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İZMİR - İSTANBUL OTOYOLU HAYIRLI OLSUN
İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyol 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 
Cumhurbaşkanımız, açılış töreninin ardından otoyolda sürüş yaptı.
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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Türkiye son 17 yılda edindiği kalkınma ivmesini tarımda, sağlıkta, 
eğitimde, ulaşımda ve diğer pek çok alanda sürdürmekte, vatandaş-
larımızın hak ettikleri refah düzeyinde yaşamlarını sürdürmeleri, en 
iyi hizmete erişebilmeleri için başlattığı büyük harekete yeni pro-
jeler ekleyerek, ilk günkü heyecanla devam etmektedir. Bu doğrul-
tuda, vatandaşlarımıza dünya standartlarının da üstüne çıkan bir 
sağlık hizmeti verecek olan Bursa Şehir Hastanesi’nin ve önemli bir 
zaman tasarrufu ve yakıt ekonomisi sağlayacak olan İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun açılışları geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız tarafından 
yapılmıştır. Büyük emeklerle hayata geçirilmiş bu iki büyük proje, 
AK Parti’nin halka hizmet şiarını en iyi şekilde yansıtmakta, vatan-
daşlarımızın hayatlarına kolaylaştırıcı bir etki sağlayarak önemli 
eksikleri gidermektedir.

İç talebini fazlasıyla karşılayabilen, 5 milyondan fazla vatandaşı-
mıza istihdam kapısı olabilen, 18 milyar dolarlık ihracat seviyesine 
ulaşabilen tarım sektörümüz, 17 yıllık kalkınma hareketinde önemli 
bir yer tutmaktadır. 17 yıllık süreçte hemen hemen bütün tarımsal 
üretim kalemlerinde, özellikle yerli tohum ve yerli üretim nokta-
larında büyük atılımlar gerçekleşmiştir. Dışarıdan buğday almakla 
dışarıdan silah almayı birbirine eş gören Cumhurbaşkanımız, yerli 
gıdanın, gıda güvenliğinin nasıl hayati bir önem arz ettiğini çeşit-
li vesilelerle dile getirmiştir. Bu uğurda çiftçilerimizin alın teri ile 
sofralarımıza bereket olarak gelen tarım ürünlerimiz kendi toprağı-
mızda, kendi suyumuzla, kendi insanımızın emeğiyle yetişmekte, 
dünyaya da ihraç edilmektedir. 

Hizmet siyasetimizin hududu yoktur. Türkiye bahsi geçen temel 
sektörlerde olan önlenemez ilerlemesini dış politikadaki güçlü 
duruşuyla bütünleştirerek devam ettirmektedir. Girişimci ve insa-
ni dış politikamız, bölgemizin çatışmasız, barış ve huzur içindeki 
günlerine ulaşması için büyük bir çaba göstermekte, diplomasiyi, 
uluslararası konjonktürün gerektirdiklerini bu amaçta etkin bir 
şekilde kullanmaktadır. Nihai amacımız, coğrafyamızın barışla, 
gelişmişlikle, işbirliğiyle anılan bir coğrafya olmasıdır. Arzumuz, 
komşularımızla olan ilişkilerimizi, sınırın öteki tarafında yuvalanmış 
terör unsurlarından gelecek saldırılar üzerinden değil,  giderek artan 
ticaret hacmimiz üzerinden belirlemektir. Dış siyasetimiz barışın 
tesis edilmesi ve korunması ilkesi üzerine bina edilmiş olmakla bera-
ber, yurdumuzun selameti, sınırlarımızın güvenliği, toplumumuzun 
refahı her şeyden önce gelmektedir.

Türkiye kalkınma hikâyesine yeni projeleriyle devam edecektir. 
Milletimizin sarsılmaz desteği, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği 
ile hizmete ve gönüller kazanmaya odaklanmış siyasetimiz sürdü-
rülecek, bölgemizde ve dünyada cereyan eden gelişmeler karşısında 
sağlam duruşumuz, etkin rolümüz korunacaktır.

Vatandaşlarımıza 
dünya standartlarının 

da üstüne çıkan 
bir sağlık hizmeti 

verecek olan Bursa 
Şehir Hastanesi’nin 
ve önemli bir zaman 

tasarrufu ve yakıt 
ekonomisi sağlayacak 

olan İstanbul-
İzmir Otoyolu’nun 

açılışları geçtiğimiz ay 
Cumhurbaşkanımız 

tarafından yapılmıştır.

“

”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Yurt Dışındaki Türk 
Markalarının Mağaza 
Sayısı 5 Bine Koşuyor

Gazete ve Dergilerin 
Tirajı 5 Yılda Yüzde 
40 Düştü

İstanbul’daki Süper Kupa 
Finali’nin Galibi Liverpool

Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde 
barındıran Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD), 
yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık 
yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi 
hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.

Türkiye’de dijital mecraların kullanım 
oranı günden güne artarken, 
yayımlanan gazete ve dergilerin tirajı, 5 
yılda yüzde 40 azalarak 2,3 milyardan 
1,4 milyara geriledi.

44. UEFA Süper Kupa’nın sahibi İngiltere’nin Liverpool takımı oldu. Vodafone Park’ta bir başka 
İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. 
Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük 
sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
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Kamu Bankaları 
Konutta Vadeleri 
180 Aya Çıkardı

Uyuşturucu İle Etkin 
Mücadele 
Sonuç Verdi

Temmuzda En Fazla Reel 
Getiri BIST 100 Endeksi’nden

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut 
kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekerken, 
vadeleri de ilk defa 180 aya çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri 
oranlarını” açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile 
indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Ülke genelinde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 
22,23 artışla 144 bin 819 uyuşturucu olayı meydana 
geldi. Bu olaylarda toplam 206 bin 134 şüpheli 
yakalandı. Yakalanan şüpheli sayısında bir önceki 
yıla göre yüzde 21,13’lük artış kaydedildi. İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca “2019 
Türkiye Uyuşturucu Raporu” hazırlandı. Raporda, 
uyuşturucuyla mücadele alanında çalışma yapan 
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verilerine 
detaylı şekilde yer verildi.



6 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos

Dünya Aktüalite Atlası

Ticaret Savaşında Yeni Cephe Kurlar 
Üzerinden Açıldı

Pakistan’ın Bağımsızlığının 
72. Yılı

Hiroşima ve Nagazaki’nin 
Üzerinden 74 Yıl Geçti

ABD Maliye Bakanlığı, Çin’in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin 
vermesinin ardından Çin’i resmen “kur manipülatörü” ilan etmesiyle ticaret savaşında 
yeni bir safhaya geçildi.

İkinci Dünya 
Savaşı’nın Pasifik 
muharebeleri 
sürerken ABD’nin 
6 Ağustos’ta 
Japonya’nın Hiroşima, 
9 Ağustos’ta da 
Nagazaki kentlerine 
atom bombası 
atmasının üzerinden 
74 yıl geçti.

İngiltere sömürgesi Britanya Hindistanı’ndan 
1947’de ayrılan Pakistan, bağımsızlığının 72. 
yılını kutluyor.
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Yerlilerin “Yurt 
Sorunu” Bitmiyor

Asya’nın Birlikten Doğan Kuvveti: ASEAN

İngiltere’nin Boşanma 
Öncesi Baş Ağrısı: 
Zayıf SterlinDünyada 90 ülkede 370 milyondan fazla 

yerli insan yaşadığı tahmin ediliyor. 
Yerleşik bulundukları bölgelerdeki egemen 
sosyoekonomik ve siyasi sistemlerin 
gölgesinde kalan yerli halklar, diğerlerinden 
farklı yaşam tarzları ve topraklarına yapılan 
müdahaleler sebebiyle yurtlarından göç 
etmek zorunda kalıyor.

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Tayland’ın 
başkenti Bangkok’ta yapıldı. Türkiye, toplantıda, örgütün sektörel diyalog ortağı olarak Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla temsil edildi.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris 
Johnson’ın görevine başlamasının ardından 
ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim 
tarihinde anlaşmasız şekilde ayrılabileceğine 
ilişkin endişelerin etkisiyle İngiliz 
sterlininde sert değer kayıpları yaşanıyor.
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“Büyük Türkiye Hayalini 
Gerçeğe Dönüştürmek İçin 
Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Gündem
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Merinos 
Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen AK 
Parti Bursa İl Başkanlığı Teş-
kilat Yemeği’nde partililere 
hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplantıya teşrifleri için 
tüm katılımcılara teşekkür 
ederken, “31 Mart seçim-
lerinde Cumhur İttifakı’na 
ve adaylarımıza verdikleri 
güçlü destek için tüm Bursa-
lı kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum.” diye konuştu. 

Büyükşehir belediyesinde 
yüzde 49,6, belediye mecli-
sinde de yüzde 49 oy oranı 
ile Bursa’nın tercihini bir 
kez daha AK Parti’den yana 
kullandığını söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu 
başarıda seçim dönemi 
boyunca gece gündüz deme-
den çalışan, ülkesi, milleti 
ve şehri için koşturan Bursa 
il teşkilatının büyük emeği 
olduğunu ifade etti.

Önlerinde belediyelerde 5 
yıllık, Cumhurbaşkanlığı ve 
Meclis’te de 4 yıllık seçim-
siz bir dönem bulunduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu 4-5 yıllık 
dönemin partimiz ve ülke-
miz açısından taşıdığı kritik 
önemin farkındayız. AK Par-
ti’nin Türk siyasetinin ge-
lecek asrına damga vurabil-
mesi, milletin 24 Haziran ve 
31 Mart seçimleriyle önünü 
açtığı fırsat penceresini kul-
lanmasına bağlıdır. İnşallah 

önümüzdeki seçimsiz döne-
mi ülkemizde güçlenmenin, 
AK Parti’de ise yenilenme ve 
birleşmenin vesilesi haline 
getirmek istiyoruz. Atacağı-
mız adımlarla AK Parti’nin 
geleceğini şekillendirmenin 
yanında bizden öncekiler-
den emanet aldığımız bu 
kutlu davayı 2053 ve 2071’e 
taşıyacak beşeri ve kurum-
sal omurgayı da hep bera-
ber inşa edeceğiz. Milletin 
sandıkta verdiği mesajları en 
doğru şekilde okuyarak en 
alttan en tepeye kadar üze-
rimize düşenleri muhakkak 
yerine getireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin milletin mazi-
den atiye giden şanlı yolcu-
luğunun altın halkalarından 
biri olduğunu ifade ederek, 
şunları söyledi: “Bu hareke-
tin hamurunda Şeyh Edeba-
li’nin duası, Fatih’in ufku, 
Yavuz’un cesareti, Sultan 
Abdülhamid’in dehası, Mus-
tafa Kemal’in kararlılığı, 104 
sene önce Çanakkale’ye ko-
şan Kınalı Hasanların kahra-
manlığı vardır. Bu harekette 
şehit Başbakan Menderes’in, 
Hasan Polatkan’ın, Fatin 
Rüştü Zorlu’nun, merhum 
Özal’ın, merhum Erbakan 
hocamızın, merhum Tür-
keş’in ve diğer büyüklerimi-
zin hakkı, emeği, fedakarlığı 
vardır. Bu davayı bugünlere 
üniversite kapılarında göz-
yaşı döken kızlarımızın sab-
rı, azgın azınlığın her türlü 
provokasyonuna rağmen 
meşru zeminden ayrılma-
yan Anadolu insanın irfanı 

taşımıştır. Başardığımız her 
şeyi önce Allah’ın yardımı-
na, sonra davamıza olan 
bağlılığımıza ve elbette bu 
kutlu yolda yaptığımız özve-
rilere borçluyuz.”

