve bili-
yoruz ki, vatandaşlarımız bu organize saldırganlığın farkındadır ve gere-
ken cevabı 23 Haziran’da verecektir. Teşkilatımız, hiçbir zaman bu denli 
kötü ve kokuşmuş bir siyaseti onaylamamış, hakaretle, küfürle, iftirayla, 
toplu linç girişimleriyle arasına keskin sınırlar koymuştur. Teşkilatımız 
her daim samimiyetin, tevazuunun ve gayretin peşinden gitmiş, Yusuf 
kardeşimizin de ortaya koyduğu o nezaketli duruşu korumuştur.

Ömrünü millete hizmete adamış, bu hizmetlerle vatandaşlarımızın ha-
yatlarına dokunarak dualarına mazhar olmuş, 2023 Türkiye’sinin büyük 
projelerine imza atmış, vizyonuyla, bilgisiyle, tecrübesiyle İstanbul’u 
bambaşka bir noktaya taşıyacak olan Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldı-
rım, 23 Haziran’dan sonra İstanbullular’a gönül belediyeciliğinin bilfiil 
yaşatıldığı daha yeşil, daha mutlu ve daha güzel bir İstanbul sunacaktır.

AK Parti’nin ülkemizde 17 yıldan bu yana süren başarı hikâyesine 
İstanbul’da tekrar şahit olmak için derin bir heyecan duyuyor ve Binali 
Yıldırım’la birlikte diyoruz ki: “Ne Dediysek Yaptık ve Yine Biz Yaparız.”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Elektrik Üretiminde Yerli 
Kaynakların Payı Artıyor

Türkiye’nin 
Aile 

İstatistikleri

Trafikteki Önlemler 
Kazalarda Ölen Kişi 
Sayısını Yüzde 41 Azalttı

İlk Adımla Başlayan 
Büyük Yürüyüş 
100. Yılında

Türkiye’de yılın 
ilk çeyreğinde 
üretilen 
elektriğin yüzde 
62’si yerli ve 
yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarından 
karşılandı. 
Üretimdeki bu 
artış, cari açığın 
kapanmasına 513 
milyon dolarlık 
katkı sağladı.

Mondros Mütarekesi’nin ülkenin üzerine 
karabasan gibi çöktüğü bir dönemde, 16 
Mayıs’ta “Bandırma Vapuru” ile “Millî 
Mücadele” için yola çıkan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da ayak 
bastığı Samsun, bir milletin kaderini 
değiştiren tarihi olayda ilk adımın atıldığı 
yer olmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye’de 18 
yaş ve üstündeki 
bireyler arasında, 
kendilerini en fazla 
ailelerinin mutlu 
ettiğini belirtenlerin 
oranı geçen yıl 
yüzde 74,2 olarak 
belirlendi.

Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik 
kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre 
ölen kişi sayısı yüzde 41, yaralanan sayısı yüzde 
14 azaldı. Polis ekiplerince bu yılın ilk 3 ayında 
trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle araç 
plakalarına, sürücülere, yolculara ve yayalara 937 
milyon 397 bin 400 lira para cezası kesildi.
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Kocaeli’nin İhracatı 
5 Milyar Doları Aştı

Tavadaki Yağdan 
Ekonomiye 

200 Milyon Liralık 
Katkı

Türkiye Hidroelektrikte Dünya 
Sıralamasında Yükseliyor

Sanayi ve liman kenti Kocaeli’nin yılın ilk 4 aylık 
dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,3’lük arttı. Kocaeli’nin bu dönemde 
en fazla ihracat yaptığı ülke 569 milyon 223 bin 
dolarla Birleşik Krallık oldu.

Biyodizel üretimi için Türkiye’de geçen 
yıl 35 bin ton evsel atık yağ toplandı. 
Geçtiğimiz yıl sadece kızartmalık yağların 
biyodizel çevrilmesiyle ülke ekonomisine 
200 milyon liralık bir kaynak oluşturuldu.

Türkiye geçen 
yıl bin 85 
megavatlık yeni 
hidroelektrik 
enerjisi 
kapasite 
kurulumu ile 
Avrupa’daki 
birinciliğini 
korurken 
dünya 
sıralamasında 
4’üncülüğe 
yükseldi.
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Dünya Aktüalite Atlası

AP Seçimlerinde Aşırı Sağ Tedirginliği

Filistin’in 71 
Yıldır Süren 
Dramı: Nekbe

Avrupa Birliği (AB), genel olarak düşük katılımla her 5 yılda bir gerçekleşen Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimlerine bu sefer kıta genelinde aşırı sağın yükselişinin yarattığı 
tedirginlikle hazırlanıyor.

İsrail’in 14 Mayıs 1948’de 
tarihi Filistin topraklarında 
bağımsızlığını ilan etmesi, 
Filistinliler için onlarca yıldır 
devam eden felaketler silsilesinin 
başlangıcı oldu. Filistinliler 
bugüne “Büyük Felaket” anlamına 
gelen Nekbe ismini veriyor.
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Avrupa 
Kupalarına 
İngiliz 
Damgası

Çinli Huawei, Teknolojisi 
ile ABD’yi Sallıyor

İkinci Dünya Savaşı’nın 
Üzerinden 74 Yıl Geçti

Avrupa futbolunun en önemli iki 
organizasyonu UEFA Şampiyonlar 
Ligi ve Avrupa Ligi’nin finalinde, 
ilk kez aynı ülkenin takımları karşı 
karşıya geldi. Bu sezon büyük 
çıkış yakalayan İngiliz kulüpleri, 
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 
Ligi’nde son 5 yılda 9 kupa 
kazanan İspanyol takımlarının 
hegemonyasına son verdi. UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali’nde, 
Liverpool Tottenham’ı 2-0’la 
geçerek kupaya uzanırken, Avrupa 
Ligi’nde ise Arsenal’i 4-1 mağlup 
eden Chelsea gülen taraf oldu.

İtalya, Japonya ve Nazi Almanyası’nın 
oluşturduğu Mihver Devletleri ile Müttefik 
Devletleri arasında 6 yıl süren ve Mayıs 1945’te 
sona eren İkinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 
74 yıl geçti. Savaşın sürdüğü 6 yıl boyunca 
asker ve sivil 60 milyondan fazla kişi hayatını 
kaybetti. Savaş dönemi 1 trilyon dolarlık 
bütçesi olan ABD savaşa 341, Nazi Almanyası 
ise 272 milyar dolar yatırım yaptı.

ABD Ticaret Bakanlığının, Çinli teknoloji 
devi Huawei ve bağlı ortaklıklarını ABD’nin 
ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde 
bulunan şirketler listesine alması, Huawei’nin 
insanlığın yaşam biçimini değiştiren 
teknolojilerdeki başarısı ve ABD’li şirketlerle 
olan rekabetini yeniden gündeme getirdi.
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Gündem

Milli 
Mücadele’nin 
100. Yılı

Cumhurbaşkanımız ve  
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı 
koordinesinde Samsun 
Tütün İskelesi’nde 
düzenlenen 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı 100. Yıl 
Törenleri’ne katılarak, 
vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm 
vatandaşları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, vatandaşların 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
tebrik etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kurtuluş 
Savaşı’mızın Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını tazimle yad 
ediyorum. Anadolu’ya 

ayak bastığımız günden 
bugüne kadar ülkemizin 
ve milletimizin bekası 
için gözlerini kırpmadan 
hayatlarını feda eden tüm 
şehitlerimize, gazilerimize, 
kahramanlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bir asırdır 
ülkemizin kalkınması, 
milletimizin güçlenmesi için 
emek veren, çalışan, üreten 
herkesi şükranla anıyorum.” 
diye konuştu.

“Biz kökü tarihin binlerce 
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yıllık derinliklerine uzanan 
bir millet ve devletiz.” 
ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sadece Cumhurbaşkanlığı 
Forsu’muzda temsil edilen 
16 devletimizin 2 bin 200 
yılı aşkın bir geçmişi vardır. 
Bugünkü isimleriyle ifade 
edecek olursak Avrupa’dan 
Rusya’ya ve Orta Asya’ya, 
oradan Moğolistan’a, Çin’e, 
Hindistan’a, Pakistan’a, 
Afganistan’a, İran’a, Orta 
Doğu’ya, Kuzey Afrika’ya 
kadar geniş bir coğrafyada 
ecdadımız devlet kurmuş, 
hüküm sürmüştür.”

Bu süreç içerisinde pek 
çok kritik dönüm noktası 
bulunduğuna ve her dönüm 
noktasının açtığı yolların 
da farklı olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Mesela yaklaşık bin yıl 
önce Sultan Alparslan’ın 
Malazgirt’te kazandığı 
zafer sadece iki ordunun 
çarpışmasının sonucundan 
ibaret değildir. Bu zafer aynı 
zamanda milletimiz için 
geleceğini kuracağı yeni 
bir coğrafyanın kapılarının 
açılışının müjdecisidir. 
Coğrafyamızdaki ilk 
devletimiz Anadolu 
Selçuklu’nun İznik’ten 
Konya’ya uzanan ve asırlar 
boyunca süren serencamı 
çok daha büyük bir 
doğumla neticelenmiştir. 
Söğüt’te toprağa dikilen 
Osmanlı çınarı 600 yılı 

aşkın süre boyunca 3 kıta, 
7 iklimde şanla, şerefle, 
gururla bayrağımızı 
dalgalandırmıştır. 
Osmanlı’nın takati 
kesildiğinde de yerini 
taze bir nefes olarak 
Cumhuriyet’imiz almıştır. 
Gazi Mustafa Kemal bir 
asır önce bugün Samsun’a 
herhangi bir kişi olarak 
değil Osmanlı’nın en 
parlak, en gelecek vadeden 
subaylarından biri olarak 
ayak basmıştır.”

Gazi Mustafa Kemal’in 
beraberindeki arkadaşlarının 
da her birinin aynı payeyi 
taşıdığını söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ankara’ya kadar süren 
uzun yolculuğu boyunca 
kendisiyle birlikte hareket 
eden her komutanın her 
kamu görevlisinin de sıfatı 
aynıydı. Çünkü bizim 
geleneğimizde devletin 
ismi ve yöneticileri değişir 
ama ona ebet müddetlik 
vasfı veren anlayış hep baki 
kalır. Devleti ebet müddet 
milletin bizatihi kendisidir. 
Dolayısıyla aslında ismi, 
bayrağı, coğrafyası değişmiş 
olsa da bizim devletimiz hep 
tektir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 
Forsu’nun bu kadim tek 
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Gündem

devlet anlayışının remzi 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Geriye dönüp sadece son 
bin yılımıza baktığımızda 
dahi şunu görüyoruz; 
Avrupa’nın ortalarından 
Afrika’nın derinliklerine 
kadar uzanan geniş bir 
coğrafyada hüküm süren 
ecdattan geriye sadece 
sevgiye, saygıya, muhabbete 
ve adalete dayalı hatıralar 
kalmıştır. Ne sömürgeciliğin 
ne soykırımın ne zulmün 
ne de başka herhangi bir 
utancın, hamdolsun bu 

milletin sicilinde yeri 
yoktur.” diye konuştu.

Son iki asır büyük acı 
ve çok büyük kayıplarla 
geçmiş olmasına rağmen 
bu duruşlarından en küçük 
bir taviz vermediklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Osmanlı Balkanlar’dan 
çekilirken tarihin en 
büyük soykırımı bizim 
milletimize uygulanmıştır. 
Osmanlı Birinci Dünya 
Savaşı’nda dört bir yandaki 
cephelerde canını dişine 
takıp savaşırken arkadan 

vurulup kadın, yaşlı, çocuk 
milyonlarca vatandaşını 
kaybeden yine bizdik. 
Onca derin acıya rağmen 
milletimiz hiçbir zaman 
düşmanına benzeme gibi bir 
yanlışın içine düşmemiştir. 
İhanetlerin en büyüğüne 
verdiğimiz cevap sadece 
tehcirden ibarettir. Tarihin 
ve arşivlerin ortaya 
koyduğu gerçeklere rağmen 
bir asırdan fazladır bizi 
suçlayanlar insanımızın 
yaşadığı zulümleri ısrarla 
görmezden geliyorlar.

Esasen son 6 yılda 
yaşadıklarımız ülkemiz ve 
milletimizle ilgili niyetlerde 
en küçük bir değişiklik 
olmadığını gösteriyor. 
Fırsat bulduklarında bizi 
içimizden bölmeye, fırsat 
bulduklarında dışarıdan 
kuşatmaya çalışıyorlar. 
Her ne olursa olsun her 
kim olduğumuzu, nereden 
geldiğimizi, nerede 
durduğumuzu ve nereye 
gittiğimizi biz çok iyi 
biliyoruz. Unutmayalım, 
26 Ağustoslar, 29 
Mayıslar, 18 Martlar, 19 
Mayıslar, 23 Nisanlar, 29 
Ekimler, 15 Temmuzlar 
bize işte bunu hatırlatan 
tarihler olarak nesiller 
boyunca hafızlarımızdan 
silinmeyecektir.”

Çanakkale Zaferinin 100. 
yıl dönümünün muhteşem 
bir şekilde kutlandığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu tür 
yıldönümlerinin ülkeler ve 
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toplumlar için hem köklü bir 
muhasebe hem de gelecek 
hedeflerini gözden geçirme 
vesilesi olduğunu vurguladı.

Bu yıl 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkışla başlayıp 22 
Haziran Amasya Tamimi, 23 
Temmuz Erzurum Kongresi 
ve 4 Eylül Sivas Kongresini 
coşkulu şekilde anacaklarını 
bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Muhasebemizi 
yapacak, hedeflerimizi 
hep birlikte tazeleyeceğiz. 
Tabii önümüzdeki yılın 
23 Nisan’ı, sadece Milli 
Mücadele’nin değil, aynı 
zamanda bu sürecin milli 
irade eliyle yürütülmesi 
kararının da yüzüncü yıl 
dönümü olması sebebiyle 
ayrı bir öneme sahiptir. 
Büyük Millet Meclisiyle 
ilgili muhasebemizi 
yaparken, bu çatı altında 
kabul edilen bazı kararları 
enine boyuna konuşacak, 

tartışacağız. Aynı şekilde 
ülkemizin uzunca bir süre 
demokraside ve ekonomide 
yaptığı patinajların sebepleri 
üzerinde de uzun uzun 
duracağız.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Türkiye’yi 
yıllarca darbeler, krizler, 
kutuplaşmalar, boş işler 
peşinde koşturup tarihinden 
ve medeniyetinden 
uzaklaştırmak için 
çalışanların yöntemlerini, 
amaçlarını kritik edeceğiz. 
Biz kendi hesabımıza bu 
muhasebeyi uzun yıllar 
boyunca yaptık. Önce 
de yaptık. 2011 yılında 
milletimizin önüne 
2023 hedefleriyle çıktık. 
Cumhuriyet tarihinin 
en iddialı demokrasi ve 
kalkınma hedeflerini 
ifade eden 2023 vizyonu 

bugüne kadar hep 
kılavuzumuz oldu. 
Türkiye’nin özgürlüklerde 
ve ekonomide geldiği 
seviye 2023 hedeflerimize 
adım adım yaklaştığımızı 
gösteriyor. Bununla 
birlikte son 6 yılda üst üste 
yaşadığımız badirelerin 
enerjimizi ve kaynaklarımızı 
mecburen krizleri çözmeye 
yöneltmemiz sebebiyle bizi 
biraz yavaşlattığı da bir 
gerçektir. Her şeye rağmen 
2023 hedeflerimize bağlıyız 
ve takibini her alanda 
sıkı bir şekilde yapıyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde bunun için 
özel bir ekip kurduk. 
Bakanlarımızdan 
belediyelere kadar tüm 
kamu kurumlarının 
performanslarını çeyrek 
dilimler halinde izliyor ve 
raporluyoruz. Güvenlikte ve 
ekonomide saldırı dalgası 
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halen bitmiş değildir. Her 
gün içeride ve dışarıda 
ülkemize kurulan bir 
tuzağı bozuyor, daha güçlü 
bir gelecek için azmimizi 
yeniliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her ne kadar birileri 
hala Suriye meselesini 
Suriyelilerin, Irak meselesini 
Iraklıların, Bosna meselesini 
Boşnakların, Doğu Akdeniz 
meselesini Kıbrıslıların, 
Kuzey Afrika meselesini 

Libyalıların, Tunusluların, 
Cezayirlilerin meselesi 
sanıyor olsa da biz işin 
esasının öyle olmadığını 
çok iyi biliyoruz. Birileri 
hala döviz kurunu, faizi, 
enflasyonu uluslararası 
piyasalarda aleyhimizde 
oluşturulan havayı, gizli-
açık ambargoları, yaptırım 
tehditlerini, hukuksuz 
nice işlemleri kendi 
mecrasında yürüyen işler 
gibi görüyor olabilir ama 
biz arkasındaki tezgâhı 

çok iyi biliyoruz. Eğer 
bugün uluslararası alanda 
karalama kampanyalarına 
maruz kalıyorsak, 
sebebi milletimizin bu 
coğrafyadaki bin yıllık 
varlığını sürdürmek 
konusundaki kararlılığını 
temsil ediyor olmamızdır.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Gençlerin bu büyük 
oyunu gördüğünü, ezanına, 
bayrağına, vatanına, 
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devletine dört elle sahip 
çıktığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sevgili gençler, ne zaman 
‘tek millet’ dediysek, en 
güçlü cevabı gençlerimizden 
aldık. Ne zaman ‘tek 
bayrak’ dediysek, en güçlü 
cevabı gençlerimizden 
aldık. Ne zaman ‘tek vatan’ 
dediysek, en güçlü cevabı 
gençlerimizden aldık. 
Ne zaman ‘tek devlet’ 
dediysek, en güçlü cevabı 
gençlerimizden aldık.” 
şeklinde konuştu. 

Gençlerle her bir 
araya gelişinde geleceğe 
olan güveninin daha 
da pekiştiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“19 Mayıs ruhu, 23 Nisan 
ruhu, 29 Ekim ruhu, 81 
vilayeti ve 82 milyon 
nüfusuyla ülkemizin her 
köşesinde yaşıyor. Rabb’im, 
hepinizden razı olsun.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal’in 
beraberindeki bir avuç 
arkadaşıyla Samsun’a 
ayak bastığında başlattığı 
mücadeleye inanmayanların 
bulunduğunu, eski 
Başbakan Adnan Menderes 
demokrasi bayrağını 
açtığında ülkede böyle bir 
şeyin mümkün olmayacağını 
düşünenler olduğunu, 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
Türkiye’yi kendine güvenen 
ve dünyada söz sahibi bir 
ülke haline dönüştürmek 
için yola çıktığında ona 
kin besleyenlerin sesinin 
daha çok çıktığını anlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz de 17 yıldır ülkemizi 
muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine 
çıkarmak için attığımız 
her adımı Türkiye’ye 
inanmayan, güvenmeyen, 
daha kötüsü içten içe 
husumet duyan kesimlere 
rağmen gerçekleştirdik.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Nasıl ki Gazi Mustafa 
Kemal 19 Mayıs’ta işgale 
boyun eğenlere, çareyi 
mandada arayanlara 
itibar etmeden sadece 
Hakk’a ve halka inanarak 
mücadelesini yürüttüyse 
biz de aynı şekilde hareket 
ediyoruz. Kendi ülkesinin 
tökezlemesinden medet 
uman dahili bedhahlara 
bütün bunlara rağmen 
Türkiye’yi dimdik ayakta 
tutuyor, hedeflerimize 
doğru ilerliyoruz.” dedi.

Gençlere seslenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şöyle devam etti: “19 Mayıs 
ruhunu tıpkı ilk günkü 
heyecanıyla yaşatmaya, 
23 Nisan ruhunu tıpkı o 
günkü heyecan ve coşkuyla 
sürdürmeye, 29 Ekim’de ilan 
ettiğimiz cumhuriyetimize 
ilk değil son devletimizin 
olduğu bilinciyle sahip 
çıkmaya, uğrunda büyük 
acılar çektiğimiz, büyük 
mücadeleler verdiğimiz 
demokrasimize gözümüz 
gibi bakmaya, 15 Temmuz’da 
olduğu gibi istiklalimiz 
ve istikbalimiz uğrunda 

gerektiğinde canımız 
pahasına mücadeleye, 
2023 hedeflerimizi ne 
pahasına olursa olsun 
gerçekleştirmeye var 
mısınız? Türkiye’ye çelme 
takmaya, önüne engeller 
koyarak durdurmaya 
çalışanlara derslerini 
vermeye, Sultan 
Alparslan’ın, Selahaddin 
Eyyubi’nin, Ertuğrul 
Gazi’nin, Fatih’in, Yavuz’un, 
Abdülhamid Han’ın, Gazi 
Mustafa Kemal’in izinden 
giderek maziden atiye 
kurduğumuz köprüyü 
ebediyete kadar ayakta 
tutmaya var mısınız?”

Alandakilerin hep bir 
ağızdan verdiği “Evet” 
yanıtının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşte geleceğimizi emanet 
ettiğimiz gençlik bu. İşte 
Asım’ın nesli bu. İşte dosta 
güven, düşmana korku 
veren gençlik bu.”

Bir kez daha 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Samsun’da tüm gün 
sürecek programlara katkı 
veren herkese, özellikle 
de sporculara şükranlarını 
sundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını, 
İstiklal Harbi kahramanları 
başta olmak üzere bu 
toprakları vatan kılan ve 
bunun için terleriyle ve 
kanlarıyla sulayan tüm 
şehitleri ve gazileri yad 
ederek tamamladı.
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“İstanbul Halkının 23 Haziran’da 
Gelecek 5 Yıl İçin En İsabetli 
Kararı Vereceğine İnanıyorum”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti 
TBMM Grup Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmaya, kendisini 
dinleyenleri selamlayarak 
başladı.

Grup toplantılarının AK 
Parti ve Türkiye için hayırlara 
vesile olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaklaşık 3 aylık bir sürenin 
ardından gerçekleştirdikleri 
bu grup toplantısıyla TBMM 
çalışmalarına yeniden ağırlık 
vermeye başlayacaklarını 
söyledi.

İlk orucun tutulup, iftarın 
yapıldığı Ramazan-ı Şerîf ’i 
tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu mübarek ayın 
Türkiye, İslam dünyası ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan diledi.

“Sulh dini olan İslam’ın 
her türlü kötülüğü, her türlü 
zulmü kati olarak yasakladığı, 
iyiliği, güzelliği, ihsanı, 
yardımlaşmayı teşvik ettiği 
Ramazan ayını hakkıyla 
değerlendirebilirsek ne mutlu 
bizlere.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Ülkemiz sınırları içinde 
karnı aç yatağa giren tek bir 
insan varsa bu ayın hakkını 
verememişiz demektir. 
Yaşadığımız şehirde tek bir 
mağdur, tek bir mazlum varsa 
ve bizim bundan haberimiz 
yoksa, daha da kötüsü 
imkânımız olduğu halde 
kendisine el uzatamamışsak, 
Ramazan’ımız heba 
olmuş demektir. Yakın 
akrabalarımızdan, 

arkadaşlarımızdan başlayarak, 
küskün, dargın, kırgın 
olduğumuz, kin ve nefret 
izlerini yüreğimizden silip 
atamadığımız tek bir kişi varsa 
Ramazan’ı gerçek anlamda 
idrak edemedik demektir. Bu 
mübarek günlerde Müslüman 
kanı döken İsrail gibi Esed 
rejimi gibi Sisi gibi bölücü 
terör örgütü gibi katil yapılara 
samimi olarak kalbimizle 
buğz edemiyor, elimizle 
de yapabileceklerimizi 
yapamıyorsak, Ramazan’ımız 
boşa geçiyor demektir. 
Ülkemizi ve milletimizi 
dört bir koldan kuşatmaya 
çalışanlara karşı tek yumruk, 
tek yürek, tek vücut 
olamıyorsak, Ramazan’dan 
nasibimizi yeterince alamadık 
demektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah’tan bu mübarek 
günlerde tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet 
ilkeleri etrafında oluşturmaya 
çalıştıkları Türkiye ortak 
paydası altında 82 milyon 
olarak hep birlikte toplanmayı, 
kucaklaşmayı nasip etmesi 
temennisinde bulundu.

Allah’tan, Suriye’de 
Türkiye’ye kurulan tuzakları 
hala göremeyen gözlerin 
önündeki perdeyi kaldırmasını 
isteyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Irak sınırlarımızda 35 
yıldır oynanan oyunu 
kabullenemeyen gönülleri 
ıslah etsin diyorum. 
Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve 
Ege’de haklarımızı gasp 
etmeye yönelik adımları 

anlamayanlara idrak 
versin diyorum. Rabbim, 
bu mübarek günlerde 
tüm yükümlülüklerimizi 
yerine getirmemize rağmen 
Avrupa Birliğinin bizi tam 
üyeliğe kabul etmemesinin 
gerisindeki saplantılı ruh 
halini çözemeyenlerin 
akıllarını başına getirsin 
diyorum. Amerika’nın 
bölge politikalarını ısrarla 
ülkemizin çıkarlarına 
karşı oluşturmasındaki ve 
Türkiye’yi sürekli yaptırımlarla 
tehdit etmesindeki amacı 
kavrayamayanlara gerçekleri 
göstersin diyorum. Türkiye 
ve Türk Milleti olarak biz, 
tüm insanlığın ve ümmetin 
izzeti, onuru, adaleti için 
mücadele ederken, kendi 
inançlarına ve halkalarına 
ihanet edenlerin kalplerini 
yumuşatsın diyorum. Duaların 
en efdal olanı, Müslümanın 
Müslümana duasıdır.”

Bu mübarek günlerde 
herkesi, milletin, ümmetin 
ve insanlığın hayırlı, 
huzurlu, güvenli, müreffeh 
geleceği için dua etmeye 
çağıran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabbimiz, bize 
defalarca zorluklarla beraber 
kolaylıkların da olduğunu 
müjdeliyor. En büyük 
gücümüzün halisane bir 
şekilde yaptığımız dualarımız, 
ibadetlerimiz olduğunu 
aklımızdan çıkarmadan bu 
mübarek günleri en iyi şekilde 
değerlendireceğiz.” dedi.

“Rabbimizin vaadine sonsuz 
teslimiyetimizle karşımızdaki 
zorlukların içindeki veya 
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sonundaki kolaylıklara 
güvenerek mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Biz, bu yolda 
son nefesimize, son takatimize 
kadar gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu kutlu dava yolunda 
bizimle birlikte olan her 
bir kardeşime tekrar tekrar 
şükranlarımı sunuyorum. 
Sizler gibi dava arkadaşlarım 
olduğu müddetçe Allah’ın 
izniyle ülkemizi hedeflerine 
mutlaka ulaştıracağımızdan 
şüphe duymuyorum. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. 
Türkiye önemli bir seçimi 
daha geride bıraktı. 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’nin 
sonuçlarının bir kez daha 
ülkemiz ve şehirlerimiz için 
hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 50 günlük resmi 
seçim kampanyamız boyunca 
Sivas’tan başlayıp, Uşak’ta 
sona eren 59 il, ayrıca 4 ilçe 
mitingi yaptık. İstanbul’un 28 
ve Ankara’nın da 11 ilçesinde 
her biri diğerinden coşkulu 
mitingler gerçekleştirdik. 
Emeğimizin karşılığını da 
hamdolsun aldık. Toplam 
oylarda yüzde 51,7 ve belediye 
başkanlığı sayısına göre de 
yüzde 54,2 düzeyinde bir 
başarı kazandık.”

Seçin sonuçlarını önceki 
hafta sonu Kızılcahamam’da 
genel merkez yönetimi, il 
başkanları ve tüm belediye 
başkanlarıyla yaptıkları 
istişare toplantısında enine 
boyuna değerlendirdiklerini 

anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “AK Parti olarak bu 
seçimlerde 15 büyükşehir, 
24 il, 516 ilçe ve 203 belde 
belediyesini yönetme hakkı 
elde ettik.” dedi.

Milletin AK Parti’ye bin 
389 belediyenin 758’inin 
sorumluluğunu verdiğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, büyükşehir, il, ilçe 
ve belde olarak kaybettikleri 
belediyelerin her biriyle ilgili 
ayrı ayrı çalışma yaptıklarını 
söyledi.

Bu başarısızlığa yol açan 
sebepleri genel merkezden 
il teşkilatına, adaylardan 
milletvekillerine kadar teker 
teker tespit ederek, gereğini 
yerine getireceklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu işler aceleye gelmez. 
Tespiti ne kadar sağlıklı 
yaparsak, çözümü de o derece 
güçlü ve kalıcı olarak hayata 
geçirebiliriz. Tabi seçim 
bitti ama tartışmaları henüz 
bitmedi. Yapılan itirazlar 
sebebiyle üç ilçemizdeki 
belediye başkanlığı 
seçimlerinin 2 Haziran’da 
yenilenmesiyle ilgili karar 
daha önce verilmişti.” ifadesini 
kullandı.

Seçimde önce 25-28 
bin farkla AK Parti’nin 
kaybettiğinin ilan edildiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz milli iradeye 
seçim ve sandık sonuçlarına 
olan teslimiyetimiz sebebiyle 
bu durumu saygıyla 
karşılamaya hazırdık. 
Seçim gecesi yaptığımız 

basın toplantısı ve genel 
merkezimizdeki balkon 
konuşmamızda bu durumu 
ifade ettik.” dedi.

Seçim sonrası yaşanan 
gelişmelere değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sandık sonuç tutanakları 
ile ilçe seçim birleştirme 
tutanakları ve geçersiz oylarla 
ilgili itirazlar netleştikçe 
karşılarına bambaşka bir 
manzara çıktığını ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
süreçte gördük ki AK Parti’ye 
oy veren 15 bin seçmenin 
iradesi alenen gasbedilmiştir. 
Bu hataların bir kısmı sehven 
yapılmış olsa da önemli bir 
bölümünde kasıt olduğu 
açıkça ortadadır, bellidir. 
Hatalar, yanlışlar diğer 
partilerde aynı oranlarda 
yapılmamış sadece AK 
Parti’nin oylarında belirgin 
bir farklılık ortaya çıkmıştır.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul’da hem seçmen 
listeleriyle hem de sandık 
kurulu üyeleriyle ilgili ciddi 
yolsuzluklar, kanuna aykırı 
uygulamalar olduğunu 
gördüklerini dile getirerek, 
ilçe ve il seçim kurullarındaki 
itirazlarının ardından konuyu 
Yüksek Seçim Kurulu’na 
taşıdıklarını hatırlattı. 
YSK’ya sundukları belgelerin 
sağlam olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yaptığımız her itirazın 
gerisinde inkârı mümkün 
olmayan somut deliller vardır. 
Aradaki fark neredeyse yarı 
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yarıya azalmamış olsaydı, 
mesele buralara kadar zaten 
gelmezdi. Gözümüzün önünde 
tüm çıplaklığıyla duran 
hukuksuzluğu, daha vahimi, 
bir irade gasbını görmezden 
gelemeyiz. Seçim gecesinden 
bugüne kadar yaşanan 
sürecin sebebi işte budur. 
Biz bu yapılanların hesabını 
milli irade hırsızlarından 
sormazsak, milletimiz bizden 
hesap sorar.” diye konuştu.

Sadece iptal oylarının 
sayımı ile ve birleştirme 
tutanaklarının düzeltilmesiyle 
böylesine büyük bir oy 
sayısının ortaya çıkmasının 
dahi içlerine kurt düşürmeye 
yettiğini ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Birilerini suyu bulandırarak 
balık avına çıktıkları intibana 
kapıldık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul’daki 62 bin sandık 
görevlisinden 20 bine 
yakınının seçim kanunundaki 
açık emre rağmen kamu 
görevlileri arasından 
değil, banka ve özel okul 
çalışanları arasından seçilmiş 
olmasının şüphelerini daha 
da artırdığına işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Seçimler öncesinden 
başlayarak birtakım kirli 
ellerin işin içine girdiği 
ve konuyu adım adım bu 
noktaya getirdiği anlaşılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde 
organize bir yolsuzluk, tam 
kanunsuzluk ve usulsüzlük 
hali olduğuna samimi olarak 
inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, 
eksikler, kusurlar, mazur 
görülebilir ama sandık kurulu 
üyelerinin başkanlarının 
neredeyse üçte birinin kanuna 
aykırı atanmış olmasını, iptal 
edilen oyların çok büyük 
bir bölümünün AK Parti’ye 
ait çıkmasını kimse masum 
bir hata ve yanlış olarak 
izah edemez. Bu inançla 
hukuk mücadelemizi, seçim 
kanunumuz çerçevesinde 
dün akşama kadar sürdürdük. 
AK Parti’nin sandıktan çıkan 
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sonucu kabullenmemek, 
hakkı olmayan bir seçimi 
kazanmış gözükmek gibi bir 
derdi asla yoktur, olamaz. 
Biz sadece gasbedilen 
haklarımızın ve yapılan açık 
usülsüzlükten, yolsuzluktan 
kaynaklanan hataları, 
yanlışları düzeltmenin 
peşindeyiz. Durum tam tersi 
olsaydı, AK Parti az bir farkla 
seçimi kazanmış görünüp 
de ardından fark yarı yarıya 
azalsaydı ve aynı usülsüzlükler 
tespit edilseydi inanın bana 
ensemizde her gün boza 
pişiriliyor olurdu. Böyle bir 
durumda bize söylemedikleri, 
etmedikleri bırakmayacak 

olanların şimdi hukuki 
haklarımızı kullandığımız için 
aynısını yapıyor olmalarından 
iki yüzlülüğü milletimizin 
takdirine bırakıyorum.”

Yüksek Seçim Kurulu’nun 
hem AK Parti’nin hem de 
diğer partilerin temsilcilerini 
dinlediğini, verilen bilgileri, 
belgeleri incelediğini ve 
kararını ortaya koyduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin 23 Haziran 2019 
Pazar günü yenileceğini 
söyledi.

“Kararın ülkemize, 
milletimize ve İstanbulumuza 

hayırlı olmasını diliyoruz. 
Bu kararı, siyasetçiler olarak 
sorunlarımızı demokrasi 
ve hukuk içinde çözme 
irademizi güçlendirecek, 
hakemliği milli iradeye 
bırakacak en doğru adım 
olarak görüyoruz” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 23 Haziran’a kadar 
olan sürede çok daha fazla 
çalışarak İstanbul’daki tüm 
hemşehrilerin gönlüne 
girerek seçimleri kazanmaya 
çalışacaklarını vurguladı.

İstanbul halkının 23 
Haziran’da gelecek 5 yıl için 
en isabetli kararı vereceğine 
inandığını dile getiren 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Türkiye bir demokrasi ve 
hukuk devletidir. Yüksek 
Seçim Kurulu tam tersi yönde 
bir karar vermiş olsaydı, 
daha önce defalarca ilan 
ettiğimiz gibi biz yine buna 
uyacaktık. Biz sadece milli 
iradeye saygının gereğini 
yerine getirdik. Türkiye’de 
demokrasiyi gerçek anlamda 
ayağa kaldıran tüm kural ve 
kurullarıyla işler hale getiren 
parti biziz. Diğerlerinin de 
aynı şekilde davranmasının 
gereğini anlatıyoruz. İstanbul 
seçimlerinin üzerindeki 
gölgenin kalkmasını 
sağlayacak bu kararı, 
demokrasimizi güçlendirecek 
önemli bir adım olarak 
görüyoruz. Türkiye geçmişte 
kendini milletin ve devletin 
üzerinde gören sözüm ona 
elitlerin yol açtığı tahribatlar 
yüzünden ağır bedeller 
ödemiş bir ülkedir. Ülkemizin 
yeniden siyaset ve toplum 
mühendislerinin operasyon 
alanı hale gelmesine izin 
vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milli iradenin önünden, 
arkasından dolaşarak sandığa 
gölge düşürmeye çalışanları 
meydanı bırakmamakta kararlı 
olduklarını vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Bu amaçla 
perde arkasından sinsice 
operasyon yürütenlerin 
de sahada kendine yer 
açmaya çalışanların hepsini 
biliyoruz. Milletimizin hiçbir 
meselesinin çözümü hiçbir 

sıkıntının aşılması konusunda 
en küçük bir projeleri, 
hazırlıkları, çalışmaları, 
hepsinden önemlisi böyle 
bir niyetleri olmayanların 
oyunlarını da milletimizle 
beraber Allah’ın izniyle 
bozacağız. Armut piş, ağzıma 
düş misalı oturdukları yerden 
sadece bize hata yaptırarak, 
ülkenin yönetimine el 
koymayı hesaplayan karanlık 
odaklara bekledikleri fırsatı 
asla vermeyeceğiz.”