“Sıfatımız ne olursa ol-
sun hepimiz öncelikle bu 
davanın bir neferiyiz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: “Hiç-
birimizin hesabi davranma, 
aklı ve vicdanı yerine nefsi-
nin sesine kulak verme lük-
sü yoktur. Kalbinde millete, 
memlekete hizmet sevdası 
olan herkese, ne kadar aykırı 
olursa olsun her fikre AK 
Parti’nin kapıları daima 
açıktır. Biz pazara kadar 
değil mezara kadar diyerek 
çıktığımız bu kutlu yolda 
azimle, kararlılıkla yürüye-
ceğiz. Ne köklerimizden ko-
pacağız ne de gözlerimizi bir 
an olsun ufuktan ayıracağız. 
94 ruhu ile çalışacak 2071 
vizyonu projelerimize yön 
vereceğiz. Aynı şekilde bu 
süreçte ülkemizin bekasını, 
milletimizin istikbalini ilgi-
lendiren konularda MHP ile 
güç birliği yapmaya devam 
edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde oldu-
ğu gibi Türk demokrasisini 
güçlendirecek yeni reform-
lara Cumhur İttifakı olarak 
imza atacağız.” 

Bursa’yı ulaşım ve sağlık-
ta bir üst lige taşıyacak iki 
muazzam projenin resmi 
açılışlarını gerçekleştir-
diklerini anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bunlar-
dan birinin 426 kilometre 
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Gündem

uzunluğundaki İstanbul, 
Bursa, Balıkesir, Manisa, 
İzmir otoyolu olduğunu 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2010’da başladıkları ve 
şimdiye kadar Osmangazi 
Köprüsü gibi pek çok önemli 

kısmını devreye aldıkları 
otoyolun kalan 192 kilomet-
resini de bugün hizmete 
sunduklarını belirtti. 

Bursa’ya kazandırdık-
ları bir başka eserin de 
1355 yataklı Bursa Şe-
hir Hastanesi olduğunu 

vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, buranın, içerisinde 
6 ihtisas hastanesi bulunan, 
muhteşem bir sağlık külliye-
si olduğunun altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
en son teknolojik imkanlar-
la tasarlanan ve inşa edilen 
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şehir hastanesinin 745 bin 
metrekarelik açık, 475 bin 
metrekarelik kapalı alanı, 3 
bin 190 araçlık otoparkı ve 
diğer özellikleriyle Bursa’da 
sağlık hizmetlerinde yeni bir 
dönemin başlangıcı olacağı-
nı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 14 Ağustos’ta AK Par-
ti’nin 18. kuruluş yıl dö-
nümünü kutlayacaklarını 
aktararak, “AK Parti olarak 
17 senesi iktidarda olmak 
üzere tam 18 yıldır şanla 
şerefle milletimize hizmet 
etmenin gururunu yaşıyo-
ruz. Bizlere bu onuru bah-
şettiği için Rabb’imize ne 
kadar hamd etsek azdır. 17 
yılı bulan iktidarımız döne-
minde Türkiye ile beraber 
gözünü ve gönlünü ülkemize 
yöneltmiş yüz milyonlarca 
kardeşimizin umudu olduk.” 
ifadelerini kullandı. 

Yola çıkarken “Biz dertli 
bir partiyiz.” diyerek, insan-
ların derdiyle dertlenmeyi, 
sorunlarına, sıkıntılarına, 
beklentilerine çözüm olma-
yı vadettiklerini anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Hamdolsun bu 17 yılın 
her bir saatini, her bir daki-
kasını, her bir anını milleti-
mize hizmet aşkıyla, hizmet 
sevdasıyla geçirdik. Geride 
bıraktığımız dönemde kimi 
eksiklerimize rağmen ülke-
mizin ve milletimizin hemen 
her meselesine çözümler 
üretmeye çalıştık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhuriyet tarihinin tama-
mında bütün yapılanların 
çok üzerinde eserleri, 17 
yıllık bir zaman dilimine sığ-
dırdıklarını aktararak, şöyle 
devam etti: “İç ve dış politi-
kada ezberleri bozduk, yeni-
likçi adımlar attık. Vesayeti 
gerilettik, demokrasimizi 

güçlendirdik. Milli irade-
nin önündeki engelleri tek 
tek kaldırdık. Hukuk ve 
adalette Türk siyasi haya-
tının en büyük, en köklü 
reformlarına imza attık. 367 
garabetinden, partimize 
yönelik kapatma girişimi-
ne ve 27 Nisan bildirgesine 
kadar önümüze çıkartılan 
tüm engelleri, demokra-
si ve hukuk çerçevesinde 
sabırla, soğukkanlılıkla, 
metanetle aşmayı başardık. 
Hiçbir zaman milletimizin 
yüzünü yere eğdirmedik. 
Hiçbir zaman milletimizin 
onurunun çiğnenmesine 
müsamaha göstermedik, 
aksine her platform ve her 
zeminde Türkiye’nin başını 
dik tuttuk. Ülkemizin vatan-
daşlarına sunduğu hizmet-
lerin kalitesini artırmanın 
yanı sıra istisnasız her bir 
insanımızın bu hizmetlerden 
eşit derecede yararlanmasını 
sağladık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Uluslararası Para Fonu (IMF) 
kapılarında birkaç milyar 
dolar için el açan, ekonomisi 
zayıf, ticareti düşük, sana-
yisi dışa bağımlı bir ülkeyi, 
kısa zamanda bölgesinin 
üretim üssüne dönüştür-
düklerini aktararak, Mayıs 
2013’te 23,5 milyar dolarlık 
IMF borcunu sıfırladıklarını 
ve IMF’nin Türkiye’den borç 
ister hale geldiğini söyledi. 

Tüm kurum ve kural-
larıyla demokrasiyi ve 
ekonominin çarklarını 
işler hale getirdiklerini 
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Gündem
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’yi satın 
alma paritesine göre dünya-
nın 13. büyük ekonomisi ko-
numuna yükselttik. Eğitim, 
sağlık, ulaştırma, savunma, 
turizm, ihracat gibi birçok 
alanda Cumhuriyet tarihimi-
zin rekorlarını kırmak yine 
bize nasip oldu.” diye konuş-
tu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önceki gün açıklanan dış ti-
caret rakamlarının, her türlü 
saldırıya rağmen Türk eko-
nomisinin gücünü, sağlam-
lığını ve dinamizmini ortaya 
koyduğunu ifade etti.

İhracat rakamlarının 
ekonominin temmuzda da 
süratle toparlanmaya de-
vam ettiğini bir kez daha 
gösterdiğini anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:  “Temmuz ayın-
da ihracatımız yüzde 8,32 
artışla 15 milyar 958 milyon 
dolara ulaştı. İthalatımız ise 
yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 
288 milyon dolara geriledi. 
Geçen sene ilk 7 ayda yüz-
de 67,7 olan ihracatımızın 
ithalatımızı karşılama oranı, 
bu sene yüzde 85,8’e çıktı. 
Dış ticaret fazlası veren ülke 
hedefimize bir adım daha 
yaklaşmış olduk.”

Küresel ticaretteki sıkın-
tılı atmosfere, Çin ile ABD 
arasında devam eden ti-
caret savaşlarına rağmen 
Türkiye’yi ülke tarihinin en 
yüksek temmuz ayı ihra-
cat rakamına ulaştıklarını 
da aktaran Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Ocak-temmuz arası 7 aylık 
dönemde toplam 104,2 mil-
yar dolarlık ihracat rakamını 
yakalayarak, yine bir rekor 
kırdık. Sadece ihracatta 
değil inşallah bu sene tu-
rizmde de rekora koşuyoruz. 
Şu anda 50 milyon turisti 
aşar duruma geldik. Rusya, 
Avrupa ve Orta Doğu’dan 
gelenler başta olmak üzere 
turizmde çok ciddi bir yo-
ğunluk yaşanıyor. Daha önce 
varlık gösteremediğimiz Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Latin 
Amerika gibi bölgelerden 
ülkemize gelen turistlerin 
sayısı giderek artıyor. Türki-
ye’yi tökezletme senaryoları 
boşa çıktıkça inşallah hem 
ihracatta hem turizmde hem 
de diğer alanlarda başarı 
çıtamız da yükselecektir.

Faizler düşüyor. Faizlerin 
düşmesiyle beraber enflas-
yondaki gerileme de süre-
cek, piyasadaki canlanma 
yeniden ivme kazanacak-
tır. Biz sabredersek, çalışır-
sak, üretirsek, dik durursak, 
hepsinden önemlisi sürekli 
‘öldük, bittik’ diyerek, mil-
lete karamsarlık aşılamaya 
kalkan felaket tellallarına 
kulak asmazsak, Allah’ın 
izniyle yarınımız bugünü-
müzden çok daha güzel 
olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin tarihinden, 
kültüründen, köklü devlet 
geleneğinden aldığı biri-
kimle hedefleri ve hayalleri 
istikametinde kararlılıkla 

yürüdüğüne dikkati çekti.
Türkiye’nin bu kutlu 

ilerleyişini durdurmaya, 
bunu engellemeye kimse-
nin gücünün yetmeyeceğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sağda solda bazı 
duyduğunuz çatlak seslere 
asla kulak vermeyin, biz 
emin adımlarla yolumuzda 
devam ediyoruz. Bizim artık 
küçük meselelerle gündemi 
işgal eden sanal sorunlarla 
kaybedecek vaktimiz yok.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin kendilerinden eser, 
hizmet ve dertlerine çözüm 
bulunmasını beklediğini dile 
getirerek, şunları kaydetti: 
“Bizim son 17 yılda elde et-
tiğimiz başarıların gerisinde 
kendi gündemimize odak-
lanmamız, kendi öncelikle-
rimiz doğrultusunda hareket 
etmemiz var. Bu süreçte 
muhalefetin sığ gündemiyle 
değil, daima milletin gün-
demiyle, milletin dertleriyle 
ilgilendik. Sizlerden ve tüm 
gönüllü kuruluşlarımızdan 
Türk demokrasisine ve bizi 
biz yapan kadim değerlere 
sahip çıkmayı sürdürmenizi 
istiyorum. Birileri görmese 
de birileri istemese de haz 
etmese de biz büyük Türkiye 
hayalini gerçeğe dönüştür-
mek için çalışmaya devam 
edeceğiz. Gayret bizden tev-
fik Allah’tan, destek ve hayır 
duası sizden.”
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Gündem

“Böylesine Dev Projeler İçin 
Alternatif Finansman Modelleri 
Geliştirmemiz Gerekiyor, İşte 
Biz Bunu Yaptık”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bur-
sa-İzmir Otoyolu Badırga 
Mevkii’nde gerçekleştirilen, 
“Bursa Şehir Hastanesi ve 
İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak 
Açılış Töreni’ne katılarak va-
tandaşlara hitap etti. 