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin yenilenmesine 
yönelik iş dünyasından 
gelen eleştirilere de değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bazı iş adamı grupları, 
dün açıklanan bu karardan 
sonra baktık ki garip garip 
açıklamalar yapıyorlar. 
Güzel... Bundan sonra da tabii 
ki bizden bu tavırlarınızla, 
ülkemizin geleceğine 
yönelik bir normalleşmeyi 
konuştuğumuz dönemde, 
sizler burada seçim 
hukukunun işletildiği bir 
yerde böyle bir açıklamayı 
yaparsanız, işte bunlar 
normalleşmeyi getirmez. 
Bunlar anormalleşmeyi 
getirir. Yanlış yapıyorsunuz. 
Önce herkes haddini bilecek.” 
ifadelerini kullandı.

Herkesin işini yapması 
gerektiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ekonomi ile mi uğraşıyorsun? 
İş adamı mısın? Sen işini yap, 
sana düşeni, sandığına git 

kullan ama kalkıp da seçim 
yargısının bu noktada vermiş 
olduğu karara adeta müdahale 
mahiyetinde açıklamalar 
yaparsanız bu sizin de 
nerede durduğunuzu, nereye 
oturduğunuzu gayet güzel 
bir şekilde ortaya koyuyor. 
Müsaade edin de bizim de size 
bakış açımız değişecektir. Biz 
bu ülkede siyaset yapıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bir defa sandıklar noktasında 
çok çok kararlı ve bu işi en 
ideal şekilde kontrol etmemiz 
gerektiği tekraren burada 
hatırlatmak istiyorum. İşi asla 
hafife almamak gerekiyor. 
Burada buna benzer bazı 
yanlışların olduğu da ortada. 
Şimdi arkadaşlarımız süratle 
çalışmaya başladılar, konuyu 
en kısa zamanda Meclis 
gündemine de getirecekler.” 
ifadelerini kullandı.

Ekonominin güvenliğini 
en az sınırların güvenliği, 
nesillerin geleceği kadar 
önemli gördüklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Son 
dönemde ekonomide 
yaşanan dalgalanmaların 
sebebini doğru okumazsak, 
yanlış sonuçlara varmamız 
kaçınılmaz olur. Ülkemizi 
küresel bir senaryo 
doğrultusunda yeniden 
dizayn etmek isteyen 
bir projeyle karşı karşıya 
olduğumuz artık su götürmez 
bir gerçek olarak karşımızda 
durmaktadır. Bu dayatmaya 
karşı biz milletimizle birlikte 
istiklalimize ve istikbalimize 



20 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran

Gündem
sahip çıktıkça ülkemize 
yönelik saldırılar, özellikle 
de ekonomimize yönelik 
sabotajlar artıyor. Ekonomide 
15 Temmuz darbe girişiminin 
olduğu geceye kadar gayet 
iyi giden göstergelerin birden 
bire allak bullak olmasını, 
tek başına ülkemizin kendi 
dinamikleriyle açıklamak 
mümkün değildir. Hiç 
şüphesiz bizim eksiklerimiz 
olabilir ama bugün önümüzde 
duran manzara tam bir 
ekonomik sabotaj halidir.

Peki ne yapacağız? Bir 
dönem şehirlerimizi kana ve 
ateşe bulayan teröristlere ne 
yaptıysak bundan sonra da 
onu yapacağız. Sınırlarımıza 
dayanan teröristlere ne 
yaptıysak onu yapacağız, 
ülkemizi uluslararası alanda 
köşeye sıkıştırmak isteyen 
kumpaslara karşı ne yaptıysak 
onu yapacağız. İktidara 
geldiğimiz 2002 yılında, 
her bakımdan hırpalanmış, 
yıpranmış, zayıflatılmış 
Türkiye’nin güçlenmesi için ne 
yaptıysak onu yapacağız. Yani 
önce bir olacağız, iri olacağı, 
diri olacağız, kardeş olacağız 
ve hep birlikte Türkiye 
olacağız. Bunu başardıktan 
sonra çok çalışacağız.”

Meclisin çok çalışacağını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 
“Meclis reformların yasal 
alt yapısını hazırlayacak. 
Cumhurbaşkanlığı olarak biz 
çok çalışacağız, her konuda 
sorunları çözerek ülkemizi 
adım adım hedeflerine 

yaklaştıracağız. İş adamlarımız 
çok çalışacak. Yeni 
yatırımlarla, kapasitelerini 
daha etkin kullanarak 
üretimlerini, ihracatlarını, 
istihdamlarını artırarak 
ülkemizi büyütecekler. 
İşçilerimiz çok çalışacak, en 
iyi, en verimli, en mükemmel 
üretimi yapmak ter 
dökecekler.

Esnafımız, zanaatkarımız 
çok çalışacak, her sabah 
besmeleyle açtığı ekmek 
teknesinin bereketli olması 
için gayret gösterecek. 
Bürokratımız, memurumuz 
çok çalışacak. Devletin 
işlerini en düzgün şekilde 
yürütmenin, millete en faydalı 
hizmeti vermenin çabası 
içinde olacak. Çiftçimiz, 
hayvancımız, tüccarımız çok 
çalışacak. En yüksek mahsulü 
elde etmenin, tüketiciye 
en uygun fiyatla ürün 
ulaştırmanın mücadelesini 
verecek. Akademisyenlerimiz, 
öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz çok çalışacak. 
Ülkemizi yetişmiş insan 
gücünün gelişmesine katkıda 
bulunacak.”

82 milyon vatandaşın 
hep birlikte çok çalışarak, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştıracağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hep beraber sağlam 
durursak, hiçbir saldırı 
ekonomimizde arzu edilen 
tahribata yol açamaz. 
Üstesinden geldiğimiz 
her saldırının ardından 
ekonomimizin daha da 

güçlü bir şekilde yoluna 
devam ettiğini biliyoruz. 
Bunun için bugüne kadar 
olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de ülkemize ve 
özellikle ekonomimize 
millet olarak hep birlikte 
sıkı sıkıya sahip çıkacağız. 
Felaket tellalları istedikleri 
kadar tamtamlarını çalsınlar, 
tüm göstergeler ekonomide 
iyiye, olumluya doğru ümit 
verici bir kıpırdanmanın 
yaşandığını ortaya koyuyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Üretimin kıpırdadığını, 
ihracatın artmayı 
sürdürdüğünü ve istihdamın 
yükselişe geçtiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Turizmde 
hamdolsun rekorlar 
kırıyoruz. Yatırımcılar arayış 
içinde. Kur-faiz-enflasyon 
şer üçgenine, ülkemizi 
hapsedip ekonomik olarak 
çökertme gayretlerinden 
elbette vazgeçilmeyecektir. 
Siyasi ve ekonomik 
yaptırım tehditleriyle 
bizi taciz etmekten geri 
durmayacaklardır. Ama biz 
yönümüzü geleceğe çevirip 
ve elimizdeki imkanları aktif 
olarak üretime, yatırıma ve 
istihdama yönelik kullanırsak 
bu çabalar sonuçsuz kalmaya 
mahkumdur.” diye konuştu.

“Çözümü dışarıda değil 
kendi içimizde, kendi 
yüreğimizde, kendi 
ellerimizde arayacağız. 
Milletimiz, bugüne kadar bizi 
hiçbir zaman mücadelemizde 
hiç yalnız bırakmadı, hiç 
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yanıltmadı.” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz, Türkiye’nin 
büyüklüğüne, Türk milletinin 
gücüne inanıyoruz, bu 
inançla inşallah bu dalganın 
da üstesinde hep birlikte 
geleceğiz.” dedi.

AK Parti olarak, Genel 
Merkez, Meclis Grubu, 
teşkilatlar ve belediyelerle 
milletin en büyük umudu 
olduklarını akıllarından 
çıkarmayacaklarına işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Sadece bize oy 
verenlerin değil, tercihlerini şu 
veya bu sebepten dolayı başka 
partilerden, başka adaylardan 
yana kullananların da umutları 
AK Parti’dir. Çünkü bu 
vatandaşlarımız da ülkemizin 
ve milletimizin sorunlarını 
çözecek formüllerin de 
iradenin de gücün de sadece 
partimizde bulunduğunu 
biliyor. Bize düşen, 
milletimizin gönlündeki 
bu sevgiyle aramıza giren 
engelleri kaldırmaktır. Bunun 
için hep gönüllere girmekten, 
mütevazı olmaktan, kibirden 
uzak durmaktan, samimiyetle 
çalışmaktan, kul hakkından, 
yetim hakkından, emaneti 
ehline vermekten söz 
ediyoruz.

Söylediğimiz her şeye 
samimiyetle inanıyor, onun 
için de ısrarla tekrar ediyoruz. 
Buna rağmen hala millete 
tepeden bakan, kibirinden 
yanına yaklaşılamayan, 
milletiyle arasına duvar ören 

varsa başını iki elinin arasına 
alsın ve derin bir muhasebe 
yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız 
kendi muhasebelerini 
kendileri yapmazlarsa biz 
onlar için gereğini yapmak 
zorunda kalacağız. Bu davaya, 
bu partiye, bu mücadeleye en 
küçük bir katkı veren herkesin 
başımızın üzerinde yeri 
vardır. AK Parti hareketi, her 
şeyden önce insan kazanma 
hareketidir. Bu sayede 10,5 
milyon üye ile Türkiye’nin 
en geniş tabanlı partisi haline 
geldi.”

Ahde vefanın, siyaset 
geleneklerinin en başta gelen 
ilkelerinden biri olduğuna 
değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “AK Parti öyle 
büyük bir çatıdır ki bunun 
altında herkese düşen bir 
görev, herkese yapacak bir iş 
vardır. Ama aynı zamanda hiç 
kimsenin bu kutlu çatıya zarar 
verme, yani kendi çıkarlarını 
davaya hizmetin önüne koyma 
hakkı da yoktur. Böyle bir 
durumda, bizim tercihimiz 
her zaman ihtiraslı bireylerin 
zaaflarından değil kadim 
olan davanın selametinden 
yana olur, yana olacaktır.” 
değerlendirmesini yaptı.

“Önümüzdeki dönemdeki 
tüm arkadaşlarımın hallerini, 
hareketlerini, çalışmalarını, 
duruşlarını, sözlerini 
bu çerçevede gözden 
geçirip kendini derleyip, 
toplamasını istiyorum.” 
diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Milletimizin 

umudunu boşa çıkaracak, 
AK Parti’nin ülkemize 
yapacağı nice hizmetin 
önünü kesecek bir vebalin 
altına hiçbir arkadaşımızın 
bilerek girmeyeceğine 
inanıyorum. Ramazan 
ayını, manevi iklimine 
uygun şekilde değerlendirip 
bayramı idrak ettikten sonra 
ilk fırsatta seçimlerde bize 
en yüksek desteği veren 
il ve ilçelerimize teşekkür 
ziyaretlerine başlayacağım. 
Bu ziyaretlerde milletimizle 
mümkün olduğu ölçüde yüz 
yüze görüşeceğiz. Böylece 
gerek ülke meseleleriyle 
gerekse teşkilatlarımızla 
ve milletvekillerimizle 
ilgili değerlendirmeleri 
vatandaşlarımızdan bizzat 
dinleme imkânı bulacağız. Her 
zaman en büyük hakem olarak 
gördüğümüz milletimizin 
kararı önümüzdeki dönemde 
de yolumuzu aydınlatacaktır.”

Bugün Şırnak’ta bir 
askerin şehit olduğunu 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şehidimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, 
ailemize ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. 
Terörle mücadelemiz aynı 
karalılıkla sonuna kadar 
devam edecektir. Şu anda 
bu mücadeleyi sürdüren, 
tüm bu mücadelenin içinde 
olan kardeşlerime Allah’tan 
muvaffakiyetler diliyorum, 
Rabbim yar ve yardımcıları 
olsun.” diye konuştu. 
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10 Soruda 
Yenilenen 
 İstanbul Seçimi
YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 
İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 
124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy 
kullanacak

Hangi partiler seçime 
katılabilecek?

Yeniden yapılması gereken seçimler, 
bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı 
niteliğinde olduğu için sadece oy 
verme işlemleri tekrarlanacak

Seçmene kaç oy pusulası 
verilecek?

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, 
seçmenin önüne sadece İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası 
konulacak. Birleşik oy pusulalarının bası-
mında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için 
uygulanan esaslar aynen uygulanacak Yeni seçimde hangi 

işlemler tekrar edilecek?

31 Mart 2019’da yapılan seçime 
katılan siyasi partiler bu seçime de 
katılabilecek

1

2

3
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını 
kim yürütecek?

Belediye Kanununa göre, büyükşehirlerde Bele-
diye Başkanı mazbatası iptal olduğunda, seçim 
yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri 
Bakanı tarafından görevlendirme yapılması ge-
rekiyordu. İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi

Her sandıkta kaç seçmen 
oy kullanacak? 

Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanı-
lacak sandık seçmen listeleri, her bir san-
dık için 400 seçmeni kapsayacak şekilde 
düzenlenecek

Sandık kurulları 
yeniden 
oluşturulacak mı?

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki 
usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için 
sandık kurulları yeniden oluşturulacak. 
Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet 
memurları arasından seçilecek

Siyasi partiler yeniden 
aday belirleyebilir mi?

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapa-
mayacak ancak ölüm, istifa gibi neden-
lerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili 
seçim kurullarının belirleyeceği tarihe 
kadar doldurulabilecek

Seçim işleri nereden 
yürütülecek?

Bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK 
tarafından değil, seçimi yönetecek 
İstanbul İl Seçim kurulunca hazırla-
narak uygulanacak

Bağımsız adaylar  
bu seçime de 
katılabilecek mi?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçime 
bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime 
de katılabilecek. Yeniden bağımsız aday-
lık başvurusu kabul edilemeyecek

Seçmen listeleri 
güncellenecek mi?

31 Mart 2019’da yapılan seçimler için gün-
celleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen 
listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksı-
zın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu 
listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı 
seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran’da 
18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek
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İstanbul Yenileme 
Seçimi  İçin Süreç Başladı

15 Mayıs

24 Mayıs

29 Mayıs

25 Mayıs

23-24 Mayıs

26 Mayıs

21 Mayıs

27 Mayıs

20 Mayıs
İlçelerde görev yapan 
tüm kamu görevlilerinin 
listesi ilgili ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına 
gönderilecek

Sandık kurullarının teşkiline ilişkin 
şikayetlerin ilçe seçim kurulunca 
karara bağlanmasının son günü

Sandık kurullarının 
oluşum işlemleri 
tamamlanacak

Kesin aday 
listeleri ilan 
edilecek

Birleşik oy pusulalarının basımı ve 
ilçe seçim kurullarına dağıtımı ile 
seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına 
başlanacak 

Sandık kurullarının teşkili hakkında 
ilçe seçim kurulunca verilen 
kararlara karşı il seçim kuruluna 
yapılacak itirazın son günü

İlçe seçim kuruluna 
bildirilen kamu görevlileri 
arasından ad çekme usulüyle 
sandık başkanları ve memur 
üyeleri belirlenecek

Sandık kurullarında 
görev alacak üye  
listelerinin siyasi 
partilerce 
verilmesinin  son günü

Siyasi partiler yeniden 
aday tespiti yapamayacak. 
Ancak ölüm ve istifa halinde 
boşalanların yerine aday ismi 
bildirilecek

Sandık kurulu başkan ve 
üyelerinin listesi, seçime 
katılacak siyasi partilere, 
talepleri halinde verilmeye 
başlanacak 

Sandık 
kurullarının 
teşkiline ilişkin 
şikayetler 
yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için 23 Haziran 2019 
Pazar günü yapılacak yenileme 
seçimlerinde uygulanacak takvime 
göre seçim süreci başladı 

13 Haziran 16 Haziran 18 Haziran

19 Haziran21 Haziran22 Haziran

23 Haziran

Seçim 
propagandası 
ve yasaklar 
başlayacak

Seçmen bilgi 
kağıtlarının 
seçmenlere 
dağıtımı 
tamamlanacak

Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan 
ölenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlar, 
26 Aralık 2018-23 Haziran 2019 arasında 
cezaevlerinde kasıtlı suçlardan hükümlü 
bulunanlar, silah altında bulunan erbaş ve 
erler, askeri öğrenciler ve yedek subaylara ait 
bilgiler ilgili kurumlardan alınarak seçmen 
listelerine şerh düşülmesi için gerekli 
işlemler yapılacak

Sandık seçmen listelerinin 
çoğaltılması bitirilecek

Tutuklular ile taksirli suçlardan 
hükümlülere ilişkin kesinleşen 
seçmen listelerinin çoğaltılması 
işlemi bitirilecek

Seçim propagandası 
sona erecek  
(Saat 18.00) 

Oy verme günü

Sandık kurulu başkan ve 
üyelerinin listesi, seçime 
katılacak siyasi partilere, 
talepleri halinde verilmeye 
başlanacak 
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“Ben İstanbul’a  
Çok Şey Borçluyum”

Seçim çalışmalarına yoğun bir 
tempo içerisinde devam eden 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Sayın 
Binali Yıldırım, Habertürk’te 
yayımlanan “Türkiye’nin 
Nabzı” programında, gazeteci 
Didem Arslan’ın sorularını 
cevapladı.

AK Parti’nin seçimin iptaline 
ilişkin 19 itiraz konusunun 
olduğunu belirten Yıldırım, 
YSK’nın bunlardan 2’sini 

dikkate alarak seçimin tekrarına 
karar verdiğini söyledi.

Bu itirazlardan birinin sandık 
kurullarının yasaya uygun 
teşkil edilmemesi olduğunu, 
ancak bunu YSK’nın tek başına 
yeterli görmediğini, yasaya 
aykırı olarak oluşturulmuş 
sandık kurullarının usulsüz 
işlemlerinin seçimin sonuçlarını 
değiştirip değiştirmediğini 
de dikkate aldığını ifade 
eden Yıldırım, şöyle konuştu: 

“YSK, bu iki uygunsuzluk, 
kanunsuzluk hali birlikte 
olduğu için seçimi yenileme 
kararı verdi. Geniş gerekçeli 
kararda da buna ait detayları 
göreceğiz. Buradan şu 
anlaşılması lazım, memur 
olacak, birtakım vasıfları var, 
onlara uymayan görevliler 
olmuş. Esasında kanuna 
uymayan bir husus ama 
YSK bunu yeterli görmüyor, 
‘Bunların görevli olduğu 
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sandıklara bak, oradaki 
oy sayımı, evrak düzgün 
ayarlanmışsa, seçim sonucunu 
değiştirmiyorsa o zaman bu 
kanunsuzluğu görmezden 
gelirim, ben bunu müsamaha 
ile karşılarım.’ Eğer değil, 
buradaki oylar, işlemler 
seçim sonucunu değiştirecek 
nitelikteyse o zaman seçimin 
yenilenmesine karar veririm. 
Bu gerek ve yeter şartın birlikte 
oluşması lazım. İşin püf noktası 
bu.”

Gerekçeli kararda oyların 
çalındığı yönünde bir ifadenin 
bulunmadığının öne sürülmesi 
konusunda ise Yıldırım, şunları 
söyledi: “Gerekçeli kararda 
‘oylar çalındı’ diye bir tarafın 
söylemini yazacak halleri 
yok ama biz bunu halk diliyle 
söylüyoruz. Neden söylüyoruz? 
Bu oylar çalınmasaydı, 29 
bin 400 olarak açıklanan 

fark 13 bin 700 seviyesine 
nasıl düştü? Ona bakmamız 
lazım. Durup dururken mi? 
Ben vatandaşlarıma buradan 
sesleniyorum, iki aday var, 
iki aday arasındaki oy farkı 
binde 1,5. Yüzde demiyorum. 
Şimdi normal şartlarda bırakın 
çalındı, çalınmadı muhabbetini, 
birbirine yakın. Açıyoruz, sayım 
yapıyoruz. Sayım yaptığımız 
zaman düzeltmeler oluyor. 
Geçersizler geçerli hale geliyor, 
her iki adayın da oy kaybetmesi 
ya da kazanması lazım. 4 
milyon 150 bin civarında oy 
almış iki aday da. Burada böyle 
olmuyor. Aradaki fark yarı 
yarıya azalıyor. 29 binden 13 
bine düşüyor. Bu normal mi?”

Daha iyi anlaşılması 
için “çalındı” ifadesini 
kullandıklarını aktaran Yıldırım, 
ilçe belediye başkanı oyunun 
149, meclis üyelerinin oyunun 

161, kendisine verilen oyun ise 
17 çıktığı Çekmeköy 1119 sayılı 
sandığı örnek gösterdi. Bunun 
normal olamayacağını aktaran 
Yıldırım, düzeltme olduktan 
sonra 170 oyun çalındığının 
anlaşıldığını belirtti.

Kendisinin bazı sandıklarda 
AK Parti’li olduğu tahmin 
edilen seçmene İBB Başkanlığı 
pusulası verilmediği yönündeki 
iddialarını içeren ifadeleri 
ve CHP İBB Başkan Adayı 
Ekrem İmamoğlu’nun buna 
karşılık İBB için kullanılan oy 
sayısının ilçe oy sayısından 
fazla olduğunu söylediğinin 
belirtilmesi üzerine Yıldırım, 
“Fazla olması çalınmadığı 
anlamına gelmez ki. 
Çalınmasaydı daha fazla 
olacaktı. O zırva. Onun 
bir anlamı yok. 80 bin oy 
fazla almışım ilçe belediye 
başkanlarından. Çalınmasaydı 
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100 bin, 120 bin fazla alacaktım. 
Onu geç.” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda insanın seçim 
günü kendisini arayarak, “Bize 
iki oy pusulası verildi. Üçüncü 
oy pusulasını istediğimizde 
bazıları verdi, bazıları da 
‘bitti’ dedi” şeklinde ifadeler 
kullandığını dile getiren 
Yıldırım, “Beni arayan benim 
oyumun sandığa gitmediğinden 
endişe duyan insanlardı. 
Ben bunun önemli sayıda 
olduğunu düşünüyorum. 
Bunu destekleyen başka şeyler 
de var. Bu sadece bana gelen 
telefonlarla oluşan bir kanaat 
değil.” şeklinde konuştu.

“Sandık başkanı ya da 
görevlisi bir kişinin hangi 
partiye oy vereceğini nasıl 
anlıyor?” şeklindeki soruya 
ise Yıldırım, “Bir kere hangi 
sandıkta, hangi mahallede 
hangi seçmenlerin ağırlıklı 
olduğu bellidir. Seçmen 
kümelenmesi var. Mesela 
Kadıköy’deki seçmenlerin 
ağırlıklı CHP’ye oy verdiğini 

buna rağmen Bağcılar’daki 
seçmenlerin de AK Parti’ye 
oy verdiğini biliyoruz. Bana 
gelen telefonlar AK Partililerin 
ağırlıklı olduğu yerler. Beni kim 
arar, niye arar?” dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti’li 
sandık müşahitlerinin buna 
nasıl göz yumduğunun 
sorulması üzerine ise şu 
ifadeleri kullandı: “Bizim 
temsilcimiz var ama diğer 
ittifakın 4-5 tane var. Bizimki 
demek ki fark edemedi. Ben 
oradaki detayı bilemem 
ki. Mutlaka olduğunu 
düşünüyorum ama fark 
etmemiş olabilir. Herkesin 
sandık başında bir farklı görevi 
var. Kimisi pusulaları veriyor, 
kimi imzaları kontrol ediyor, 
kimi kimlikleri kontrol ediyor. 
Herkesin görev taksimi var. 
Birisi kafasına bunu yapmayı 
koymuşsa fark edilmesi zordur. 
Fark edilirse ‘pardon’ der, fark 
etmedin mi gitti.”

AK Parti’nin iyi 
örgütlenemediği şeklindeki 

eleştiriler konusunda ise 
Yıldırım, “Oldukça düzensizlik 
fazla, şaibe fazla, oylarımızın 
korunamadığı gerçeği 
de ortada. Bunun tabii ki 
birtakım özensizliklerden, 
dikkatsizliklerden 
kaynaklandığı muhakkak. 
Burada hile yapılmayacağı, bir 
şey yapılmayacağı varsayımıyla 
arkadaşlar çalışmış olabilir, iyi 
niyetle çalışmış olabilir. Oradaki 
sandık başkanına itimat 
etmiş olabilir ama sonuçta da 
bu olaylar patlak vermiştir.” 
şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Bu organizasyonu 
kim yaptı?” şeklindeki 
soruyu ise “Ben organizasyon 
cümlesini kullanmadım. 
Burada bir şaibe ve yolsuzluk 
olduğu muhakkak. Bu sadece 
bir varsayım değil itiraz 
sürecinde bunu biz tespit 
etmişiz ve sandıkların yüzde 
10’unu saydırdığımız zaman 15 
bin oyumuzu geri kazanmışız. 
Yüzde 90’ı daha sayılmadı. 
Yüzde 90’ı sayılsaydı, 850 bin 
sandıkta geri kazanılan oy sayısı 
15 bin küsur ise geriye kalan 7,5 
milyon oy sayılsaydı aradaki 
farkın ne olacağını gayet basit 
bir şekilde bulabiliriz. Aradaki 
fark kapanırdı ve bizim lehimize 
önemli miktarda da oy artışı 
olabilirdi.” diye yanıtladı.

Daha önceki seçimde 
mühürsüz oylar konusunda 
verilen kararın hatırlatılması 
üzerine ise Yıldırım, şunları 
söyledi: “Bunlar, bu iddialar 
her zaman olur ama oradaki 
söyledikleri doğru değil. 
Mühürsüz oy pusulası var. 
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Seçim bitmeden anlaşılıyor, 
oylar kullanılırken tespit 
ediliyor. Sandıklar kapanmadan 
seçim kurulu toplanıyor 
bu kararı veriyor. Bu kararı 
verirken CHP temsilcisi de 
orada AK Parti temsilcisi 
de orada. Seçim bittikten 
sonra alınmış bir karar değil. 
Orada razı olmuş hepsi. 
Hepsi pusulaların mühürsüz 
olmasının bir mahsur teşkil 
etmeyeceği konusunda bir karar 
almışlar. O karar alınırken parti 
temsilcileri de var. Üstelik de 
bu karar sandıklar kapanmadan 
alınmış. Kimin ne oy verdiği 
bilinen bir durum yok. Daha 
oy verme işlemi devam ediyor. 
Bu ayrıntıyı kaçırmamak 
lazım. Şunu söyleyelim bir de 

işi tersine döndürelim. Ben 13 
bin küsur oy fazla alsaydım 
CHP ‘Canınız sağ olsun seçim 
bitmiştir’ diyecek miydi?”

Bir önceki yerel seçimde 
Mansur Yavaş’ın Ankara’da 
itirazlarının kabul 
edilmediğinin belirtilmesi 
üzerine ise Yıldırım, “YSK’nın 
verdiği kararların sorumlusu 
ben miyim? Onu anlatamam. 
Ben şimdi YSK ne karar 
verir ne vermez, biz o işlere 
girersek hukuk devletinden 
başka yere gideriz. YSK’yı 
göklere çıkardılar, ilk gün, 
’En güvendiğimiz kurum 
YSK’dır’ demediler mi? Aday 
öyle demedi mi? Parti de böyle 
dedi ama YSK öbür türlü karar 

verince tu kaka, çete her türlü 
hakareti yaptılar. Böyle çifte 
standart olur mu? Bu kadar 
sürede ne değişti de bu göklere 
çıkardığınız YSK’yı yerin dibine 
batırdınız? Burada tamamıyla 
bir çifte standardı görüyorum. 
O da şudur: CHP Antalya’da 
kazanınca demokrasi var, 
hukuk var, Mersin’de kazanınca 
demokrasi var, hukuk var, 
Ankara’da kazanınca demokrasi 
var, hukuk var. 

İstanbul’da çalma işi var, 
şaibe işi, her türlü özensizlik 
var, bunu YSK ciddi bulup 
tekrarına karar verince hukuk 
yok. YSK oluyor çete. Böyle bir 
anlayış olabilir mi?” ifadelerini 
kullandı. Soru üzerine kamera 
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görüntüleri konusunda 
bilgisinin olmadığını kaydeden 
Yıldırım, “Elimizde belgeler 
var, yüzlerce. Elimizde somut 
oyların ya başka adaylara 
yazıldığına dair veya geçerli 
oyların geçersiz sayıldığına 
dair veya oyların olmadığına 
dair onlarca belge var. Bütün 
bu belgeleri biz sunduk. 
Bütün bunların üzerinden 
işlem yapıldı. Dolayısıyla 
kamera işi vardı, yoktu ben 
bilmem. Bunların sonuçlarını, 
sorumlularını ortaya 
koyacak olan yargıdır. Biz 
suç duyurusunda bulunduk. 
Partimiz suç duyurusunda 
bulundu. YSK ara kararında 
bu sorumluların bulunması ve 
hesabının sorulması konusunda 
da yazdı.” dedi.

YSK’nın kendisini mağdur 
ettiğini dile getiren Yıldırım, 
“Doğru yapması gereken işleri 
doğru yapmadığı için YSK beni 
de mağdur etmiştir. Oylarımızın 
bu yaptığı yanlış işlemden 
dolayı yerini bulmadığı için 

mağduriyetim var. Üçüncüyü 
de söyleyebiliriz oy veren 8,5 
milyon İstanbullu mağdur.” 
ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Sadi Güven’in 
şerhi konusunda ise Yıldırım, 
“Orada bana göre Sadi Bey, 
bir şeyi gözardı ediyor. 
Sandık kurullarının yasaya 
göre kesinleşmeden elimize 
verilmiyor. Ben size soruyorum 
bilgisine sahip olmadığınız bir 
liste var. Bunların doğru olup 
olmadığını neye göre iddia 
edeceksiniz? Var mı bir ölçüsü. 
Süre doldu. Elimde liste yok 
ki bu adam kamu görevlisi mi 
değil mi sandık kurulu üyesi 
veya başkanı olmaya ehliyeti 
var mı yok mu? İstihareye 
mi yatacağım, rüyamda mı 
göreceğim? Bilmeden ben 
neye göre itiraz edeceğim. 
Bu söyleneni çok tutarlı 
görmüyorum. Bir başka iddiası 
var başkanın. Tek başına değil, 
sadece iptal sebebi bu değil 
gerekçeli kararda. Bunların 
yaptığı işlemlerin sonucu 

değiştirecek olup olmadığına 
da bakıyor. O bakımdan bu 
düşünceye katılmıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçim 
iptal edildiği için muhafazakâr 
seçmen rahatsız.” iddiasına 
ilişkin soruya, “Algı operasyonu 
yapmaya çalışıyor. Böyle bir 
şey yok. Bizim tabanımız bu 
konuda çok iddialı ve böyle 
bir haksızlığa uğradığımız, 
verilen oyların yerini bulmadığı 
yönünde çok güçlü bir 
kanaati var. Ben bunu sahada 
görüyorum. Günden güne 
coşku artarak devam ediyor. 
AK Parti teşkilatı, partimizin 
kurulduğu günden beri çok 
canlıdır. Biz onlar sayesinde 
14 seçimi açık ara farkla 
kazandık. O yüzden teşkilatıma 
çok teşekkür ediyorum. Bu 
dönemde de teşkilatımızın bu 
heyecanı, enerjisi sayesinde 23 
Haziran seçimlerini büyük bir 
başarıyla kazanacağınız, buna 
inanıyorum.” diye konuştu.

31 Mart seçimlerindeki 
açıklamasıyla ilgili soruyu 
yanıtlarken Yıldırım, “Ben öyle 
bir laf demedim. Hiç rakam 
vermedim. ‘Kazandık.’ dedim. O 
an bize verilen bilgilere göre, ‘Şu 
kadar sandık açılmış, aradaki 
fark şu, kalan çok düşük bir 
miktar, sayılmayan oy var. Buna 
göre arkadaşlar bir simülasyon 
yaptılar. Efendim kazandık, 
açıklayabilirsiniz.’ dediler. Ben 
de açıkladım. Ben o açıklamayı 
yaparken de söyledim. O günü 
bugünkü gibi hatırlıyorum. Saat 
23.25’ti. O saat itibarıyla bize 
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gelen bilgilere göre biz seçimi 
kazandık. Bu kadar. Sonra gelen 
bilgilerle bu durum değişti, 
olay budur. Bu bir hataysa, bu 
hatayı ben kabul ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Avcılar’da bir 
ailenin evinde yer sofrasında 
iftar yapmalarına ilişkin sosyal 
medyada yer alan eleştirilerin 
hatırlatılması üzerine, şunları 
söyledi: “O masaya 4 kişi 
oturamıyor. Masanın yarısı 
gözüküyor, yer sofrasının siz 
yarısını görüyorsunuz. Benden 
sonra daha oturanlar var. O 
arkadaki masaya da 4 sandalye 
sığıyor. Salon dediğiniz yer iki 
kanepe var, arada bu boşluk var. 
Yani şunu demek istiyorum; 
bu insanlara da saygısızlıktır. 
Biz gittik, iftara 2 dakika var, 
içeri girdik. Bu yer sofrasını bu 
halde bulduk, oturduk. Benim 
o insanlara ‘Kaldırın bunu, ben 
yerde yemem yemek.’ demem 
mi gerekiyordu? Ben yerde, yer 
sofrasında yemek yiyerek bu 
günlere geldim ve hala daha 
köyüme gidince yer sofrasında 
yerim. Ayıp bir şey mi? Öyle bir 
imkân olsaydı, masa olsaydı 
masada yerdik. Kim kurgu 
yapabilir? O insanlar bizi evine 
davet etmiş, bizi sofrasında 
ağırlamış, yer sofrasında 
oturmuş, yemişiz ve dediğim 
gibi ben 2 dakika kala girmişim. 
O sofrayı hazır bulmuşuz. Yerde 
ikram ederse yerde yersin, 
masada ikram ederse masada 
yersin. Kurgu falan değil. Bu 
da bir algı operasyonudur. 
Kocaman bir yalandır ve 
bu insanlara hakarettir, hor 

görmedik, aşağılamaktır. Ben 
bunu yapanları kınıyorum.”

Seçim kampanyasını ne 
zaman başlatacağına ilişkin 
soruya Yıldırım, “Biz başladık 
zaten. Biz sokaklardayız her 
gün.” karşılığını verdi.

Yıldırım, İstanbul’u, 
İstanbul’un projelerini 
konuşmayı tercih ettiğini dile 
getirerek, “Ben istiyorum ki 
İstanbulluların beklentileri, 
sorunları, genel siyasetin 
gürültüsü içerisinde 
kaybolmasın. Biz İstanbul’un 
geleceğine karar vereceğiz. 
Türkiye’nin geleceğine 24 
Haziran’da karar verdik. Bu 
karar İstanbul’un kararı. 
İstanbul’un kararını verirken 
bizi bıraksınlar, İstanbul’u 
konuşalım. Ben bunu 
istiyorum.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’yla beraber 
program yapılması talebiyle 
ilgili soruyu Yıldırım, “Olabilir, 
bakarız. Onun için ben karar 
veremem. Benim tek başıma 
karar vereceğim bir karar değil 

ama prensip olarak olabilir.” 
diye yanıtladı. 

Binali Yıldırım, İmamoğlu 
ile birlikte canlı yayına 
çıkmaları konusunda verdiği 
cevabın sosyal medyada yanlış 
aksettirildiğini belirterek, “Tek 
başıma karar veremem dememi 
sanki ‘Partisine soracak, izin 
alacak.’ gibi yayıyorlar, maksatlı 
yapıyorlar. İki kişinin programa 
gitmesine bir kişi karar verebilir 
mi? Bu kadar açık, bu kadar 
işi çığırından çıkarmanın 
anlamı yok. Yani sosyal medya, 
sorumsuz medya değildir. 
Sosyal medyada da insanları 
etkileyeceksiniz ama doğru 
şeyler söyleyeceksiniz.” dedi.

Yıldırım, kampanya 
sürecinde “beka” vurgusu 
yapıp yapmayacaklarına ilişkin 
soru üzerine, “Bu İstanbul’un 
belediye başkanı seçimidir. 
Benim gönlüm seçimin İstanbul 
ölçeğinde devam etmesi. 
Bunun içinde gayret edeceğim. 
Kampanyada hep yerelde 
kalmayı ısrarla sürdüreceğim. 
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Bu kararımdan vazgeçmiş 
değilim. Bu kampanya 
sürecinde 23’üne kadar da 
aynı şekilde yapmaya devam 
edeceğim. Bence faydalı olan 
İstanbul’un konuşulmasıdır. 
İstanbul seçmeninin 
kanaatinin sandığa yansımadır. 
Buna gayret edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’ye İstanbul’da başlattığı 
seçim çalışmasından dolayı 
teşekkür eden Yıldırım, 
“Hemşehri harekâtı başlattı 
Sayın Bahçeli. Bu kendi 
teşkilatını, MHP tabanını 
hareketlendirmek ve daha çok 
katkı sağlamak için yapılan bir 
çalışma. Bu da zaten MHP’nin 
de bu kampanya döneminde 
genel siyasetten ziyade yerelde 
kalacağını ve İstanbul seçmeni 
üzerine çalışacağını gösteriyor. 
Yapılan her çalışmanın katkısı 
olur. İstanbul’a baktığımız 
zaman İstanbul Türkiye’nin 
özeti. 81 ilin her tarafından 
burada insanlar var. Hemşehri 
harekatının sonuç vereceğine 
inanıyorum.” diye konuştu.