31 Mart seçimlerinde Cum-
hur İttifakı adayı Alinur Ak-
taş’ı yüzde 49,6’lık oyla Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına seçtikleri için Bursa 
halkına teşekkür ederek ko-
nuşmasına başlayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu oran 
2014’ün üzerindedir ancak 
bizim gönlümüz Bursa’da çok 
daha yüksek oy oranlarıyla be-
lediyeyi yönetmektir. İnşallah 
önümüzdeki seçimlerde hep 

birlikte bunu da başaracağımı-
za inanıyorum.” dedi. 

Bugün Bursa’ya hem vatan-
daşlarla hasret gidermek hem 
de iki önemli yatırımın açılış 
sevincini paylaşmak üzere gel-
diklerini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün bir tarih yazıyoruz 
ve öyle bir tarih yazıyoruz ki 
İstanbul’u İzmir’e farklı bir 
şekilde bağlıyoruz. Bir diğer 
taraftan da Bursa’ya muh-
teşem bir şehir hastanesini 
kazandırıyoruz. İstanbul-Bur-
sa-Balıkesir-Manisa-İzmir 
Otoyolu ülkemizin son dö-
nemdeki en önemli yatırım-
larından biri. Türkiye’nin 
ilk yap-işlet-devret otoyolu 

projesini başlattığımızda bu 
her konu gibi, bu işi de eleş-
tirenler, olmayacağını söyle-
yenler, kendilerince dalgasını 
geçenler oldu. Bunların kim 
olduğunu biliyorsunuz değil 
mi? Ama bunların her zaman 
işi bu, diyorlar ki ‘Nasıl yapı-
yorlar bunu söylesinler...’ Ya 
ben kasamdan para çıkmadan 
bunu yapıyorum işte.

Bunun adı da BOT, yap-iş-
let-devret, senin aklın buna 
ermez Bay Kemal, anlamaz-
sın bu işlerden. Sana SGK’yı 
verdiler batırdın ve hasta-
neleri yönetemedin. O mer-
hum Savaş Ay’ın programını 
hatırlıyorsunuz değil mi? Ah, 
ah, ölülerimizi rehin aldılar 
bunun genel müdür olduğu 
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dönemde. Şimdi böyle bir şey 
var mı? Biz her işimizde oldu-
ğu gibi bu hususta da kimin ne 
dediğine değil, milletimizin 
neye ihtiyacı olduğuna baka-
rak bismillah deyip yola çıktık 
ve işte bugün son noktayı 
koyuyoruz.”

Proje içerisinde yer alan 
Osmangazi Köprüsü’nün dün-
yada sayılı köprülerden biri 
olduğunu hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, projenin pek 
çok etabını tamamlandıkça 
hizmete açtıklarını, bugün de 
kalan 192 kilometrelik bölümü 
açarak toplamda 426 kilomet-
relik İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolunun tamamını hizme-
te sunmuş olacaklarını ifade 

etti.
Ziya Paşa’nın “Eşek ölür 

kalır semeri, insan ölür ka-
lır eseri” ifadelerini akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz eserlerimizle anılacağız.” 
dedi. 

Projenin Anadolu Otoyolu-
nun Gebze ayrımından baş-
layıp, Dilovası-Hersek Burnu 
arasındaki Osmangazi Köprü-
süyle Körfez’in diğer yakasına 
geçtiğini, Yalova’dan Bursa 
Çevre Yolu’na, oradan Balıke-
sir ve Manisa’ya bağlandığını 
ve son olarak İzmir Çevre 
Yolu’nda hedefine vardığı-
nı anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, otoyolun buradan da 
İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme 

otoyollarına ulaştığını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Bu viyadükler, bu tüneller 
öyle kolay yapılmadı, dağları 
kolay aşmadık, ama biz Ferhat 
olduk Ferhat. Dağları deldik 
Şirin’e ulaştık. Böylece İstan-
bul ile İzmir arasındaki seya-
hati hızlı, güvenli ve konforlu 
hale getirmenin yanında, yolu 
da 100 kilometre kısaltıyoruz. 
İleride inşallah 1915 Çanakka-
le Köprüsü’nün de içinde yer 
aldığı Tekirdağ-Çanakkale-Ba-
lıkesir otobanını da bu yolla 
birleştireceğiz.” dedi. 

Açılışını yaptıkları otobanın 
güzergahındaki İstanbul, Ko-
caeli, Bursa, Balıkesir, Manisa 
ve İzmir’in aynı zamanda 

Gündem
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Türkiye’nin dünyaya açılan en 
önemli ihracat kapılarına da 
ev sahipliği yaptığını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu bölgemiz, ülkemizin 
milli gelirinin yüzde 64’ünü 
üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 
milyar dolar olan bu projenin 
ülkemiz ekonomisine sadece 
yakıt ve zaman katkısı yıllık 
3,5 milyar liradır. İş bilenin 
kılıç kuşananın. Laf ola beri 
gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol 
sayesinde turizm hızlanacak, 
sanayi hızlanacak, ticari faa-
liyetler de aynen hızlanacak, 
ülkemize çok daha fazla katkı 
sağlayacağı açıkça ortadadır. 
Ayrıca bu otoyolu inşa eden ve 
sözleşme tarihinden itibaren 
22 yıl 4 ay süreyle işletecek 
olan ortak girişim grubunun 
devlete ödeyeceği tutar da ne 
biliyor musunuz? 6,3 milyar 
lira Bay Kemal, işte bu işin 
maliyeti bu öğren, öğren. Ne-
tice olarak bu otoyol Türkiye 
için her bakımdan kazançlı, 
karlı bir projedir. Peki devletin 
kasasından bir şeyi çıkıyor 
mu? Hayır, mesele bu, eğer bu 
çalışıyorsa işi bitiririz.”

İstanbul ile İzmir arasındaki 
mesafeyi 3,5 saate düşüren 
projenin hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, projenin hayata geçi-
rilmesinde emeği olan herkesi 
tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin 17 yıllık iktida-
rının alametifarikalarından 
birinin de “ulaşım meselesi” 
olduğunu söyledi.

Yol ve suyun medeniyet 
olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Yolu-
nuz yoksa, suyunuz yoksa siz 
gayri medenisiniz ama nerede 
CHP varsa orada susuzluk var, 
orada çöp var. İşte şu anda 
CHP’nin belediyelerinin oldu-
ğu yerlerde maalesef atık su, 
susuzluk almış başını gidiyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Yaptıkları bölünmüş yollara 
ilişkin de bilgi veren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “6 bin 100 
kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğumuzu 
bugün 26 bin 764 kilometreye 
ulaştırdık. Farkımız bu.” şek-
linde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iktidara geldiklerinde bin 714 
kilometre olan otoyol uzun-
luğunu, 2 bin 875 kilometreye 
çıkardıklarını dile getire-
rek, “Bölünmüş yol ile bağlı il 
sayısını 6’dan 77’ye, karayolu 
tünel sayısını 83’ten 367’ye, 
karayolu tünel uzunluğunu da 

50 kilometreden 473 kilomet-
reye yükselttik. Böylece va-
tandaşlarımızın hem mal hem 
can güvenliğinde çok önemli 
iyileştirmeler gerçekleştirdik. 
Bu vesileyle vatandaşlarımızın 
yol konforunu artırdık, kaza 
riskini minimize ettik.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan yaz tatilinde 
ve Kurban Bayramı’nda ya-
pacakları seyahatlerde trafik 
kurallarına uymalarını özellik-
le rica eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Tüm Türkiye’ye sesleniyo-
rum; ne olur, bu hafta Kurban 
Bayramı’na giriyoruz, Bakın, 
acele giden Allah göstermesin 
ecele gider. Yollarda aman ha 
bastırıp, hele hele gece yolcu-
luğu... Bunlara çok dikkat ede-
lim. Sizi bekleyen büyükleri-
nize, yavrularınıza kötü haber 
ulaştırmayın. Onun için de 
biliyorsunuz yolların kuralları 
vardır, bu kurallara uyalım. Bu 
kurallara uyarak seyahatimizi 
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yapalım ki bayramlarımızı 
acıya döndürmeyelim, bunu 
özellikle sizlerden rica ediyo-
rum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bölünmüş yollar, otoyollar, 
ilk defa inşa ettikleri hızlı tren 
hatları, sayılarını ve seferlerini 
artırdıkları havalimanları, ge-
liştirdikleri deniz yolu taşıma-
cılığı ve diğer ulaşım alterna-
tifleriyle seyahatleri “kolay ve 
güvenli” hale getirdiklerine 
dikkati çekerek, “Ülkemiz-
deki motorlu araç sayısı 2002 
yılında 8 milyon 655 bin iken 
bugün bu sayı 23 milyonu geç-
ti. Buna karşılık hem yolculuk 
süreleri kısaldı hem yolculuk 
konforu arttı hem de trafik 
kazalarıyla yaralanma ve ölüm 
oranları azaldı.” dedi.

Alt yapıyı güçlendirmek 
ve güvenli trafik anlayışını 
yerleştirmek suretiyle Tür-
kiye’deki trafik kazalarının 
azaltılması yolunda çok 
önemli mesafe kat ettikleri-
ni anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu yılın ilk 7 ayın-
da trafik kazalarında yüzde 
12’lik, ölümlü kazalarda yüzde 
30’luk, yaralanmalı kazalarda 
yüzde 12’lik azalma meydana 
geldi. Bu güzel gelişmeleri 
sürdürmenin yolu vatandaşla-
rımızın kurallara uymasından 
geçiyor. Emniyet kemeriniz 
ses getirsin ki huzur ve gü-
venle yolculuk yapabilesiniz. 
Yollarımız zaten gayet rahat, 
konforlu, bayram sıkışıklı-
ğı sebebiyle varsın seyahat 
süresi biraz uzasın ama geride 
gözü yaşlı, gönlü kırık kimseyi 

bırakmayalım.” tavsiyesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin her şehrinde 
olduğu gibi Bursa’da da ulaş-
tırma yatırımlarını kesintisiz 
sürdürdüklerinin altını çize-
rek, kentte toplamda maliyeti 
1,5 milyar lira olan 18 kara 
yolu projesinin yapımının de-
vam ettiğini, tamamını 2 yıla 
kadar bitireceklerini” söyledi.

Bursa-Bilecik Hızlı Tren Pro-
jesi’nin tamamlanmasının çe-
şitli aksaklıklar sebebiyle biraz 
geciktiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Sıkıntı-
ları çözüp, hem Ankara-Bursa 
hem de Bursa-İstanbul arasını 
2 saat 15 dakikaya düşüre-
cek bu hattı mutlaka sizlerin 
hizmetine sunacağız.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Olmaya devlet, cihanda bir 
nefes sıhhat gibi” sözünü 
anımsatarak, hükümetleri dö-
neminde sağlığı önceliklerinin 
ilk sıralarına yerleştirdikleri-
nin altını çizdi. 

Millete, Türkiye’yi eğitim, 
sağlık, emniyet ve adalet 
üzerinde yükselteceklerinin 
sözünü verdiklerini anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu sözlerini tuttuklarını be-
lirtti. Bugün Bursa’da hizme-
te açacakları bin 355 yataklı 
şehir hastanesinin de bunun 
emarelerinden biri olduğunu 
aktardı.

Şehir hastanesinin Bur-
sa’ya yakıştığını, kentin 
güzelliğine güzellik, zen-
ginliğine zenginlik kattığını 

vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bursa Şehir Hasta-
nemizin bugün resmi açılışını 
yapıyoruz. Kendi içinde 6 ih-
tisas hastanesi ve diğer birim-
leriyle sağlık alanında yüksek 
standartlara sahip bir şaheser. 
Yaklaşık bir aydır hasta kabulü 
yapan şehir hastanemizin, bir 
veya iki kişilik odalarının her 
biri vatandaşlarımıza içindeki 
tuvaleti, banyosu, buzdolabı, 
refakatçi kanepesiyle adeta 
otel standartında hizmet veri-
yor.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehir içindeki raylı sistemi 5,5 
kilometre uzatıp hastaneye 
kadar getireceklerini de belir-
terek, şunları kaydetti: “Bursa 
ile birlikte ülkemizdeki şehir 
hastanesi sayısını 10’a ve top-
lamdaki yatak kapasitesini de 
13 bin 417’ye çıkarmış olduk. 
Halen toplamda 17 bin 800 
yatak kapasiteli 10 adet şehir 
hastanesinin inşaatı sürüyor. 
İhale ve planlama aşamasın-
dakilerle birlikte 44 bin 846 
yatak kapasiteli 31 adet sağlık 
tesisini milletimizin hizmeti-
ne sunmayı hedefliyoruz. Son 
17 yılda sadece Bursa’ya 27’si 
hastane olmak üzere toplam 
68 adet sağlık tesisi kazandır-
dık. Ayrıca 750 yataklı Osman-
gazi Çekirge Devlet Hastane-
si’yle birlikte 7 sağlık tesisinin 
yapımına devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Bursa Şehir Hastanesi 
ve İstanbul-İzmir Otoyolu 
ortak açılış töreninde, AK 
Parti hükümetleri döneminde 
Bursa’ya yapılan yatırımları da 

Gündem
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anlatırken, “Diğer alanlardaki 
hizmetlerle birlikte bugüne 
kadar Bursa’ya yaptığımız 
yatırım tutarı 50 katrilyonun 
üzerindedir. Laf ola beri gele 
yok, icraat icraat. Öyle kalkıp 
kuru sıkı atmakla bu iş olmaz. 
Bak biz yaptıklarımızla konu-
şuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

AK Parti’nin ülkeye ve 
şehirlere yaptığı yatırımlar-
la çağ atlatırken, birilerinin 
bu icraatlara çamur atarak 
siyasi menfaat devşirme-
nin peşinde koştuğunu 

söyleyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, hizmet yarışında esa-
mesi okunmayanların çamur 
atma, karalama, yalanlama ve 
çarpıtma işine gelince en önde 
olmalarının takdirini millete 
bıraktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun şehir hasta-
nelerine yönelik ifadelerini 
hatırlatarak, “Bu eleştiriyi 
başkaları yapsa belki hoş gö-
rür, cehaletine veririz ama bu 
işi ömrü hayatında bırakınız 

şehir hastaneleri gibi bir proje-
ye imza atmayı, kendisine tes-
lim edilen SSK hastanelerinde 
milleti rezil rüsva eden bir kişi 
yapınca ister istemez insanın 
canı sıkılıyor.” diye konuştu.

Şehir hastanelerinin yap-iş-
let-devret modeliyle yapıldı-
ğını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Kardeşlerim neymiş, şehir 
hastanelerinin maliyetini 
kimse bilmiyormuş. Biz zaten 
kendi cebimizden para vere-
rek bunu yaptırmıyoruz. Biz 
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buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. 
Bu kadar gün, ay, yıl çalıştır-
mak suretiyle bu hastaneyi 
şu, şu, şu evsafta yapacaksın 
diyoruz. Onlar bunu yapıyor. 
Buna ‘yap-işlet-devret’ denir 
Bay Kemal. Anlaşılan o ki bu 
zatın her şeyden önce şehir 
hastanelerinin nasıl bir mo-
delle yapıldığından haberi 
yok. Bu hastaneler şayet dev-
let bütçesiyle yapılmış olsaydı 
elbette ihale rakamı inşaatın 
dışındaki tabelada yazıyor 
olacaktı ama bu hastaneleri 
devlet kendisi inşa etmiyor. 
Zaten bu işi devlet bütçesin-
den yapmaya kalksak şu ana 
kadar değil 10 tanesini bitirip, 
10’unun da inşaatını veya 
hazırlığını bitirme aşamasına 

getirmeyi, belki 2-3’ünü bile 
tamamlayamazdık. Çünkü 
devletin sağlık yatırımlarına 
ayırabildiği rakam belli. Bu 
bütçeyle yılda ne kadarlık 
inşaat yapılabileceği de orta-
da. Bu kaynak da ancak klasik 
devlet hastaneleri ve diğer 
sağlık hastanelerinin yapımı-
na yeter. Böylesine dev pro-
jeler için alternatif finansman 
modelleri geliştirmemiz gere-
kiyor, işte biz bunu yaptık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehir hastaneleri, İstan-
bul-İzmir Otoyolu, İstanbul 
Havalimanı ve diğer devlet 
yatırımlarının da kamu-özel 
ortaklığıyla yapıldığına işaret 
ederek, İstanbul Havalima-
nı’nın büyüklüğü bakımından 

dünyanın sayılı havalimanları 
arasında yer aldığını vurgula-
dı.

“Yap-işlet-devret” mode-
linde özel sektör tarafından 
yatırımın yapıldığını, kamu-
nun da belirlenen sürede hem 
hizmet alıcı olarak projede 
yer aldığını hem de sürenin 
sonunda malın sahibi oldu-
ğunu anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: “Ka-
tıldığımız pek çok uluslararası 
toplantıda ve yaptığımız dış 
ziyaretlerde ne diyorlar bize 
biliyor musunuz? ‘Ya şunu 
bize bir anlatsanıza, siz bunu 
nasıl yaptınız? Bu yolları nasıl 
yaptırıyorsunuz? Bu hasta-
neleri nasıl yapıyorsunuz, 
yaptırıyorsunuz?’ İşte bu G-20 

Gündem
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toplantılarında ağırlıklı ola-
rak Türkiye hep bunu anlattı, 
anlatıyor. Türkiye dünyada 
bu modeli en etkin ve başa-
rılı şekilde uygulayan ülke 
durumundadır. Dolayısıyla 
burada önemli olan Bursa 
Şehir Hastanesi’ni veya diğer 
eserleri inşa eden diğer firma-
ların ne harcadığı değil, bizim 
buradan aldığımız hizmet için 
ne ödediğimizdir. Biz bir şey 
ödemedik.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hastanenin kapalı alanın 475 
bin metrekare, yatırım bede-
linin 2 milyar 286 milyon lira 

ve işletme süresinin ise 25 yıl 
olduğunu aktararak, şunları 
kaydetti: “Yani 25 yıl burayı 
işletecekler ve biz de her yıl 
belli bir bedeli ödeyeceğiz. 
Hastanemizde 356 hekim, 
binin üzerinde yardımcı sağlık 
personeli, 1288 de destek per-
soneli görev yapmaktadır. Bu-
rada önemli olan devletin 
kendi bütçesinden yapması-
nın çok uzun zaman alacağı 
işleri özel sektörün finans ve 
organizasyon kabiliyetiyle 
kısa sürede milletimizin hiz-
metine sunuyor olmasıdır. Üs-
telik burada sadece bir inşaat 

yapılmıyor aynı zamanda 
teknoloji transferinden bilgi 
birikimine, yeni finansman 
modellerinden ekonomimize 
can katacak açılımlara kadar 
pek çok kazanç elde ediliyor.” 

Hastanede bulunan tıbbi 
cihazların hepsinin yeni mo-
del olduğunu ve Türk halkı-
nın bunlara layık olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eskiden röntgen 
çekimi için 7-8 ay sonrasına 
sıra verildiğini, şimdi ise bu 
işlerin daha hızlı bir şekilde 
yapıldığını belirtti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Şu ana ka-
dar hizmete giren projelerdeki 
gerçekleşmeler, bu eserlerin 
kullanım süreleri bitip kamu-
ya devri yapıldığında herkes 
için memnuniyet verici bir 
tabloyla karşılaşacağımıza işa-
ret ediyor. Biz düşündük araş-
tırdık, denedik, başardık ve bu 
yolla ülkemizi pek çok eserin 
sahibi yaptık. Tabii önüne 3 
koyun verseniz akşama 2’sini 
kaybedecek bir kişiye bu ince-
likleri anlatmak zor. Ataları-
mız ne güzel söylemiş; ‘Gör-
meye göz gerek/Sezmeye öz 
gerek’ diyor. Hazreti Mevlana 
da ‘İki parmağınla iki gözünü 
kapat, şu dünyada hiçbir şey 
görmezsin/Sen göremiyorsun 
diye alem yok değil.’ diyerek 
aynı mesajı veriyor.