Yıldırım, Tevfik Göksu’nun 
Trabzonlularla ilgili 
açıklamasına ilişkin soruya, 
“Ben tabii o şeyi de yine 
çarpıttıklarını düşünüyorum. 
Orada kastedilen Trabzonluları 
Pontuslularla özdeşleştirmek 
değil. Kaldı ki Süleyman Bey 
İçişleri Bakanı, daha önce bu 
sözlerin arkasında olduğunu 
da söyledi Tevfik Beyin.” 
ifadelerini kullandı.

Tekrarlanacak olan İstanbul 
seçimlerinde Saadet Partisi’nin 

yeniden aday çıkarmasını 
Yıldırım, şöyle değerlendirdi: 
“Onların kararıdır hayırlı olsun 
ama ben Saadet Partisi’ne 
oy veren kardeşlerimizin 
tekrarlanacak seçimde bana oy 
vereceklerini düşünüyorum 
büyük bir oranda. Rahmetli 
Erbakan Hocamız teknik 
üniversiteden hocamdı. Ben 
ondan çok etkilendim ve çok 
şey öğrendim. Erbakan Hoca 

hayatı boyunca milli ve yerli 
vurgusu yaparak siyasi ömrünü 
tamamlamıştır. Onun takip 
ettiği yolu, onun sağlığında 
kısmen de olarak gördüğü 
birçok şeyi onun öğrencileri 
olarak Recep Tayyip Erdoğan 
ve biz gerçekleştirdik. Onun 
hayalini gerçeğe dönüştürdük. 
Bugün savunma sanayi 
yüzde 64 yerli oranına çıktı. 
Bugün artık darbe girişimleri 
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karşısında ceketini alıp giden 
siyasetçiler yok. Aslanlar gibi 
direnip darbecileri, darbeyi 
vuran bir siyaset anlayışı var. 
Onun için hocamızın ruhu 
şad olsun. Mekânı cennet 
olsun diyorum. Saadet 
Partisi’nden kardeşlerimiz oy 
verirken elbette bu durumu 
değerlendirecekler.”

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde israf yapıldığı 

iddialarının sorulması üzerine 
Yıldırım, “Ölçü şudur yıllık 
bütçesinin üstünde mi altında 
mı, üstünde ise iflas etmiş 
olur. Öyle iflas etme durumu 
yok. Yani mesela Beylikdüzü 
Belediyesinin borcunun 600 
milyon olduğu söyleniyor. 
CHP adayının başladığındaki 
borcu 200 milyon. 3 kat artmış. 
İsraf haramdır. İsrafı kimse 
desteklemez. İsrafın hiçbir 

yerde olmaması gerekir.” 
ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbul’a gelen 
yıllık 13,5 milyon turist sayısını 
22 milyona çıkarma hedefinde 
olduklarını söyledi.

Deniz ve sağlık turizmiyle 
beraber kongre ve fuarların da 
turizmde önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Yıldırım, 
şunları kaydetti: “Mevcut 
Atatürk Havalimanı’nın yeri 
büyük bir kongre ve fuar 
merkezi ile millet bahçesi 
olarak düzenleniyor. Avrupa’ya 
kongreler, fuarlar için 50 
milyon insan gidiyor yılda. Biz 
bunun yüzde 10’una talibiz. O 
da 5 milyon eder. Bu fuarlara 
giden insanlar da sadece orada 
yatma, kalkma, yeme, içme 
1500 dolar harcıyor. Bunlar 
normal turistler gibi değil. 
Çarpı 5 milyon 7,5 milyar 
dolar. Buradan geldi mi? 
Bunun arkasında tabii tepeden 
tırnağa iğneden ipliğe herkes 
nemalanıyor. Berberi, bakkalı, 
mücevhercisi... Turist gelince 
40-50 sektör harekete geçiyor, 
otelcisi, lokantacısı herkes 
bundan istifade ediyor. Ne 
oluyor, daha çok işçi almak 
ihtiyacı duyuyor. İstihdam 
artıyor.”

AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, İstanbul’da AK 
Parti’nin kendini anlatamadığı 
iddiasını kabul etmediğini dile 
getirerek, “Biz konuşmuyoruz, 
eserlerimiz konuşuyor. İnsanlar 
geçerken ‘Ne güzel olmuş Allah 
razı olsun.’ diyor. Yani bizim 
PR yapma, algı oluşturmada 
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kabiliyetimiz arkadaş kadar 
yok. Onu kabul etmiyorum. 
Ama neticede yani bu tip sanal 
şeyler, çok kısa sürede gerçek 
ortaya çıkar. Ama bir Avrasya 
Tüneli orada duruyor. Yıllarca 
hizmet verecek. Marmaray 
orada duruyor.” dedi.

İstanbul’a yapılan hizmetleri 
aktaran Yıldırım, projelerine 
ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, 
“Marmaray ile İstanbul’un 
Kuzey ormanlarını birleştiren 
yeşil koridorları tekrar hayata 
geçireceğiz. Bunu yaptığımızda 
55 milyon metrekare, yani 7 bin 
600 stat büyüklüğünde bir yeşil 
alanı İstanbul’a kazandırmış 
olacağız. Bu çok heyecan verici 
bir proje ve biz bu projeyi 
gerçekleştireceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Kentsel dönüşüme ilişkin 
soru üzerine Yıldırım, kentsel 
dönüşümün mutlaka olacağını, 
bunun için imar barışının 
geldiğini ancak kenttin 

deprem dönüşümüne ihtiyacı 
olduğunu, öncelikli ve ağırlıklı 
olarak deprem dönüşümünü 
önemsediklerini söyledi.

Deprem toplanma alanlarını 
artıracaklarını aktararak, 
istihdama yönelik projelere 
değinen Yıldırım, “Gençlerin 
istihdamını önemsiyoruz. 
Mesela şunu söylemek 
istiyorum, yaz aylarında 
İstanbul’da en az 50 bin gence 
belediye olarak kısmi zamanlı 
çalışma imkânı getireceğiz. 
Yani 3-5 saat çalışacak, onun 
karşılığında da parasını alacak 
hem de vaktini geçirecek.” 
ifadelerini kullandı.

Gençlerin çeşitli branşlarda 
çalışabileceğini dile getiren 
Yıldırım, diğer projelere yönelik 
şu bilgileri verdi: “İstanbul’da 
ağırlaşan ekonomik şartlar 
dolayısıyla bazı toplum 
kesimlerinin ihtiyaçları var. 
Mesela emekliler, asgari ücretle 
geçinenler veya hiçbir geliri 

olmayanlar. Bunlara ilave 
sosyal destekler yapacağız 
yani devletin verdiğinden ayrı. 
Aslında bu yapılıyor. Şu anda 
diğer rakip adayın açıkladığı 
bazı destekler var. İşte sosyal 
destekler. ‘Emeklilere şunu 
vereceğiz, çalışmayanlara 
bunu, engellilere bunu.’ diye. 
Esasında bunu yıllardan beri 
hem merkezi hükümet hem de 
belediyeler uyguluyor.”

İstanbul’da büyükşehir 
belediyesinin sosyal 
belediyecilik adına 203 bin 
kişiye evde sağlık hizmeti, 
1 milyon 672 bin engelliye 
seans hizmeti, 105 bin kadına 
aile sağlığı koruma hizmeti 
verildiğini ifade eden Yıldırım, 
73 bin ihtiyaç sahibi aileye 
nakdi yardım yapıldığını, 3 
bin 260 aileye İstanbul’dan 
memleketlerine göç etmeleri 
için destek verildiğini aktardı.

Yıldırım, ayrıca 90 bin aileye 
eğitim desteği, 150 bin aileye de 
sosyal yardım kartı verildiğini 
aktararak, “Bunlar sanki 
yokmuş gibi arkadaş bu vaatleri 
yapıyor. Bir kere mevcudu bir 
öğrense iyi olur.” dedi.

Binali Yıldırım, “İstanbul’da 
sandığa gitmeyen 1 milyon 
700 bin seçmen var. Siz 
bunun çoğunun AK Parti 
seçmeni olduğunu mu iddia 
ediyorsunuz?” şeklindeki 
soruya, şu yanıtı verdi: “Bu bir 
iddia değil de bir gerçek. Hesap 
şu, 1 milyon 700 bin, küsuru 
da var, sandığa gitmeyen var. 
Bunu nereden hesap ediyoruz? 
Katılım yüzde 84. Geriye 
kalıyor yüzde 16. 10,5 milyon 
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seçmen var. 10,5 milyonun 
yüzde 16’sı 1 milyon 700. Bu 
geçmiş seçimlere baktığımız 
zaman yüzde 90’a hiçbir zaman 
çıkmamış. En fazla yüzde 
89’a çıkmış. Dolayısıyla bu 
yüzde 10’u kafadan çıkarın 
demektir. 1 milyon veya 
900 bin seçmen kalıyor işin 
pratiği bu. Bu 900 bin seçmen 
üzerine 23 Haziran’da herkes 
yoğunlaşacak. Biz, bizim 
seçmenimizden sandığa 
gitmeyenlerin olduğunu tespit 
ettik. Nasıl tespit ediyoruz? 
Çünkü Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, 24 Haziran’da 
Cumhurbaşkanımıza oy verip 
de bu seçimlerde bize, bana oy 
vermeyen 425 bin seçmen var.

Bu kimin seçmeni olabilir? 
Yani ‘Nereden biliyorlar?’ 
diyorsunuz ya bunlar hep belli 
yani. Bir önceki seçim, bir 
sonraki seçim. Memleketine 
muhtarlık seçimi için gidenler 
var veya ayrıca sandığa 
gitmeyen bir kesim var, sandığa 
gidip bir şekilde geçersiz oy 
verenler var. Dolayısıyla bu 
seçmenlerin niye böyle bir karar 
verdikleri üzerinde biz çalıştık 
ve onlarla mümkün mertebe bir 
araya geliyoruz ve dinliyoruz. 
Onların beklentileri nedir, neler 
yapabiliriz, kendimizi daha iyi 
anlatmaya çalışıyoruz, onların 
gelecek beklentilerini daha iyi 
anlamaya çalışıyoruz ve tekrar 
sandığa gelmelerini sağlamak 
için çalışıyoruz.”

Seçmen beklentilerine ilişkin 
de bilgi veren Yıldırım, son 
dönemde bir anket yaptırıp 
yaptırmadığının sorulmasına 

yönelik de bir açıklamasında 
“Ben anlamlı bir farkla 
kazanmak istiyorum.” dediğini 
hatırlattı.

Binali Yıldırım, “Niye 
anlamlı bir şekilde kazanmak 
istiyorum? Çünkü tekrar bu 
tartışmalar yaşanmasın. Yani 
hadi yine birbirine yakın, 
başla tekrar, sıkıntı yani. 
Her seferinde İstanbulluları 
yoruyoruz. Böyle bir şey 
olmasın istiyorum dediğim o. 
Anketler yapılıyor, partimiz 
yapıyor. İlk kampanyada 
da bu bana çok soruldu. 
Anketlerle vaktimi geçirmek 
istemiyorum. En güzel anket 
sahanın verdiği tepkidir. 
İnsanlarla yüzleşiyoruz, karşı 
karşıya geliyoruz. Onları çokça 
dinliyoruz, az konuşup çok 
dinliyoruz. Dolayısıyla sandık 
en doğru anketi verecektir ve 
23 Haziran günü İstanbullular 
kararını vermiş olacak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Seçimi kazanamaması 
durumunda siyasi hayatına 
nasıl devam edeceğinin 
sorulduğu Yıldırım, 
“Niye kazanmak varken 
kazanmamayı konuşuyoruz. 
Biz kazanmak için buradayız. 
Ben kazanmaya odaklanmış 
vaziyetteyim ve inşallah bu 
seçimi kazanacağız.” dedi.

Yıldırım, seçmene 
mesajlarını da ileterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Seçmenlere ne diyeyim? 
Kusura bakmayın sizi biraz 
yorduk. Yani keşke 31 Mart’ta 
bu seçim her türlü şaibeden, 
yolsuzluktan bağımsız olarak 

tamamlanabilmiş olsaydı da 
bir daha sizleri 23 Haziran’a 
kadar meşgul etmeseydik. Ama 
elde olmayan sebeplerle öyle 
bir süreç yaşıyoruz. İnşallah 
bu sefer çok daha güzel bir 
sonucu elde etmek için gayret 
edeceğiz. Ben İstanbul’a, beni 
çocukluğumdan bugünlere 
getiren bu şehre çok şey 
borçluyum ve İstanbul’a 
güveniyorum. İstanbulluların 
da bunu takdir edeceğine 
inanıyorum. Bu azim ve 
heyecanla son güne, ana 
kadar çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”

Siyasi tercihlere sonsuz 
saygıları olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, hep birlikte hareket 
edip, geleceğe odaklanılması 
gerektiğini söyledi. Yıldırım, 
“Kürtleri de kimse çantada 
keklik görmesin. Her seçimde 
Kürt oyları masaya konuluyor, 
taksimat yapılıyor. Ben bunun 
Kürt kardeşlerimize yapılan 
büyük bir saygısızlık olduğunu 
düşünüyorum. Biz hizmeti 
etnik kimliğine bakarak 
değil, bu şehre katma değer 
sağlayan insanlar olarak herkesi 
görüyoruz ve ona göre hizmet 
edeceğiz. HDP’nin adayı yok, 
dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin 
oylarına da talibim. 
Türkmenlerin, göçmenlerin, 
Türklerin oyuna da talibim. 
Farklı farklı etnik yapılarımız 
olabilir ama unutmayalım 
biz bir şehirde yaşıyoruz, 
kaygılarımız, sevgilerimiz, 
geleceğimiz ortak.” ifadelerini 
kullandı.
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“Yine Biz Yaparız”

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, İstiklal 
Caddesi’nde seyahat ettiği 
nostaljik tramvaydan halkı 
selamladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Beyoğlu Belediyesi’nin 
geleneksel “Gönül Soframız” 
programına katılmak 
için Üsküdar Kısıklı’daki 
konutundan Taksim 
Meydanı’na geldi.

İftar vaktine bir saat kala 
Taksim Meydanı’na gelen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşların yoğun sevgi 
gösterileriyle karşılandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iftarın verileceği alanda 
etrafını saran vatandaşlarla 
sohbet ederken, hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra beraberindekilerle 
Cumhuriyet Anıtı önünden 
nostaljik tramvaya bindi. Bir 
süre tramvayda seyahat eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşları selamladı. İstiklal 
Caddesi’nde tramvaydan inen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
seyyar satıcıdan kestane aldı. 

Kestaneciyle pazarlık eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşler nasıl?” diye soru. Satıcı 
da “Elhamdülillah güzel.” 
karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tekrar nostaljik tramvayla 
Taksim Meydanı’na geldi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Prof. Dr. 
Fahrettin Altun, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı, eski 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan da 
eşlik etti.
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“Tüm Saldırıların 
Üstesinden Birbirimize 
Kenetlenerek Geldik”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Birlik 
Vakfı Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 39. Geleneksel 
Birlik Vakfı İftarı’nda yaptığı 

konuşmaya, katılımcıların 
Ramazan-ı Şerîf ’ini tebrik 
ederek başladı. 

Birlik Vakfı yönetimine ve 
tüm mensuplarına teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Allah’ın kendilerine 
Birlik Vakfı gibi bir hayır 
çeşmesinin kurucularından 
olmayı lütfettiğini, 1985’te 
Allah rızasını gözeterek 
toprağa diktikleri fidanın, 
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aradan geçen 34 yılda dalları 
ülkenin dört bir köşesine 
uzanan ulu bir çınara 
dönüştüğünü söyledi.

Bugün Birlik Vakfı’nın 
ülkenin kültür hayatına 
yaptığı eşsiz katkıların yanı 
sıra gençlere yönelik eğitim-
öğretim faaliyetleriyle 
de ciddi bir boşluğu 
doldurduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ayrıca vakfın bünyesinde 
farklı meslek dalları için 
kurulan komisyonların kendi 
alanlarında birbirinden 
kıymetli çalışmalara imza 
attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüm bunların yanında vakfın 
son dönemde ülkede milli 
iradeyi ve demokrasiyi 
hedef alan tüm saldırılar 
karşısında takdire şayan 
bir duruş sergilediğini 
aktararak, milletin hak ve 
adalet mücadelesine destek 
verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her birinize mazlum 
ve mağdurların umudu 
olan bu ülkeye, büyük ve 
güçlü Türkiye davasına 
sahip çıktığınız için 
şükranlarımı sunuyorum. 
İnşallah 34 yıldır olduğu 
gibi önümüzdeki dönemde 
de kardeşliğimize leke 
sürdürmeyeceğiz. Birliğimizi 
bozmaya çalışanlara 
inat kutlu davamızın 
etrafında saflarımızı 
sıklaştırarak mücadeleye 
devam edeceğiz. İnşallah 
omuzlarımızı birbirine 

kenetleyecek, gözümüzü 
bir an olsun menzilimizden 
ayırmayacağız. Ülke ve 
vakıf olarak hedeflerimize 
ulaşana kadar bize durmak, 
dinlenmek ve rehavet yasak. 
Bilakis tempoyu biraz daha 
artırmalı, adımları daha hızlı 
atmalıyız.” diye konuştu.

- “Katil sürülerine 
kaptırdığımız her gencimizin 
vebali bizlerin üzerindedir”

Vakıf faaliyetlerinde, 
istikbali emanet edecekleri 
genç kuşaklara yönelik eğitim 
ve kültür faaliyetlerine 
daha çok ağırlık vermeleri 
gerektiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Gerek 
Gezi olaylarında şahit 
olduğumuz manzaralar, 
gerekse 15 Temmuz gecesi 
yaşadığımız büyük ihanet 
Birlik Vakfı’nın omuzlarındaki 
yükün ne kadar ağır olduğunu 
hepimize göstermiştir. Tabiat 
boşluk kabul etmez. Her iki 
hadisede gördüğümüz gibi 
şayet biz sahip çıkmazsak, 
gençlerimizin vatan, millet 
ve memleket düşmanı 
habis ellerin oyuncağı 
haline gelmesi sadece 
an meselesidir. Eğer biz 
evlatlarımızın kalplerini 
ve zihinlerini iyilikle, 
hasenatla, ezan, bayrak 
şuuruyla doldurmazsak, terör 
örgütleri zehirli ideolojilerini 
oraya zerk edeceklerdir. 
Biz genç nesillere kadim 
değerlerimizi aşılamazsak, 
sevdirmezsek, yaşatmazsak, 
sokaklar, televizyon, tablet 

ve telefon onları popüler 
kültürün hadim kodlarıyla 
yetiştirecektir. Çok açık ve 
net söylüyorum FETÖ, PKK 
ve DEAŞ gibi katil sürülerine 
kaptırdığımız her gencimizin 
vebali bizlerin, bizim 
gönüllü teşekküllerimizin 
üzerindedir. Bakınız bu millet 
hala yüreğinde 1970’lerde 
sağ, sol kavgasına kurban 
verdiği körpe fidanların 
sızısını taşıyor. Bu millet hala 
bölücü örgütün zorla dağa 
kaçırıp birer ölüm makinesine 
dönüştürdüğü evlatları için 
gözyaşı döküyor. Bu millet 
FETÖ’nün sapkın ideolojisinin 
40 yılda mankurtlaştırdığı 
gençlerinin travmasını 
yaşıyor. Hiçbirimizin 
milletimize bir daha benzer 
acılar, dramlar yaşatma hakkı 
yoktur. Merhum Akif’in o 
veciz ifadesiyle tarih ders 
almayanlar için tekerrür eder. 
Tarihin tekerrür etmesini 
istemiyorsak, yapmamız 
gereken daha sıkı, kuşatıcı, 
vizyoner bir anlayışla 
çalışmalarımızı sürdürmektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
öğrenci burslarından 
konferanslara, kurslardan 
yarışmalara kadar vakfın 
gençlere yönelik her 
faaliyetini bu yönde atılmış 
kıymetli bir adım olarak 
gördüğünü vurgulayarak, 
“Rabb’im sizlerden, Birlik 
Vakıfı’na maddi, manevi 
destek veren, bu çatı altında 
fisebilillah faaliyet gösteren 
tüm kardeşlerimizden razı 
olsun.” ifadelerini kullandı.
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- “Gönül coğrafyamızın dört 

bir yanından bu Ramazan’da 
yine dumanlar, feryatlar 
yükseliyor”

Milletçe başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan 11 ayın 
sultanı mübarek Ramazan-ı 
Şerîf ’i, manasına ve ruhuna 
uygun şekilde idrak etmeye 
çalıştıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ramazan’ın “Hesaba 
çekilmeden önce nefsinizi 
hesaba çekin” ilahi emrine 
ram olarak iç muhasebenin 
yapıldığı bir ay olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ramazan’ın sofraların 
komşulara, muhtaçlara, 
hısım ve akrabalara açılan 
bir dayanışma ayı olduğunu 
ifade ederek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Hepsinden 
önemlisi biz müminler 
için Ramazan, oruçla sabrı 
öğrendiğimiz, ibadetle 
kalplerimizi arındırdığımız, 
tefekkürle kul olmanın 
şuuruna vardığımız mübarek, 
kutlu bir aydır. Ancak hemen 
her Ramazan’da olduğu gibi 
bu mübarek günlerde de 
İslam ve insanlık düşmanları, 
Ramazan sevincimize 
gölge düşürmek, Ramazan 
soframıza zehir katmak için 
ellerinden geleni yapıyor. 
İsrail yönetimi abluka 
ve ambargoyla açık hava 
hapishanesine çevirdiği 
Gazze’ye yine bomba 
yağdırıyor. Suriye’nin eli 
kanlı rejimi, İdlib’te yaşayan 

sivilleri, hastane ve okulları 
bu Ramazan gününde varil 
bombalarıyla vurmakta hiçbir 
beis görmüyor. Yemen’deki 
yüz binlerce çocuk kirli 
bir savaşın kurbanı olarak 
açlık ve kıtlığın pençesinde 
kıvranıyor. Libya’da, sırf 
petrol kuyularının kontrolü 
için bir kiralık katilin 
azgınlıklarına göz yumuluyor. 
Arakan’dan Somali’ye, 
Afganistan’dan Irak’a kadar, 
gönül coğrafyamızın dört 
bir yanından maalesef bu 
Ramazan’da yine dumanlar, 
yine feryatlar yükseliyor.”

- “İsrail’in sindirme 
politikalarına rağmen Anadolu 
Ajansımız çalışmalarına 
devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
zalimlerin hep Ramazan’da 
biraz daha pervasızlaştıklarına 
şahit olduklarını dile 
getirerek, şöyle devam etti:

“Özellikle İsrail yönetimi 
uluslararası toplumun 
sessizliğinden aldığı cesaretle, 
işi medya kuruluşları ve 
insani yardım teşkilatlarının 
merkezlerini bombalamaya 
kadar vardırmışlar ve 
bizim Anadolu Ajansımızı 
bombalamışlardır. Çünkü 
onların bütün o kirliği 
yaptıklarının dünyaya 
duyurulmaması gerekiyor. 
Duyuran kim varsa onlar için 
düşmandır. Böylece Gazze’de 
işledikleri cinayetlerin, Gazze 
halkına yönelik soykırım 
politikalarının kamuoyu 
tarafından bilinmesine engel 
olabileceklerini düşünüyorlar. 

Yardım kuruluşlarını 
hedef alarak Gazze halkını 
açlık ve yoklukla terbiye 
edebileceklerine inanıyorlar. 
Ancak İsrail’in karartma, 
yıldırma, sindirme 
politikalarına rağmen Anadolu 
Ajansımız şartları zorlayarak 
çalışmalarına devam ediyor.

Onlar istemese de insani 
yardım kuruluşlarımız her 
türlü riski göze alarak ihtiyaç 
sahiplerinin yaralarını sarmayı 
sürdürüyor. Biz bunları 
yaparken bakıyorsunuz 
basın özgürlüğü konusunda 
ülkemizi eleştiri yağmuruna 
tutan kuruluşların tek bir 
tepki sesi dahi yükselmiyor 
ne yurt içinde, ne uluslararası 
camiada. Mesele Türkiye 
olunca hemen ortalığı ayağa 
kaldıranlar, Gazze’deki 
saldırının üzerinden bir hafta 
geçmesine rağmen hala üç 
maymunu oynuyor. Basın 
özgürlü kılıfı altında terör 
örgütü üyelerine bile sahip 
çıkanlar, kameralar önünde 
gerçekleştirilen bu saldırıyı 
görmezden, duymazdan 
geliyor. Bunun adı sadece 
çifte standart değil, aynı 
zamanda zulme ortak 
olmaktır. Mağduru kimliğine, 
inancına, ülkesi ve milletine 
göre ayırmak ne insani, ne 
de ahlaki bir tavırdır. Açıkça 
söylemek gerekirse bu tavırla 
biz ilk kez karşılaşmıyoruz. 
Terörden darbeye kadar 
ülkemizle ilgili hemen her 
konuda benzer bir çifte 
standarda şahit oluyoruz.”

“Barıştan dem vuranlar”ın 
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sırf çıkarlarını korumak 
için Yemen’den Libya’ya 
kadarki coğrafyayı kan ve 
gözyaşına boğmakta hiçbir 
beis görmediğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Adalet 
ve özgürlüğü dillerine 
dolayanlar, Mısır’da darbe 
mahkemelerinin kurduğu 
darağaçlarına seslerini dahi 
çıkarmıyor, tam aksine 
Avrupa Birliği mensubu 
ülkeler Sisi’nin davetine 
icabetle aynı masada 
oturup onunla geleceğe 
yönelik ne yapacaklarını 
konuşabiliyorlar. Gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın vahşice 
öldürülmesinden Yeni 
Zelanda’daki menfur 
terör eylemine kadar tüm 
hadiselerde bu ikircikli 
tavır bir şekilde kendini ifşa 
etmektedir. Cemal Kaşıkçı 
olayıyla alakalı olarak Suudi 
Arabistan’ın göndermiş 
olduğu görevlilere karşı 
hala bir ses, tavır yok. 
Bize söyledikleri ‘Gereken 
yapılacaktır, hiç endişe 
etmeyin.’ Bu benim sorunum 
değil, senin sorunun. Suudi 
Arabistan olarak böyle bir 
katliamı, gönderdiğin 15 
kişi, daha sonra sayıyı 22’ye 
çıkardın, bunlar yapıyor, 
bunlara yönelik en ufak bir 
eylemin olmuyor. Nerede 
adaletiniz? Yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
menfaatleriyle temel insani 
değerler arasında bir seçim 
yapma konusunda Batı 
ülkelerinin samimiyet 

testinden geçemediğini ve 
tercihlerini hep olduğu gibi ya 
dolara ya petrole yatırdığını 
belirterek, şöyle konuştu: 
“İstanbul seçimleriyle 
ilgili Yüksek Seçim Kurulu 
kararından sonra yapılan 
açıklamaların da aynı bakış 
açısının ürünü olduğunu 
görüyoruz. Burada mesele 
ne sandıktır ne milli iradedir 
ne de Türkiye’nin demokrasi 

mücadelesine destek 
vermektir. Avusturya’da 
cumhurbaşkanlığı seçimi 2 
yıl sonra iptal edilebiliyor. 
Hiç ses duydunuz mu, 
‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ 
diye herhangi bir serzeniş 
duydunuz mu? Bakın, 2 yıl 
sonra cumhurbaşkanlığı 
seçimi iptal edilebiliyor. Bizde 
ise sadece müracaat edişimiz 
bile Batı’yı rahatsız ediyor. Bu, 
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bizim milli iradenin hakkını 
arama mücadelesidir. Bu, 
bize gönül verenlerin hakkını 
arama mücadelesidir. Biz de 
hakkımızı arama mücadelesini 
verdik, YSK onlar da sağ olsun 
haklı kararımızı teyit ettiler.

Yüksek Seçim Kurulu 
kararı üzerinden ülkemizi 
hedef alanların gayesi, 
milletimizin 17 yıllık 
kazanımlarını dinamitlemek, 
Türk demokrasisinin 
altını oymaktır. 31 Mart 
Seçimlerinde yaşanan 
örgütlü usulsüzlükleri, daha 
net bir ifadeyle sandıktaki 
yolsuzlukları görmezden 
gelmelerinin sebebi budur. 
Çünkü samimi olan hakikati 
tahrif edemez, onu okumaya, 
anlamaya çalışır. Prensipli 
davranan, önce objektif 
bir şekilde ortaya konulan 
delilleri, atılan adımın hukuki 

olup olmadığını tespite çalışır. 
Bunlar ülkemize baktıklarında 
gerçeği değil, sadece ön 
yargılarını görüyorlar. 
Zihinlerindeki eski Türkiye 
ile gerçek Türkiye arasındaki 
farkı bir türlü kabul etmek 
istemiyorlar. Ülkemizin son 17 
yılda yaşadığı büyük değişimi 
görmeye yanaşmıyorlar. 
Karşılarında artık hazır 
olda bekleyen bir Türkiye 
olmadığını, bu ülkeye emir 
ve talimat veremeyeceklerini 
bir türlü idrak edemiyorlar. 
Ancak onlar kabullense 
de kabullenmese de 
Türkiye, bağımsız, egemen, 
demokratik ve hukukun 
üstünlüğüne inanan bir 
ülkedir.”

- “Tüm saldırıların 
üstesinden birbirimize 
kenetlenerek geldik”

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
hiç kimsenin müstemlekesi, 
mandası olmadığını 
vurgulayarak, “Topraklarında 
darbeci katilleri ağırlayanlar, 
bize hukuk dersi veremez. 
Seçimle işbaşına gelmiş 
Venezuela Devlet Başkanını 
devirmeye çalışanlar, bize 
demokrasiden bahsedemez. 
İsrail terörüne seslerini 
yükseltmeyenler, Seçim 
Kanunu çerçevesinde 
yürüttüğümüz hak 
mücadelesine laf edemez. 
Allah’ın izniyle milletimiz 
bu baskılara, bu tehdit diline 
boyun eğmeyecektir. Türk 
milleti nasıl 15 Temmuz’da 
gerektiğinde canı pahasına 
iradesine sahip çıkmışsa, 23 
Haziran’da da özgür iradesiyle 
tercihini yapacaktır. Ben buna 
inanıyorum. Türk demokrasisi 
23 Haziran imtihanından da 
Allah’ın izniyle hep birlikte 
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alnının akıyla çıkacaktır.” 
dedi.

Herkese çok önemli 
görevler düştüğünü ifade 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz bugüne kadar 
tüm saldırıların üstesinden 
birbirimize kenetlenerek 
geldik, fitneyi aramıza 
sokmadık, kardeşliğimize 
asla leke sürdürmedik. İşte 
şimdi de şu anda karşımızda 
olan zihniyet bakıyorsunuz 
FETO’nun ağzıyla konuşuyor, 
bir yerlere mesaj veriyor. 
Görüş farklılıklarımızın 
dava arkadaşlığımızın 
önüne geçmesine müsaade 
etmemeliyiz. Bulunduğumuz 
makamlardan azade olarak, 
hepimiz inandığımız, yolunda 
ömrümüzü harcadığımız 
kutlu davamızın birer 
neferiyiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
koltukların, görevlerin, 
payelerin hepsinin geçersiz 
ve geçici olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Baki kalan 
bu kubbede sadece hoş bir 
sedadır. Bizler 40 yıldır 
siyasette bunu yapmaya, 
işte bunu başarmaya 
çalışıyoruz. Hatasızlık, 
kusursuzluk, yalnızca 
alemlerin Rabb’i olan Allah’a 
mahsustur. Bizim de hatamız, 
eksiklerimiz, noksanımız 
olmuştur ve olacaktır. Ancak 
adına Türkiye dediğimiz 
davamıza ihanetimiz vaki 
değildir. İç muhasebemizi 
yapacak, tespit ettiğimiz 
eksiklikleri giderecek, daha 
kucaklayıcı, kuşatıcı bir 

anlayışla mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bizi, İstanbul’da 
belediye başkanlığına 1994 
seçimlerindeki ruh taşıdı. 
Bizi, 2002 yılında iktidara 
milletimizle kurduğumuz 
gönül köprüsü getirdi. Bu ruh 
ve gönül bağını koruduğumuz 
müddetçe Allah’ın izniyle 
milletimiz bize güvenmeye, 
bizi desteklemeye 
devam edecektir. Ben 
buna inanıyorum. Bunu 
kaybettiğimizde ise artık 
milletimize verecek hiçbir 
şeyimiz kalmamış demektir. 
Rabb’im bizleri böyle bir 
yanlışa düşmekten korusun 
diyorum. Rabb’im bizleri 
sırat-ı müstakimden ayırmasın 
diye dua ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
29 Mayıs’ta 34. yaşına 
girecek olan Birlik Vakfı’nın 
misyonu doğrultusunda 
faaliyetlerini artırarak devam 
ettireceğine inandığını ifade 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini “İnşallah bizler de 

kurucusu olmaktan gurur 
duyduğumuz vakfımızı 
tüm imkanlarıyla ve 
imkanlarımızla desteklemeye, 
sizlerin yanında olmaya 
devam edeceğiz.” diyerek 
tamamladı.

Programa, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, eski TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, 
AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak ile eski bakanlar, 
siyasiler ve çok sayıda kişi 
katıldı.

İsmail Kahraman, 
konuşmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir 
tablo hediye etti.
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“Dünya 5’ten Büyüktür”
Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Genel Merkezi’nde 
düzenlenen Geleneksel 
Büyükelçiler İftarı’nda 
konuştu. Ramazan’ın tüm 
dünyaya huzur, barış ve 
esenlik getirmesini dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
yıl da Ramazan’a maalesef 
buruk duygularla girildiğini 
söyledi.

Geçen iki ayda dünyanın 

dört bir yanında meydana 
gelen terör saldırılarıyla 
sarsıldıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yükselen hoşgörüsüzlük, 
aşırıcılık, şiddet ve terörün 
dünyanın her köşesinde 
kendini hissettirdiğini belirtti. 
Popülist ve aşırılık yanlısı 
akımların her yerde güç 
kazanmaya devam ettiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ırkçılık, ayrımcılık 
yabancı karşıtlığı ve İslam 

düşmanlığı gibi habis 
ideolojilerin bireyleri ve 
toplumları birbirinden 
uzaklaştırdığını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özellikle Yeni Zelanda ve Sri 
Lanka’da yaşanan saldırıların 
terörün ve nefretin ulaştığı 
noktayı açıkça gözler önüne 
serdiğini kaydetti.

Türkiye’nin uzun yıllardır 
terörden büyük acılar 
çekmiş, terörle mücadelede 
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önemli birikim sağlamış bir 
ülke olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunun için terörle ve onun 
ayrılmaz bir parçası olarak 
gördüğümüz radikalleşmeyle 
mücadelede dünyayı harekete 
geçirmek için yoğun çaba 
içindeyiz.” diye konuştu.

Son olarak Yeni Zelanda’daki 
terör saldırılarının ardından 
Müslümanlara karşı nefret 
ve tahammülsüzlükle 
mücadele konusunda zirve 
dönem başkanı olarak 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 
dışişleri bakanları düzeyinde 
topladıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplantı sonunda açıklanan 
bildiriyle Birleşmiş Milletler 
(BM) ile diğer uluslararası ve 
bölgesel örgütlere 15 Mart’ın 
İslamofobi’ye karşı uluslararası 
dayanışma günü olarak 
kabul edilmesi çağrısında 
bulunduklarını hatırlattı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 

çağrımızın hayata geçmesi 
için ülkelerinizin desteğini 
bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin BM Genel 
Kurulunu da toplantıya 
çağırdığını ve bu konudaki 
kararın kabulüne öncülük 
ettiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm 
çabalarımıza rağmen terör 
ve yükselen aşırı akımlara 
karşı mücadeledeki çifte 
standartlı yaklaşımın devam 
ettiğini görüyoruz. PKK/YPG 
terör örgütüne Avrupa’nın 
dört bir yanında müsamaha 
gösteriliyor, hatta her türlü 
destek veriliyor. Diğer yandan 
FETÖ terör örgütünün elebaşı 
ve mensupları Amerika’da bir 
malikanede rahatça hayatlarını 
sürdürebiliyor. Terör eylemleri 
için terörizm, bunların failleri 
için de terörist ifadesini 
kullanmaktan dahi imtina 
eden, kaçınan ülkeler biliyoruz. 
DEAŞ ile mücadelesinde 

ülkemize yeterince destek 
vermeyenler, sığınmacılar 
konusunda da tüm yükü 
üzerimize yıkmışlardır. 
Giderek yoğunlaşan ırkçı, 
ayrımcı, İslam karşıtı 
saldırılar karşısında tutarlı ve 
güçlü tepki gösterilmemesi 
tehlikeyi daha da büyütüyor. 
Haksız muamele, önyargılı 
yaklaşımlar, basmakalıp 
genellemeler, ayrımcılık, 
hoşgörüsüzlük ve nefret 
söylemlerinin küresel 
düzeyde en büyük mağduru 
Müslümanlardır. İslam karşıtı 
fikirlerin önünü kesmek 
için öncelikle bunların 
destekçilerinden hesap 
sorulması şarttır.”