CHP Genel Başkanı göremi-
yor diye bu modelin ülkemi-
zin kalkınmasına, gelişmesine 
katkılarını yok sayamayız. 
İnanıyoruz ki işte görenler 
burada. Biz, bu modeli tüm 
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dünyada anlattık ve herkes 
tarafından beğenildiğini, 
uyarlandığını, uygulanma-
ya başlandığını gördük. CHP 
Genel Başkanı şayet bizden 
öğrendiklerinden memnun 
olmadıysa gidip dünyadaki 
diğer örneklerine de bakabilir 
veya Ankara Bilkent’teki şehir 
hastanesine de bir uğrayıverir 
yani. Oraya bir uğrarsa nelerin 
olduğunu görür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Bursa’nın medeniyetin göz-
bebeği, sadece Osmanlı ha-
kanlarının değil aynı zamanda 
“Gönül Sultanları”nın da şehri 
olduğunu ifade etti. Eşrefoğlu 

Rumi’nin “Adı Aşk” şiirini 
okuyan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Türkiye’nin her alan-
da yepyeni bir yola girmeye 
hazırlandığı süreçte Bursa’nın, 
AK Parti’nin yanında olması-
nın güçlerine güç ve moralle-
rine moral kattığını sözlerine 
ekledi.

Geçen 17 yılda yaptıkları 
hizmetler, yatırımlar, gerçek-
leştirdikleri reformlarla Tür-
kiye’yi egemenliğini gerçek 
anlamda kullanabilen bir ülke 
haline getirdiklerini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün maruz kalınan onca sal-
dırıya, tuzağa, tehdide, şantaja 

rağmen Türkiye’nin dimdik 
ayakta olmasını, geçen 17 yılda 
yapılanlara borçlu olduğunu 
söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun kalkınma 
planını eleştirmek adına “milli 
gelirin 10 yıldır artmadığını” 
iddia ettiğini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
milli geliri, biz iktidara geldi-
ğimizde Bay Kemal 236 milyar 
dolardı. Biz, bu rakamı ham-
dolsun 2013 yılında 950 milyar 
dolara kadar çıkardık. Peki 
2013 yılından sonra ne oldu da 
bu yükseliş süreci durdu, hatta 
kurdaki oynaklık sebebiyle 
kağıt üzerinde de olsa gerile-
di? Bu ülkede yaşayan herkes, 
Türkiye’nin 2013 yılından bu-
güne kadar hangi badirelerden 
geçerek geldiğini iyi bilir.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Anlaşılan o ki sadece CHP 
Genel Başkanı bunun farkında 
değil. Daha doğrusu, CHP Ge-
nel Başkanı tüm bu badireler-
de ülkemizin ve milletimizin 
çıkarlarının değil, karşı tarafın 
safında yer aldığı için meseleyi 
kavrayamıyor.” ifadelerini kul-
lanarak, şöyle devam etti:

“Şöyle bir kısa hafıza tazele-
mesi yaparsak karşımıza çıkan 
manzara şudur; bu zat, Gezi 
olaylarında sokakları terörize 
edenlerin yanındaydı. Bu zat, 
PKK terör örgütünün siyasi 
temsilcileriyle beraber An-
kara’dan İstanbul’a yol yürü-
yordu. Ve 15 Temmuz gecesi, 
ben daha henüz havalimanına 
inmemiştim saat 23.15, bu 
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zat havalimanında tankların 
koruması altında Bakırköy 
Belediyesi’ne gidiyordu. Olay 
bu. Bölücü terör örgütü çukur 
eylemleriyle ülkemizin birliği-
ne, milletimizin beraberliğine 
saldırdığında, bu teröristlere 
‘barikatları kuran arkadaşlar’ 
diye sesleniyordu ve bunların 
hep yanında yer aldılar. Hiç-
bir zaman milletin yanında 
olmadılar. Türkiye DEAŞ’a 
ve onun üzerinden ülkemize 
karşı kurulan kumpasa dire-
nirken, bizi ısrarla bu oyunun 
içinde göstermeye çalışıyordu. 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişimini başlattığı saatlerde o 
tankların açtığı yoldan güven-
li bir eve gitmekle kalmayıp 
bir de utanmadan, sıkılma-
dın ‘oteller o akşam müşteri 
almıyor’ diyordu. Böyle yalan 
olur mu? Hayatı yalan. Uzunca 
bir süre ‘tiyatro, mizansen’ 

diyerek darbecileri koruyordu. 
Suriye topraklarından ülkemi-
ze yönelik tehditleri kaynağın-
da engellemek için harekete 
geçtiğimizde ‘sakın ha Afrin 
şehir merkezine girmeyin’ 
diye bize gözdağı vermenin 
peşindeydi. Biz dinlemedik, 

Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a 
girdik. Şimdi de Fırat’ın do-
ğusuna gireceğiz. Biz, bunu 
Rusya ile de Amerika ile de 
paylaştık. Çünkü oralardan 
bize bu taciz atışları devam 
ettikçe bizim sessiz kalmamız 
mümkün değildir.”
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“Biz, bir yere kadar sabre-
deriz. O sabrın bir sonu var.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, muhalefetin, Türkiye’nin 
S-400 hava savunma sistemini 
alma sürecinde maruz kaldığı 
onca tehdide karşı sessiz kala-
rak alenen karşı tarafın yanın-
da yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
muhalefetin, ekonomiye yöne-
lik tuzakları bozmak için yü-
rüttükleri hiçbir mücadelede 
yanlarında yer almayıp, kur ve 
faiz oyunlarını bir silah olarak 
kullanmaya kalktığına dikkati 
çekerek, “Şimdi geçmişi böy-
lesine utanç verici duruşlarla 
dolu böyle birisinin bugün 
sanki hiçbir şey olmamış gibi 
karşımıza geçip ‘milli gelir 10 
yıldır hep aynı yerde’ demesi, 
arsızlıktan öte bir sinsiliktir.” 

diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Köroğlu’nun “Mert dayanır, 
namert kaçar” sözünü anım-
satarak, ülkenin ve milletin 
hakkının, hukukunun, gelece-
ğinin söz konusu olduğu yerde 
aslanlar gibi mücadele ettik-
lerini ve mücadeleyi sürdüre-
ceklerini belirtti. Teröre karşı 
büyük bir mücadele verildiğini 
dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları söyledi: 
“Teröre karşı leblebi, çekirdek 
mi kullanıyoruz? Ne kullandı-
ğımızı anlıyorsunuz değil mi? 
Bunun bir maliyeti yok mu? 
Ama bunu yapmak zorunda-
yız. Niye? Milletimizin huzuru 
için yapmak zorundayız. PKK 
karşı, PYD’ye karşı, YPG’ye 
karşı, DEAŞ’e karşı, FETÖ’ye 
karşı, bütün bunlara karşı bu 

mücadeleyi veriyoruz, ve-
receğiz. Ama bütün bunlara 
karşı CHP Genel Başkanı kimi 
zaman terör örgütlerinin, 
kimi zaman darbecilerin, kimi 
zaman şu veya bu dış gücün 
arkasına saklanarak bize ze-
hirli oklar yağdırmaya devam 
edecek. Milletimiz her şeyi 
görüyor. Türkiye’nin 2013’ten 
bugüne kadar yaşadığı hadise-
lerin tek bir tanesi bile, bırakı-
nız geri kalmış olanları, Batılı 
ülkelerden herhangi birinin 
başına gelseydi, düştüğü yer-
den kalkamazdı. Rabbimizin 
takdiri, her türlü tuzağın, her 
türlü oyunun üzerindedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah’ın yardımı, milletin 
desteğiyle tüm badirelerin 
üstesinden birer birer geldik-
lerini, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi 
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Türkiye’yi kuşatmaya çalışan 
terör örgütlerini yerle yeksan 
ettiklerini anlattı. 

Vatandaşlara Pençe-1 ve 
Pençe-2 harekatlarını takip 
edip etmediklerini soran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Demokrasi-
mizi hedef alan saldırıları birer 
birer etkisiz hale getiriyoruz. 
Ekonomimize kurulan tuzak-
ları tek tek bozuyoruz. İşte en 
son Merkez Bankası faizleri 
indirdi, daha da inecek. Müj-
deyi veriyorum, enflasyon 
da düşecek, bunu da göre-
ceksiniz. Yatırımcı kardeşle-
rime buradan sesleniyorum. 
Yatırımcıların şehri Bursa, 
artık mevcut yatırımlarınızı 
geliştirin, genişletin. Yatırıma 
girecek olanlar aynı şekilde 
ama istihdamı da artırın ki bir 
an önce bizler üretimi artıra-
lım, rekabeti artıralım. Bunun 
yanında da inşallah büyümeyi 
artıralım. Döviz kuru artık 
belirli bir seviyenin üzerine çı-
kamıyor. Bankalar ardı ardına 
faiz indirimi açıklıyor. Turizm-
de tüm dönemlerin en başarılı 
sezonunu yaşıyoruz. 50 mil-
yonun üzerine çıktık turistte. 
Artık Türkiye öyle önemli bir 
destinasyon oldu ki buraya 
gelmeden kimse yapamıyor. 
İşte bunu Bursa’da zaten siz 
görüyorsunuz.”

Sanayi üretiminden istihda-
ma kadar tüm göstergelerde 
olumlu yönde bir yükseliş 
olduğunu kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, ihracatın 
yıllık 170 milyar dolar sınırını 
geçtiğini, düzenli şekilde yük-
selmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
cari açığın gerilediğini belir-
terek, Türkiye’nin üzerine 
atılmak istenen ekonomi 
bombasının, bu tuzakları 
kuranların elinde patladığı-
nı söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Tüm vatandaşlarıma çağrıda 
bulunuyorum, sanayicisinden 
esnafına, ücretli çalışanından 
girişimcisine kadar herkes ar-
tık ekonomimizle ilgili spekü-
lasyonlara kulaklarını tıkayıp, 
işine gücüne bakmalıdır. Yeni 
bir yatırım mı yapacaksınız, 
yapın. Hemen başlayın. İşinizi 
mi büyüteceksiniz, hemen 
kolları sıvayın. Tezgahlarınız 
boş mu duruyor? Kapasitenizi 
düşük mü kullanıyorsunuz? 
Hemen start düğmelerine 
basın. Projeniz, planınız, 
girişim niyetiniz mi var? Hiç 
durmayın. Hemen yarın sabah 
işe koyulun. Türkiye ancak 
üretmekle, ihracatla, istih-
damla büyür, gelişir ve zen-
ginleşir. Bekleme dönemi sona 
erdi. Artık çalışmak zamanı. 
Suriye’den Doğu Akdeniz’e 
kadar her yerde ülkemizin ve 
milletimizin hakkını, hukuku-
nu korumak için gece, gündüz 
mücadeleye devam edece-
ğiz. Meclisimiz bir yandan, 
Cumhurbaşkanlığı olarak biz 
bakanlarımızla, kurumlarımız 
da diğer yandan Türkiye’yi 
hedeflerine ulaştırmak için 
gereken adımları kararlılıkla 
atmayı sürdüreceğiz. Önü-
müzdeki bir yılı kazasız belasız 
geri de bıraktığımızda Rabbi-
min inayetiyle Türkiye’ye yeni 
ve çok daha büyük bir şahlanış 

dönemine inşallah hep birlikte 
gireceğiz.”