Bugün Suriye’nin 
kuzeyindeki terör örgütlerine 
on binlerce tır silah, araç 
gerecin ücretsiz verildiğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şu anda biz 
onlarla mücadele veriyoruz. 
Sığınaklar, barınaklar, 
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tüneller vesaire bütün bunlar 
Suriye’nin kuzeyinde yer 
altında açılmış durumda. 
Bunlarla mücadele veriyoruz. 
Bu tür eylemler bireysel 
görülerek veya ‘Bunlar terör 
örgütü değil, sıradan örgütler’ 
denilerek geçiştirilemez. Aksi 
takdirde yakın bir gelecekte 
dünyamız hiç kimsenin 
güvende olmadığı, huzurlu 
yaşayamadığı bir yer haline 
dönüşmeye mahkumdur.” diye 
konuştu.

Dünyanın farklı yerlerinde 
bölgesel ve insani krizlerin 
hem sayısının hem de 
şiddetinin arttığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yemen, Libya, Afganistan, 
Somali ve Myanmar’da 
yaşanan acıların bir türlü 
dindirilemediğini söyledi.

Yasa dışı göç, insan ticareti, 

sınır aşan suçlar gibi tehditlerin 
büyümeye devam ettiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin bu 
krizlerden doğrudan etkilenen 
ülkelerden biri olduğunu 
kaydetti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunun için kriz 
yönetiminin, dış politikada 
öncelikli bir yere sahip 
olduğunu bildirdi.

Suriye’de ülke nüfusunun 
yarısını yerinden eden ve 
yaklaşık 1 milyon insanın 
hayatına mal olan savaşın 
8. yılını geride bıraktığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Uzun yıllar çözüm yolunda 
adım atılmayan Suriye krizini 
sona erdirmek amacıyla 
hem Cenevre sürecine hem 
de Astana mekanizmasına 
katkıda bulunuyoruz. Sadece 

bunlarla kalmayıp sahada 
inisiyatif de aldık. Bugüne 
kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekatlarımızla toplamda 
4 bin kilometrekarelik bir alanı 
teröristlerden temizleyerek 
bölge halkını zulümden 
kurtardık. Oluşturduğumuz 
güvenli bölgelere 320 binden 
fazla Suriyeli kardeşimiz 
gönüllü olarak döndü. İnşallah 
yakında Suriye’nin sınırlarımız 
boyunca uzanan diğer 
bölgelerini de teröristlerden 
temizleyecek ve ülkemizde 
yaşayan 4 milyona yakın 
sığınmacının huzur içinde 
evlerine dönebilmelerine 
imkân sağlayacağız.”

Bölgenin kanayan yarası 
Filistin sorununun nasıl daha 
da karmaşık hale getirildiğini 
hep birlikte takip ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
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Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Son 2 yılda Kudüs ile ilgili 
uluslararası hukuka aykırı ve 
kutsal değerleri hiçe sayan 
pek çok adım atıldı. Bunlar 
yetmediği gibi şimdi de 
mübarek Ramazan ayının 
hemen öncesinde Gazze’ye 
yönelik masum insanların 
hayatına kasteden ayrım 
gözetmeyen saldırılar 
gerçekleştiriliyor. İsrail’in 
yönetimi, Gazze’de işlediği 
cinayetlerin gündeme 
gelmemesi için bizim medya 
kuruluşlarımızın da arasında 
bulunduğu basın yayın 
organlarını bombalamaktan 
çekinmiyor. Basın özgürlüğü 
konusunda sözüm ona 
hassasiyet sahibi ülkeler ve 
kuruluşlar ise bu saldırılar 
karşısında hiçbir tepki 
göstermedi, göstermiyor. Öte 
yandan Filistin meselesinde 
iki devletli çözüm anlayışına 
zarar verecek tüm girişimlere 
karşıyız. İslam İşbirliği 
Teşkilatı Zirve Dönem 
Başkanlığımız döneminde 
gerçekleştirdiğimiz 2 
olağanüstü zirveyle bu konuda 
tüm dünyaya mesajlarımızı 
verdik. Tüm ülkeleri Filistin 
ve Kudüs konusunda daha 
duyarlı davranmaya ve etkin 
tavırlar ortaya koymaya davet 
ediyoruz.”

Ortadoğu ve Avrupa’nın 
müşterek uzantısı olan 
Doğu Akdeniz’de de huzur 
ve güvenliğin tesisi için 
çalıştıklarını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de 

istikrar ancak Türkiye’nin ve 
KKTC’nin hak ve çıkarlarının 
gözetilmesiyle mümkündür. 
Bu bölgede yapılmaya 
çalışılan oldubittilere göz 
yummayacağımızı, ilgili 
tüm tarafların gördüğüne 
inanıyorum. Biz tüm 
sorunlarımız gibi bu konuyu 
da karşılıklı görüşme, diyalog 
ve iş birliği yoluyla çözmek 
istiyoruz.” dedi.

Ortak hedef olması 
gereken uluslararası iş birliği 
kültürünün yerini giderek 
geleneksel jeopolitik güç 
mücadelelerine bıraktığını 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, birçok bölge ve 
ülkenin vekalet savaşları 
üzerinden farklı güç 
odaklarının karşı karşıya 
gelişlerine sahne olduğunu 
söyledi.

Ortak çıkarların gözetilmesi 
yerine tek taraflı dayatmaları 
öne çıkartan politikaların 
revaç bulmasından endişe 
duyduklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Korumacı tedbirler, ticaret 
savaşları, kur savaşları, 
ekonomik yaptırımlar ve 
yaygın şekilde kullanılan 
tehdit dili, devletler arasındaki 
ilişkileri zehirliyor. Su, enerji 
ve gıda gibi doğal kaynaklar 
ile ulaştırma ve haberleşme 
yollarının kontrolündeki 
rekabet giderek sertleşiyor. 
Artan yoksulluk, yasa dışı 
göç ve iklim değişikliği gibi 
sorunlar mevcut durumu daha 
da karmaşık hale sokuyor. 
Bu tür sorunların ağırlıklı 

olarak Müslüman coğrafyayı 
etkilemesi ise başlı başına 
üzerinde durulması gereken bir 
konudur.” diye konuştu.

Sevgi, barış ve hoşgörüyü 
esas alan İslam dininin bugün 
çatışmalar ve diğer sorunlarla 
anılmasını üzüntüyle 
karşıladıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna 
karşılık Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi başta olmak 
üzere uluslararası kuruluşların 
insanlığı ilgilendiren sorunlara 
etkin çözüm sunamadıkları için 
inandırıcılıklarını yitirdiklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uluslararası kurumlar veya 
uluslararası kurumsal yapıların 
acil ve kapsamlı reform 
ihtiyacının her geçen gün 
daha önemli hale geldiğine 
işaret ederek, “Türkiye olarak, 
insanlığın ortak sorunlarına 
adil ve sürdürülebilir 
çözümler getirilmesi gerektiği 
anlayışımızı, ‘Dünya 5’ten 
büyüktür’ diyerek her fırsatta 
ifade ettik, ifade ediyoruz. 
Maalesef bu çağrımıza 
henüz yeteri kadar güçlü 
cevaplar alamadık. Çünkü 
birilerinin işlerine bunlar 
gelmiyor. Yakaladıkları gücü, 
kuvveti ellerinden kaçırmak 
istemiyorlar. Zira biz ‘haklı olan 
güçlüdür’ diyoruz, ‘güçlü olan 
haklıdır’ demiyoruz, farkımız 
burada.” değerlendirmesini 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
küreselleşmeyle dünyanın 
küçüldüğü söylenirken, 
toplumlar arasındaki 
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Gündem
kutuplaşmanın sürekli 
arttığına dikkati çekerek, 
“Tüm bu tespitler, Türkiye 
olarak izlediğimiz girişimci 
ve insani dış politikamızın 
çıkış noktasını oluşturuyor. 
Bu yaklaşımın ne kadar doğru 
ve isabetli olduğunu yaşanan 
her hadise bize bir kez daha 
gösteriyor. Sahip olduğumuz 
potansiyeli tüm unsurlarıyla, 
dostlarımızla birlikte 
kullanmak istiyoruz.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin insani 
yardımların milli gelire oranı 
açısından dünyada ilk sıralarda 
yer aldığını ve dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan 
ülke konumunda olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Müttefiklerimizle 
ilişkilerimizi, müttefikliğin 
ruhuna yakışır şekilde 
ilerletmek istiyoruz. Biz 
NATO üyesiyiz. Öyleyse 
diğer NATO üyelerinin bize 
yanlış yapmalarını bizim 
kabullenmemiz mümkün 
değil. Zira hem NATO üyesi 
olacaksın, NATO’da stratejik 
ortak olacaksın, ondan sonra 
size yaptırım konuşulacak. 
Bu anlaşılabilir bir şey değil. 
Böyle ortaklık olmaz. Güvenlik 
politikamızın en önemli 
dayanağı olan NATO ittifakına 
60 yıla aşkın süredir son derece 
önemli katkılar sunuyoruz. 
Aidatsa bütün ödemelerini 
Amerika’dan sonra ikinci, 
bilemedin üçüncü sırada 
yapan biziz ve bu konularda 
bayağı hassasız. Bütün 

bunlarla beraber NATO’da 
nerede ülkemize, askerimize, 
ordumuza bir görev verildiyse 
bunu dört dörtlük yerine 
getiren yine biziz. Avrupa 
Birliği üyeliği bizim için 
başından beri stratejik bir dış 
politika hedefi oldu, olmayı 
da sürdürmekte ama AB hala 
bize çalım atıyor. Bunlar tabii 
katlanılabilir bir şey değil.”

Bu konuyu salonda bulunan 
bütün AB üyesi ülkelerin 
büyükelçilerine de özellikle 
hatırlatmak istediğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dün yaptıkları 
Reform Eylem Grubu 
Toplantısı’yla bu konudaki 
kararlılıklarını da bir kez daha 
ifade ettiklerini söyledi.

Uzak veya yakın demeden 
tüm ülkelerle ilişkiler 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Afrika’ya, Latin Amerika’ya 
ve Asya’ya yönelik açılım 
politikalarımızda tüm dünya 
ile ilişkilerimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz. ‘Düşmanı 
azaltma, dostu artırma’ 
politikamızdır bu. Tarihi, 
kültürel ve gönül bağlarımızın 
bulunduğu coğrafyaların 
hiçbirine kayıtsız değiliz.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyada 242 
dış temsilciliğe sahip bir 
ülke konumunda olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunları birbirinin 
alternatifi değil tamamlayıcısı 
olarak gördüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

karşılıklı anlayış, hoşgörü 
ve samimiyetin sorunların 
çözümünün temel şartı 
olduğunu vurgulayarak, 
büyükelçilere şöyle seslendi: 
“Bunun bireyler arasında 
olduğu kadar ülkeler arasında 
da mümkün olduğuna 
yürekten inanıyorum. 
Bu gerçeği dış politika 
yaklaşımlarımızın temeline 
koyduğumuz oranda, 
uluslararası alandaki 
sorunların çözümünde 
ilerleme kaydedebiliriz. Siz 
kıymetli dostlarımızla işte bu 
anlayış zemininde buluşarak, 
birlikte çalışmaya hazırız ve siz 
büyükelçilerimiz Türkiye’de 
misafir olarak kalmıyorsunuz, 
sizler burada aslında kendi 
evlerinizde kalıyorsunuz 
ve buradaki dayanışmamız 
çok ama çok çok önemli. 
Türkiye, sözüne ve dostluğuna 
güvenilir bir ülkedir. Bizim 
tek istediğimiz dostumuz 
olduğunu söyleyenlerin 
dostluğunu, müttefikimiz 
olduğunu ifade edenlerin 
müttefikliğini görmektir. 
En çok üzüldüğümüz ve 
tahammül edemediğimiz 
husus, yüzümüze başka 
konuşulması, arkamızdan 
başka iş çevrilmesidir. Bir 
kez daha altını çizerek 
belirtiyorum; Türkiye, sizlerin 
her birinin dostudur, öyle 
olmak ve öyle muamele 
görmek istemektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti olarak yurt dışındaki 
dost ve kardeş toplumlar 
yanında partilerle de 
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ilişkileri geliştirecek adımlar 
attıklarını belirterek, “Biz bir 
merkez partiyiz. Dolayısıyla 
ülkelerinizin merkez partileri 
olabilir. Bunun dışında merkez 
parti olmamız şart değil, biz, 
merkez sağ veya merkez sol 
eğer partimizin umdelerini, 
ilkelerini kabullenir, bizimle bu 
noktada ortak çalışma içerisine 
girmek isteyenler olurlarsa 
onlarla da müşterek çalışmaları 
rahatlıkla yaparız ve bütün 
politikalarımızı onlarla 
paylaşırız.” dedi.

Almanya Berlin’deki parti 
temsilcisi olan Meryem Göka’yı 
tanıtan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hayırlı olsun 

dileklerini iletti.
İngiltere Londra’da ise 

Abdurrahim Boynukalın’ı 
parti temsilcisi olarak 
görevlendirdiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Böylece Londra 
temsilciliğimizi de açmış 
bulunuyoruz. Şimdi 
temsilciliklerimizin sayısını 
artırarak, partiler arasındaki 
diyaloğu geliştirmek 
durumundayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ramazan ayının İslam alemi ve 
tüm insanlık için daha huzurlu 
bir geleceğin müjdecisi olması 
temennisinde bulunarak, 
büyükelçilerin her birine iftar 

sofrasını şereflendirdikleri için 
şahsı, partisi ve partililer adına 
ayrı ayrı teşekkür etti.

İftara büyükelçiler düzeyinde 
bugüne kadarki en yüksek 
katılım gerçekleşti.

İftara 94’ü büyükelçi 
olmak üzere 119 büyükelçilik 
mensubu ile İslam İşbirliği 
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi, Arap 
Devletleri Ligi Temsilciliği, 
Taipei Ekonomi ve Kültür 
Misyonu, D-8 Sekreteryası, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi temsilcilerinin 
bulunduğu 200’e yakın davetli 
katıldı.
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Gündem

“Azmin Elinden
Hiçbir Şey Kurtulamaz”
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Sergi Salonu’nda çiftçilerle 
iftarda bir araya geldi.

Konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoş 

geldiniz.” ifadesini kullandı.
Davetliler aracılığıyla 

Türkiye’nin dört bir 
köşesindeki tüm çiftçilere sevgi 
ve saygı dileklerini ilettiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu vesileyle 
Türkiye’nin gelişmesi, 
kalkınması, 2023 hedeflerine 
ulaşması için kışın soğuğuna, 

yazın kavurucu sıcağına 
aldırmadan çaba gösteren 
her bir kardeşime ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.” diye konuştu.

“Tarladaki bir yıllık hasadını 
ateşe verme pahasına iradesine 
sahip çıkan, 15 Temmuz 
destanının tüm kahramanlarını 
buradan bir kez daha saygıyla 
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selamlıyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “15 
Temmuz tarihimizde ak koyun 
ile kara koyunun belli olduğu, 
safların netleştiği bir gündür. 
15 Temmuz bu ülkede gerçek 
demokratlar ile demokrasiden 
geçinenler arasındaki farkın 
ortaya çıktığı bir test günüdür. 
Hamdolsun milletimiz bu 
sınavdan da alnının akıyla 
çıkmıştır. Çiftçilerimiz, 
demokrasinin varlık yokluk 
mücadelesi verdiği o 
meşum gece, cesaretleriyle 
mücadeleleriyle gerçekten 
asil bir duruş sergilediler. 
Birileri tankları alkışlarken, 
darbecilerle anlaşıp tankların 
arasından kaçarken bizim 
çiftçimiz nasırlı elleriyle o 
gece tanklara meydan okudu. 
Birileri üç kuruşluk menfaatleri 
için ATM’lere koşarken bizim 
çiftçimiz darbeyi engellemek 
için meydanlara, kışlalara 
koştu.

Birileri hainleri 
meşrulaştırma yarışına 
girerken bizim çiftçimiz o 
gece tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda 
olduğu gibi istikbal ve 
istiklaline sahip çıktı. Darbe 
girişimini duyunca kendi 
deyimleriyle ‘Ankara’ya 
saldıran gavura karşı savaşmak’ 
için Toroslar’ın zirvesindeki 
köyünden kalkıp yola düşen 
çiftçilerimizin hakkını 
ödeyemeyiz. Rabbim o gece 
iradesini Pensilvanya’nın 
gözü dönmüş militanlarına 
çiğnetmeyen milletimizden, 
özellikle de çiftçilerimizden 

razı olsun.”
Türkiye Cumhurbaşkanı 

sıfatıyla ve 82 milyonun 
emanetini sırtında taşıyan 
bir devlet adamı olarak böyle 
bir milletin evladı olduğu 
için daima gurur duyduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“40 sene önce çıktığımız 
millete ve memlekete hizmet 
yolculuğumuzda şahsıma 
sizler gibi yol arkadaşları, sizler 
gibi kara gün dostları verdiği 
için Rabbime hamdüsenalar 
ediyorum. Milletiyle yürüyen, 
halkıyla sırt sırta veren bir 
siyasetçiyi Allah’ın izniyle esir 
alabilecek hiçbir vesayet odağı 
yoktur. İşte bu salonda olduğu 
gibi cumhur ile başkanının 
aynı yöne baktığı, aynı hedefe 
kilitlendiği bir devletin evvel 
Allah üstesinden gelemeyeceği 
zorluk, atlatamayacağı 
hiçbir sıkıntı yoktur. Sizler 
dik durduğunuz, sağlam 
durduğunuz sürece bir daha 

asla bu ülkenin ufku darbelerle 
karartılamayacaktır. Sizler 
birlik ve beraberliğinizi 
yücelttiğiniz müddetçe Türkiye 
büyümeye, güçlenmeye, 
bölgesinde ve dünyada itibarını 
artırmaya devam edecektir. 
İşte bunun için biz her fırsatta 
kardeşliğe, dayanışmaya 
çağırıyoruz.”

Bunun için 82 milyonun her 
bir ferdini kucaklaştırmanın, 
Türkiye ortak paydasında 
buluşturmanın mücadelesini 
verdiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hırsları için Türkiye gemisinin 
altını oyanlara inat, hangi 
siyasi görüşe mensup olursa 
olsun teröre ve şiddete tavır 
alan tüm vatandaşlarımızı 
asgari müştereklerde bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. Ataların 
dediği gibi ‘Aynı gökte uçarlar 
ama karganın dünyası başkadır, 
şahinin dünyası başkadır’. 
Bizim dünyamızda kardeşlik 
var, muhabbet var, insanımızın 
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gönül sarayını mamur etmek 
var.” dedi.

Yanına gelen çiftçi hanımlarla 
aralarında geçen sohbeti 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Azmin elinden 
hiçbir şey kurtulamaz. Buna 
inanacağız, inandığımız 
zaman evvel Allah bu yolculuk 
bereketlenerek devam eder.” 
diye konuştu.

“Bizim dünyamızda hiç 
kimseyi dış görünüşünden, 

düşüncesinden veya 
inancından dolayı 
ötekileştirmemek var.” 
ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Biz şuna 
inanacağız, ‘Türkiye İttifakı’ 
diyorum, neden? Çünkü 
yaratılanı Yaradan’dan ötürü 
seviyoruz da onun için. Bizde 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, 
Abaza, Arnavut, Boşnak, 
Roman ayrımı olabilir mi? 

Hayır, bizim dinimizde böyle 
bir şey yok, bizim inancımızda 
böyle bir şey yok çünkü biz 
ezelden ebede yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü sevdik, 
onun için bizde ayrım asla 
olamaz. Ülkemizi bölmeye 
çalışıyorlar ama biz bunu 
böldürtmeyeceğiz. Ben Kürt’ü 
de seviyorum, Türk’ü de 
seviyorum, Laz’ı da seviyorum, 
Çerkez’i de Gürcü’yü de 
Abaza’yı da Roman’ı da 
Arnavut’u da 32 değil, dikkat 
edin 82 milyonu aynı şekilde 
seviyorum.

Karşımızdakilerin dünyası 
ise sadece gerilimden, 
kavgadan... İşte geçenlerde 
bir tane milletvekili 
çıkmış, ne diyor? Kazanı 
kaynatarak darbelere ortam 
hazırlamaktan bahsediyor. 
Meclis kürsüsünden yaptıkları 
kışkırtmalarda da ülkeyi kendi 
seviyelerine doğru çekmeye 
çalışıyorlar. Bu topraklardan 
darbe çıkmaz, bu topraklardan 
bereket çıkar, bereket. Biz bu 
kifayetsizlerin sığ dünyalarına 
hapsolmayacağız. Milli irade 
düşmanları istemese de 
demokrasimizin kalitesini, 
kalibresini yükseltmeyi 
sürdüreceğiz.”

Konuşmasında, Mevlana’nın 
“Çalılar, otlar çabuk gelişir ama 
gül bir yılda gelişir.” sözünü 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, çiftçileri güller olarak 
gördüğünü söyledi.

Bir ağacın kök salması, 
yetişmesinin de yıllar 
süreceğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Gündem



Haziran ___ Türkiye Bülteni ___ 53

Mersin’in Mut ilçesinde bin 
200’ün üzerinde yaşı olan 
zeytin ağaçları bulunduğunu 
hatırlattı.

Türkiye’nin ekonomiden 
eğitime, terörle mücadeleden 
güvenliğe, sağlıktan tarıma 
hemen her alanda bugün 
bulunduğu yere kolay 
gelmediğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son 17 yılda elde edilen tüm 
başarıların gerisinde çok ciddi 
emek ve alın teri olduğunu 
söyledi.

Millete hizmet vasıtası olarak 
gördükleri siyasetin kendileri 
için hiçbir zaman “dikensiz 
bir gül bahçesi” olmadığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, başardıkları ve 
hayata geçirdikleri reformları 
görünen ve görünmeyen pek 
çok engellere, engellemelere 
rağmen gerçekleştirdiklerinin 
altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’yi hangi alanda 
ileriye taşımışlarsa bunu 
da çok çetin mücadeleler 
neticesinde başardıklarını 
vurgulayarak şöyle devam 
etti: “Demokrasimizi 
darbe tehditlerine rağmen 
güçlendirdik. Ekonomimizi 
çalışmadan zenginleşmeye 
alışmış bir avuç elitin 
sabotajlarına rağmen 3 kattan 
fazla büyüttük. Diplomasimizi, 
bürokratik oligarşinin 
engelleme teşebbüslerine 
rağmen millileştirdik. Savunma 
sanayimizi bizi kendilerine 
bağımlı kılan silah tüccarlarına 
rağmen ilerlettik. Üretimimizi, 

milletin sırtından geçinmeye 
alışmış tufeylilere rağmen 
artırdık. ‘Sen doğru olursan, 
eğri müstahakkını bulur’ 
inancıyla doğruluktan, 
samimiyetten taviz vermeden, 
gecemizi gündüzümüze kattık. 
Bu çabalar sonunda hamdolsun 
son 17 yılda ülkemizi, 
cumhuriyet tarihimizin en 
büyük kalkınma hamleleriyle 
tanıştırdık. Sadece seçkinlere, 
sadece İstanbul ve Ankara’nın 
lüks gettolarında yaşayanlara 
değil, emekçilerimize, 
emeklilerimize, topraklarımızı 
alın teriyle bereketlendiren 
çiftçilerimize hizmet ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milli gelir arttıkça, 82 milyonun 
huzur ve refahının artığını, 
üretim katlandıkça milletin 
her bir ferdinin gelirinin 
yükseldiğini belirterek, 
“Türkiye güçlendikçe gözünü 
ve gönlünü bize çevirmiş 
kardeşlerimizin umudu, 
cesareti, özgüveni de yükseldi. 
Son 17 yılda ortaya çıkan katma 
değerden vatandaşlarımızın 
tamamı hak ettikleri payı aldı.” 
dedi.

Bugün birilerinin dışarıdan, 
birilerinin de içeriden 
Türkiye’ye diz çöktürmek ve 
kazanımlarını heba etmek 
için çalışırken milletin her 
zamanki ferasetiyle bu 
oyunu da bozacak iradeyi 
ortaya koyduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Milletimizin 
söz söylediği en büyük 
arena sandıklardır. Sandık 
demokrasinin namusu, 

milletin onurudur. Biz bugüne 
kadarki mücadelelerimizin 
hepsini sandıktan çıkan 
iradeden aldığımız güçle 
kazandık. Mesele bu, çok 
basit... Çaldılar. Hiç kimsenin 
sandığın mahremiyetine el 
uzatmasına, tıpkı tek parti 
döneminde olduğu gibi sandık 
sonucunu kendi keyfine göre 
dizayn etmesine izin vermedik, 
bugün de vermeyeceğiz. 
Sandığa gölge düşmüşse en 
doğru yol yeniden milletin 
hakemliğine başvurmaktır. 
Hiç kimsenin milletin 
hakemliğinden kaçmaya, sabah 
akşam mızıkçılık yapmaya, bu 
yol açıldığı için karşısındakileri 
ve yargıyı suçlamaya hakkı 
yoktur. Hukuka uygun 
karar aldıkları içi Yüksek 
Seçim Kurulu üyelerine 
‘çete’ demek, demokrasiden 
nasibini almamaktır. Türk 
demokrasisinin tüm kurul, 
kural ve teamülleriyle 
işlemesinden kimse 
korkmamalıdır. İnşallah 
milletimiz, ülkemiz ve 
şehirlerimiz için en doğru 
kararı verecektir. Toprağın 
canlandığı, işlendiği, ürünlerin 
boy verdiği şu günlerde 
seçiminde demokrasimizi 
bereketlendireceğine 
inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
güçlü ülkenin kendini tarım, 
hayvancılık ve gıda alanlarında 
ispatlamış ülke olduğunu 
belirterek, 21’inci yüzyılda da 
tarım ve gıda alanının su, enerji 
ve teknolojiyle beraber stratejik 
sektör olma konumunu 
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sürdürdüğüne işaret etti.
Gelecekte tarımın stratejik 

öneminin daha da artacağını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu anlayışla yapılan 
barajlar, sulama tesisleri, 
tohum ve gübre konusunda 
attıkları adımlarla uygulanan 
destek politikalarıyla son 
17 yılda tarım alanında 
Türkiye’ye yeni bir vizyon 
kazandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
üreticilere bugüne kadar 
yaklaşık 130 katrilyon liralık 
nakit hibe desteği verdiklerini 
belirterek, “Bu sene destek 
miktarını, eski rakamla 
söylüyorum 16 katrilyon 
liranın üzerine çıkartıyoruz. 
Gübre ve yemden alınan 
KDV’yi tamamen kaldırmanın 
yanında ‘mazotun yarısı 
sizden yarısı bizden’ diyerek 
çiftçilerimizin üretim 
maliyetlerini ciddi oranda 
düşürüyoruz. Hayvancılık 
destekleri kapsamında 2003 
yılından bugüne kadar toplam 
32 katrilyon lira, ormancılık 
alanında ise 16,3 katrilyon 
lira destek verdik.” ifadelerini 
kullandı.

Üreticilerin uygun koşullarda 
finansmana ulaşmasını temin 
ettiklerine vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından 
2019 yılının ilk 3 ayında 11,5 
katrilyon lira tarımsal kredi 
kullandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
IPARD programı kaynaklarıyla 

25 binden fazla projeye de 9 
milyar liralık hibe sağladıklarını 
aktararak, bu hibelerle 
kırsalda 20 milyar lira yatırım 
yapıldığını ve 200 bin yeni 
istihdam oluştuğunu söyledi.

IPARD kapsamında bu yıl 
2 milyar liralık yeni kırsal 
kalkınma başvurusuna 
çıktıklarını ve şu anda proje 
alma sürecinin devam ettiğini 
bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tüm çiftçilerimizi 
bu imkândan faydalanmaya 
davet ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
orman köylülerinin hem ferdi 
hem de kooperatifler yoluyla 
kredilerden yararlanmalarına 
imkân tanıdıklarını da 
belirterek, “3-5 ağacın 
taşınması bahanesiyle 
sokakları yakan vandallara inat 
orman varlığını artıran nadir 
ülkelerden biriyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2002’de yaklaşık 21 milyon 
hektar olan orman alanını 
2023’te 23 milyon hektara 
getirmeyi planladıklarını 
vurgulayarak, “2002 yılında hiç 
olmayan bal ormanı sayısını 
2019 yılında 514 adete çıkardık. 
2023 yılında 730’a taşımayı 
hedefliyoruz. Bugün Türkiye 
17 yıl öncesine göre daha 
yeşil bir ülke haline geldiyse 
bunda hayata geçirdiğimiz 
politikaların çok ciddi katkısı 
var.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, 
bitkisel üretimde başta 

buğday, mısır, çeltik ve 
ayçiçeği olmak üzere 
birçok üründe cumhuriyet 
tarihinin üretim rekorlarını 
kırdıklarını belirterek, 2002’de 
97 milyon ton olan bitkisel 
üretimi 2019’da 122 milyon 
tona çıkardıklarını, 2023’te 
bu rakamı 140 milyon tona 
getirmeyi ümit ettiklerini 
söyledi.

2023’te buğday üretimini 
22 milyon tona, baklagiller 
üretimini 1,5 milyon tona, 
pamuk üretimini ise 3 
milyon tona ulaştırmakta 
kararlı olduklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Büyükbaş hayvan sayısını 
2019’da 17,5 milyon başa, 
2023’te ise 19 milyon başa 
çıkarmayı hedefliyoruz. 
Aynı şekilde 2002 yılında 32 
milyon baş olan küçükbaş 
hayvan sayısını, 2019 yılında 
53 milyon başa, 2023 yılında 
ise sürü büyütme projemizle 
100 milyon başa yükseltmeyi 
planlıyoruz.” dedi.

Süt üretimini 2023’te 24 
milyon tona, kırmızı et 
üretimini ise 1,7 milyon tona 
taşıyacaklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
üretimdeki artışlar sayesinde 
kişi başı süt tüketiminin 
122 litreden 258 litreye 
yükseldiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı şekilde kırmızı et 
tüketiminin 6,1 kilodan 15 
kiloya çıktığını belirterek, 
“Halen et fiyatlarının 
arzu ettiğimiz seviyelerde 
olmadığını biliyorum. 

Gündem
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İnsanımıza eti uygun fiyattan 
yedirmekte kararlıyız. 
Bununla ilgili üreticilerimizin 
taleplerini de dikkate alarak 
maliyetlerinizi düşürecek, 
üretimi teşvik edecek 
politikalara daha fazla ağırlık 
vereceğiz.” diye konuştu.

Bu sene buğday ve arpa 
alım fiyatını erkenden 
açıkladıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından geçen yıl ton başına 
bin 50 liradan alınan sert 

ekmeklik buğdayın fiyatının bu 
yıl yüzde 29 artışla ton başına 
bin 350 lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kaliteli ürüne verilen yüzde 
4’e varan prim ve ton başına 
200 lirayı geçen desteklerle 
üreticimiz ton başına bin 600 
lira gelir elde edebilecektir. Her 
ne kadar muhalefet bilmeden 
konuşsa da bu rakamlar dünya 
fiyatlarının üzerindedir.” dedi.

Arpa alım fiyatının da yüzde 
33 artışla ton başına bin 100 lira 

olarak belirlendiğini, çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlı üreticilere 
buğday ve arpa için yaklaşık 
200 lira prim, mazot, gübre 
desteği ödemesi yapılacağını 
bildirdi.

Bayrama kadar yapılacak 
desteklerin müjdesini de 
veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 
“İnşallah bayrama kadar 
2,4 katrilyon kütlü pamuk 
desteği, 662 trilyon yağlık 
ayçiçeği desteği ve 385 trilyon 
çiğ süt desteği ödemelerini 
yapıyoruz. Böylece toplamda 
3 milyar 447 milyon lira destek 
ödemesi yapmış olacağız. 
Bunun yanında Türk çiftçisini 
teknolojik bakımdan daha 
avantajlı konuma getirecek 
projeleri de tek tek hayata 
geçiriyoruz.

Ülkemizin ilk ve hem milli 
hem yerli elektrikli traktörünün 
prototipini tamamladık. 
Daha neler olacak neler, 
yakın zamanda tanıtımını 
yapacak, akabinde seri üretime 
geçeceğiz. Ayrıca 2004 yılından 
bu yana gerçekleştirilmeyen 
Tarım Şurasını da eylül 
ayında topluyoruz. Tüm 
paydaşların katılacağı şurada 
hem son 10 yılın kapsamlı bir 
değerlendirmesini yapacak 
hem de gelecek döneme dair 
yol haritamızı çıkaracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni hasat döneminin ülkeye 
ve millete hayırlı ve bereketli 
olması dileğinde bulunarak, 
üreticilere bereketli bir yıl, 
hayırlı bol kazanç diledi.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe 
Sarayı Muayede Salonu’nda 
gençlerle iftarda bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar 
sonrasında gençlerle söyleşi 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 
Mayıs’ta gençlerle Samsun’da 

bir araya geleceklerini 
belirterek, siyasi parti liderlerini 
de Samsun’a davet ettiğini 
hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Samsun’daki kutlamalarda 
vatandaşlara hitap edeceğini 
ifade ederken, “Samsun’a 
çıkışın 100. yıl etkinliklerini 
bu yıl çok farklı bir şekilde 

kutlamanın inşallah bahtiyarlığı 
içerisinde olacağız. Bununla 
birlikte de bir mesajı vermenin 
gayreti içerisindeyiz. 2023’ü de 
biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yıl dönümü 
olarak kutlayacağız. Bu 100. yıl 
Samsun’a inşallah çıkış, 2023’ün 
Cumhuriyetimizin kuruluşu. 
Bunlarla beraber bu süreci çok 

Gündem
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etkin, çok aktif bir şekilde siz 
gençlerle beraber geçirmenin 
gayreti içerisinde olacağız.” diye 
konuştu.

Söyleşinin yapıldığı salonun 
önemine vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bu salon 
çok anlamlı bir salon. Bu 
salonda geçmişte büyüklerimiz, 
Osmanlı, onlar senede iki kez 
falan uluslararası çok büyük 
toplantıları yaparlarmış. 
Ben de bu göreve geldikten 
sonra, başbakanlığım 
ve cumhurbaşkanlığım 
dönemimde yine uluslararası 
bazı müstesna toplantıları 
bu salonda yapıyorum. Bu 
salonun adı Muayede Salonu. 
Her toplantıya da açık değil 
ama görüldüğü gibi çok farklı 
bir özelliğe sahip. Ve tabii 
1856 buranın açılış yılı. O 
günden bugüne Dolmabahçe 
Sarayı’nda demek ki 163 yıl 
geride kaldı. Ve şimdi 163’üncü 
yılındayız. Görüldüğü gibi 
bütün işçilikleriyle, yaptığımız 
restorasyon çalışmalarıyla 
burayı ayakta tutmanın gayreti 
içerisindeyiz ve şu anda burası 
2 bin metrekare, böyle bir 
büyük alana sahip. Avize 4,5 ton 
ağırlığında bir avize. Üzerinde 
de 2 milyon adet kristal taş var.”

Sarayların 
Cumhurbaşkanlığına 
bağlandığına değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cumhurbaşkanlığı olarak da 
burayı çok hassas bir şekilde 
korumanın gayreti içerisindeyiz. 
Sarayların hepsi milletimizin 
en önemli mal varlığıdır. 

Dolayısıyla buraları bizim 
çok iyi korumamız lazım ama 
gençlerimizin de buraları gelip 
görmeleri, gezmeleri lazım. 
İstanbul’da sadece Topkapı 
Sarayı değil, bunun dışında 
da birçok saraylarımızın 
bütün renovasyonlarını, 
restorasyonlarını yapıyoruz. 
Nitekim Yıldız Sarayı hakeza 
öyle, Beylerbeyi aynı 
şekilde... Bunların hepsinin 
bakımlarını vesairelerini 
yapmak suretiyle gençliğe 
açmak kararlılığındayız. Bu 
zenginliklerimizin gençlerimiz 
tarafından bilinmesi lazım.” 
dedi.

Buluşmada gençlerin 
sorularını yanıtlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 
Haziran’da yapılacak İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerine ilişkin konuştu. 