Otoyolun ve Bursa Şehir Has-
tanesinin Türkiye’ye ve mil-
lete hayırlı olmasını Allah’tan 
temenni eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yapımında ve ülkeye 
kazandırılmasında emeği ge-
çen bakanlara ve herkese mil-
let adına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından AK 
Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım’ın hazır bulunduğu 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 
Balıkesir kuzey kavşağına tele-
konferans yoluyla canlı bağ-
lantı yapıldı. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ve beraberindekiler 
daha sonra kurdela keserek 
toplu açılışı gerçekleştirdi.

Törenin ardından makam 
aracının şoför koltuğuna geçen 
ve hizmete alınan yolda bir 
süre test sürüşü yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra kara yoluyla bölgeden 
ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Vedat Demiröz, AK Parti 
Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, milletvekille-
ri, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, Bursa 
Valisi Yakup Canbolat ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da törene katıldı.











30 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos

Gündem

“Tarım Sektörünü Yılların 
İhmalinden Kurtararak Dünyanın 
En Gelişmiş Ülkeleriyle Yarışır 
Hale Getirdik”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı 
Tarım İşletme Müdürlüğünde 
düzenlenen TİGEM 69’uncu 
Geleneksel Hasat Bayramı’nda 
vatandaşlara hitap etti.

Hasadın, çiftçinin bir 

yıllık emeğinin, alın teri 
ve bekleyişinin semeresini 
topladığı bir bayram olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 
“Sizler bugün sadece 
tarlanızdaki ürünün hasadını 

yapmıyorsunuz, aynı 
zamanda her anı sabırla 
ve tevekkülle geçirilen bir 
senelik çalışmanın neticesini 
de alıyorsunuz. Sizler 
bugün Rabb’imizin insanın 
istifadesine sunduğu toprağın, 
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suyun, güneşin bereketine bir 
kez daha şahitlik ediyorsunuz. 
İşte böyle bir günde, 
buradaki çiftçilerimizin 
nezdinde Türkiye’nin dört 
bir yanındaki üreticilerimizin 
hasat bayramını gönülden 
tebrik ediyorum. Sizlerle 
beraber ülkemizdeki tüm 
çiftçi kardeşlerime emekleri, 
gayretleri, fedakarlıkları için 
şahsım ve milletim adına 
şükranlarımızı sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün açıkladıkları fındık 
alım fiyatlarıyla da üreticilere 
güzel bir haber verdiklerine 
inandıklarını dile getirerek, 
şöyle konuştu: “Ben bu 
müjdemizi bir kez de burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Yüzde 50 randıman esasına 
göre Giresun kaliteli kabuklu 
fındık için taban fiyat 
kilogramda 17 lira, Levant 
kaliteli kabuklu fındık için 
de taban fiyat kilogramda 
16,5 liradır. Buna kilogram 
başına yaklaşık 2 lira 
olan mazot gübre desteği 
ve alan bazlı desteği de 
eklediğimizde, kilogram 
fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 
lira arasına gelmiş oluyor. 
Hazırlıklarını tamamlayan 
Toprak Mahsulleri Ofisi, 
hasat başlangıcına denk gelen 
Kurban Bayramı’nın hemen 
akabinde inşallah alıma 
geçiyoruz. Hayırlı, uğurlu 
olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün ayrıca Türk tarımı 
adına gurur verici bir adım 
daha atmanın bahtiyarlığını 

yaşadıklarını belirterek, “Az 
önce Türkiye’nin ilk yerli 
üretim elektrikli traktörünün 
tanıtımını ve deneme 
sürüşünü yaptık. 45 dakika 
şarj süresiyle 7 saat aralıksız 
çalışabilen ve 105 beygir 
gücüne sahip bu traktörümüz 
inşallah seri üretime hazır. Ses 
yok, gürültü yok. Yüzde 95’e 
varan yakıt tasarrufu sağlayan 
elektrikli traktörün, bu özelliği 
ile çiftçilerimizin maliyetlerini 
çok ciddi düşüreceğine 
inanıyorum.” diye konuştu.

Kendilerinin, “Topraktan 
gelip yine toprağa döneceğine 
inanan bir medeniyetin 
varisleri” olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Milletimizin de 
tarih boyunca ana uğraş 
alanları hep tarım ve askerlik 
olmuştur. Şayet bin yıldır 
bu toprakları vatanımız 
olarak koruyabiliyorsak 
bunun gerisinde ecdadımızın 
cenk meydanlarında 
sergilediği kahramanlıklar 
ile çiftçilerimizin alın teri ve 
fedakârlıkları vardır.” diye 
konuştu. 

Tarımın öneminin 
ve Türkiye’nin 
bekasında oynadığı 
rolün daha da arttığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Bugün birçok ülke gıda 
güvenliğiyle milli güvenlikleri 
arasında doğrudan bir bağ 
kuruyor. Artık devletler tarımı 
tıpkı savunma, haberleşme, 
üretim, ileri teknoloji ve enerji 
gibi milli güvenliklerinin 

yapı taşlarından biri olarak 
görüyor. Türkiye olarak 
bizim için de durum farklı 
değildir. Gıda güvenliğini 
garanti altına almak, altını 
çizerek söylüyorum; ülkemiz 
için aynı zamanda bir milli 
güvenlik meselesidir. Bizim 
nazarımızda iç tüketimimiz 
için buğdayı dışarıdan 
satın almakla silahı satın 
almak arasında temelde bir 
farklılık yoktur. Temel tarım 
ürünlerinde dışa bağımlılık, 
en az savunma sanayinde dışa 
bağımlılık kadar tehlikeli ve 
riskli bir durumdur.”

Tarımsal üretimi ekonomik 
boyutunun ötesinde 
stratejik bir sektör olarak 
değerlendirdiklerine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu anlayışla son 17 
yıldır özel önem ve öncelik 
verdiğimiz alanların başına 
tarım ve hayvancılığı koyduk. 
Çiftçilerimize bugüne kadar 
toplamda, Bay Kemal diyor 
ya, bak Bay Kemal dikkat et, 
çiftçilerimizle, köylümüzle 
nasıl ilgilendiğimizi dinle, 
böyle yalanla dolanla bu 
iş yürümez. Burada resmi 
rakamları veriyorum, bizler 
120 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verdik.” dedi.

Tarım sektörünü yılların 
ihmalinden kurtararak 
dünyanın en gelişmiş 
ülkeleriyle yarışır hale 
getirdiklerine işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün tarım 
sektörümüz 82 milyonluk 
nüfusumuzun,  



32 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos

Gündem
4,5 milyonluk 
sığınmacı kardeşimizin, 
her sene ülkemizi 
ziyaret eden 46 
milyonluk turistin 
ihtiyaçlarını 
karşılarken, 5 
milyondan fazla 
vatandaşımıza 
da istihdam 
imkanı sağlıyor.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Kendilerinin 
muhalefet gibi afaki 
konuşmak yerine 
rakamlarla oranlarla 
ve karşılaştırmalarla 
konuşmayı 
sevdiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 
konuşmasında şunları 
kaydetti:

“Burada sizlerle 
bilhassa da 
ihracatçılarımızın 
mevsim şartları dolayısıyla 
satın aldığı bir iki tarım ürünü 
üzerinden Türk tarımını 
eleştirenlere bazı rakamlarla 
cevap vermek istiyorum. 2002 
yılında yaklaşık 37 milyar lira 
olan tarımsal gayrı safi yurt içi 
hasılamız 2018 yılında 213,4 
milyar liraya ulaştı. Tarımsal 
hasılada dünyada 7’nci, 
Avrupa’da ise 1’inci sıradayız 
Bay Kemal. 2018 yılında 
sebze ürünlerinde üretimin 
talebi karşılama oranı yüzde 
106,6’ya çıktı, nereden nereye. 
Meyve ürünlerinin tamamına 
yakınında kendimize yeter 
durumdayız. Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Başkanı 
Bay Kemal’in sürekli diline 
doladığı buğday meselesinde, 
bak şu rakama dikkat et, 2002 
yılında üretimimiz iç talebi 
karşılamazken şimdi yüzde 
112 gibi bir oranı yakaladık.

2002 senesinde sadece 3,7 
milyar dolar olan tarımsal 
ürün ihracatımızı yaklaşık 
4 kat artırarak 2018 yılında 
yaklaşık 18 milyar dolara 
çıkardık. Ah Bay Kemal ah, 
bu iş öyle yalanla dolanla 
olmaz. 2018 yılında tarımda 
dış ticaret fazlası yaklaşık 5 
milyar dolar gibi çok önemli 
bir rakama ulaştı. Topraksız 
tarım yapılan teknolojik 

sera sayımızı bin 
413’e taşıdık. Modern 
seralarımızda üretilen 
ürünlerimizin yüzde 
90’ını ihraç ediyoruz.”

Göreve geldiklerinden 
itibaren bu anlayışla 
organik tarım ve tohum 
üretimine öncelik 
verdiklerine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “2002 yılında 
sadece 150 organik 
ürünümüz varken, 
2018 yılı itibarıyla bu 
sayıyı 213’e ulaştırdık. 
Üretim miktarı 
açısından baktığımızda 
organik üretim 
2002’den günümüze 
yüzde 665 artarak, 2 
milyon 372 bin tona 
yükseldi. Bu ürünleri 
aynı zamanda yurt 
dışına pazarlayarak 
2018 yılında 361 milyon 
dolar gelir elde ettik.” 

ifadelerini kullandı.
Bir diğer önemli 

konunun sertifikalı tohum 
üretimi olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Buradaki çiftçilerimizin 
de yakından bildiği gibi 
tarımda ana girdilerden birisi 
tohumdur. Tohum, aynı 
zamanda gıda kalitesinin 
başlangıç noktasıdır. 
Ne kadar güvenilir ve 
kaliteli tohumunuz varsa 
gıdanız da o derece sağlıklı 
olur. Hükümetlerimiz 
dönemlerinde bu konuya da 
çok ciddi destekler verdik ve 
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hamdolsun olumlu sonuçlar 
elde ettik. 2002 yılında 145 
bin ton olan tohum üretim 
miktarı 2018 yılında 1 milyon 
tonu aştı, nereden nereye.

Sertifikalı tohumda en 
fazla ekiliş alanına sahip 
türlerde yerli üretimle ülkemiz 
ihtiyacını karşılar duruma 
geldik, Allah’a hamdolsun. 
Tohum ihracatımız 2002 
yılına göre 2018 yılında 11 kat 
artarak 102 bin tona ulaştı. Hep 
tohumu ithal eden ülkeyken 
şimdi ihraç ediyoruz. İşte ‘Ata 
Tohumu’ projesiyle ülkemiz 
gen kaynaklarını oluşturan 

bitki çeşitlerinin koruma altına 
alınmasını sağlıyoruz. Şimdiye 
kadar milletimizden toplanan 
binin üzerinde cins ve çeşitlere 
ait tohumlar çoğaltılarak, 
tescile hazır hale getirildi.”