Seçimin İstanbul için çok 
çok önemli olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “İstanbul 
dünyada müstesna bir kent. 
Sıradan bir yer değil. 94’te 
buraya İstanbul halkı beni 
belediye başkanı olarak seçti. 
Ve buradaki 4,5 yıl belediye 
başkanlığımdan sonra malum 
yaşadığım bir hadise var. Ondan 
sonra 4 ay 10 gün cezaevi, 
sonra çıktık partimizi kurduk. 
16 ay sonra iktidara geldik. 
İktidara geldikten sonra da 17 
yıldır iktidardayız. Gerek 11 
yıl başbakanlık, arkasından 
cumhurbaşkanlığı süreci ve 
halkımın hizmetkarı olarak 
bu yolda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Eğitimden 

sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaşımdan enerjiye, tarıma, 
bütün bu alanlarda dış 
politikayla ülkemizi bulunduğu 
yerden şöyle 3,5 kat büyütmek 
suretiyle farklı bir yere taşıdık. 
İnşallah daha iyi olacak 
gayretiyle, ben çok daha iyi 
olacak diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir gencin, “Eğer seçimi siz 
kazansaydınız yine de itiraz 
edecek miydiniz?” sorusunu 
şöyle yanıtladı: “Her şeyden 
önce böyle bir netice karşısında 
itirazlar olabilir. Bunlar siyasette 
seçime girenlerin, sandığa 
müracaat edenlerin en doğal 
hakkıdır. Ama bu itiraz merci 
neredir? İlçe seçim kurullarıdır, 
il seçim kurullarıdır, daha üst 
merci Yüksek Seçim Kurulu’dur. 
Siz itirazını yaparsınız. İtirazını 
yaptıktan sonra nihai merci 
Yüksek Seçim Kurulu’dur. 
Yüksek Seçim Kurulu kararını 
verdikten sonra da artık 
diyeceksiniz ki ‘şeriatın 
kestiği parmak acımaz’ ve işi 
bitireceksiniz. Ama şu andaki 
süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. 
Yani 29 binden 13 bine oy 
düşüyor, şimdi buradan buraya 
eğer oylar düşüyorsa bu ne 
demektir? Burada bir hırsızlık 
var, bir kaçak var. 29 binden 13 
bine niye düşüyor?”

1963 yılında seçimleri 
şaibe karıştığı gerekçesiyle 
iptal edindiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Nitekim 1963’te seçime 
şaibe karıştığı için seçim iptal 
edildi. Onların dönemleri... 
Şimdi şaibe çok çok büyük ve 
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itirazlarımız yapıldı. Bütün 
delilleriyle, belgeleriyle bu 
itirazlar yapıldı. Bu itirazları 
yaptıktan sonra Yüksek Seçim 
Kurulu bunun iptaline karar 
verdi. İptal kararı verilene kadar 
CHP’nin başındakiler, Yüksek 
Seçim Kurulu’na methiyeler 
döşerken, ne zaman ki iptal 
kararı verildi bu defa aman 
Yarabbim neler söylemediler, 
‘çete’ mi demediler... ‘Burada 
nelerin döndüğünü biz biliyoruz 
ama konuşmuyoruz.’ Bildiğini 
söyle o zaman veya ispat 
et. Müddei iddiasını ispatla 
mükelleftir. Sen iddianı ispatla 
mükellef olduğuna göre bunu 
da ispat edemiyorsan o zaman 
kusura bakma. Şu anda Yüksek 
Seçim Kurulu kararını verdi. 
Zannediyorum pazartesi filan da 
beklenen o ki gerekçeli karar da 
açıklanacak. Ve gerekçeli kararın 
da açıklanmasıyla birlikte, 
şu anda zaten süreç başlamış 
vaziyette. Bizler de çalışıyoruz, 
öbür tarafta diğerleri de 
çalışıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

2 Haziran’da ülke 
genelinde bazı ilçelerde de 
seçim yapılacağını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Bir de 
2 Haziran seçimleri var 
değişik ilçelerde. Denizli’nin 
Honaz’ında, Kırıkkale’nin 
Keskin’in de gibi... Buralarda 
yapılan seçimlerde de bizim 
aleyhimize olanlar var, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin aleyhine 
olanlar var. Kars, Iğdır, buralarda 
onlar böyle bu tür çirkin 
yaygaralar koparmadılar, verilen 

karara herkes uydu. CHP’ye ne 
oluyor da uymuyor? Ve aynı 
şekilde Büyükçekmece’ye, 
Maltepe’ye itiraz oldu. Oralarla 
ilgili itirazlar reddedildi. 
Reddedildiği için de bizler 
kalkıp, ‘Niye reddedildi? Burada 
çete var’ demedik ya, ‘Başımız 
gözümüz üstüne’ dedik, kabul 
ettik. Ama şimdi büyükşehirle 
ilgili olan da nedense çok çirkin, 
hakikaten siyaseti kirleten bu 
tür ifadeler bizleri ciddi manada 
üzmüştür. Ama ben inanıyorum 
ki benim milletim, İstanbullu 
hemşehrilerim bunun gereğini 
de seçimlerde sandıkta 
yapacaktır.

Yeni askerlik sistemine ilişkin 
bir soru üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yeni askerlik 
sistemiyle ilgili olarak 4 hatta 
5 ana başlık var. Bunlardan 
bir tanesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ihtiyacı; ikincisi 
öngörülebilir oluşu; üçüncüsü 
süreklilik; dördüncüsü eğitim 
ve mesleki gelişim ihtiyacı; bir 
diğeri de eğitimli insan gücü 
kaynağının etkin ve verimli 
kullanılması. Bir şey çok çok 
önemli, bedelli askerlikle 
diğerleri karıştırılıyor. Bedelli 
askerlik noktasında yıllarca 
çok ciddi birikimler, bunun 
dışında yurt dışında olanların 
‘Bizim durumumuz ne olacak?’, 
‘Bedellide ücretler şu şekilde 
ağır, bu şekilde ağır.’ gibi birçok 
şeyler oluyordu. Bir dönem 
yaptığımız değerlendirmelerde 
belli bir bedel koyduk. Tabii 
kabul edenler oldu ve geldiler, 
askerliklerini o ücretten 
yaptılar. Daha sonra bir düşüş 

söz konusu oldu ve bu düşüşle 
birlikte attığımız bazı adımlar 
oldu.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son dönemde gelinen noktada 
ücretin bedellide ciddi 
manada düşürüldüğünü dile 
getirerek, şu bilgileri verdi: 
“Bu düşürülen ücretle de şu 
anda askerlik kabul görmeye 
başladı. Yükümlü erbaş, erler 
var; yedek astsubaylık var, bir 
de yedek subaylık var. Bunlar bu 
dönemin farklı özellikleri. Tabii 
yedek subaylıkta alışılmış olan 
süreç devam ediyor. Ancak asıl 
önemli olan yedek astsubaylık 
ki burada istihdamda şu anda 
meslek yüksek okulları da 
burada görev alabilecekler. Bu 
şimdi oraya bir farklılık getiriyor. 
Aynı şekilde yükümlü erbaş, 
er, burada da... Hepsinde de 
tabii belli bir ücret ödeniyor bu 
süreç içerisinde. Bütün bunlarla 
beraber aslolan bizim için 
de gerçekten çok çok önemli 
olan bir süreç de şu: 5 ay kıta 
diyoruz, burada belli bir harçlık 
kendilerine ödeniyor. 5 aydan 
sonra kendisi terhis olabiliyor, 
bu imkân var ama bunun 
öncesinde 1 ay temel eğitimden 
geçiyor. Yedek astsubaylıkta 
ise 2 ay temel sınıf eğitimi, bu 
da harçlıklı, ardından 10 ay da 
kıta hizmeti var. Burada da yine 
eğer isterse terhis olur, ‘Devam 
edeceğim.’ derse, devam etme 
şansı var. Devam etme kararını 
verirse, bu nereye götürür 
onu? Bu, onu astsubaylığa 
götürür. Astsubay olduktan 
sonra bir başka imkânı daha var. 
Oradan subaylığa bile geçebilir. 

Gündem
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Subaylığa geçmenin ötesinde bir 
imkân daha var. Eğer gerçekten 
imtihanları başarıyla verirse, 
generalliğe kadar gidebilir. 
Yedek subaylıkta da yine 2 ay 
temel sınıf eğitimi var. Yine 
harçlığı alıyor ve ardından 
10 ay kıta var. 12 ay oluyor. 
İsterse yine terhis, isterse 
yedek subaylıktan subaylığa 
geçebiliyor.”

Hayvan haklarına ilişkin bir 
soru üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Meclis’in bu 
dönemdeki çalışmaları 
içerisinde hayvan haklarıyla 
ilgili çalışmaların belli bir 
yere geldiğini belirterek, 
belediyelerin bu alanda 
yapacağı çalışmaların yanı sıra, 
devletin de yasal düzenlemeyle 

getireceği bazı uygulamalar 
olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu işin iki boyutu var. Bir, 
hayvanlara yapılan vahşice 
muamele insanı ciddi manada 
üzüyor. Bir de kontrolsüz olarak 
hayvanların caddelerde, Allah 
göstermesin, çocuklarımızın 
üzerine saldırıp bazı yerlerde 
parçaladıklarını da görüyoruz. 
Onun için yapılacak olan 
hazırlık çok hassas. Adeta öyle 
bir hassasiyet göstermemiz 
gerekiyor ki hem bu hayvanların 
sahiplerinin kontrolünü 
artırması lazım, ‘Bırakalım 
salıverelim ne yaparsa yapsın.’ 
olmaz. Bütün dünyadaki 
uygulamaları da arkadaşlarımız 
çalıştılar.” dedi.

Büyük oğlunun bir köpeği 
olduğunu, onu ailenin bir 
mensubu olarak gördüklerini, 
ayrıca kendisine hediye 
edilen köpeklerin bulunduğu 
bir yerleri olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Bir gün Peygamber 
Efendimiz yanında sahabelerle 
giderken yol kenarında bir 
köpek ölüsü görüyor. Bir 
koku var. Yanındakiler o 
kokudan böyle nefret edermiş 
gibi yapıyorlar. Peygamber 
Efendimizin şu ifadesi çok 
manidardır. Peygamber 
Efendimiz kokuya değil, 
dişlerine bakıyor, ‘Ah, dişleri ne 
kadar güzel.’ diyor. Biz böyle 
bir peygamberin ümmetiyiz. 
Hayvanlara da bizim bu şekilde 
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bakmamız, bu şekilde muamele 
etmemiz... Onun için de başta 
hükümet olarak bizim ve 
belediyelerin hepsinin yapması 
gereken görevler var. Çok 
çeşitli yollar var, kısırlaştırma 
yollarıydı vesaire, birçok 
adımlar. Ama işte bu pitbullar 
vesaire, bunlarda ciddi sıkıntılar 
oluyor. Bunların koruma altında 
olması lazım. Geçenlerde 
kediyle ilgili bir tablo yaşadım. 
O bayanın kediye tavrı yenilir 
yutulur bir şey değildi. Toplum 
olarak hayvanlara karşı bu 
duyarlılığımızı artırmamız 
lazım. Çünkü o da bir 
yaratılmıştır, ona bakacağız. Biz 
insanız o da hayvan. Dolayısıyla 
inşallah bu yasayla beraber 
buradaki o beklentiyi büyük 
oranda gidermiş olacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Son dönemde 
ülkemizde ciddi bir kutuplaşma 

var. Siyasilerin kullandığı dil, 
toplumu oldukça geriyor ve bu 
kutuplaşmayı körüklüyor. Sizce 
de artık buna bir son vermenin 
zamanı gelmedi mi?” sorusuna, 
şu karşılığı verdi: “Sorun çok 
çok güzel. Bu akşam burada 
gençlerimizle bir aradayım. 
Burada bana muhabbeti 
olan da var olmayan da var. 
Benimle aynı siyasi görüşü 
paylaşan da var paylaşmayan 
da var. Samsun öncesinde 
bugüne kadar gençliğe böyle 
bir şey yapılmış değil. Eğer 
bugün Dolmabahçe Sarayı’nda 
Muayede Salonu’nda bir araya 
geldiysek, bu bir sinyaldir, 
işaret fişeğidir. Derdimiz şudur; 
bu ülkede inancından, etnik 
yapısından, bölgesel, dinsel, 
ne olursa olsun kimsenin 
dışlanmadığı bir Türkiye. Başı 
açıkmış, başı örtülüymüş, 
şöyle giyiniyormuş, böyle 

giyiniyormuş, bunlar bizi 
ilgilendirmez. Biz, yaratılanı 
yaratandan ötürü sevmeye 
mecburuz. Biz böyle bir inancın 
mensubuyuz. Beni yaratan 
Allah sizleri de yarattığı için ben 
sizleri seviyorum. Burada bu 
farklılıkları ortadan kaldırmamız 
lazım. Güneydoğulu, doğulu, 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, 
Abaza, Roman, Boşnak... 
Böyle bir ayrıma gidemeyiz. 
82 milyon benim vatandaşım, 
benim kardeşimdir. Hepsini 
sevmeye mecburum. Bizim 
bir anlayışımız daha var. Biz, 
bu milletin efendisi değiliz, 
hizmetkarıyız. Özgürlükler 
noktasında, bu kardeşiniz 
iktidar olduğu ana kadar 
Güneydoğu’da, Doğu’da Kürtçe 
bir tabela göremezdiniz. Biz 
geldikten sonra orada Kürtçe 
tabela... Bunun yanında 
cezaevinde oğluyla Kürtçe 
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konuşamazlardı, Kürtçe 
konuşur hale geldi. Bütün 
bunlar bizim iktidarlarımız 
döneminde oldu. Temel hak 
ve özgürlükler noktasında biz 
kimsenin önünü kesmedik, 
kesmeyiz, kesilmesine de 
müsaade etmeyiz. Terörle 
mücadeleye gelince, terör 
konusunda hassasız. O başka bir 
şey.”

İktidara geldiklerinde 
Türkiye’de 76 üniversite 
varken, sayının şu anda 206’ya 
çıktığını, 81 ilin tümünde 
üniversite olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Oralara niye yaptık bu 
üniversiteleri? Dedik ki ilim 81 
vilayetin tamamına ulaşsın. 
Benim Iğdırlı, Hakkarili 
kardeşim, gencim oradan 
kalkıp da İstanbul’a gelmesin, 
onun ayağına üniversite gitsin. 
Bütün bunlar ne için? Biz 

devlet olarak tüm 82 milyonun 
hizmetkarı olduğumuzu 
sağlıkta, eğitimde ispatlamamız 
lazım. Hastanelerimiz, sadece 
illerde değil, ilçelere varıncaya 
kadar var. Bu ayrımı her alanda 
ortadan kaldıralım diye bu 
adımı attık ve inanıyorum ki bu 
her geçen gün çok daha başarılı 
bir şekilde uygulama alanı 
bulacak ve böylece çok daha 
huzurlu günleri hep birlikte 
yaşamış olacağız.” şeklinde 
konuştu.

Ülke ekonomisi yönünden 
2019 yılını nasıl değerlendirdiği 
sorulan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Son dönemde, hele 
hele son seçim öncesinde 
dikkat ederseniz Batı ülkemize 
kur faiz enflasyon üzerinden 
çok ciddi baskılar uygulamaya 
kalktı ve bununla bizi köşeye 
sıkıştırmaya yeltendiler. Tabii 
enflasyonda bir tırmanış söz 
konusu oldu. Ondan sonra faizle 
bu devam etti. Ben çok açık 
samimi olarak şunu söyleyeyim. 
Bir defa faiz konusunda 
hassasiyetlerim var. Şu anda 
biz faizde iyi değiliz. Ama 
enflasyon yavaş yavaş inişe 
doğru geçmiş vaziyette. Kur şu 
anda sendeliyor. Beklentileri 
tabii çok daha yüksekti ama 
beklentilerini bulamadılar. 
Bulamayacaklar inşallah. 
Yani biz şu seçimi hayırlısıyla 
şöyle bir atlatalım. Atlattıktan 
sonra bunların bütün oyunları 
bozulacak.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 
Haziran’da bir belediye seçimine 
gidildiğini vurgulayarak, “Bu 

bir hükümet seçimi, bir kabine 
seçimi değil, bir başkanlık 
seçimi değil. Ama Batı, dünya 
bunu nasıl nitelemeye kalkıyor? 
Sanki bu ülkede bir başkanlık 
seçimi var ve bu başkanlık 
seçimiyle beraber de yani 23 
Haziran’da veya 31 Mart’ta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
gidecek, onun yerine bir başkası 
gelecek. Böyle bir şey yok ki. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan gene 
yerinde. AK Parti yine yerinde. 
Kabine yerinde.” dedi.

Milli Eğitim Bakanının bir 
eğitim reformuyla alakalı bir 
açıklama yaptığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu açıklamada 2023 hedefi 
gözüküyor ve onun altında yani 
bu neticeleri biz 2020, 2021, 
2022 gibi almaya başlayacağız 
diyor. 2019-2020’de nereye 
geleceğiz, 2020-2021’de nereye 
geleceğiz, yani derslerdeki adet 
noktasındaki sayıları veriyor. 
Şimdi bu bir ufuktur. Eğer 
böyle kısa sürede, hani eskiden 
koalisyon hükümetlerinde 
olurdu ya, ‘geldim gidiyorum’ 
falan, 10 aylık, 12 aylık, 15 aylık 
hükümetlerin olduğu dönemler. 
Böyle bir şey olsa bunları böyle 
söylerler mi? Söylemezler.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şimdi böyle bir durumun söz 
konusu olmadığını, 2023’e kadar 
Türkiye’de neler yapacaklarını 
konuştuklarını, eğitimde, 
imtihan sistemlerinde, 
öğretmenlerle ilgili neler 
olacak, ne kadar öğretmen 
kadrosu verilecek, hastanelerde, 
şehir hastanelerinde neler 



62 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran

yaptıklarını ve yapacaklarını 
konuştuklarını dile getirdi.

“Bunları siz nerede 
konuşursunuz? Ancak 
önünüzde herhangi bir bariyer 
yoksa, önünüz açıksa ancak 
orada konuşursunuz” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim şu anda önümüz 
açık. Peki 23 Haziran’da 
ne var? 23 Haziran’da 
İstanbul’da maalesef oyların 
çalınması üzerine yapılan 
bir yenilenme seçimi var. 
Şimdi bu yenilenme seçimini 
yapacağız İstanbul Büyükşehir 
Belediyesiyle alakalı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesiyle 
alakalı yapacağımız bu seçim 
sonucunda inşallah ben şunu 
özellikle temenni ediyorum. 

Yani buna inancım tam. 
Ben diyorum ki bu seçim 
neticesinde benim halkım, 
benim vatandaşım daha güzel 
bir neticenin olması için ‘oylar 
yerini bulacak’ diyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bundan önce partilerin seçim 
kurullarından buradaki 
görevlilerin ismini alamadığını 
vurgulayarak, şöyle devam etti: 
“Kim onlar? Memurlar. Çünkü 
her sandıkta 2 memurun olması 
lazım. Ama sandıklara bunlar, 
bırakın memurları bankalardan, 
oralardaki işçileri memur diye 
sandıklarda görevlendirdiler. Biz 
bunları şimdi isim isim verince 
bunların kaçacak herhangi 
bir yeri kalmadı. Listeler 
ortada ve bankalar tutuştu 

bu sefer. ‘Bizden istediler de 
verdik’. Kusura bakmayın 
sizden böyle bir şeyi isteme 
yetkisi yok. Eğer istediyseler 
sizin onlara vereceğiniz tek 
cevap vardı ‘Bunlar memur 
değil ki’. Bankalarda çalışan 
memur değildir, işçidir. Ziraat 
Bankası’nda çalışan bile işçidir. 
Halk Bankası’nda çalışan da 
işçidir. Vakıfbank’ta çalışan 
da işçidir. Bunların hiçbirisi 
memur değildir. Özel sektör 
bankalarının tamamı işçi 
statüsünde. Maalesef halkı 
bu şekilde aldattılar ve bunlar 
geldiler seçim yönettiler.”

Şimdi bu seçimde bunun 
olamayacağını dile getiren 
Erdoğan, çünkü her siyasi 
partinin seçim kuruluna gidip 
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isimleri alabileceğini söyledi. 
Bunun ciddi bir kontrol 
mekanizması olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu kontrol 
mekanizmasıyla birlikte 
yapılacak olan 23 Haziran 
seçimlerinin daha da güzel 
olacağını dile getirdi.

Gençlere rol model olması için 
gençlikteki başucu kitabının 
ne olduğu ve eğitim sistemine 
ilişkin görüşleri sorulan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
bunun cevabını verdiğini, 
sürekli değişen bir eğitim 
sistemi değil, daha oturmuş ve 
kendimize has bir eğitim sistemi 
olması gerektiğini söylediğini 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eğitim dendiği zaman bunun 
adeta meslek liselerini 
kapsadığını kaydederek, “Ama 
biz de öğretim var. Eğitim yok. 
Şimdi biz bunu eğitim-öğretim 
olarak ele alırsak o zaman çok 
daha farklı bir şekilde cereyan 
edecek. İnşallah temennimiz 
o dur ki, sürekli değişen değil, 
oturmuş, yerli ve milli bir eğitim 
öğretim sistemiyle, geleceğe 
ve ders adetlerine boğulan bir 
sistem değil. Ders adetlerinde de 
sınıflar yükseldikçe azalan ve az 
dersle çok şey veren, öğrenci de 
mezun olduğu zaman hakikaten 
o işin hamallığını değil, 
tamamıyla o işi hazmetmiş, 
onu sindirmiş öğrenciler olarak 
yetişmek.” diye konuştu.

Öğrencilik yıllarında başucu 
kitabı olarak bir hocasının 
tavsiyesi ile Mehmet Akif 

Ersoy’un “Safahat” isimli 
kitabını okuduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
hocasının da Necip Fazıl’ın 
“İdeolocya Örgüsü” isimli 
kitabını tavsiye ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sadece bu kitaplarla değil, 
bunları çeşitlendirerek birçok 
yazarın kitabı ile özellikle 
şiire düşkün olduğu için 
şairlerin eserleriyle haşır neşir 
olduğunu anlatarak, bunların 
içerisinde Sezai Karakoç, Yahya 
Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın eserlerini de 
okuduğunu dile getirdi.

Roman olarak lise yıllarında 
İnce Memed’i okuduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Safahat istiklal 
şairimizin de eseri olduğu için 
onda adeta ruh dünyamın 
zenginleştiğini gördüm. Üstadın 
eserlerinde İdeolocya Örgüsü, 
gerek Çile’de olsun bunları 
yakalama fırsatını buldum. 
Çerçevelerinde hayatımın 
çerçevesini çizdim.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de yeni üniversitelerin 
açılması yerine var olan 
üniversitelerin kalitesinin 
artırılması yönünde bir 
şeyler yapılıp yapılamayacağı 
sorusuna da, şu yanıtı verdi: 
“Var olan üniversitelerin 
kalitesinin artırılması ifadenize 
karşı şunu söyleyeyim, var 
olan üniversitelerin kalitesinin 
yanında acaba o üniversitelere 
Ağrı’dan, Iğdır’dan, Kars’tan bu 
çocuğu gönderebilecek mali 
imkana anneler babalar sahip 

mi? Yok. Ama biz üniversiteyi 
onların ayağına götürdüğümüz 
zaman bize düşen görev ne? 
Biz oraya sadece profesörü, 
doçenti göndereceğiz. Ama 
oradaki üniversiteyi kazanan 
benim gencim Ankara’ya, 
İstanbul’a nasıl gideceğim bunu 
düşünmeyecek. O üniversite 
imtihanlarında gideceği 
üniversite olarak önce şehrinin 
üniversitesini yazacak. Şu anda 
o şehirlerdeki üniversitelerin 
öğrencilerinin çoğu, o şehrin 
gençleri. Biz işi kolay kıldık. 
Bundan sonraki safhada sizin 
dediğiniz safhadır. Şimdi illere 
göre, öğretim üyelerinde geri 
dönüş başladı. Yurt dışından 
vesaire. Artık geri dönen 
hocalarımız var. Gönderdiğimiz 
bizim burslu hocalarımız var. 
Biz de tabii yardımcı doçentliği 
kaldırdık. Şimdi kariyer 
yapma noktasında da süratle 
doktoradan sonra doçentlik ve 
profesörlük olayıyla... Kariyer 
öğrenciye itimat telkin ediyor.”

Profesörlüğe geçmenin o 
kadar zor olmadığını ama asıl 
en zor olanın doktora olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, doktorayı atlattıktan 
sonra doçentliğin ikinci bir 
zor aşama olduğu, onu da 
aştıktan sonra profesörlüğün 
işin zor olan kısmı olmadığını, 
Türkiye’nin artık bunları da 
yakaladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “İstanbul seçimlerinin 
yenilenmesi kararıyla birlikte 
birtakım demokrasi eleştirileri 
gelmeye başladı. Geçmişte 
siz de birtakım haksızlıklara 
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uğradınız. CHP’nin bugün 
İstanbul’da yaşadığı olayla, 
sizin geçmişte yaşadığınız olay 
benzerlik taşıyor mu?” şeklinde 
sorulan soruya, kendisinin 
yaşadığı olayla, bu durumun 
uzaktan yakından alakası 
olmadığını söyledi.

Bu durumun çok farklı 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Benim yaşadığım da mesela 
elimizde bizim tercihli sistem 
vardı. Ben milletvekili olduğum 
halde, benim kendi partimden 
olan kişi itiraz ederek Yüksek 
Seçim Kurulu vasıtasıyla 
benden milletvekilliğimi aldı. 
Kimdi? Benim ilçe başkanımdı. 
Ben o zaman il başkanıydım. 
Seçime öyle girmiştim. İtiraz 
etti ve milletvekilliğimi aldı. 
Biz de olanda hayır vardır 
dedik. Sineye çektik. 1994’te 
bu defa İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı geldi. Yani 
oradaki olayla bunun arasında 
dağlar kadar fark var. Şimdi 
bu ise çok farklı. Farklı siyasi 
parti veya farklı siyasi görüşte 
olanlar kalkıyor, biz diyelim 
itirazımızı yapıyoruz. Bizim 
en doğal hakkımız itiraz. Bunu 
yasalar veriyor size.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yasanın verdiği bir hakkı 
kullandıklarını vurgulayarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi 
Belçika’da aynı şey yapılıyor. 
Belçika’da yapıldığında 
kabul görüyor. Seçimin 
yenilenmesine karar veriliyor. 
Avusturya’da aynı şekilde 
seçimin yenilenmesine karar 

veriliyor. Değişik bir versiyon 
olarak söylüyorum. Seçim 
sisteminden kaynaklanıyor. 
Mesela Amerika’da Trump, 
Bayan Hillary Clinton’dan 
3 milyon az oy aldığı halde 
seçim kazanıyor. Niye? Seçim 
sistemi onu getiriyor da onun 
için. Ama bunlar gibi böyle 
kavga etmiyorlar. Bunlar işi 
öyle bir şeye götürdüler ki. 
Bakıyorsunuz Yüksek Seçim 
Kurulu mensuplarına ‘çete’ 
diyor. Anayasamızın 138. 
maddesinde bırakın böyle 
bir çete demeyi, ima dahi 
edemezsiniz diyor. Ama 
maalesef YSK’nın mensupları 
bunlara karşı herhangi bir 
dava açmadılar. Bilmiyorum 
açarlar mı, açmazlar mı? Bana 
göre açmaları lazım. Bunun 
adı tazminat davası olur, 
tazminat davasından sonra 
dokunulmazlıkların kaldırılması 
olur. Bu onun en doğal hakkıdır. 
Bir yargı mensubuna sen bu 
şekilde hakaret edemezsin. 
Saygısızlık yapamazsın. Onlar 
bundan sonraki süreçte orayı 
nasıl yönetecekler, nasıl 
götürecekler? Meydan okuyor. 
Yani bu kabadayılık yapılacak 
olan yer değil. Kendine çok 
güveniyorsan, çok inanıyorsan 
sandık orada. Gene sandık 
gelir. Tamam sandığa gidilir. En 
büyük hakem, millettir. Millet 
ne derse doğru olan odur.”

İstanbul gibi bir yerde 
oyların 29 binden başlayarak 
13 bine geldiğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
ne demektir? Burada bir şaibe 
var. 1963’te şaibe yenilenme 

kararına neden oluyor, şimdi 
korkuyorsun kaçıyorsun ve 
belgeler çok daha farklı. Bu 
belgeler neticesinde YSK bu işin 
yenilenmesine karar veriyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir üniversite öğrencisinin, 
internet ağının geliştirilmesi 
konusundaki sorusunu 
yanıtladı.

Çalışmaların devam ettiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu konuda 
İstanbul’da Binali Bey, bu işin 
en önemli çözümüdür. Bu tabii 
Ulaştırma Bakanlığımızı da aynı 
zamanda ilgilendiren bir konu. 
Çalışmalar hepsi yapılıyor. Binali 
Bey’in de dolaylı katkısının 
olacağı bir alandır. İnşallah, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
seçimlerinden sonra bunlar çok 
daha ciddi bir hız kazanacaktır 
ve bütün bu internet ağlarında 
vesaire adımlarımızı hızla 
atacağız.” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin, evlerinin 
bulunduğu Gaziosmanpaşa 
Sarıgöl Mahallesi’ndeki kentsel 
dönüşüm problemini aktardığı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Gaziosmanpaşa ile ilgili 
konuyu bildiğini ve üzerinde 
özel olarak çalıştıklarını 
belirterek, “Şimdi bu konu 
üzerinde gerek Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanımız gerekse 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum Bey, her ikisini 
görevlendirdik. İnşallah çok 
daha seri bir şekilde ele alacaklar 
ve bir an önce burada bize 
oradaki kentsel dönüşümdeki 
vatandaşlarımızın da yardımcı 
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olması lazım. Onlar da bize 
yardımcı olur, önümüzü 
açarlarsa o zaman çok daha 
hızla inşallah o işi bitiririz.” diye 
konuştu.

Bir öğrencinin, “Sizin 
davetlerinize katılan bazı 
sanatçıların, CHP adayının 
sloganını sosyal medya 
hesaplarında paylaşarak sizin 
karşı cephenizde yer aldılar. 
Size göre bu vefasızlık örneği 
midir?” şeklindeki sorusunu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
yanıtladı: “Sanatçı, sanatıyla 
aslında konuşmalı. Sanatçı 
sanatıyla siyaset yapmalı. 
Yoksa sanatçı dediğiniz gibi 
kalkıp da sanatını veya bulduğu 
o muhabbeti, sevgiyi kalkar 
da bir karşı siyasi anlayışa 
tavır koyarak genelleştirirse 
bu ülkede birliğe, beraberliğe 
katkıda bulunmaz. O zaman 
bu sıkıntıların kaynağı olur. 
Yıllar yılı mesela özellikle 
sinema, tiyatro vesaire bu 
alanlarda sıkıntıları olan bu 
sanat dünyasının bu sıkıntılarını 
başkanlığımda bizim kabinemiz 
giderdi. ‘Bunların önünü 
açalım.’ dedik, bunu yaptık ve 
kendileriyle külliyede bir de 
toplantı yaptık. Tabii ardından 
bunu görünce ciddi manada 
hakikaten ben de üzüldüm.”

AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Adayı 
Binali Yıldırım’ın Haliç 
Kongre Merkezi’nde katıldığı 
programda atılan sloganlara 
değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Dikkat edin burası Haliç 
Kongre Merkezi. Haliç 

Kongre Merkezi’nin temelini 
atan benim. Ondan sonra 
AK Partili belediyeler Haliç 
Kongre Merkezi’ni yaptı. 
Haliç Kongre Merkezi’nin 
olduğu yer, hayvanların 
kesildiği mezbahaneydi. Her 
türlü sakatatın işlendiği bir 
yerdi orası. Nereye geliyorlar 
buraya, Kültür Bakanımla 
Binali Bey, o akşam orada pazar 
günü yapılacak bir operetle 
ilgili olarak o eseri izlemeye 
geliyorlar ve o eseri izlemeye 
geldiklerinde maalesef bu 
slogan atılmaya başlanıyor. Bu 
slogan atılmaya başlandığı anda 
bile bizim başkan adayımız 
Binali Bey, dönüyor onlara, 
sadece alkışlıyor. Kucaklayan 
kim? Kucaklayan Binali Bey. 
Kucaklanmaya muhtaç olan, 
olduklarını söyleyenler ise 
maalesef orada bu toplumun 
gerilmesine neden olanlar. Fakat 
onlar öyle de yapsalar biz yine 
sabırla bu yola bu şekilde devam 
edeceğiz. Ben diyorum ki benim 
İstanbullu hemşehrilerim zaten 

bu kardeşlerini ta 94’ten tanır. 
Binali Bey’i bütün hizmetleriyle 
tanır. Ulaştırma Bakanlığından 
tanır, Başbakanlığından tanır, 
Meclis Başkanlığından tanır. Biz 
buralardan beri tanınan, bilinen 
insanlarız. Dolayısıyla marifet 
iltifata tabidir; iltifatı olmayan 
marifet zayidir. ‘Sonu iyi olacak’ 
diyorum ben yine de.”

Söz alan öğrencilerin, 
organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği 
geçenlerden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Samed 
Ağırbaş’a teşekkür etmesi 
üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kimdir bu 
Samed. Bir göreyim.” dedi. 
Samed Ağırbaş’ın o anda 
salonda olmaması üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Samed Başkan buraya getirdi 
sizi, ondan sonra kayboldu. İçeri 
mi giremedi yoksa Ramazan 
tatlısı güllaç yemeye filan mı 
gitti?” şeklinde espri yaptı.



66 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir öğrencinin S-400 ve F-35 
meselesi konusundaki sorusuna 
ise şu yanıtı verdi: “Biz S-400 
ile ilgili konuyu bitirdik. Yani 
bizim S-400 konusunda geri 
adım atmak gibi bir şeyimiz 
kesinlikle söz konusu değil. O 
iş bitti ve anlaşmamız temmuz 
itibarıyla S-400’lerin bize 
teslimiydi. Bunu belki de öne 
çekecekler, daha erken alacağız. 
S-400 bir savunma sistemidir. 
Yani taarruz sistemi değildir. 
Size herhangi bir taarruz varsa 
bu taarruzlar karşısında S-400 
hemen devreye girer ve sizi 
savunmaya alır ve güçlü bir 
menzili vardır. Bu noktada 
ödeme planları itibarıyla Rusya 
Federasyonu bize hakikaten 
çok uygun şartlarda vermiştir 
ve S-400’den sonra bir de S-500 
söz konusu. S-500’de de yine 
bir ortak üretim söz konusu 
olacak, S-400’de de bir ortak 
üretim söz konusu olacak. 
Şimdi biz bunu yaparken tabii 
Amerika diyor ki bu diyor, 

‘Sizin bizden alacağınız F-35 
uçaklarına uyumlu değil’. Öyle 
bir şey teknik olarak da söz 
konusu değil. Biz bunun teknik 
çalışmalarını yaptık. Böyle bir 
şey yok.”

NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg’in bu konu 
hakkındaki açıklamalarını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ne dedi? ‘Bir defa 
bununla ilgili biz ortaklarımızın 
veya üyelerimizin herhangi bir 
silahı alırken hangisini alsın, 
hangisini almasın bu konuda 
bizim bir telkinimiz olmaz.’ 
Kaldı ki biz zaten biz üye bir 
ülke olarak neyi alırsak isabetli 
olur, neyi almazsak isabetli 
olmaz bunu bilecek kadar da 
bizim teknik bir tecrübemiz var. 
Generalse bizde de general var. 
Bizim generallerimiz onların 
generallerinden geri değil. 
Nitekim Stoltenberg de bunları 
zaten söyledi ve ben de ikinci bir 
alternatif daha getirdim. Dedim 

ki ‘tamam, biz sizden patriotları 
istedik.’ Ne zaman istedik? Ta 
Obama döneminde istedik. Bize 
Obama ne cevap verdi? Dedi 
ki ‘Kongre müsaade etmiyor.’ 
Sayın Trump, ‘Böyle böyle, bu 
işin önünü kesen Sayın Obama 
oldu ve ‘Kongre müsaade 
etmiyor’ dedi. Peki şimdi sen 
kongreden çıkartabiliyorsan 
sen kongreden çıkart biz patriot 
da alalım. Hem S-400’ümüz 
olsun hem patriotumuz olsun.’ 
Aynı şartlarda bunlar da bize 
hala patriot veremediler. 
F-35’te ise 5 tane F-35’i bizim 
generalimize ve pilotlarımıza 
teslim ettiler. Amerika’da şu 
anda uçaklarımız. Fakat, orada 
da mesela simülatörlerimiz 
falan var. Bu simülatörleri 
falan henüz teslim etmediler. 
Tabii şimdi aparatlar buraya 
gelmedikten sonra bizim burada 
7 milyar dolarlık oraya parça 
üretimimiz var Türkiye’den. Biz 
bunları bir taraftan hazırlıyoruz. 
Bunlar konusunda onların da 
bazı yaklaşımları var. Biraz 
bize naz yapıyorlar, orta 
sahada top çeviriyorlar ama 
bu işin olmayacağı noktasında 
değilim. Er veya geç F-35’leri 
teslim alacağız, aparatlarını da 
teslim alacağız ve S-400’ler de 
ülkemize inşallah girecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir öğrencinin savunma 
sanayi konusunda geçmişte 
yaşananlara dikkati çekip 
Türkiye’nin de ambargo 
uygulayabilecek seviyeye gelip 
gelemeyeceği sorusuna, şu 
cevabı verdi: “Bir defa sene 
74, sene 2019... Biz şimdi 74’te 
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değiliz. 74’te bizim telsizimiz 
bile yoktu. Amerika’nın verdiği 
telsizlerle askerimiz Kıbrıs 
Harekatı’nı yapmıştı ve hemen 
bir susturma tekniğini uyguladı 
malum dostlarımız ve bizim 
orada telsizlerimiz çalışmadı. 
Telsizlerimiz çalışmayınca 
Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 
sonra o bize neyi kazandırdı? 
ASELSAN’ı kazandırdı. 
ASELSAN böyle kuruldu. Kötü 
komşu bizi ev sahibi yaptı. Onu 
geçelim gelelim bu dönemlere. 
Biz terörle mücadelede özellikle 
insansız hava aracı istedik. 
Kimden? Stratejik ortağımızdan. 
Maalesef bize insansız hava 
aracı dahi vermediler. Ben 
kendilerini ziyarette kendilerine 
bunu anlattığım zaman yine 
vermediler. En sonunda Bush 
döneminde, yani Obama’dan 
önce, Bush’la yaptığım 
görüşmede bana ‘48 saatliğine 
size tahsis edebiliriz.’ dedi 
insansız hava aracını. Çünkü 
insansız hava aracını daha 
çok koordinatların tespitinde 
kullanıyoruz. Ondan sonra 
da belirlenen koordinatlara 
uçaklarımız vuruşunu 
yapıyor. SİHA’lar vardı, onu 
zaten kimseye vermiyorlardı. 
İsimlerini vermem gerekmez. 
Bu bizi nereye getirdi? Türkiye 
kendi insansız hava aracını 
üretir noktaya getirdi. Onunla 
kalmadık arkadan SİHA’lar 
yine Türkiye’de üretilir hale 
geldi. İHA’yı ve SİHA’yı Türkiye 
ürettikten sonra bizim terörle 
mücadelemiz katladı ve öyle 
bir noktaya geldik ki biz şu 
anda SİHA’yı, İHA’yı ihraç eder 

hale geldik. Şu anda biz ihraç 
ediyoruz. Hele şimdi bir de daha 
da öteye geçiyoruz SİHA’nın 
balinasını üretiyoruz. Bu felaket 
bir şey. Bu balinanın her iki 
tarafında 1,5 ton ağırlığında 
bombalar yerleşiyor, toplam 
ağırlığı 5 ton, böyle kalkıyor ve 
insansız gereğini yapıyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, iş başına geldiklerinde 
savunma sanayisindeki yerlilik 
oranının yüzde 20’lerde 
olduğunu, şu anda ise yüzde 
68 yerlilik oranına ulaştıklarını 
ifade ederek, şunları söyledi: 
“Dediğim bütün o üretilen 
şeyler de altyapı, gövdeler, 
bunlar, Eskişehir ciddi manada 
merkez oldu, Ankara merkez 
oldu. Şimdi TAI’nin çok önemli 
çalışmaları var, TAI’nin çok 
önemli çalışmaları var ama biz 
bunları yeterli bulmuyoruz. 
Bizim yaptırım uygulama 
noktasına geldiğimizde hangi 
alanda neyin yaptırımını 
uygulayacağımızın hesabını 
çok iyi yapmamız lazım. 
Biliyorsunuz savaşın da bir 
matematiği vardır. Onu da 
iyi uygulamamız lazım. Ona 
göre de adımlarımızı atacağız, 
atıyoruz. Şu anda işte Suriye’de 
bakın bugün yoğun bir şekilde 
gerekli dersleri veriyoruz. Şimdi, 
şimdi, yeni. Vermeye devam 
edeceğiz. Durmak yok. Artık biz 
‘şunu verirler mi, bunu verirler 
mi?’ diye düşünmüyoruz. Niye? 
Elhamdülillah elimizde var 
ama çok daha güçlü olmamız 
lazım. Eğer gücünüz olursa 
karşı taraf ne yapar? Caydırıcılık 
çok önemli. Bu caydırıcılığı 

yapmamız lazım. Bunu 
başarılı şekilde sürdürüyoruz, 
sürdüreceğiz.”

Erdoğan, bir üniversite 
öğrencisinin “Muhalefet 
eksikliği ve yapıcı eleştiri 
yapmaması konusunda ne 
düşünüyorsunuz?” sorusu 
üzerine, “Hepimizi üzüyor” 
diyerek şöyle konuştu: “Batı 
dünyasında diyelim ki iktidar 
bir şey getirdi. Muhalefet enine-
boyuna inceler, hakikaten ülke, 
millet için faydalıysa kalkarlar 
desteklerler. Ama bizde ‘şu 
beyaz’, muhalefet muhalefet 
ya ona ‘siyah’ der. Ya beyaz 
ya, hayır siyah. Muhalefet 
anlayışı bu olursa, bundan ülke, 
millet zarar görür. Muhalefet 
etmek için muhalefet edilmez. 
Ülkeye faydalı olacaksa onu 
delillendir o şekilde getir ortaya 
koy. Anayasa Mahkemesi’ne 
sürekli yasaları götürürlerdi. 
Anayasa Mahkemesi de 
çoğunu iade ederdi. Böyle bir 
şey olmaz ki. Yani yaptığın 
iş doğru olsun, iktidar da 
senden istifade etsin. İktidar 
da senden istifade edemiyor 
çünkü bunun adı muhalefet 
değil. Demokrasilerde hakikaten 
samimi, dürüst muhalefet 
ülkeye güç katar. Samimi 
olmazsa, art niyetli olursa 
bugün olduğu gibi o da kan 
kaybettirir. Temenni ediyorum 
ki bunları inşallah aşarız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sıfır Atık Projesi kapsamına 
sürdürülebilir beslenmeyi de 
ekleyebilir miyiz?” şeklindeki 
soru üzerine, şu yanıtı verdi: 
“Bu konuda biliyorsun bizim 
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hanım sıfır atık konusunda 
Türkiye’de bir çalışmayı 
başlattı ve götürüyor. Bununla 
birlikte de devletin tüm 
kurumlarında sıfır atıkla ilgili 
işin geri dönüşüm noktası dahil 
oraya kadar bu işin üzerine 
gidiyoruz. Nedir? İşte diyelim 
metaller ayrı yerde toplanıyor, 
kağıtlar, organik, inorganik, 
ayrı ayrı yerlerde depolanmak 
suretiyle bundan nasıl istifade 
ederiz bunun üzerine gidiliyor. 
Ki bu 10 yıllardır yapılmayan 
işlerdi. Şimdi buna yeni 
yeni başladık. Eğer bunu iyi 
değerlendirdiğimiz zaman 
mesela organiklerde biz 
kompost gübreyi üretebiliriz. 
Ürettiğimiz kompost gübreyle 
tarımda çok ciddi bir açığı 
kapatırız. Hani diyoruz ya ‘doğal 
ürün’, eğer kompost gübreyle 

tarlalarımızı gübrelersek 
oradan doğal ürün alırız. Ama 
yok azotla ki doğal olmayan 
bu gübreyle kalkar da biz 
oraları gübrelersek bereketi 
fazla - öyle diyorlar- bir defa 
doğal ürün çıkmaz, tamamıyla 
maalesef birçok hastalıkların 
da nesi olur? Üreticisi olur. Şu 
anda bunu çekiyoruz ve bu 
bizi ciddi manada yıpratıyor, 
üzüyor. Belki de yani ad ad, 
yeri gelecek tıp ve sağlık 
dünyası da ne neyi tetikliyor 
bunun adını koyacaklar. Ben 
mesela diyorum ki şu kanser 
hastalıkları vesaire bunların 
menşesine indiğimiz zaman 
işte bu gübreleme dediğimiz 
olayda -doğal gübreleme değil- 
diğerleriyle yapılan gübreleme 
bizim bugün işte bu sağlıksız 
besin, bunlardan dolayı 

maalesef bedelini asrın vebası 
olarak görüyorum bununla 
ödüyoruz.”

“Uluslararası ilişkilerde hızla 
ehemmiyet kazanan Çin ve 
Türkiye’nin durumundan 
bahsedebilir misiniz?” sorusuna 
da cevap veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: “Şimdi 
tabii Çin, şu an dünyadaki 
en önemli üç ülkeden birisi. 
Yani ABD, Çin ve Rusya. Tabii 
ABD’nin son zamanlarda 
Çin Halk Cumhuriyeti’yle bir 
sürtüşmeye girmiş olması, 
Çin’in de bir karşı hücuma 
geçmesine neden oldu. O (Çin) 
da ona (ABD) karşı şimdi bir 
yaptırım uygulamaya başladı. 
Tabii aynı şekilde Rusya’yla olan 
bu karşılıklı ataklar, yaptırımlar 
vesaire. Tabii siyaseten Rusya 
Federasyonu’yla Çin Halk 

Gündem



Haziran ___ Türkiye Bülteni ___ 69

Cumhuriyeti adeta aynı siyasi 
tercihlerde, aynı blokta hareket 
ediyorlar diyebilirim. BM 
Güvenlik Konseyi’nde şu anda 
ABD, İngiltere, Fransa bir blokta 
yer alıyorsa, Çin ile Rusya da 
aynı blokta yer alıyor. Yani 
bu bir yerde de aslında denge 
unsuru olmaları bakımından da 
önem arz ediyor. Bu özellik bir 
yerde BM Güvenlik Konseyi’nde 
yani bizler için önemli. Çünkü 
BM Genel Kurulu, aslında 
kendi içinde ayrı bir güç ama 
BM Güvenlik Konseyi’ne 
tercihte BM’deki 196 ülkenin 
bakıyorsunuz onlar üzerindeki 
tesiri çok da fazla olmuyor. 
Çünkü 5 artı 15 geçici üye ve 
bu geçici üyelerin zaten daimî 
üyeler üzerinde bir tesiri yok. 
El kaldırıyorlar, indiriyorlar. 
Kaldırsa ne olur, kaldırmasa ne 
olur? Sadece bir marka, ‘Geçici 
Üye’ bu kadar. Her şey o beş 
tane üyenin ve bir tane üyesinin 
dudağı arasında. Onun için de 
işte ‘Dünya beş’ten büyüktür’ 
diyorum. Benim tezim de bu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu görüşün yaygınlaşması 
gerektiğini vurgulayarak, kimi 
ülke liderleriyle yaptığı ikili 
görüşmelerde “Dünya beş’ten 
büyüktür” söylemine kimsenin 
itiraz etmediğini “ama” 
diyerek şerh koyduklarını bu 
“ama” kelimesinin tehlikeli 
olduğunu ve bundan kurtulmak 
gerektiğini söyledi.

“Biz iddiamızın arkasında 
dursak, iddiamızı hep birlikte 
tam manasıyla savunsak 
zaten dünya bu kadar zulme 
rıza göstermez” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “İşte dünyada 
nerede nelerin olduğunu 
görüyorsunuz. Bakın şimdi 
Suriye’de olanlar, İdlib’te 
olanlar... Yüzlerce, binlerce 
kişi ölüyor. Şu anda 3 milyon 
600 bin Suriyeli bizde duruyor 
ve maalesef ana muhalefetin 
başındaki zat ne diyor, ‘ben 
bunları kovarım.’ Çıkıyor 
işte bir belediye başkanı, 
onlardan ‘ben bunları 
burada yedirmem, içirmem, 
doyurmam, gönderirim.’ Ya 
Allah göstermesin aynı şey 
bizim başımıza gelmiş olsa, 
öyle mi? Biz varil bombalarıyla 
bombalansak, herkes bize 
kapısını kapasa halimiz nice 
olur? Bu insanlar keyfine buraya 
gelmemiş ki? Şimdi biz hayvan 
haklarını konuşuyoruz değil mi? 
Hayvan haklarını konuşurken, 
insan haklarını niye 
konuşmuyoruz? Dünyada İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi 
var ama İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine acaba dünya 
devletlerinin kaç tanesi sahip 
çıkıyor? Kaç tanesi saygı 
duyuyor? Şimdi 4 milyona 
yakın insan bizim ülkemizde 
mülteci. Şimdi bizi gördükleri 
zaman ‘siz ne kadar güzel 
şeyler yapıyorsunuz, sizi tebrik 
etmek lazım.’ Tamam da bize 
verdiğiniz sözler var, önce onları 
yerine getirin. Avrupa Birliği 
olarak bize diyorsunuz ki, 3 artı 
3 milyar avro biz size ilk etapta 
göndereceğiz, size bu konuda 
yardımcı olacağız... Tamam 
da biz şimdiye kadar 36 milyar 
dolar harcadık. Nerede sizin 

vereceğiniz o paralar? Dürüst 
değiller dürüst. Bu Avrupa 
Birliği, bu Batı dürüst değil. Bu 
millet başka.”

Bazı belediyelerin iş 
yerlerindeki Arapça tabelaları 
kaldırma konusuna da değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Diyor ki 
‘ben bu Arapça harflerini 
burada görmeyeceğim.’ Ya bu 
terbiyesizlik ya. Senin görmek 
istemediğin Arap harfleri, şu 
anda uluslararası literatürde, 
BM’de konuşma dili olarak 
kullanılıyor be cahil. Ama biz şu 
anda orada konuşma dili olarak 
kullanılmıyoruz. Basarsan 
parayı sen de kullanılırsın. 
Basmazsan parayı seni kimse 
kale almıyor. Ama Arapça şu 
anda uluslararası literatürde 
yerini almış. Sen bakkal 
dükkânın üzerinde o tabelayı 
kaldırsan ne olur, kaldırmazsan 
ne olur? Önemli olan insanlık, 
insanlık... İnsani olarak bu 
insanlara biz ne yapıyoruz? Yani 
bir tane o Ege’de, Akdeniz’de 
o yavrular kurtarıldığı zaman 
bunun Allah katında olan 
karşılığı nedir, ne değildir? Biz 
buna bakacağız. Onun için 
de biz yaradılanı Yaradan’dan 
dolayı seveceğiz. Acaba biz 
ne kadar mazlumun yanında 
yer aldık, mağduru kurtardık 
ona bakacağız. Çünkü hesap 
gününde hesabımızı biz bunla 
vereceğiz. Onun için darda 
kalanın yanında olacağız. Bu 
benim vatandaşım da olsa, aynı 
şekilde bize sığınanlar da olsa 
kapımızı kapamayacağız. Bizim 
medeniyetimizde iki kavram 
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çok önemli. Bunun bir tanesi 
ensardır, bir tanesi muhacirdir. 
Benim peygamberim bile 
muhacirdir biliyorsunuz. 
Medine ensardır. Biz böyle 
bir medeniyet ve kültürden 
geliyoruz. Ana muhalefetin 
başındaki zat böyle demiş 
bu bizi bağlamaz. Ama Türk 
milletinin tarihinde, İslam 
ümmetinin tarihinde bu var. 
Onlarınkinde bu yok. Onun için 
biz bildiğimizi yapmaya devam 
edeceğiz. Neticesi de bunun çok 
çok güzel olacak.” diye konuştu.

Beyin göçünün azaltılması 
konusunda yapılacaklara ilişkin 
bir soru üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ben şimdi şaşırdım. 
Çünkü sizin söylediğiniz belki 
10-15 sene önce olabilirdi ama 
şu anda Batı’nın ilmini alma 
noktasında bizim taleplerimiz, 
tekliflerimiz vardır ama 
beyin göçü noktasında göç 
minimize olmuştur. Şimdi tam 
aksine geri göç başlamıştır. 
Biz bu geri göçü de gerek 
üniversitelerimizde gerekse 
sağlıkta hastanelerimizde 
bunları almaya başladık. 
Bunları aldığımız içindir ki 
şu anda Avrupa’dan bizim 
hastanelerimize gelen hastalar 
var. İskandinav ülkelerinden, 
Hollanda’dan, bize şu anda 
hasta geliyor. Niye? Çünkü 
gerek hastanelerimizin kalitesi 
gerek doktorlarımızın nitelikleri 
sebebiyle bir dönüş, burada 
kalite var, dolayısıyla hastalar 
da buraya geliyor. Hamdolsun 
sağlık turizminde faaliyetimiz 
her geçen gün artıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devletin yurt dışına kariyer için 
öğrenci gönderdiğine değinerek, 
“Bunu da yapmalıyız çünkü 
dünya ile birçok konuda entegre 
olmamız lazım. Mesela ileri 
teknolojide biz dünya ile belli 
ülkelerle entegre oluyoruz. 
S-400’de ortak üretim için 
100 mühendisimizi oraya 
gönderdik, ortak üretim 
yapacağız. Nükleer enerjiyle 
ilgili biz yüzlerce mühendisimizi 
Rusya’ya gönderdik. Çünkü 
nükleer enerjiyi ülkemizde 
aktif hale getireceğiz. Aynı şeyi 
Avrupa’yla olsa Avrupa’yla 
yapıyoruz, Amerika’yla olsa 
Amerika’yla yapıyoruz. Çünkü 
artık insanlığın bu alanlardaki 
ortak çalışma zemini gelişmekte 
ve genişliyor.” diye konuştu.

Sosyologların istihdamına 
yönelik bir soruya 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sosyolog çok çok önemli. 
Yönetimde, yöneticilerin de 
ihtiyacı var ama eğitimde de çok 
çok önemli bir alan.” karşılığını 
verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bedelli askerlik konusundaki bir 
soru üzerine, “31 bin lira... Bu 
aslında oradaki askerlik süresi 
içerisinde 6 aylığa muadil bir 
rakam. Ayda 5 bin küsur alıyor 
ve onu 6 ile çarp. O 6 aya muadil 
bir rakam. Dolayısıyla alacağı 
maaş karşılığı yapacağı bir 
ödemedir.” dedi.

Boğaz’da denizin altından 
geçecek olan 3 katlı projeyle 
ilgili çalışmaların hazır 
olduğunu, projenin ihalesini 
yapıp uygulamaya sokacaklarını 

belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Kanal İstanbul, aynı kararlılıkla 
devam ediyor. Bazı ülkelerin 
ve firmaların şu anda ona da 
talepleri var. Bu taleplerle 
birlikte Kanal İstanbul’u devreye 
sokacağız. Onda da geri adım 
atmak gibi bir şey söz konusu 
değil. Çünkü Kanal İstanbul’u o 
kadar önemsiyoruz ki dünyanın 
en saygın projelerinden biri 
olarak görüyoruz. Orada da 
çift şehir planlıyoruz. Çift 
şehirden kastım, Karadeniz’le 
Marmara’yı ayıracağı için 
orada her iki tarafta muhteşem 
şehirler oluşturacağız. Bunlara 
sıfırdan başlanacağı için proje 
de ihtişamıyla bir farklılık ortaya 
koyacak. Bu farklılığıyla beraber 
Kanal İstanbul kendinden 
bahsettirecek. Süveyş Kanalı’nı, 
Panama Kanalı’nı dünyada 
herkes bilir. Şimdi İstanbul, 
İstanbul Boğazı’yla bir de 
Kanal İstanbul’uyla Çanakkale 
Boğazı’yla olduğu gibi dünyada 
farklı bir yere oturmuş olacak. 
Onunla ilgili bazı görüşmeler şu 
anda yapılıyor, dünyadan bazı 
firmaların katılma talepleri var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Marmaray’ın CHP’nin 
karşı çıkışları nedeniyle 
belirlenenden geç açıldığını 
ifade ederek, şu bilgileri verdi: 
“29 Ekim 2013’te açılışını 
yaptık. O günden bugüne kadar 
Marmaray’dan 341 milyon 432 
bin yolcu taşındı. Osmangazi 
Köprüsü Temmuz 2016’da 
trafiğe açıldı. Bugüne kadar 22 
milyona yakın araç Osmangazi 
Köprüsü’nden geçti. Yavuz 

Gündem
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Sultan Selim Köprüsü, 26 
Ağustos 2016’da açıldı ve şu 
ana kadar oradan da 41 milyon 
araç geçti. Avrasya Tüneli, 19 
Aralık 2016’da açıldı. Bugüne 
kadar oradan da 40 milyon 
araç geçiş yaptı. İstanbul 
Havalimanı, nisan ayında iç 
hatlarda 6 bin 581, dış hatlarda 
20 bin 281 olmak üzere 26 bin 
862 uçak iniş kalkış yaptı. Yolcu 
trafiği iç hatlarda 1 milyon 7 
bin, dış hatlarda 3 milyon 405 
bin olmak üzere toplamda 4 
milyon 412 bin olarak İstanbul 
Havalimanı’ndan gidiş geliş 
gerçekleşti. Atatürk Havalimanı 
millet parkı haline geliyor. 
Şu andaki mevcut binaları 
fuara dönüştüğü zaman hem 
millet parkı hem fuar olacak 
bir de uluslararası uçuşlarda 
iş adamlarının geleceği bir 
bölümünü şu anda ona ayırmış 
olacağız. Şehir içinde bir 
havalimanı bulunmuş olsun. 
İstanbul Havalimanı, Sabiha 
Gökçen, bir üçüncüsü de 
burası.”

“Ülkemizdeki patronlar, 
neden ülkemize destek olmak 
yerine, köstek oluyorlar. Aynı 
gemide değil miyiz? Boşnak 
olarak Türklerden birlik 
olmayı öğrendik. Neden böyle 
davranıyorlar?” sorusuna 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Maalesef bu dediğiniz 
tipler, burjuvazi sınıfı yerli 
olamadılar, milli olamadılar. 
Bu milletin ekmeğini yediler. 
Bu millete, hala ekmeğini 
yedikleri halde ne yazık ki 
bazıları ihanet etmeye devam 
ediyorlar. Geçenlerde bir 

toplantıda söylemek zorunda 
kaldım. Çünkü ben bu milletin 
değerlerine saygısızlık yapana 
‘eyvallah’ diyemem. Çünkü 
kalkıp da Hans’ın, George’un 
ağzıyla konuşanlara haddini 
bildirmek gerekir.” cevabını 
verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstihdamı konuşuyor... Sen 
bu kadar zenginsin. Ne olur 
fabrikana, 50 kişi daha, 25 kişi 
daha fazla alsan ölür müsün, 
biter misin? Yapmazlar. Onlar 
öyle yapmasa da biz, yapanı 
bulacağız. Onlarla bu yolda 
yürüyeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin bu yıl istihdamda 
2,5 milyon artış hedeflediğini 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’deki tüm 
oda ve borsalarla Ankara’da 
görüştüklerini ve istihdam 
konusunda söz aldıklarını 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Bakıyorsun bir tane bu tür 
birisi çıkıyor, diyor ki; ‘Sen 
iktidarın yardımcısı mısın 
veya sen orada bakan mısın?’ 
gibi laflar ediyorlar. İktidar 
ne istiyor? İşsiz insanlara iş. 
Bu gemi hepimizin değil mi? 
Burada beraber değil miyiz? 
Batarsa beraber batmayacak 
mıyız? 3,5,10, 20 kişi fazla al 
yanına. Krediye sıkıştığın zaman 
bizden yardım istiyorsun, 
destek istiyorsun. İşçi ve işsizle 
bu noktada münasebeti kurmak 
gerektiği zaman niçin orada 
devreye girmiyorsun. Ben 
bütün sivil toplum kuruluşları 
ile çalışırım, onlardan gerekli 

desteği isterim, bu da benim 
görevimdir. Vermeyenler 
yoluna, verenlerle de biz 
yolumuza devam ederiz. Bunu 
da yaparız, yapacağız, buna 
mecburuz.”

Öğrencilere başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
yolda asla ümitsiz olmayın. 
Dışarıya kariyer için gitme 
konusunda, başarılı olanlara her 
zaman yardımcı olmak bizim 
görevimizdir. Batı’da herhangi 
bir kariyer yapma, bizim için 
kayıp değildir, kazançtır.” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un, “Alınız 
ilmini garbın alınız sanatını / 
Veriniz hem de mesainize son 
süratini” dizelerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 
bunu yapacağız. Batı’ya gidip, 
Batı’da kaybolmayacağız. 
Oranın ilmini alıp, ülkemize 
döneceğiz. Yapmamız gereken 
bu.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yerel seçimlere 5 hafta 
kaldığını anımsatarak, “5 
hafta sonra İstanbulumuzun 
kaderini, farklı bir şekilde 
çizelim. Zenginleştirelim, 
birlik, beraberlik, dayanışma 
içinde inşallah İstanbulumuzu 
geleceğe taşıyalım.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
mezunu müzisyen Pınar 
Süer’in Neşet Ertaş’ın Gönül 
Dağı eserini seslendirdiği 
program, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın gençlerle özçekim 
yapmasıyla sona erdi.
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“Siyaset İnsan Kazanma 
Sanatıdır”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti milletvekilleriyle iftar 
programında bir araya geldi.

Konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak 
başlayan ve katılımcıların 
Ramazan-ı Şerîf’lerini 
tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ramazan boyunca 
tuttuğumuz oruçların, 
eda ettiğimiz ibadetlerin, 

yaptığımız hayırların Rabb’im 
katında kabul olmasını 
diliyorum. Bayrama da ondan 
sonraki günlere de ülke ve 
millet olarak hep birlikte huzur, 
güven, sağlık, afiyet içerisinde 
girmemizi Rabb’imden niyaz 
ediyorum.” diye konuştu.

Milletvekillerinin bir yandan 
Meclis çalışmalarını diğer 
yandan parti programlarını 
ve seçim bölgelerindeki 
faaliyetlerini büyük bir 

gayretle, fedakarlıkla 
sürdürdüğünü bildiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önlerinde 23 Haziran’da 
İstanbul Büyükşehir, 2 
Haziran’da Artvin’in Yusufeli, 
Denizli’nin Honaz ve 
Kırıkkale’nin Keskin ilçeleriyle, 
Adıyaman’ın Besni ilçesine 
bağlı Kesmetepe beldesinde 
tekrarlanacak belediye 
başkanlığı seçimleri olduğunu 
hatırlattı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
seçimleri de ihmal etmemeli, 
her birinin üzerinde ayrı ayrı 
önemle durmalıyız. Meclis’in 
de gündemi oldukça yoğun, 
gerek komisyonların gerek 
Genel Kurulun gündeminde 
ilgili kesimlerin sabırsızlıkla 
takip ettiği düzenlemeler 
bulunuyor. Tabii milletimiz 
bizden her alanda hizmetler, 
icraatlar, reformlar bekliyor. 
İnşallah bunların hepsini 
de birlikte hayata geçirecek, 
partimizin kurulduğu günden 
beri hep yanımızda olan 
milletimize vefa borcumuzu 
ödeyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Genel Merkez ile Meclis 
Grubu arasındaki ahenk 
ne kadar iyi olursa, 

yaptıkları işlerin veriminin 
o derece artacağını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “AK 
Parti bir kadro partisi olarak 
kurulmuş, bugüne kadar 
kazandığı başarılara da hep 
istişareyle, ekip çalışmasıyla, 
dayanışmayla ulaşmıştır. 
Bundan sonraki başarılarımızın 
yolu da işte bu birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
güçlendirmekten geçiyor. 24 
Haziran Genel Seçimleri’nde 
elde ettiğimiz neticelerin 
enine boyuna sorgulamasını 
yapma imkânı bulamadan 
mahalli seçimlere girmek 
zorunda kaldık. Milletvekilliği 
seçiminde yeterli başarıyı elde 
edemediğimiz yerlerin çoğunda 
belediye başkanlığı seçiminde 

de sıkıntılar yaşadık. Demek ki 
ortada üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken sorunlar 
var. Bunların hiçbirini de 
gözden kaçırıyor değiliz.”

Tüm şehirlerle ilgili 
değerlendirmelerini 
yaptıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Siyaset insan kazanma 
sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı 
hiçbir kardeşimizi kırmadan, 
kenara koymadan, vefasızlık 
etmeden sürekli yeni insanlar 
kazanarak önümüzdeki 
döneme hazırlanacağız, 
velev ki bizim gönlümüzü, 
kalbimizi kırsalar da. Bu 
konuda en büyük desteği 
doğrusu sizlerden bekliyorum. 
AK Parti ve Türk siyasetini 
yeni vizyonlarla, yeni 
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projelerle, yeni isimlerle hep 
birlikte zenginleştireceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki kısa vadeli en 
önemli işlerinin yenilenme 
kararı verilen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimleri olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Her şeyden 
önce bu seçimlerin niçin 
yenilendiğini milletimize çok 
iyi anlatmamız gerekiyor. 
Seçim kanununda geçtiğimiz 
yılın mart ayında yapılan bir 
değişiklikle sandık kurulu 
başkanı ve bir üyesinin kamu 
görevlisi yani memur olması 
şartı getirilmiştir. 24 Haziran 
2018 seçimlerinde kanunun 
bu hükmüne aykırı herhangi 
bir işlem yapılıp yapılmadığını 
bilmiyoruz çünkü ilçe seçim 
kurulları sandık kurulu 
memur üyelerinin listelerini 
partilere vermiyordu. 31 Mart 
seçimlerinde büyükşehir 
seçimleri konusundaki 
usulsüzlükleri, eksikleri, 
hataları araştırırken sandık 
kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı 
da tespit ettik, bu bizim için bir 
fırsat oldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
31 Mart seçimlerindeki tek 
sorunun 62 bin sandık kurulu 
üyesinden 20 bine yakınının 
usulsüz atanması olmadığına 
dikkati çekerek, şunları 
söyledi: “Çok ciddi yolsuzluklar 
yapıldı. Ayrıca oy sayım ve 
döküm cetvellerine ilişkin de 
çok ciddi yanlışlar belirledik. 
Mesela oy sayım ve döküm 
cetvellerinden 5 bin 388’i 

mühürsüz, 694’ü imzasız iken 
214’ü tamamen boştur, 498’i de 
eksik doldurulmuştur. Yine bu 
cetvellerden 919’unda rakam 
belirtilmemiştir. Bin 135’inde 
de sayı eksikliği bulunduğu 
görülmüştür. Yüksek Seçim 
Kurulu partimizin yaptığı itiraz 
üzerine kanuna aykırı sandık 
kurulunu üyesi atanan 22 
sandıktaki oy sayım ve döküm 
cetvellerinin kayıp olduğunu ve 
sisteme boş olarak işlendiğini 
de tespit etmiştir. Yine Yüksek 
Seçim Kurulu, kanuna aykırı 
sandık kurulu üyelerinin görev 
yaptığı 101 sandıktaki oy sayım 
döküm cetvellerinin imzasız, 
mühürsüz ve yazıları eksik 
olarak sisteme işlendiğini 
belirlemiştir.”

Böylece kanuna aykırı her 
iki işlemin birden gerçekleştiği 
toplamda 42 bin oya tekabül 
eden 123 sandığın ortaya 
çıkarıldığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Esasen bize 
göre rakam çok daha büyüktür 
ama Yüksek Seçim Kurulunun 
resmen kayıt altına aldığı rakam 
budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin 
oyun akıbetinin tespiti mümkün 
olamayacağı için aradaki farkın 
13 binlere düşmüş olmasını da 
göz önüne alan Yüksek Seçim 
Kurulu haklı olarak seçimin 
yenilenmesi kararını vermiştir. 
Görüldüğü gibi Yüksek Seçim 
Kurulunun kararı sadece sandık 
kurulu üyelerinin usulüne 
uygun atanmamış olmasına 
dayanmıyor. Kurul kararını 
verirken hem bu durumu 
hem de oy sayım döküm 

cetvellerindeki usulsüzlükleri 
gözeterek her ikisinin birden 
çakıştığı sandıkları dikkate 
almıştır.”

Yüksek Seçim Kurulunun 
AK Parti’nin Büyükçekmece 
ve MHP’nin de Maltepe 
ilçe belediye başkanlığı 
seçimlerine yönelik yaptığı 
itirazı reddettiğini anımsatan 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Her iki 
belediye başkanlığını da 
CHP’nin kazanmış olmasına 
rağmen biz bu kararı saygıyla 
karşıladık. Kars’ı reddetmiştir, 
Iğdır’ı reddetmiştir. Buna 
karşı böyle her taraf ayağa 
kaldırılmış mıdır? Hayır. 
Seçimin yenilenmesi kararını 

itibarsızlaştırmak isteyenler 
ısrarla şunu söylüyor, ‘aynı 
zarfa 4 farklı oy konduğu halde 
nasıl olur da sadece büyükşehir 
seçimleri yenilenir.’

Aslında Yüksek Seçim 
Kurulu bunun da cevabını 
veriyor ama bunu sadece 
dinlemek isteyenler duyuyor. 
Sandık kurulu üyeleri ve oy 

sayım döküm cetvelindeki 
hataların birlikte yaşandığı 
123 sandık, İstanbul’un 26 ayrı 
ilçesine aittir. Bu sandıklardaki 
sorunlu oyların ilçe belediye 
başkanlığına dağılımına 
bakıldığında büyükşehirde 
olduğu gibi seçim sonucunu 
değiştirecek bir tablo ortaya 
çıkmıyor. Bir başka ifadeyle 
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26 ilçenin her birinde ilçe 
belediye başkanlığında 
sonucu değiştirmeyen oylar 
büyükşehirde toplandığında 
seçimin neticesini tersine 
çevirebiliyor.”

AK Parti olarak tüm itiraz 
sürecini İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı oylarında 
gördükleri sorunlar üzerinden 
devam ettirdiklerini ve 
neticeye ulaştıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Benzer bir yolu takip 
ettiğimiz Büyükçekmece’de 
mücadelemiz ise olumsuz 
sonuçlandı. Böyle oldu 
diye tüm Türkiye’yi, 
tüm dünyayı ayağa mı 
kaldıracağız? Büyükşehir’de 
seçimin yenilenmesini 
gerektirecek delillere ulaşan 
Yüksek Seçim Kurulu, 
Büyükçekmece’de böyle 
bir sonuç çıkartamamıştır. 
Hukuka saygının gereği olarak, 
bu kararı gerekirse eleştiririz 
ama ‘Şeriatın kestiği parmak 
acımaz’ diyerek sonucuna 
teslim oluruz. Nitekim de öyle 
yaptık, herkesi de bu yola davet 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Gerek medyada gerek sokakta 
ve gerekse de evlerde hala 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının itirazının sağlıklı 
şekilde anlaşılmadığına 
değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Bir 
zarfa konulan dört oydan biri 
ile ilgili seçim yenilenmesi 
kararının nasıl ve ne için 
verildiğini izah etmeden onun 
devamını getiremeyiz. Nitekim 
karşı taraf da en çok bunun 

üzerine gidiyor. İlçeler bazında 
tek tek anlam taşımayan, 
sonuca etki etmeyen oyların 
Büyükşehir toplamında nasıl 
bir etkiye sahip olduğunu 
ısrarla milletimizin gözünden 
kaçırmaya çalışıyorlar. 
Hakikatlerin er veya geç ortaya 
çıkmak gibi bir huyu vardır. 
İstanbul seçimleriyle ilgili 
hakikatler işte şimdi ortaya 
çıkmıştır. Yeter ki biz bunu 
milletimize en doğru şekilde 
anlatabilelim. Unutmayınız, en 
etkili anlatma yöntemi de yüz 
yüze yapılandır. Tabii, 31 Mart 
seçimlerinden alacağımız tek 
ders bu değildir.”

Sandıklara sahip çıkma 
konusundaki en küçük bir 
zafiyetin nasıl sonuçlara yol 
açacağının görüldüğünü 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Aynı şekilde seçim 
çalışmalarında sergilenen 
dağınıklığın, yapılan 
yanlışların, bencilliklerin, 
tembelliklerin, içe dönük 
mücadele anlayışının bizi 
nerelere getirdiğini de hep 
birlikte gördük.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları dile getirdi: “Açık 
konuşuyorum, AK Parti’yi 
milletin partisi değil de kendi 
heva ve heveslerinin aracı gibi 
görenlerin bu çatı altında yeri 
yoktur. Gerek 24 Haziran’daki 
milletvekilli gerek 31 Mart’taki 
belediye başkanlığı seçimleri 
bu bakımdan bize çok kıymetli 
dersler vermiş, çok önemli 
fotoğraflar göstermiştir. Türk 
milletinin tarihinin en kritik 
mücadelelerinden birini 

verdiği dönemde, partimizi 
zayıf düşürme pahasına kendi 
ajandalarını öne çıkaranlara 
izin vermeyeceğiz.”