Masa başı bir işe sahip 
olmanın gençlere ticaretten, 
tarımdan, müteşebbislikten 
daha cazip geldiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Oysa kışın toprağa atılan 
tohumun baharla beraber 
serpilip büyümesinin verdiği 
mutluluğu başka hiçbir 
şeyde bulamazsınız. Hayatta 
konfordan ziyade üretmenin, 

yetiştirmenin, toprakla tabiatla 
hemhal olmanın sevincini 
aramak gerekir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gençlerin tarıma ilgisini 
artırmanın bu açıdan çok 
önemli olduğunu dile 
getirerek, genç nüfusun köyde 
yatırım yapmasını ve tarımsal 
nüfusun gençleşmesini 
sağlamak için köye dönüş 
projelerini başlattıklarını, 
genç çiftçilere kişi başı 30 bin 
lira tutarında hibe desteğini 
2016 yılında uygulamaya 
başladıklarını bildirdi.
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Hayvancılıktan bitkisel 

üretime yerel ürünlerden tıbbi 
aromatik bitkilere kadar 
birçok alanda gençlere 
imkanlar sunduklarını 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sadece son 3 yılda 
genç çiftçilerimize devletimiz 
tarafından sağlanan hibe 
tutarı 1,5 milyar lira. Halep 
oradaysa arşın Polatlı’da. 2019 
senesinde IPARD kapsamında 
toplam 310 milyon avro 
yani 2 milyar lira hibe 
bütçeli kırsal kalkınma proje 
başvuru çağrısına çıktık. 60 
milyon avro yani 400 milyon 
liralık çağrı şu anda devam 
ediyor. 2023 yılına kadar 
desteklediğimiz proje sayısını 
20 bine, toplam hibe miktarını 
8 milyar liranın üzerine 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Buğday ve arpada prim ve 
gübre desteğini yüzde 100 
artırıyoruz.” bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
nişasta bazlı şeker kotasını 
2018’de yüzde 10’dan yüzde 
5’e, 2019’da ise yüzde 2,5’e 
düşürdüklerini, böylelikle 
çiftçinin, ilave 1,5 milyon ton 
pancarı kota kapsamında 
üretmesini sağladıklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şeker kotalarında 
yapılan bu düzenlemeyle 
2019’da bir önceki yıla göre 
pancar üretiminde yüzde 11’lik 
artış beklediklerini bildirdi.

Tarım sektörünü savunma 
sanayisi ve turizmle aynı 
kategoriye aldıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Dijitalleşme, 

yapay zeka, veri madenciliği 
gibi etkin, veriye dayalı iş 
modelleriyle tarımsal bilgi 
sistemleri geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu sayede tarım 
ve hayvancılıktaki bütün 
faaliyetler anında izlenecek, 
stratejiler geliştirilecek, 
çiftçilerimizin mağduriyeti 
giderilecektir. Yani 780 bin 
kilometrekare şu vatan 
toprağımızda ne ekiliyor, 
nerede ekiliyor, ne kadar 
ekiliyor, ne kadar hayvan 

yetiştiriliyor hepsini bileceğiz, 
hepsini planlayacağız. 
Tohumdan sofraya tüm süreç 
analizi yapılarak kayıt altına 
alınacak.” diye konuştu.

Çiftçilerimize en güzel 
imkanları sunmanın 
mücadelesini verdiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ne oldu, faizde 
425 baz puan Merkez Bankası 
indirdi. Yüzde 24’ten 19,75’e 
düştü. Daha düşecek, yıl 
sonuna kadar daha da 
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düşecek. Benim çiftçim, 
benim yatırımcım, girişimcim 
inşallah bu faiz belası altında 
ezilmeyecek. Yatırım, 
istihdam, üretim, rekabet gücü 
artacak ve böylece Türkiye 
büyümeye devam edecek.” 
dedi.

Lansmanını 
gerçekleştirdikleri elektrikli 
traktör projesinde emeği 
geçenlere teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Artık, ‘mazot var mı yok 
mu’ demeyeceksin. Elektrikli 
traktör. Kullandım. Bugün 
biçerdöveri de kullandım. 
Bayağı da iyi oluyor. Bir 
zamanlar Polatlı’da acaba 
traktör var mıydı? Benim 
kuşak bilir, var mıydı, yok 
muydu? Parmak sayılarını 
geçmez. Biçerdöver zaten 
hak getire ama şimdi 
bakın biçerdöverler de var, 
traktörler de var. Daha 
güçlüyüz, daha inançlıyız 

ve bundan sonra inşallah 
topraklardan bu bereket 
daha fazlasıyla artarak 
yükselecek. Ülkemizdeki tüm 
üreticilerimize Rabbimden 
bereketli, huzurlu ve bol 
kazançlar niyaz ediyorum.”

Konuşmanın ardından, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a buğday 
başaklarından yapılan 
Cumhurbaşkanlığı forsu 
hediye etti.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ye-
şilköy’deki İstanbul Süryani 
Kadim Vakfı Mor Efrem Sür-
yani Kadim Ortodoks Kilisesi 
temel atma törenindeki ko-
nuşmasında, kilisenin Süryani 
cemaatine ve İstanbul’a kazan-
dırılmasında emeği geçenleri 
tebrik etti.

“Coğrafyamızın kadim evlat-
ları olan Süryani toplumunun 
diğer tüm meseleleri gibi iba-
det ihtiyaçlarının karşılanma-
sını sağlamak Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin görevidir.” 
ifadesini kullanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, yaklaşık 10 
yıl önce Mor Filüksinos Yusuf 
Çetin’in talebiyle kiliseyle ilgili 

sürecin başlatıldığını anımsat-
tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kilise için seçilen yerin tarihi 
özelliklerinin tespiti ve diğer 
işlemlerinin tamamlanmasıyla 
fiilen inşa aşamasına gelindiği-
ni söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eski İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanları Kadir Topbaş 

“Bizim Zihnimizde ve 
Kalbimizde Ayrımcılığa Yer 
Olmamıştır ve Olmayacaktır”
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ve Mevlüt Uysal’ın süreç bo-
yunca vakfa her türlü desteği 
sağladığını, Vatikan temsil-
cilerinin de gereken adımları 
atmasıyla Süryani vatandaşla-
rın kendilerine ait bir kiliseye 
kavuşma imkanı elde ettiğini 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Süryani cemaatinin cömert 
katkılarıyla kısa sürede inşaa-
tının tamamlanacağına inandı-
ğım bu kiliseyi İstanbul’umuz 
için de yeni bir zenginlik olarak 
görüyorum.” dedi.

Yusuf Çetin ile kilisenin ne 
zaman bitirileceğini konuştuk-
larını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ben ‘En geç ne 
kadar zamanda bitecek?’ diye 
sordum. Kendileri de bana 
‘En geç 1,5-2 yıl içinde bitiri-
riz.’ dedi. Ben biraz daha ilave 

ettim. Dedim ki ‘En geç 2 yıl 
içerisinde burayı bitirmeniz 
lazım.’ ‘2 yılda bitiririz,’ dedi-
ler. Ben de şimdiden ‘Hayırlı 
olsun.’ diyorum. İnşallah açılı-
şında da bir arada oluruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu coğrafyayı 
yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u 
da 566 yıldır yöneten bir mil-
letiz. Bu uzun tarih boyunca 
coğrafyamız hep dini, etnik, 
kültürel çeşitliliğin, çok renk-
liliğin, en önemlisi de insanlık 
vicdanının merkezi olmuştur. 
İspanya’dan Kafkasya’ya, Doğu 
Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya 
kadar her yerden bu toprakla-
ra gelen tüm mazlumlar, tüm 
mağdurlar için kapılarımız da 
kalbimiz de sonuna kadar açık 

olmuştur. Son olarak Suriye 
ve Irak’tan gelen ve içlerinde 
Arap, Kürt, Türkmen ve bu 
Müslüman kardeşlerimizin 
yanında Süryanilerin, Ezidile-
rin ve diğer inanç gruplarına 
mensup insanların da bulun-
duğu 4 milyona yakın insanı 
şu anda biz ülkemizde misafir 
ediyoruz. Terör örgütleri Irak 
ve Suriye’de bu insanlara her 
türlü zulmü yapar, canlarına 
ve mallarına zarar verirken, biz 
hiçbir ayrım yapmadan herke-
se yüreğimizi açtık. Tarihin her 
döneminde olduğu gibi bugün 
de kapımıza gelen insanların 
ne inançlarını ne kökenlerini 
ne renklerini ne kültürlerini 
sorgulamak aklımızdan dahi 
geçmemiştir. Çünkü bizim 
için buraya gelen herkes, önce 
insandır.  
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Sadece ve sadece bu sıfatıyla 
da bizim gözümüzde her türlü 
hürmete, her türlü desteğe, 
her türlü hizmete layıktır. Ken-
di vatandaşlarımıza verdiğimiz 
hizmetlerde de asla herhangi 
bir ayrımcılığa tevessül etme-
dik. Hiç şüphesiz coğrafya-
mızın en kadim halklarından 
olan Süryaniler bu hizmetlere 
ulaşım konusunda herkes ka-
dar hak sahibidir.”