İslam dünyası ve dünyadaki 
tüm mazlum ve mağdurlar 
kalplerini Türkiye’ye 
çevirmişken kimsenin kendi 
hırsı uğruna bu büyük davayı 
sekteye uğratmasına rıza 
göstermeyecekleri uyarısında 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Unutmayın, şu 
anda herkes 31 Mart’ı izlediği 
gibi şimdi de 23 Haziran’ı 
takip ediyor, dünyada, 
‘Acaba Türkiye’de ne olacak, 
İstanbul’da ne olacak?’ Kendi 
ailemiz, arkadaşlarımız, 
dostlarımız dahil hiç kimsenin 
hatırı için böyle bir vebalin 
altına giremeyiz. Aksi takdirde 
bunun hesabını Allah da sorar, 
millet de sorar, ümmet de 
sorar. Türkiye’de hiçbir seçimin 
sıradan seçim olmadığını, 
tüm dünyanın gözünün 
üzerimizde olduğunu fark 
etmeyen herhalde yoktur. Bir 
belediye başkanlığı seçimi için 
Avrupa’sından Amerika’sına 
herkes seferber olursa bunun 
arkasında başka şeyler aramak 
herhalde hakkımızdır.

Niçin Avrupa, niçin 
Amerika İstanbul seçimiyle 
bu kadar ilgileniyor da 
Amerika’da 3 milyon az oy 
almasına rağmen Trump’ın 
seçilmesiyle ilgilenmiyor? 
Veya Avustralya’da 2 yıl sonra 
cumhurbaşkanlığı seçimi iptal 
ediliyor da ne için bununla 
ilgilenmiyorlar? Belçika’da 



Haziran ___ Türkiye Bülteni ___ 77

yine aynı şekilde bir seçim 
iptali yapılıyor. Niçin Belçika 
ile kimse ilgilenmiyor? Ne 
ülkemden ne Avrupa’dan 
böyle bir ilgilenmeyi 
duydunuz mu? Yok, İstanbul 
ile hepsi ilgileniyor. Neden? 
Seçimi kazandığı halde oyları 
çalınan AK Parti. Burada 
cevap çok basit, oyları 
çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar 
var, diğer tarafta milli iradeye 
sahip çıkanlar var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşte şimdi bu mücadeleyi 
bu seçimde böyle vereceğiz. 
Bir tarafta oy çalanlar var, 
bir tarafta milli iradeye sahip 
çıkanlar var. Bunu şimdi 
gerçekleştireceğiz. Üstelik 
bu çevrelerin hiçbiri gerçekte 
ne olduğunu merak bile 
etmiyor. Sadece bize çelme 
takmak için fırsat bulmuş 
olmanın hırsıyla saldırıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir 
seçimlerine de bu anlayışla 
bakmaları gerektiğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları dile getirdi: 
“Siyasette kazanmak da var, 
kaybetmek de. Kazanırsak 
İstanbul’a ve onun en önemli 
temsilcisi olduğu kadim 
medeniyetimize en güzel 
hizmetleri yapmanın gayreti 
içinde olacağız. Kaybedersek 
2023’e kadar olan dönemi 
ülkemize ve şehirlerimize en 
güzel hizmetleri kazandırarak 
bir sonraki seçimde yeniden 
milletimizin gönlüne daha 
güçlü şekilde girmenin 
mücadelesini vereceğiz. 

Bunun için seçim tarihine 
kadar geçecek her günü 
dolu dolu değerlendireceğiz. 
Sizlerden, Meclis çalışmalarına 
ara verene kadar genel kurul 
günleri Ankara’da, diğer günler 
İstanbul’da çalışmalarınızı 
yürütmenizi istiyorum.

Burada özellikle İstanbul’daki 
karargahla irtibat halinde bunu 
yürütmenizin faydasını ifade 
etmek istiyorum çünkü tüm 
milletvekili arkadaşlarımın 
İstanbul’da karşılıkları var. 
İstanbul, 81 vilayetimizin 
temsilcisinin olduğu bir şehir. 
Hele hele ilk 22 sıra yoğun 
nüfusları olan bir demografik 
yapıdır. 22 vilayet bayağı 
yüksek.”

Milletvekillerine 
İstanbul’daki hemşehri 
dernekleriyle sık sık 
buluşmaları gerektiğini 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, seçimi kendi 
lehlerine çevirmek için çok 

çalışacaklarını dile getirdi.
“Bayram tatiliyle birlikte 

tamamen İstanbul’a 
yoğunlaşacaksınız. Memleket 
değil, İstanbul. Memleketine 
gitmek isteyenlere de hayır, 
bu seçimde memleket yok. 
Bayramı burada kutlayacağız.” 
ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti Genel Merkezi ve 
Meclis grubunun çalışmaların 
planlamasını birlikte 
yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bununla birlikte her bir 
milletvekilinin kimseden 
yönlendirme beklemeden 
İstanbul’da nerede bir 
hemşehrisi, nerede eşi, 
dostu, arkadaşı ve nazının 
geçeceği birileri varsa tek tek 
hepsini arayıp destek istemesi 
gerektiğini belirterek, gayret 
gösteren ve emek veren tüm 
milletvekillerine şükranlarını 
sundu.
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“Muhtarlarımız 
Sandığın Ne Anlama 
Geldiğini Çok İyi Bilir”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde İçişleri Bakanlığı 
ve İstanbul Valiliği’nin 
desteğiyle Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
İstanbul Muhtarları 
Buluşması’nda katılımcılara 

hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün İstanbul’un 39 ilçesinin 
tamamından muhtarlarla bir 
araya geldiklerini belirterek, 
31 Mart seçimlerinde tekrar 
seçilen ve ilk defa göreve gelen 
tüm muhtarları tebrik etti.

Muhtarlar toplantısının 
50’ncisini sadece İstanbul 
muhtarlarıyla yapmak 
istediklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çünkü milletin evinde, 
Külliye’de sürekli muhtarlarla 
buluştuklarını, buluşmaya 
devam ettiklerini ve bundan 
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sonra da edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

iftar programına katılanların 
Ramazan’larını tebrik ederek, 
“Bizim gözümüzde muhtar, 
mahallesindeki her bir hanenin 
sevincini de hüznünü de 
eksiğini de en iyi şekilde 
bilmesi gereken kişidir.” dedi.

Muhtarlıkların büyüklükleri 
çok farklı olduğu için 
büyükşehirler başta olmak 
üzere, bazı yerlerde bir kişinin 
tüm mahalleyi kucaklamasının 
mümkün olmayabildiğini, aynı 
şekilde çok küçük mahallelere 
de rastlanabildiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
esasen kırsal için ayrı, 
büyükşehirler için ayrı olacak 
şekilde mahallelerin fiziki 
büyüklük ve nüfus esasına 
göre gözden geçirilmesinde 
fayda gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
etkin şekilde yönetilebilir 
mahalle birimlerinin muhtarlar 
vasıtasıyla millete verilecek 
hizmetlerin hızını ve kalitesini 
yükselteceğini vurgulayarak, 
şöyle devam etti: “Aynı şekilde, 
muhtarlık seçimlerinin de 
belediye başkanlığı ve belediye 
meclis üyeliği seçimlerinden 
ayrılmasında yarar var. 
Muhtarlık seçimlerinin, 
belediye başkanlığı 
seçimlerinden önce veya sonra 
yapılması, her iki seçimin 
de daha sağlıklı yürümesini 
temin edecektir. Biliyorsunuz, 
muhtarlıklarımızı hem 
yönetim sistemi içindeki yerine 
hem de özlük hakları itibarıyla 
bugünkü konumlarına biz 

getirdik. Özlük haklarının 
yanında ‘silah’ dediniz silah 
da verdik, hem de geri iade 
edilmemek üzere. İçişleri 
Bakanlığımız bünyesinde bir 
Muhtarlar Daire Başkanlığı 
ve Muhtarlık Bilgi Sistemi’ni 
de biz kurduk. Daha önce 
böyle bir şey yoktu. Bu 
nedir biliyor musunuz? Bu, 
muhtarlık müessesesine 
verdiğimiz önemin bir 
ifadesidir. Valilerimize, 
kaymakamlarımıza ve 
belediye başkanlarımıza, 
muhtarlarımızla yakından 
ilgilenmeleri konusunda kesin 
talimatlarımız var. İnşallah 
önümüzdeki dönemde sizlerle 
el, gönül, fikir birliği içinde 
mahallelerimize ve ülkemize 
çok daha büyük hizmetlere 
beraberce imza atacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yüksek Seçim Kurulu’nun 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimlerinin 
yenilenmesine karar vermesi, 
hiç şüphesiz sizlerin de en 
önemli gündem maddesidir.” 
diyerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu konuda 
kafaların hala net olmadığını 
görüyorum. Bunun için 
seçimlerin yenilenmesi 
kararının niçin verildiğini 
bir kez de sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Seçim kanununda 
geçtiğimiz yılın mart ayında 
yapılan bir değişiklikle, 
sandık kurulu başkanı ve bir 
üyesinin kamu görevlisi veya 
diğer adıyla memur olması 
şartı getirilmiştir. Dikkat 
edin memur. Yani herhangi 

bir işçi, sözleşmeli veya fark 
etmez, sandık kuruluna 
başkan olamaz veya ikinci 
bir üye olamaz. Niye? Çünkü 
memur olması şart. Yani 
657 sayılı kanun, bununla 
memur. Bu hüküm ilk olarak 
24 Haziran 2018 seçimlerinde 
uygulandı. İlk seçim kurulları, 
sandık kurulu memur 
üyelerinin listelerini partilere 
vermediği için, 24 Haziran 
2018 seçimlerinde bu kuralın 
ne derece uygulandığını 
bilmiyoruz. Biz bu konudaki 
sorunu, 31 Mart seçimlerinde, 
büyükşehir seçimlerinde 
aradaki farkın sürekli azalması 
sebebiyle, seçimin tüm 
aşamalarını mercek altına 
alınca tespit ettik. İnceleme 
ve araştırmalarımız sırasında 
sadece sandık kurulu 
üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü 
belirlemekle kalmadık, kasıtlı 
veya sehven yapılmış daha pek 
çok yanlışı da ortaya çıkardık.”

31 Mart seçimlerinde hem 
sandık kurulu üyelerinin 
atanması hem de oy sayım ve 
döküm cetvelleri konusunda 
çok ciddi hatalı işlemlerinin 
olduğunu belgeleriyle Yüksek 
Seçim Kurulu’na bildirdiklerine 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şu rakamlara 
özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum. İstanbul’daki 
yaklaşık 62 bin sandık kurulu 
üyesinden 20 bine yakını 
kanuna aykırı atanmıştır. Oy 
sayım ve döküm cetvellerinden 
ise 5 bin 388’i mühürsüzdür, 
694’ü imzasızdır, 214’ü 
tamamen boştur, 498’i eksik 
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doldurulmuştur, 919’unda 
rakam belirtilmemiştir, 
bin 135’inde de sayı 
eksikliği bulunmaktadır. 
Üstelik bunlar sadece 
bizim tespit edebildiğimiz 
usülsüzlüklerdir.” diye 
konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 
partilerinin yaptığı itiraz 
üzerine kanuna aykırı sandık 
kurulu üyesi atanan 22 
sandıktaki oy sayım döküm 
cetvellerinin kayıp olduğunu 
ve sisteme boş olarak 
işlendiğini tespit ettiğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bir başka ifadeyle, 
şaibeli sandık kurulu üyeleri, 
22 sandığın oyunu yok etmiştir. 
Yine Yüksek Seçim Kurulu, 
kanuna aykırı sandık kurulu 
üyelerinin görev yaptığı 
101 sandıktaki oy sayım 

döküm cetvellerinin imzasız, 
mühürsüz ve yazıları eksik 
olarak sisteme işlendiğini 
belirlemiştir. Böylece kanuna 
aykırı her iki işlemin birden 
gerçekleştiği toplamda 42 
bin oya tekabül eden 123 
sandık ortaya çıkartılmıştır.” 
ifadelerini kullandı.

“Şimdi diyorlar ki ‘Ne oldu?’ 
Oyları çaldılar, bu kadar açık, 
net.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 
“Bugün itibarıyla artık bu 
123 sandıktaki 42 bin oyun 
akıbetinin tespiti mümkün 
değildir. Çünkü oylar çalındı. 
Aradaki farkın 13 binlere 
düşmüş olmasını da kendileri 
itiraf ediyor, 29 binden 
başlıyor, iniyor, iniyor 13 bine 
kadar geliyor. Peki 29 binden 13 
bine iniyorsa burada bir şaibe 
yok mu? Bir şeyler çalınmadı 

mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse 
yenilenmesi şartına, işte 
buna benzer birçok oradaki 
usulsüzlükler sebebiyle Yüksek 
Seçim Kurulu gelmiştir. Yüksek 
Seçim Kurulu, haklı olarak 
seçimin yenilenmesi kararını 
vermiştir. Görüldüğü gibi 
Yüksek Seçim Kurulu’nun 
kararı sadece sandık kurulu 
üyelerinin usulüne uygun 
atanmamış olmasına 
dayanmıyor. Kurul kararını 
verirken hem bu durumu 
hem de oy sayım döküm 
cetvellerindeki usulsüzlükleri 
gözeterek, her ikisinin birden 
çakıştığı sandıkları dikkate 
almıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun, AK 
Parti olarak Büyükçekmece, 
MHP’nin de Maltepe 
İlçe Belediye Başkanlığı 
seçimleriyle ilgili itirazlarını 
reddettiğini aktararak, “Her 
iki belediye başkanlığını 
da CHP’nin kazanmış 
olmasına rağmen biz bu 
kararı saygıyla karşıladık. 
Seçimin yenilenmesi kararını 
itibarsızlaştırmak isteyenler 
ısrarla şunu söylüyor, ‘Aynı 
zarfa 4 farklı oy konduğu halde 
nasıl olur da sadece büyükşehir 
seçimleri yenilenir?’ Aslında 
Yüksek Seçim Kurulu bunun 
da cevabını veriyor. Tabii 
bu cevabı sadece konuyu 
gerçekten anlamak isteyenler 
duyuyor. Kendi kurdukları 
dünyanın dışındaki her 
şeye gözlerini ve gönüllerini 
kapatmış olanlar bu gerçekleri 
duymuyor.” ifadelerini 
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kullandı.
Neden sadece İstanbul 

Büyükşehir Belediye 
seçimlerinin yenilendiğini, 
ilçe belediye başkanlığı 
seçimlerinde böyle bir karar 
alınmadığını söylemek 
istediğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sandık kurulu üyeleri ve oy 
sayım döküm cetvelindeki 
hataların birlikte yaşandığı 123 
sandığın, İstanbul’un 26 ayrı 
ilçesine ait olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
sandıklardaki sorunlu oyların 
da ilçe belediye başkanlığına 
dağılımına bakıldığında 
büyükşehirde olduğu gibi 
seçim sonucunu değiştirecek 
bir tablo ortaya çıkmadığını 
ifade ederek, “Bir başka 
ifadeyle 26 ilçenin her birinde 
ilçe belediye başkanlığında 
sonucu değiştirmeyen oylar, 
büyükşehirde toplandığında 
seçimin neticesini tersine 
çevirebiliyor, mesele bu.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu nedenle AK Parti olarak 
tüm itiraz sürecini büyükşehir 
oylarındaki gördükleri sorunlar 
üzerinden devam ettirdiklerini 
ve neticeye ulaştıklarını 
ifade ederek, şöyle devam 
etti: “Benzer bir yol takip 
ettiğimiz Büyükçekmece’deki 
mücadelemiz ise maalesef 
olumsuz sonuçlandı. 
Büyükşehirde seçimin 
yenilenmesini gerektirecek 
delillere ulaşan Yüksek Seçim 
Kurulu, Büyükçekmece’de 
böyle bir sonuç çıkarmadı. 

Hukuka saygının gereği 
olarak biz bu kararı gerekirse 
eleştiririz ama sonucuna da 
teslim oluruz. Nitekim öyle 
de yaptık. Herkesi de bu yola 
davet ediyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin yenilenmesi 
kararını, ülkemizi karalamak, 
demokrasimizi lekelemek 
için bir fırsata dönüştürmeye 
çalışanlara, cevabı hep birlikte 
23 Haziran’da gelin beraber 
verelim. Muhtarlarımız 
sandığın ne anlama geldiğini, 
sandıkta tecelli eden iradeye 
sahip çıkmanın ne denli önemli 
olduğunu çok iyi bilir. Biz CHP 
adayının mazbatasının alınıp, 
AK Parti adayına verilmesini 
istemedik. Böyle bir şeye asla 
rıza da göstermeyiz. Burada 
yapılan iş, farkı 29 binlerden 13 
binlere düşen uygulamada pek 
çok kanunsuzluk ve usulsüzlük 
tespit edilen bir seçimin, 
milli iradenin tercihlerini en 
doğru şekilde yansıtmak üzere 
tekrarlanmasından ibarettir. 
Sizlerden bu gerçekleri kendi 
mahallelerinizdeki her bir 
vatandaşımıza tane tane 
anlatmanızı istiyorum.”

Türkiye’nin tek parti 
baskısından terör örgütlerinin 
katliamlarına, siyasi ve 
ekonomik krizlerden 
toplumsal buhranlara kadar 
pek çok badireyi atlatarak 
bugünlere geldiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en 
büyük mücadeleyi de milli 
iradenin üstünlüğü, yani 
demokrasi yolunda verdiğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hatırlayın 1946 seçimlerine 
kadar zaten tek parti yönetimi 
olduğu için demokrasiden 
söz edemeyiz. Türkiye’ye 
demokrasi getirdiğini 
söyleyenlerin kafasındaki 
model ise 1946 seçimlerindeki 
açık oy gizli tasniftir. Kim vardı 
o zaman iş başında? CHP vardı. 
Ne demek ya? Açık oy, gizli 
tasnif. Yani ‘Nereye oy attığını 
biz göreceğiz.’ diyordu o 
zamanın CHP’lileri. Sayıma da 
gelince ‘Onu da gizli yapacağız.’ 
diyorlardı. Yine 1960 
darbesinde seçilmiş başbakanı 
dar ağacında sallandırmak, 
bunların demokrasi 
anlayışının bir tezahürüdür. 
Tüm darbelere, darbe 
teşebbüslerine, muhtıralara, 
cunta faaliyetlerine en büyük 
destek bunlardan gelir. Bu 
konuda 28 Şubat’tan, 27 Nisan 
bildirisine, hatta 15 Temmuz’a 
kadar sayısız sabıkaları vardır. 
Teröristlerle işine geldiğinde 
hep dirsek temasında olmak da 
bunların demokrasi anlayışına 
aykırı değildir. Kandil’dekilerle 
iş birliği yapanlar bunlar, yolda 
beraber yürüyenler bunlar. 
Bölücü terör örgütünden 
aleni destek almaktan, 
FETÖ ihanet çetesinin 
taşeronluğuna soyunmaktan 
asla çekinmezler. Millet 
olarak maruz kaldığımız tüm 
saldırıların üstesinden gelmeyi, 
birliğimize, beraberliğimize, 
bayrağımıza, ezanımıza, 
vatanımıza, devletimize 
ve geleceğimize olan güçlü 
bağlılığımız sayesinde, 
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bugünlere geldik ve bunu 
başardık. Bugün de Türkiye 
için demokrasiden, hukuk 
devletinden, sosyal devletten, 
82 milyonun tamamını 
kucaklayan ve Türkiye ortak 
paydası anlayışından başka 
bir çözüm yolu görmüyoruz, 
düşünmüyoruz.”

Onun için “Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet.” dediklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim başka çıkış yolumuz 
yok. Onun için Türk’üyle 
Kürt’üyle Laz’ıyla Çerkez’iyle 
Gürcü’süyle Abaza’sıyla 
Roman’ıyla Boşnak’ıyla 
Arnavut’uyla ülkemizdeki 82 
milyon bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız. 
Hep birlikte Türkiye olacağız 
ve yaratılanı yaratandan ötürü 
seveceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ayrımcılığa fırsat 
vermeyeceklerine dikkati 
çekerek, “Kim bizi ayırmaya 
gayret ediyorsa ilk önce 
karşısında benim muhtar 
kardeşlerimi bulacak. 
Kardeşlerim Türkiye 
kalkınacaksa, büyüyecekse, 
sanayisini, teknolojisini, 
ticaretini, tarımını, ihracatını 
geliştirecekse, 2023 hedeflerine 
ulaşacaksa hepsini de işte 
bu anlayışla başaracaktır. 
Dikkat ederseniz birileri 
sürekli ülkemizin başına 
kara bulutlar toplamaya, 
içerideki dinamiklerin moralini 
bozmaya, dışarıya karşı da 
olumsuz bir tablo çizmeye 
çalışıyor. Türkiye yarın 

demokrasi ve ekonomisiyle 
yerle yeksan olsa inanın 
bunlar var ya adeta zil takıp 
oynarlar. Bunların hepsi de 
ülkemizle ve milletimizle 
gönül bağı kopmuş, bir asır 
önceki mandacı zihniyet 
artığı, geleceklerini dünyanın 
başka yerlerinde gören tuzu 
kuru tiplerdir. Eğitimlerinden 
kazançlarına her şeylerini 
bu ülkeye borçlu olan bu 
kompradorlar buldukları 
ilk fırsatta milletimizi 
sırtından hançerlemekten 
asla çekinmezler.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Ne kendilerinin ne salondaki 
katılımcıların ne de 82 milyon 
vatandaşın hiçbirinin bu 
ülkeden, bu devletten başka 
gidecek yeri olmadığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz tıpkı ecdadımızın yaptığı 
gibi, ezanlarımızın dinmemesi, 
bayrağımızın inmemesi için 
tüm gücümüzle bu vatanı 
savunacağız. Dün Çanakkale’de 
ve İstiklal Harbi’nde, bugün 15 
Temmuz’da, yarın tehdit her 
nerede karşımıza çıkarsa orada 
kanımızın son damlasına kadar 
savaşacak ama boynumuza 
tasma taktırmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasında, Mehmet 
Akif Ersoy’un “Zulmü 
alkışlayamam, zalimi asla 
sevemem. Gelenin keyfi için 
geçmişe kalkıp sövemem. Biri 
ecdadıma saldırdı mı, hatta 
boğarım. Boğamazsam da hiç 
olmazsa yanımdan kovarım. 
Üçbuçuk soysuzun ardından 
zağarlık yapamam. Hele hak 

namına haksızlığa ölsem 
tapamam. Doğduğumdan 
beridir, aşığım istiklale. Bana 
hiç tasmalık etmiş değil altın 
lale. Yumuşak başlı isem, 
kim dedi uysal koyunum. 
Kesilir belki, fakat çekmeye 
gelmez boyunum. Kanayan 
bir yara gördüm mü yanar 
ta ciğerim. Onu dindirmek 
için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam aldırmada geç git, 
diyemem aldırırım. Çiğnerim, 
çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım. Zalimin hasmıyım 
amma severim mazlumu...” 
dizelerini okudu.

“Gerekirse bu boyunlar 
kopar, fakat asla çekilmeye, 
eğilmeye, horlanmaya gelmez. 
Kimlerle? İşte benim bu 
muhtarlarımla beraber” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’yi ve Türk milletini 
tehditlerle yola getireceklerini 
sananlar, ne bizim, ne de 
kendi tarihlerinden haberi 
olmayanlardır. Bugünkü 
nesiller hatırlayamayabilir ama 
Türk milletinin kim olduğunu 
dedelerine sorarlarsa onlar 
kendilerine anlatır. Biz de kendi 
çocuklarımıza ve daha sonraki 
nesillere işte bu şanlı tarihi en 
güzel şekilde anlatmalıyız. Ülke 
olarak gücümüzün asıl kaynağı 
olan milletimizin asil duruşunu 
evlatlarımıza aktarmak her 
birimizin görevidir.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bugüne değin 
şu ana kadar 25 bine yakın 
muhtarı ağırladıklarını belirtti.
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Bunun devam edeceğini 
50 bini aşkın muhtarla da 
buluşmayı istediklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Benim sizlerden 
ricam, bütün mesele bir 
yol arkadaşımı, bir dava 
arkadaşımı, tecrübeleriyle, 
deneyimiyle, ulaştırma 
bakanlığının ardından 
bildiğiniz gibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı’na, 
onun öncesinde başbakanlığa 
varıncaya kadar bu görevleri 
yaparak Türkiye’de çok 
ciddi bir deneyime, 
tecrübeye sahip olan Binali 
Yıldırım kardeşimizi, 
biz İstanbulumuza layık 
gördüysek bunun bir sebebi 
var. İstanbul, dünyada 
seçilmiş bir kent, şehir, sevgili 
Peygamberimizin de övgüsüne 
mazhar olmuş bir şehirdir. 
Bu şehre öyle bu işlerden 
anlamayan, belediyeciliği 
bilmeyen, tanımayan bunlarla 
olmaz. Bakın İstanbul’da 
Boğaz’ın altından iki tane 
bir Marmaray, bir de Avrasya 
geçiyor değil mi? Binali Bey’in 
ulaştırma bakanlığı, benim 
de başbakanlığım döneminde 
bunları yaptık. Üçüncü 
köprüyü yaptık değil mi Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü. Bu CHP 
bunlara karşı çıktı. Denizin 
altından geçenlere de karşı 
çıktılar Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne de. Biz İstanbul’u 
bunlara nasıl teslim ederiz? 
Susuzluk kimin döneminde 
vardı İstanbul’da? Hatırlayın. 
Çöp dağları kimin döneminde 
vardı İstanbul’da? Hatırlayın. 

Belediyecilik bizim işimiz. 
Bunu da sizlerle beraber 
İstanbulumuzda biz başarırız, 
biz. Bu yolda beraber olalım, 
bizi yalnız bırakmayın. 
İnşallah Ramazan’ın ardından 
yapılacak 23 Haziran’daki 
bu seçimlerden şöyle zaferle 
çıkalım ve İstanbulumuzu 
da emin ellere teslim etmiş 
olalım.”

Katılımcıların Ramazan ayını 
tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, iftar sofrasında 
bir araya gelmelerine vesile 
olanlara teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 
Haziran seçimlerinin İstanbul 
için hayırlara vesile olmasını 
dileyerek, konuşmasını 
tamamladı.



84 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran

“Artık Bu Ülkede Darbeler 
Devri Kapanmıştır”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası” 
olarak yeniden düzenlenen 
Yassıada’yı ziyaret ederek 
çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki 
programının ardından 
helikopterle Yassıada’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

ziyaretinde, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
AK Parti Genel Başkan 

Yardımcıları Çiğdem Karaaslan 
ve Mahir Ünal, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü 
Ömer Çelik, MESA Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Boysanoğlu, TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
AK Parti Ankara Milletvekili 
Mücahit Arslan ile bazı gazete 
ve televizyonların genel yayın 
yönetmenleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
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dönemin Başbakanı Adnan 
Menderes ve arkadaşlarının 
idam kararının alındığı 
Yassıada’da yapımı devam 
eden kongre ve sergi 
alanlarını gezerek bilgi aldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 
sonra gazetecilerle bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Yeniden düzenlenen ada 
103 bin 750 metrekarelik alana 
sahip bulunuyor. Adanın 
yüzde 60’ı peyzaj alanı olarak 
ayrılırken, yüzde 20’sinde 
doğal nitelik korundu. Bina 
oturum alanının 3 katı kadar 
yeşil alan ve toplam inşaat alanı 
63 bin 361 metrekare olarak 
planlanan adada, 123 odalı 320 
yataklı ada oteli ve bungalovlar, 
500 kişilik kongre salonu, 752 
metrekare 600 kişilik cami, 616 
metrekare Demokrasi Şehitleri 
Anıtı ve Meydanı, arıtma tesisi, 
açık hava müzesi, demokrasi 
parkı ve sergileme alanları ile 
kafeterya ve restoranlar yer 
alıyor.

Adaya 39 bin 191 yeni bitki 
dikileceği de belirtilirken, 
çim alanı olarak da 25 bin 855 
metrekare belirlendi. İnşaatın 
büyük ölçüde tamamlandığı 
kaydedilen adanın sahil 
kesiminde bazı bölümlerde 
işçilerin çalışmaları sürüyor.

Yassıada’nın 14 Mayıs 2015’te 
gerçekleştirilen temel atma 
töreninin ardından çalışmalar 
hızlı bir şekilde başlamıştı.

Yeni planlamayla adadaki 
yapılar şöyle: “Spor Salonu - 27 
Mayıs Müzesi, Adnan Menderes 
Kongre Merkezi, Demokrasi ve 

Özgürlükler Müzesi, Demokrasi 
ve Karşılama Meydanları, Şeref 
Salonu, Tarihi Bizans Sarnıcı, 
Şato Yapısı, İskele Kafe Yapısı, 
İskele İdare ve Kriz Yönetim 
Yapısı, VIP Karşılama Yapısı, 
Seyir Terasları ve Elektrik 
Merkezi, Ada Oteli Yapısı, 
Bungalovlar, Helikopter Pisti, 
Cami, Demokrasi ve Şehitler 
Anıtı ve Meydanı, Ada Restoran 
ve Personel Yatakhanesi, 
Subay Gazinosu, Arıtma Tesisi, 
Yönetim Binası, Açık Hava 
Müzesi, Demokrasi Parkı.”

Yassıada 4. yüzyıldan 
itibaren sürgün yeri olarak 
kullanılırken, zaman içinde 
üzerine kilise ve bir manastır 
inşa edildi. Birkaç sahip 
değiştiren ada 1947 yılında 
Deniz Kuvvetleri tarafından 
satın alındı. 1952 yılında eğitim 
hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 
1960 darbesinden sonra burada 
kurulan mahkemede Demokrat 
Partililer yargılandı. 1993 
yılında İstanbul Su ürünleri 
Fakültesi enstitüsünü adaya 
taşıdı. Fakülte, adayı 1995 
yılında terk etti. O tarihten 
inşaat başlayana kadar 
Yassıada terk edilmiş olarak 
bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gazete ve televizyonların 
genel yayın yönetmenleri ve 
gazetecilerle söyleşi yaptıktan 
sonra, soruları yanıtladı.

Kütüphane çalışmasının 
ayrıca düşünülebileceğini, 
öncelikli olarak müzeyle 
ilgili objelerin toplanmasını 
istediklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

objelerle beraber kütüphane 
konusunda çalışılabileceğini, 
uygun bir bölüme proje içinde 
kütüphane konulabileceğini 
söyledi.

Kütüphanenin “Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası”nın 
tarihini bugüne taşıyacak 
güçlü bir kaynak, arşiv 
oluşturacak şekilde 
yapılabileceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde 5 milyon ciltlik 
kütüphaneyi şu an bitirmek 
üzereyiz. Bir de İstanbul’da 
Rami Kışlası’nı Ankara’dan 
daha güçlü bir kütüphane 
haline getiriyoruz. Bu, 6 
milyon ciltlik bir kütüphane 
olacak, dijital ortamda bu 
kitaplar sergilenecek. İnşallah 
bu adımları atmanın yanında 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’na da kendisini 
tanımlayan bir kütüphaneyi 
kazandırmış oluruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
işletmesiyle ilgili bir netlik olup 
olmadığı, İstanbul’dan her gün 
ziyaretçi gelip gelemeyeceği, 
otellerin her zaman açık olup 
olmayacağına yönelik soru 
üzerine de, işletmeyle ilgili 
oluşumun tamamlandığını 
söyledi.

Ofisin devrede olduğunu, otel 
vesaire bütün teknik kadroların 
kurulacağını, işletmeyi de 
TOBB’un yapacağını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Devlet ticaretle uğraşmaz. 
Belli toplantılarda bu oteller 
kullanılırsa burası yürümez, 
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iflas eder. Denizin aşırı tehdidi 
olduğu zamanlarda belki gidiş 
gelişlerde sıkıntılar yaşanabilir. 
Gidiş geliş noktasında daha 
iskeleler bitmedi. Deniz 
otobüsü, İDO gibi deniz 
araçlarıyla inşallah gidiş gelişler 
olacak. Aslında adaya karadaki 
yaklaşımlar Ataköy’den 16 
kilometre, Kadıköy’den 
13 kilometre, Suadiye’den 
14 kilometre, Heybeli 5,5 
kilometre, Büyükada yaklaşık 
10 kilometre, Pendik 14 
kilometre civarında. Araç 
noktasında İDO’nun, şehir 
hatları, deniz otobüsleri sürekli 
servis yapabilecekler. Belki o 
konuda kendi servisleri olacak.” 
ifadelerini kullandı.

“Sizde siyasi hayatınız 
boyunca birçok badire 
atlattınız. Bu adayı dolanırken 
neler hissettiniz? ‘Türkiye’de 
darbeler dönemi artık 
kapanmıştır’ diyebilir miyiz?” 
şeklindeki soru üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Şu anda 

bu işareti onun için vermek 
istedik. Artık bu ülkede 
darbeler devri kapanmıştır. 
Burada aslında bunu yapmakla, 
‘Bakın sizin darbe yaptığınız 
yeri biz güllük gülistanlık hale 
getirdik. Siz darbeciydiniz, 
biz burayı pırıl pırıl hale 
getirdik...’ Bu bir farkın aynı 
zamanda ortaya konmasıdır. 
Demokrasi Feneri olarak adını 
koymamızın hepsi bir anlam 
ifade ediyor. Temennimiz bu, 
artık konuşmaktan öte bu 
tür şeyleri bir daha insanlar 
yaşamaz. Bunların hala 
heveslileri var mıdır? Vardır. 
İçeriden veya dışarıdan. 
Dünyanın değişik, her tarafında 
bu tür hevesler ne yazık ki 
bitmiyor. Güçlendikçe kimse 
bu ülkede darbe yapamaz. 
Bütün mesele bizim güç 
kazanmamızdır. Hala birileri 
Türkiye içinde bakıyorsun 
ekonomi, bir şeyler hala 
konuşuyorlar. Hala bir şeyler 
yapmanın gayreti içerisindeler 
ama bunlara inşallah bu fırsatı 

vermeyeceğiz. 23 Haziran’da 
(İstanbul) Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimi var. İlgili 
ilgisiz, bakın kimler bu işle 
ilgileniyor. Türkiye seçime 
giderken hala burayı nasıl 
karıştıracaklar, bunun hesabı 
içerisindeler. Kendilerine göre, 
belediye seçimine giderken 
merkezi yönetimin ekonomik 
noktadaki performansını 
belediyeden almak gibi 
bir gayretleri var. Belediye 
başkanının böyle bir görevi 
yok, o merkezi yönetimin 
görevi. Size ne? İşi bu tarafa 
doğru kanalize etmenin gayreti 
içerisindeler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“‘Helikopterden geçerken 
inceledim’ dediniz? 
Beğenmediğiniz nokta oldu 
mu?” sorusu üzerine de, 
eksikliklerin bulunduğunu, 
bunlar bittiğinde beğenilen, 
beğenilmeyenlerin ortaya 
çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gezip gördükçe de çok mutlu 
olduğunu belirterek, dünyadan 
gelenlerin hayran kalacağı 
bir proje olduğuna inandığını 
kaydetti.

“‘Eksik’ dediniz neler 
eksik? Artık ‘Yaslı Ada’ 
demeyecek miyiz?” sorusu 
üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, adanın Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası olarak 
dünyada nam salacağını dile 
getirdi.

Projenin daha bitmediğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Projede vadedilen 
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neyse onların bitmiş olması 
lazım. Peyzaj çalışmalarında 
dev saksılar içerisinde 
ağaçları falan gördünüz, hangi 
ağaçlar yaşayabilir, hangileri 
yaşayamaz. Öyle laflar ettiler 
ki; ‘Ağaçlar kesildi, ağaçlar 
söküldü, şu, bu oldu’ falan. 
Şu andaki hedef buraya 40 
bin ağaç dikmek. 40 bin 
ağacı dikerek buranın ne hale 
geleceğini düşünün. Buradaki 
inşaat bu ağaçlar arasında 
kapatılmış olacak, çok daha 
güzel bir hale gelmiş olacak. 
Ben ladini çok severim. 
Hanımefendi, ‘Başkanım 
burada ladin olmuyor’ dedi. 
Daha çok geniş yapraklı çam 
vesaire var. İnşallah güzel bir 
eseri bize kazandıracaklar. 
Şu anda iyi gidiyor. Yıl 
sonu itibariyle burayı dört 
dörtlük bitmiş olarak görmüş 
olacağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Demokrasi Feneri’nin içine 
bir asansör koyulmasını 
söylediğini, engellilerin de 
rahat bir şekilde gezebileceğini 
dile getirdi.

Bir gazetecinin adaya 
erişim ve yeme içme yerleri 
konusundaki sorusu üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim için burada tamamen 
bitmiş, tükenmiş, harabe ve 
tarihi itibariyle bizim için 
kara bir tablonun olduğu 
bir ada vardı. Şimdi biz bu 
adayı bu hale hamdolsun 
getirmesi için Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine dedik ki 
bu iş size yakışır. Dolayısıyla 
bu adayı şöyle ele alalım ve 

proje için Çiğdem Hanımlar 
vesaire çalışmayı yaptılar, 
bunun üzerine bir çalışma 
yapalım ve bu projeyi hayata 
geçirerek hem özellikle kendi 
tarihimizdeki bu kara lekeyi 
silme mücadelesi verelim, 
-bakın sildik demiyorum- hem 
de uluslararası toplantıları, 
ulusal toplantıları burada 
yapalım, bu toplantılarla da bu 
adanın mahiyetini gelenlere, 
gidenlere anlatalım. Şimdi işin 

restorandı, diğer bölümleriydi, 
içinde olan insanlar olarak 
inanıyorum ki TOBB o işi 
zaten çözecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nın logosunu da 
katılımcılara tanıttı. Erdoğan, 
logonun yatay görüntüsünde 
merhum Başbakan Adnan 
Menderes’in silüetinin 
görüldüğünü de vurguladı.
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Türk  
demokrasi 
tarihinde  
kara bir leke
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde  
demokrasiye vurulan ilk darbe, 27 Mayıs 1960’da 
dönemin iktidar partisi Demokrat Parti’nin “ülkeyi 
baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü” ileri 
sürülerek gerçekleşti

1946
7 Ocak’ta 
Celal Bayar, 
Adnan 
Menderes, 
Fuad 
Köprülü 
ve Refik 
Koraltan 
tarafından 
Demokrat 
Parti (DP) 
kuruldu

1950
14 Mayıs’ta 
yapılan 
seçimlerde 
Demokrat 
Parti %53 
oyla iktidara 
geldi ve 
27 Mayıs 
darbesine 
kadar 10 yıl 
iktidarını 
sürdürdü

1955

6-7 Eylül 
Olayları

Selanik’te 
Atatürk’ün 
doğduğu evin 
bombalandığına 
ilişkin bir 
haberin ardından 
Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de 
halkın sokağa 
dökülmesiyle 
“6-7 Eylül 
Olayları” yaşandı

1957

9 Subay 
Olayı

Seçimlerden 
kısa süre sonra 
yaşanan “9 Subay 
Olayı”, ordu içinde 
bir grup subayın 
hükümete komplo 
hazırlamak 
suçundan 
tutuklanıp 
yargılanmaları 
şeklinde 
gerçekleşti
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YASSIADA’DAKİ
YARGILAMALAR

1959

1960

5 Mayıs 

21 Mayıs

İnönü’nün 
“Büyük Taarruz” 
gezİlerİ

Üniversite 
öğrencilerinin
gösterileri

592 SANIKTAN

KOMİTE TARAFINDAN İDAM 
CEZASI AFFEDİLENLER

14 Ekim’de 1960’da başladı

15 Eylül 1961’de karara 
bağlandı

Eski Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, eski Başbakan Adnan 
Menderes, eski Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, 
eski Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan,

Celal Bayar’ın hakkındaki 
karar

Yaş haddi nedeniyle müebbet 
hapis cezasına çevrildi

Refik Koraltan, Agah 
Erozsan, İbrahim Kirazoğlu, 
eski Tahkikat Komisyonu 
Başkanı Ahmet Hamdi 
Sancar, eski Tahkikat 
Komisyonu üyeleri Nusret 
Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, 
eski bakan Emin Kalafat, 
eski milletvekilleri Baha 
Akşit, Osman Kavrakoğlu, 
Zeki Erataman,

288 SANIK
için idam  
istendi

15 SANIK
idam cezasına 
çarptırıldı

94 KİŞİYE
5 yıl hapis  
cezası verildi

92 KİŞİYE
20 yıl ile  
6 yıl 
arasında 
hapis

31 SANIK
hakkında  
müebbet

Sanıkların 
bazılarına kısa 
süreli hapis cezaları 
verildi, bazıları da 
beraat etti

CHP Genel Başkanı 
İsmet İnönü, 29 
Nisan’da batı illerini 
kapsayan ve “Büyük 
Taarruz” adı verilen 
bir geziye çıktı

CHP’nin Genel Başkanı 
İsmet İnönü’nün 
bazı yurt gezilerinin 
engellendiği ve 
saldırıya uğradığı 
iddiaları ortaya atıldı

27 Mayıs
38 kişilik Milli 
Birlik Komitesi, 
“DP’nin ülkeyi 
gitgide bir 
baskı rejimine 
ve kardeş 
kavgasına 
götürdüğü” 
gerekçelerini 
ileri sürerek, 
yönetime el 
koydu.

Nisan’da Üniversite 
öğrencileri, hükümet 
aleyhine gösterilere 
başladı

İstanbul Beyazıt 
Meydanı’nda üniversite 
öğrencilerinin eylemi 
sırasında öğrenci Turan 
Emeksiz, seken bir 
kurşunun başına isabet 
etmesi sonucu hayatını 
kaybetti

Ülkede yaşananlar 
nedeniyle İstanbul ve 
Ankara’da sıkıyönetim 
ilan edildi

Ankara’da bir öğrenci 
grubu, ‘’555K’’ yani 
“5’inci ayın 5’inde 
saat 5’te Kızılay’da” 
koduyla gösteri 
düzenledi

Harp Okulu öğrencileri 
Zafer Anıtı’na kadar 
‘’sessiz” yürüyüş yaptı
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Milli iradeyi sandığa 
yansıtan ilk başbakan 

Adnan Menderes
“Yeter söz 
milletindir.” 
diyerek çıktığı 
siyaset yolunda 
güçlü Türkiye 
hayalini, politikaları 
ve kalkınma 
atılımlarıyla 
gerçekleştirmeye 
çalışan merhum 
Başbakan Adnan 
Menderes, Türkiye’de 
1946’da çok partili 
siyasi hayata geçişin 
ardından milli iradeyi 
sandığa yansıtan ilk 
başbakan sıfatıyla 
da Türkiye’nin 
önemli siyasi isimleri 
arasında yer aldı

TBMM TARAFINDAN 
İTİBARLARI İADE 
EDİLDİ

ADNAN
MENDERES
Demokrat Parti Genel 
Başkanı  
 
9. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk 
askeri darbesi 27 Mayıs 
1960 sonrası, yaşamları 
darağaçında noktalanan  
3 siyasiden biriydi.

11 Nisan 1990’da TBMM 
tarafından Adnan Menderes 
ve arkadaşlarının itibarları 
iade edildi.

Adnan Menderes, Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü 
Zorlu’nun naaşı, 17 Eylül 
1990’da İmralı’dan alınarak 
İstanbul Vatan Caddesi’nde 
yaptırılan anıt mezara taşındı.
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1899

1950

1954

1955

1961

1928

1946

1931-1945

1945

Aydın’da dünyaya geldi

14 Mayıs’ta yapılan 
seçimlerde Demokrat Parti 
%53 oy alarak, meclisin 
%84’üne sahip oldu
 
Arapça ezan okuma yasağı 18 
yıl aradan sonra kaldırıldı

2 Mayıs’taki seçimleri DP, 
%56 oyla kazandı

“6-7 Eylül Olayları” yaşandı

1960
18 Nisan’da 1960’ta TBMM’de 
“muhalefet ve basının 
faaliyetlerini incelemek” 
amacıyla Tahkikat Komisyonu 
kuruldu

Üniversite öğrencileri hükümet 
aleyhine gösterilere başladı 

38 kişilik Milli Birlik Komitesi, 
27 Mayıs’ta yönetime el koydu

Menderes, Kütahya’da 
gözaltına alındı

Yargılamalar sonucunda 
Adnan Menderes, 
Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu idam edildi

İzmir’in tanınmış ailelerinden 
Evliyazadelerin kızı Fatma 
Berrin Hanım ile evlendi

Evliliğinden Yüksel, Mutlu ve 
Aydın adında üç çocuğu 
oldu.

7 Ocak’ta Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuad Köprülü ve 
Refik Koraltan tarafından 
Demokrat Parti (DP) kuruldu
 
Genel seçimlerde memleketi 
Aydın’dan değil Kütahya’dan 
milletvekili seçildiparti 
tüzüğündeki antidemokratik 
hükümlerin kaldırılmasını 
içeren bir önerge verdi

Erken seçimde aday 
olmadığı halde milletvekili 
seçilen Menderes, kendisini 
aday listesine Atatürk’ün 
koyduğunu öğrendi

1935, 1939, 1943 seçimlerinde 
CHP Aydın Milletvekili olarak 
aralıksız 14 yıl parlamentoda 
görev aldı

Toprak Reformu Tasarısının 
meclisteki görüşmeleri 
sırasında sergilediği karşı 
duruş sonrasında siyaset 
sahnesinde tanınan bir isim 
haline geldi

Celal Bayar, Refik Koraltan 
ve Fuad Köprülü ile parti 
tüzüğündeki antidemokratik 
hükümlerin kaldırılmasını 
içeren bir önerge verdi

21 Eylül’de Fuad Köprülü ile 
birlikte partiden ihraç edildi
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Seçim İşleri Başkanlığı

“23 Haziran İstanbul’un 
tekrar emin ellere teslim 
edildiği gün olacak”

Genel Başkan Yardımcısı 
Ali İhsan Yavuz, İstanbul 
seçimine ilişkin, “Millet 
iradesini bu sefer çok daha 
net şekilde ortaya koyacak 
ve o net irade ortaya çıkacak. 
İstanbul’da her şey daha 
güzel olacak. Binali Yıldırım 

ile İstanbul daha bir başka 
dönüşecek, gelişecek, 
güzelleşecek. Biz buna 
inanıyoruz, eminim İstanbul 
da buna inanıyor. O açıdan 
23 Haziran günü, İstanbul’un 
tekrar emin ellere teslim 
edildiği gün olacak diye 

düşünüyoruz.” dedi.
İstanbul seçim çalışmaları 

yoğun tempoda devam 
ettiğini belirten Yavuz, “Her 
iki parti kendi açısından 
bütün kozlarını devreye 
sokmaya çalışıyor ama son 
günlerde şunu fark ettim; 
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millet esas mağdur edilenin 
kendisi olduğunu çok net 
hissetmeye, fark etmeye 
başlamış gibi görünüyor.” 
ifadesini kullandı.

Yavuz, CHP’nin bir süre 
“mağdur edebiyatı”na 
sarıldığını vurgulayarak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mağdur edilen iki aday 
anlamında konuşulacaksa 
mağdur edilenin Binali Bey 
olduğunu düşünüyoruz. 
Daha öte mağdur edilenin 
milletimiz olduğunu, 
İstanbul seçmeni olduğunu 
düşünüyoruz. İstanbul 
seçmeni bir anlamda 
iradesini sandığa yansıttı 
ama sandıktan çıkan irade, 
o gerçek iradeye uygun 
düşmedi, yani manipüle 
edildi, yok sayıldı ya da iç 
edildi. Millet bunu fark etmiş 
ve bu sefer sanki kendisini 

mağdur edenlerden hesap 
soracak gibi duruyor. İnşallah 
da soracak.

Milleti mağdur edenin de 
Cumhuriyet Halk Partisi 
zihniyeti olduğunu çok 
rahat şekilde görüyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
unsurlarına bu suçu uzun süre 
yüklemedik ama gördük ki 
Cumhuriyet Halk Partisi de bu 
suçu işleyenlerin ekmeğine 
yağ süren bir duruş sergiliyor. 
İsterdik ki biz onlar da 
demokrasinin, milli iradenin 
yanında olsun. Öyle olmadı.”

Milletin iradesini bu sefer 
çok daha net şekilde ortaya 
koyacağını ve o net iradenin 
ortaya çıkacağını vurgulayan 
Yavuz, “İstanbul’da her şey 
daha güzel olacak. Binali 
Yıldırım ile İstanbul daha bir 
başka dönüşecek, gelişecek, 
güzelleşecek. Biz buna 

inanıyoruz, eminim İstanbul 
da buna inanıyor. O açıdan 
23 Haziran günü, İstanbul’un 
tekrar emin ellere teslim 
edildiği gün olacak diye 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Yavuz, bir gazetecinin 
AK Parti’nin adayı Binali 
Yıldırım ile CHP’nin adayı 
Ekrem İmamoğlu’nun ortak 
canlı yayın yapmasına 
ilişkin sorusu üzerine, 
“Böyle bir şey var, doğru. 
Her iki parti de bir irtibat 
oluşturdu, kontak kuruldu 
ve prensipte bir anlamda 
anlaşılmış oldu. Tarafsız 
bir moderatör eşliğinde 
belki bütün kanalların 
da yayın yapabileceği 
bir ortam içerisinde 
İstanbul’un, geleceğinin, 
projelerin konuşulduğu, 
her bir adayın neleri yapıp 
yapamayacağının ortaya 
döküldüğü güzel program 
olacak gibi düşünüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Yeşilay’ın ev 
sahipliğinde Avrasya Türk 
Dernekleri Federasyonu 
iş birliğiyle Sepetçiler 
Kasrı’nda düzenlenen 
iftarda konuştu. 

Dağ, ramazan-ı şerifin 
17. gününde İstanbul’da 
olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, 
İzmir milletvekili olarak 23 
Haziran seçim çalışmaları 
sürecince İstanbul’da 
kalacağını söyledi.

AK Parti’nin 17 yıllık 

iktidarı döneminde, bu 
düşüncede olanların 
birlik ruhu içinde hareket 
ettiğini dile getiren Dağ, 
gönüllerinin, hem din ve dil 
birliği hem de ülkü birliği 
yaptıkları kardeşleriyle 
olduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının, 
kardeşlerinin yaşadığı 
sıkıntıları gidermek adına 
elinden geleni bugüne 
kadar yaptığını, bugünden 
sonra da yapmaya gayret 
edeceğini vurgulayan Dağ 
“Sorunlara ve dünyadaki 

problem yaşayan bölgelere 
baktığımızda Türk İslam 
coğrafyasının ciddi 
sorunlarla karşı karşıya 
olduğunu görüyoruz. Bu 
sorunları bizler bazen sözle 
bazen el ile bazen de kalben 
buğuz veya dua ederek 
gidermeye çalışıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti 
madden ve manen ne kadar 
güçlü olur ve elindeki 
imkanlar ne kadar büyük 
olursa, Doğu Türkistan’dan 
Keşmir’e, Suriye’ye, 
Filistin’e, Kudüs’e, Gazze’ye 
kadar yaşanan bütün 
problemlere karşı sesi daha 
güçlü çıkacaktır.” diye 
konuştu. 

Hamza Dağ, 23 Haziran’da 
yapılacak İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçiminin İstanbul 
ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını dileyerek “İşimiz 
çok. 23 Haziran’dan sonra 
birçok meseleyi çözüme 
kavuşturmak, ülkemizin 
4 sene bir seçimle daha 
karşılaşmaması noktasında 
çaba harcamak ve 
uğraş vermek en büyük 
temennimizdir.” ifadelerini 
kullandı.

“Türk İslam coğrafyasının 
ciddi sorunlarla karşı karşıya 
olduğunu görüyoruz”
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İnsan Hakları Başkanlığı

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, 27 Nisan 2007’deki 
e-muhtıranın, yakın tarihte 
demokrasi kültürünün 
zedelenmesine yönelik 
kurulan bir tuzak olduğunu 
belirterek, eski Türkiye’de 
var olan bürokratik ataletin 
devlet yönetiminde yarattığı 
boşluklar bahane edilerek milli 
iradenin yok sayıldığını, meşru 
hükümetin baskı ve tehditle 
durdurulmaya çalışıldığını 
söyledi.

Türkiye demokrasi tarihinde 
seçilmiş hükümetlerin ne yazık 
ki askeri otoritenin gölgesinde 
kaldığını dile getiren Usta, 
“Milli irade 27 Nisan 2007 
günü, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

dik duruşuyla Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez cuntacı 
zihniyet karşısında boyun 
eğmemiştir.” dedi.

AK Parti’nin, milli iradeye 
sahip çıkan ilk parti olduğuna 
dikkati çeken Usta, “Gizli 
planlarla, kirli manşetlerle 
insanları yönlendirmeye 
çalışan karanlık odaklar, zorla 
ve tehditle AK Parti’yi yıpratıp 
sindirebileceğini düşünmüş 
olmasına rağmen AK Parti, 27 
Nisan askeri bildirisine onurlu 
bir dik duruş sergileyerek 
milletin iradesine sahip 
çıkmıştır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Gücünü sadece milletten 
alan AK Parti’nin, demokrasi 
tarihinde bir miladın 
başlangıcına imza atarak 
demokrasi üzerindeki her türlü 

vesayeti ortadan kaldırdığını 
bildiren Usta, karanlık süreçten 
milletin desteğiyle güçlenerek 
çıkan AK Parti’nin, tüm engelleri 
aşarak bugünlere geldiğini 
belirtti.

“Hiçbir zaman kinle hareket 
etmedik”
Usta, 15 Temmuz hain darbe 
girişimine karşı da cesur 
duruşundan taviz vermeyen 
Erdoğan ve milletin direnişiyle 
darbe zihniyetinin ilelebet 
Anadolu topraklarından 
silindiğini ifade etti.

Milli iradenin gücüyle 
Türkiye’nin, bugün zorlu 
dönemleri geride bırakarak 
yarınlara daha büyük umutlarla 
yürüdüğünü belirten Usta, 
sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“İnsan odaklı hizmet 
anlayışımızla refah ve özgür 
yarınlar adına her türlü 
müdahaleden uzak bir Türkiye 
için aziz milletimizle birlikte 
durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. Hiçbir zaman kinle 
hareket etmedik ancak millet 
iradesinin düşmanlarını da 
unutmadık, unutmayacağız.”

AK PARTİ GENEL MERKEZ
İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI

“AK Parti, demokrasi 
üzerindeki her türlü vesayeti 
ortadan kaldırmıştır”
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan,  
27 Mayıs 1960 darbesinin 59. 
Yıldönümünden bir gün önce 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şantiye ziyareti 
gerçekleştirdiği “Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası” hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

 
“Güçlü Demokrasisiyle Daha 
Müreffeh Bir Türkiye”
AK Parti kadroları olarak 

demokrasiyi daha ileri taşıma 
gayretinde olduklarını ifade 
eden Karaaslan, “Menderes 
ve arkadaşlarının canları 
pahasına yaktıkları demokrasi 
meşalesini bugün en 
yükseğe taşıyan, milletimizle 
birlikte demokrasimize 
ve özgürlüklerimize 
sahip çıkan bir liderin, 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yol arkadaşları 
olarak gelecek nesillerimize 
güçlü demokrasisiyle daha 
müreffeh bir Türkiye emanet 
etme şuuruyla çalışıyor, 

tarih boyunca bu uğurda 
yaşananların unutulmaması 
ve unutturulmaması gayesini 
taşıyoruz.” görüşünü paylaştı.

 “Demokrasi ve Özgürlüklerin 
Simgesi Oldu”
Yassıada’nın,  Türkiye 
demokrasi tarihinde milli 
iradeye yönelik ilk askeri 
darbe olarak kayıtlara geçen 
27 Mayıs sonrasında 592 kişilik 
Demokrat Parti kadrolarının 
hukuksuz yargılamalarına 
sahne olduğunu ve 
yüzölçümünden daha fazla 

“Yassıada, Demokrasi ve 
Özgürlüklerin Simgesi Oldu”
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bir anlam taşıdığını ifade 
eden Karaaslan, “Cumhuriyet 
tarihimize kara bir leke olarak 
geçen 27 Mayıs darbesinin 
ardından Başbakan Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan’ı idama 
götüren sürecin yaşandığı, nice 
acılara ve anılara tanıklık etmiş 
Yassıada’nın yaşanmışlıklarının 
üzerine inanç, umut ve hedef 
konularak ada demokrasi ve 
özgürlüklerin simge mekânı 
haline getirildi.” dedi.

“Ada Güçlü Bir İddiayla 
Tasarlandı”
“2015’te temeli atılan proje 
kapsamında adada 4 yıldır 
devam eden titiz çalışmalar 
neticesinde bugünkü noktaya 
gelindi.” açıklamasına yer veren 
Karaaslan, “Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
darbenin yıldönümünün bir 
gün öncesi adaya gelerek 
şantiyede incelemelerde 
bulunması projeye verdiği 
değeri göstermektedir. Ada, 
Türkiye’nin geçmişten bugüne 

tüm demokrasi serüvenini 
gözler önüne serecek şekilde 
gerçeklikle mimari, sanat ve 
tasarımın buluşmasıyla yeniden 
hayat buldu. Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası, demokrasi 
tarihimiz boyunca verilen 
mücadeleleri unutturmamak 
ve gençlerimizi geçmişin 
birikimleri ve yaşanmışlıklarıyla 
buluşturmak amacıyla, merhum 
Menderes ve arkadaşlarının 
yaktıkları demokrasi meşalesini 
geleceğe en güçlü şekilde taşıma 
iddiasıyla tasarlandı.” görüşünü 
paylaştı.

“Müze, Ziyaretçilerini 
Mekânın ve Zamanın Ötesine 
Geçirecek”
Demokrasi Feneri, Demokrasi 
ve Özgürlükler Müzesi, 27 
Mayıs Platosu, Demokrasi 
Şehitleri Anıtı, Demokrasi 
ve Özgürlükler Parkı, açık 
hava sergi alanları gibi pek 
çok fonksiyonun yer alacağı 
proje ile 27 Mayıs sonrası 
süreçte Yassıada’nın tanıklık 
ettiklerinin yaşatılacağını ifade 
eden Karaaslan, “Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’na gelen 

ziyaretçiler mekânı gezmenin 
ötesinde kendilerini mekânın 
ve mekânda hayat bulan 
zamanın içinde bulacaklar. 
Adanın biriktirdiği tüm 
duyguları burada hissetmek, 
her anıyı yeniden yaşamak 
mümkün olacak. Bu adadaki 
müzecilik anlayışı alışılagelmiş 
müzeciliğin ötesine geçiyor. 
Geçmişte burada yaşananları 
yeniden yaşatacak, o duyguyu 
hissettirecek, izleyici olmanın 
ötesinde zamanın bir parçası 
hâline getirecek bir anlayışla 
proje hayata geçirildi. Yassıada 
artık; milli irade yok sayılarak 
hukukun ayaklar altına 
alındığı, acı ve eleme tanık 
olan tarihiyle yaslı bir ada 
olmanın ötesinde demokrasi 
şehitlerimizin aziz hatırasını 
yaşatan bir Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’dır.” dedi.



98 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran

Gönül Coğrafyamız

Şehirlerin Anası:
Mekke-i Mükerreme

Şehirlerin Anası, emin belde 
Mekke-i Mükerreme. Yüce 
Allah’ın bereketiyle aziz kıldığı, 
Beytullah ile şereflendirdiği 
˝Lebbeyk˝ nidalarıyla tevhidin 
coşkusunun yaşandığı, 
İslam’ın kalbinin attığı kutsal 
şehir...

Mekke; Resulullah’ın 
(s.a.v.) memleketi, doğup 

büyüdüğü, gençlik günlerini 
geçirdiği, evlendiği, acılarını 
ve sevinçlerini yaşadığı 
şehir. “Ey örtüsüne bürünen, 
kalk ve uyar!” emr-i ilahisi 
mucibince en yakınlarından 
başlayarak tıpkı atası 
İbrahim (a.s.) ve İsmail 
(a.s.) gibi tevhide çağırdı 
tüm Mekke halkını. Allahü 

Teâlâ’nın birliğine, şirkten 
uzaklaşmaya davet etti Ebu 
Kubeys Tepesi üzerinden. 
Bu şehrin insanları; O’na 
“Sen güvenilir, emin bir 
kimsesin, ömrün boyunca 
hiç yalan söylemediğine 
şahidiz.” derlerdi ama çoğu 
uymadı bu çağrısına… Bir 
gece mahzun bir halde 
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ayrılmak, hicret etmek 
zorunda kaldı Mekke’sinden. 
Uzaktan son bir dönüp 
bakıp “Ey Mekke sen bana 
şehirlerin en sevgilisisin. 
Şayet kavmin beni çıkmak 
zorunda bırakmasaydı seni 
asla terk etmezdim.” dediği 
şehir Mekke. Ayrılık zamanı 
bitip Mekke geri alındığında 
Müslümanlar şehre girerken, 
Resulullah (s.a.v.) sakalları 
neredeyse devesine değecek 
şekilde başı tevazudan 
eğik halde ilerliyordu 
Beytullah’a doğru. Artık 
bu mübarek beldeye şirkin 
büyüğü girmeyecek, Mekke-i 
Mükerreme tevhidin en güçlü 
kalesi olarak hafızalarda 
yerini alacaktı.

Müslümanlar haccın ifasını 
Allah’ın Nebisi’inden (s.a.v.) 
öğrendiler. O’nun gibi ihrama 
girmeyi, telbiye getirmeyi, 
tavafı, say etmeyi, Arafat’ta, 
Müzdelife ve Mina’da vakfe 
yapıp, şeytan taşlayıp, kurban 
kesip tıraş olmayı Mekke-i 
Mükerreme’de onun izinden 
gidip bu ibadetin nasıl 
yapıldığı bilgisinin bizlere 
ulaşmasını sağladılar. Bizler 
bugün Mekke-i Mükerreme’de 
bulunduğumuz süre 
içerisinde Kur’an’ın ifadesiyle 
“Batn-ı Mekke” olan Mescid-i 
Haram ve Allahü Teâlâ’nın 
yine Kur’an’da “Bu böyledir, 
kim Allah’ın işaretlerine 
hürmet gösterirse bu 
kalplerin takvasındandır.” 
Buyurduğu Arafat, Mina, 
Müzdelife’de ibadetle 
meşgul olmalıyız. Mekke-i 

Mükerreme’de yapılan bir 
iyilik, verilen bir sadaka, 
kılınan bir rekât nafile namaz 
Allahü Teâlâ’nın ihsanıyla 
diğer yerlere nispetle yüz bin 
misli ile ecir bulur. Şuurlu bir 
Müslümana, bu sınırlı zamanı 
ganimet bilip her yerde 
bulabileceği alışveriş ürünleri 
ile vakit harcamak yerine, 
Mekke-i Mükerreme’deki ilahi 
hazine ve lütufların peşinde 
koşturmak düşer.

Mescid-i Haram, Hac Mekânları 
ve Kâbe-i Muazzama
Allahü Teâlâ’ya ibadette 
bulunmak amacıyla 
yeryüzünde yapılan ilk 
bina Kâbe-i Muazzama’dır. 
Mescid-i Haram’ın ortasında, 
duvar genişlikleri 11-12 metre 
arasında değişen yaklaşık 
13 metre yüksekliğinde, 
taştan yapılmış dört köşe bir 
binadır. Beytullah, Beytü’l-
Atîk adlarıyla da bilinir. Üzeri, 
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Gönül Coğrafyamız
her sene hac mevsiminde 
yenilenen siyah bir örtü ile 
örtülür. Kâbe-i Muazzama’nın 
tüm köşelerinin ayrı ismi 
vardır: Doğu köşesine “Rükn-i 
Hacer-i Esved” veya “Rükn-i 
Şarkî”, güney köşesine “Rükn-i 
Yemânî”, batı köşesine “Rükn-i 
Şâmî”, kuzey köşesine de 
“Rükn-i Irakî” denir.
 
Mültezem
Kâbe-i Muazzama kapısı 
ile Rükn-i Hacer-i Esved ile 
kapı arasında kalan duvar 
aralığına “Mültezem” 
denir. Mültezem’de yapılan 
duaların müstecab olduğu 
Resulullah’tan (s.a.v.) 
nakledilmiştir.

Makam-ı İbrahim
Hz. İbrahim’in (a.s.) Kâbe-i 
Muazzama’yı inşa ederken 
iskele olarak kullandığı 
veya halkı hacca davet 
ederken üzerine çıktığı taşın 
bulunduğu yerdir. Mümkün 
olursa tavaf namazının 
burada (Makam-ı İbrahim’in 
arkasında) kılınması efdaldir.

Mataf
Kâbe-i Muazzama’nın 
etrafında tavaf edilen yere 
“Mataf” denir.

Hatîm ve Hicr-i Kâbe
Kâbe-i Muazzama’nın kuzey 
batı duvarının (Rükn-i 
Irakî ile Rükn-i Şâmî arası) 
karşısında, zeminden 1 metre 
yüksekliğinde 1,5 metre 

kalınlığında yarım daire 
şeklinde bir duvar vardır ki, 
buna “Hatîm”; bu duvar ile 
Beytullah arasındaki boşluğa 
da “Hicr” (Hicr-i Kâbe, Hicr-i 
İsmail veya Hatîra)” denir. 
Hicr-i Kâbe’de namaz kılınır, 
dua edilir, fakat kıble olarak 
buraya karşı namaz kılınmaz. 
Hz. İbrahim’in (a.s.) yaptığı 
Kâbe-i Muazzama binasına 
başlangıçta bu kısım da 
dâhildi. Peygamberimizin 
(s.a.v.) nübüvvetinden 
beş yıl kadar önce Kâbe-i 
Muazzama’nın Kureyş Kabilesi 
tarafından yapılan tamiri 
sırasında inşaat malzemesi 
yetmediği için bu kısım 
binanın dışında bırakılmıştır. 
Hz. İsmail (a.s.) ile annesi Hz. 
Hacer’in buraya defnedilmiş 
oldukları rivayet edilir. Kâbe-i 
Muazzama’ya dâhil olduğu için 
tavafın, bu duvarın dışından 
yapılması vaciptir.

Altınoluk
Mizabü’r-Rahme adıyla da 
anılan ve Kâbe-i Muazzama 
üzerine yağan yağmur 
sularının aktığı oluktur.

Hacer-i Esved
Kâbe-i Muazzama inşa 
edilirken Hz. İsmail (a.s.) 
tarafından Ebu Kubeys 
Tepesi’nden getirilen 
kırmızımsı, esmer ve parlak 
taş tavafa başlama yerine 
işaret olacak biçimde Kâbe-i 
Muazzama’ya eklenmiştir. 
Tavaf esnasında her şavtta 
selamlanması sünnettir.

Mes’â
Safa ile Merve arasında sa’y 
yapılan yere “Mes’â” denir.

Sa’y
Safa ile Merve arasında gidip 
gelmektir. Safâ’dan Merve’ye 
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“4” gidiş, Merve’den Safa’ya 
“3” dönüş olmak üzere “7” 
şavttan ibarettir. Bütün 
tavaflardan sonra sa’y 
yapmak gerekmez. Hac ve 
umre için sadece birer defa 
sa’y yapılır.

Safa ve Merve
Mescid-i Haram’ın doğusunda 
yaklaşık 350 metre aralıklı iki 
tepedir. Güneyindeki Safa, 
kuzeyindeki ise Merve’dir. Sa’y 
bu iki tepe arasında yapılır.

Zemzem
Kâbe-i Muazzama’nın 
doğusunda, Cenab-ı Hakk’ın 
Hz. Hacer ile oğlu Hz. 
İsmail’e (a.s.) ihsan ettiği 
suyun yerinde kazılan, 
mübarek kuyunun suyudur. 
Yeryüzündeki suyun efdalidir. 
Bol bol içildiği gibi abdest ve 
gusülde de kullanılabilir.

Arafat

Mescid-i Haram’a yaklaşık 
5 kilometre mesafede 
bulunan Arafat Meydanı 
hacı adaylarının arefe günü 
vakfeye durup hacı oldukları 
meydandır. Cebel-i Rahme’nin 
de (Rahmet Dağı) bulunduğu 

Arafat’ta Resulullah (s.a.v.) 
Veda Hutbesi’ni irad etmiştir.

Mina
Müzdelife ile Mekke-i 
Mükerreme arasında, Harem-i 
Şerîf sınırları içindeki bir 
bölgenin adıdır. Büyük, 
Orta ve Küçük Cemreler 
buradadır. Bayram günleri 
“şeytan taşlama” denilen 
“remy-i cimâr” burada yapılır. 
Kurbanlar da genellikle 
burada kesilir.

Müzdelife
Arafat ile Mina arasında 
Harem-i Şerîf  sınırları içinde 
bulunan bir bölgenin adıdır. 
Müzdelife’de vakfe yapmak 
vaciptir. “Muhassir Vadisi” 
dışında, Müzdelife’nin her 
yerinde vakfe yapılabilir. 
“Meş’ar-i Haram” yakınında 
yapılması sünnettir.
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3 BİN 500 M2’LİK 
SANAT GALERİSİ

TEMELİ
2013’TE ATILDI

11 BİN M2’LİK 
MÜZE ALANI

3 BİN M2’LİK 
KÜTÜPHANE

8 SANAT 
ATÖLYESI

63 BiN KİŞİ
AYNI ANDA İBADET 
EDEBİLİYOR

1000 KİŞİLİK
KONFERANS 
SALONU

3 BİN 500 
ARAÇLIK KAPALI 
OTOPARK 

Osmanlı-Selçuklu  
mimari tarzı ile 
bugünün çizgileri 
bütünleşti

İstanbul’un yeni 
sembollerinden 
biri oldu

Gündem
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Büyük Çamlıca 
Camisi

90
 M

2 şerefeli 
2 minaresi  
90 metre
yüksekliğinde

10
7,

1 M

3 şerefeli 4 minaresi
Malazgirt Zaferi’ne ithafen 
107,1 metre yüksekliğinde

72 metre  
yükseklikteki ana 

kubbesi İstanbul’da 
yaşayan 72 milleti 

simgeliyor

34 metre çapındaki 
kubbesi İstanbul’u 

simgeliyor

34 M

72
 M

7,
77

 M

3,12 M

4,5 TON  
AĞIRLIĞINDA

 
Kubbenin iç 
yüzeyine, 16 Türk 
devletine ithafen 
Allah’ın isimlerinden 
16’sı, Haşr Suresi’nin 
son iki ayetinden 
istifade edilerek 
yazıldı

DÜNYANIN EN 
BÜYÜK ALEMİNE 
SAHİP

%100 antibakteriyel, 
17 bin metrekare büyüklüğünde 
özel dokuma halı

6,
5 

M

5 M

6 TON 
AĞIRLIĞINDA

ANA KAPISI
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Portre

Batılıların verdiği adla 
Abulcasis, Ebu’l-Kasım Halef 
İbn Abbâs ez-Zehrâvî, tıp ve 
özellikle cerrahi alanında 
önemli bir çığır açmıştı. 
İbn-i Sina ile aynı dönemde 
yaşayan Zehrâvî’nin, 
günümüze ulaştığı bilinen 
tek çalışması olan Kitâbü’t-
Tasrîf li-men ‘aceze” ani’t-
te’lîf ’dir.

Batı İslâm dünyasında 
tıp alanında yazılan en 
muhtevalı ve Avrupa’da 
en çok rağbet gören bir 
eserdir. Bir tıp ansiklopedisi 
niteliği taşımakta olup her 
biri çeşitli alt bölümlerden 
(bab) oluşan otuz kısımdan 
(makale) meydana gelmiştir. 
İlk makalede genel tıp 
bilgileri ve esasları, ikinci 
makalede baştan ayaklara 
kadar 325 hastalık, bunların 
belirtileri ve tedavileri, 
üçüncü makaleden yirmi 
beşinci makaleye kadar 
basit ve mürekkep ilâçlar 
ve hazırlanması, yirmi 
altıncı makalede her 
hastalığa uygun gelen 
besin maddeleri, yirmi 
yedinci makalede bitkisel 
ve hayvansal gıdaların ve 
basit ilâçların özellikleri, 
yirmi sekizinci makalede 
madensel, bitkisel ve 
hayvansal ilâç tabletlerinin 
yapımı, yirmi dokuzuncu 

makalede ilâç adları, aynı 
özelliğe sahip muadilleri, 
kullanım süreleri, ağırlık ve 
hacim ölçüleri, otuzuncu 
makalede cerrahî konusu 
işlenmiştir. Cerrahi ile ilgili 
bilgiler ve açıklamaların 
yanı sıra, söz konusu 
ameliyatlarda aletlerin 
resimlerini de verir. Genelde 
cerrahi konusunda bir eser 
olması, resim içermesi 
açısından tıp tarihinde 
önemli bir yere sahiptir.

Zehravi’nin kullandığı 
cerrahi alet ve uygulamalar, 
modern tıbba öncülük 
etmiştir. İcat ettiği 
cerrahi aletlerden 
bazıları günümüzde hala 
kullanılmaktadır. Dış 
gebeliği tanımlayan ilk 
doktor olmasının yanı sıra, 
hemofilinin kalıtsal doğasını 
da belirleyen ilk kişidir.

Cerrahinin Babası: 
Ez-Zehrâvî