Bölgede son 150 yıldır yaşa-
nan acıların, pek çok sıkıntıya 
ve tahribata yol açmasına rağ-
men birlikte yaşama iradesin-
de en küçük bir sarsılmaya izin 
verilmediğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Türki-
ye’ye sevgisi, sadakati, katkısı 
olan herkes bizim nazarımızda 

ülkemizin birinci sınıf vatan-
daşlarıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ne siyasette ne ticarette ne de 
diğer alanlarda hiç kimse için 
gizli veya açık bariyerlerin söz 
konusu olmadığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Nitekim bugün ülkemiz 
siyaset, iş, sanat ve spor haya-
tında her kesimden insanımı-
zın kendi birikimi, gayreti ve 
becerisi ölçüsünde yer aldığını 
görüyoruz. Kendi bireysel ha-
yatımızda da çocukluğumuzda 
beri bu çok renkliliğe bizzat 
şahit olduk, yaşadık, istifade 
ettik ve destekledik. Demok-
rasimizi güçlendirerek ülke-
mizdeki herkesle birlikte farklı 
dinlere mensup cemaatlerin 

özgürlük alanlarını genişleten, 
haklarını garanti eden çalış-
malar yürüttük. Bugün geldi-
ğimiz noktada demokrasinin 
geliştirilmesinin ve bu yönde 
atılan adımların ülkemize zarar 
vereceğini iddia edenlerin ne 
kadar yanıldıklarına hep bir-
likte şahit oluyoruz. Bize göre 
bugün Türkiye geçmişe göre 
çok daha güçlü bir toplumsal 
yapıya sahiptir. Türkiye Cum-
hurbaşkanı olarak önümüzde-
ki dönemde de aynı yaklaşımla 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İçinde bulunulan coğraf-
yanın sahip olduğu doğal ve 
beşeri zenginlik sayesinde 
binlerce yıldır insanlığın en 
büyük medeniyet ve kül-
tür inşa hareketlerine sahne 
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olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Böylesine cazibe merkezi 
bir coğrafya ister istemez sü-
rekli saldırılara ve bunların yol 
açtığı acılara da maruz kalmış-
tır. Ülkemizde bugün de tarihi 
kaderi yaşıyor. Bölgemizde 
cereyan eden hadiselerin 
önemli bir bölümümün arka 
planında bu toprakların zen-
ginliklerine sahip olma emeli 
vardır. Farklı söylemlere ortaya 
çıkmış olsalar da tüm terör 
örgütlerinin ve onları birer 
maşa olarak kullanan güçlerin 
asıl hedefi ortak vatanımızdır. 
Bu saldırıları boşa çıkarmanın 
yolu farklılıklarımızı en önemli 
zenginliğimiz görerek, 82 mil-
yon olarak tek yürek, tek bilek 
halinde hareket etmemizden 
geçiyor. Unutmayınız bu ülke 
hepimizin ülkesidir. Bu devlet 
hepimizin devletidir Türki-
ye güçlendikçe ortaya çıkan 
imkanlardan bilaistisna tüm 
vatandaşlarımız yararlanmış-
tır, yararlanacaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ülkede hak 
ve özgürlükler genişledikçe 
bundan da yine istisnasız tüm 
vatandaşların faydalanaca-
ğını ifade ederek, bunun tek 
istisnasının terör örgütleri, 
teröristler, ülkesine ve mille-
tine karşı ihanet içine girenler 
olduğunu söyledi. 

Bunun dışında ne zihinlerin-
de ne de kalplerinde ayrımcılı-
ğa yer olmadığını, olmayacağı-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: “Zira yaratılanı 

yaradandan ötürü sevme an-
layışı medeniyetimizin gere-
ğidir. Büyük ve güçlü Türkiye 
hedefine ne kadar yaklaşırsak 
hepimiz de o derece kendimizi 
güvende ve huzurlu hissede-
ceğiz. Hepimiz de ortaya çıkan 
refahı paylaşacağız. Üzerinde 
Allah’ın izniyle daha binlerce 
yıl boyunca beraberce yaşa-
yacağımızın bu toprakların 
zenginliği ve bereketi hepimize 
yeter. Önemli olan birliğimize, 
beraberliğimize, dayanışma-
mıza, ortak hedefler etrafında 
kenetlenme azmimize sahip 

çıkmamızdır. Bunu başar-
dığımızda inşallah üstesin-
den gelemeyeceğimiz hiçbir 
meselemiz yoktur. Doğrusu 
böyle anlamlı bir yaz gününde 
bu temel atma töreninde bu 
duygularla Mor Efrem Süryani 
Kadim Ortodoks Kilisesi’nin 
Süryani cemaatine, İstanbul’a 
kazandırılmasında emeği 
geçenleri özellikle tebrik edi-
yorum. Tabii ki buraya katkısı 
olacak tüm cemaat mensupla-
rını veya cemaat dışından olan 
tüm dostlarımızı da özellikle 
kutluyorum.”
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“S-400’lerin NATO’ya ve 
F-35’lere Zarar Vereceğine Dair 
Hiçbir Somut Veri Yoktur”
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde 11. Büyükelçiler 
Konferansı katılımcılarına 
verilen öğle yemeğinde yap-
tığı konuşmada, geleneksel-
leşen konferansın hariciye 
teşkilatıyla beraber diğer 
kurumlar için de geniş bir 
istişare zemini sunduğunu 
belirterek, konferans vesile-
siyle bir taraftan geçen yılın 
muhasebesi yapılırken diğer 
taraftan küresel gündem-
deki meseleleri, ülkenin dış 
politika önceliklerini değer-
lendirme imkânı elde ettik-
lerini söyledi. 

Toplantının hayırlara 

vesile olmasını dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Dışiş-
leri Bakanlığını, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
ekibini her yıl düzenli olarak 
yapılan bu konferans sebe-
biyle tebrik etti.

Dünyanın teknolojik 
yenilikler yanında diploma-
side de büyük bir dönüşüm 
sürecinden geçtiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti: 
“20-30 yıl öncesinin dina-
mikleriyle, eski dönemin 
kalıplarıyla, günümüzü 
değerlendirmek artık müm-
kün değildir. Bireylerle, 
şirketlerle, toplumlarla bera-
ber devletlerin de zamanın 

ruhunu iyi okuması, po-
litikalarını da buna göre 
belirlemesi gerekiyor. Yeni 
dönemin alameti farikası 
hiç şüphesiz uluslararası 
sistemin çok merkezli bir 
yapıya doğru evrilmesidir. 
Bu değişim öngörülmezliği 
artırmakta, karar alıcılar ba-
kımından yeni riskleri bera-
berinde getirmektedir. Siyasi 
ve ekonomik kırılganlıkları 
dikkate aldığımızda aslında 
sistemden ziyade sistemsiz-
likle karşı karşıya kaldığımı-
zı söylemek durumundayız. 
Düzensiz göç meselesinden 
teröre, İslam düşmanlı-
ğından Batılı toplumlarda 
yükselen kültürel ırkçılığa, 
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yabancı ve mülteci karşıt-
lığına kadar birçok alanda 
yeni durumun emarelerine 
şahit oluyoruz. Son günlerde 
uluslararası gündemi meş-
gul eden ticaret savaşlarını 
da işte bu sistemsizliğin bir 
parçası olarak görüyorum. 
Alışageldiğimiz kurallar, 
kısa vadeli hesaplarla rafa 
kaldırılırken, ne yazık ki 
bunların yerine daha iyisi, 
daha kuşatıcısı, daha etkilisi 
konulamıyor.”

Küresel güvenlik ve is-
tikrarı sağlamakla görevli 
müesseselerin beklentile-
ri artık karşılayamadığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Uluslararası top-
lum, geleceğini tehdit eden 
güvenlik ve terör gibi açlık, 
istikrarsızlık, küresel ısınma 

gibi temel problemlere kalıcı 
çözümler üretmek kabiliye-
tini giderek kaybediyor. Bu-
gün bir yanda dijitalleşmeyi, 
yapay zekayı, ekonomik 
büyümeyi, obeziteyi konu-
şurken diğer yanda 2 milyar 
insanın yoksulluk içinde 
yaşadığı gerçeği ile yüzleşi-
yoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“İnsana sadece ve sadece 
insan olduğu için değer ver-
meyen bir anlayışın küresel 
güvenlik ve huzuru sağla-
ması söz konusu olamaz.” 
ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti: “İletişimin bu 
kadar yaygınlaştığı, mesafe-
lerin anlamını yitirdiği, dün-
yanın küresel bir köye dö-
nüştüğü böyle bir çağda, hiç 

kimse ‘Başkasından bana ne’ 
deme lüksüne sahip değildir. 
Vicdanı olmayanın ne ahla-
kı, ne kutsalı ne de ekseni, 
rotası, tutarlılığı olur. Bu 
vahim tablo karşısında hadi-
selere vicdan penceresinden 
bakmamız, akılcı politikalar 
üretmemiz gerekiyor. Türk 
diplomasinin çerçevesini 
çizen girişimci ve insani dış 
politika perspektifi işte bu 
ihtiyacın ürünüdür. Cumhu-
riyetimizin banisi Gazi Mus-
tafa Kemal’in ‘Yurtta sulh 
cihanda sulh’ arzusu ancak 
girişimci, aktif, cesur bir dış 
politika vizyonu ile gerçe-
ğe dönüştürülebilir. Çünkü 
barış savaştan çok daha 
fazla bedel ister. Çok daha 
sabır, emek, gayret, çaba 
ister. Barışı korumak uzun 
soluklu çetin bir mücadeleyi 
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gerektirir. Biz, kolayın değil, 
zorun tarafındayız. Biz tri-
bünlerden seyreden değil, 
hadiselerin, meselelerin 
içinde yer alan, onları yö-
neten, yönlendiren aktörler 
olmalıyız. Türkiye sadece 
kendi geleceği için bölgesi-
nin barış ve huzuru için de 
inisiyatif almak zorunda-
dır. Son dönemde Suriye’de 
yaşadıklarımız bize sahada 
olmayan, masada olunama-
yacağı gerçeğini bir kez daha 
göstermiştir. Gerektiğin-
de diyalogla, gerektiğinde 
yumuşak güç unsurlarıyla, 
gerektiğinde zorlayıcı dip-
lomasi araçlarıyla, gerekti-
ğinde de fiili güç kullanarak 
milli menfaatlerimizi mutla-
ka savunacağız.”

Hariciye teşkilatının ve 
büyükelçilerin, dış politika-
nın hayata geçirilmesinde en 
kritik rollerden birini oyna-
dıklarının altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu-
gün hamd olsun, 243 dış 
temsilcilikle dünyanın 
en büyük 5 diplomatik ve 
konsolosluk ağından birine 
sahibiz. TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Maarif 
Vakfı, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkan-
lığı ve Kızılay gibi kurum-
larımız sizlerin sahadaki en 
büyük destekçilerinizdir.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin 60 yılı aşkın 
NATO’ya üyeliğini Avru-
pa Atlantik savunmasının 
temel taşı ve güvenlik 
politikasının ana sütunu 

olarak gördüklerinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Özellikle NATO’ya 
bakışımızın esasını güven-
liğin bölünmezliği, ittifak 
dayanışması, adil risk ve 
külfet paylaşımı teşkil edi-
yor. NATO müttefikimiz ve 
stratejik ortağımız ABD’den 
de bu çerçevede gerçek bir 
müttefike yaraşır adımlar 
atmasını bekliyoruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu kurumlarla ilişkilerde bu-
güne kadar samimi bir çaba 
harcadıklarını belirterek, 
şunları kaydetti: “Üzerimi-
ze düşeni fazlasıyla yaptık. 
Angajman ve diyalogda ıs-
rarcı olduk. Bununla birlikte 
Türkiye, müttefikleriyle 
veya müttefikleri olmadan 
milli bekasına yönelik her 
türlü tehdidi bertaraf etme 
hakkına sahiptir. Suriye’nin 
kuzeyindeki terör bataklı-
ğını kurutmak ülkemizin en 
öncelikli meselesidir. Güney 
sınırımızda adeta kanser 
hücresi gibi büyüyen, müt-
tefiklerimizin ağır silahları 
ile büyütülen bu yapı orta-
dan kalkmadıkça Türkiye 
kendini emniyette hissede-
mez. Şayet bugün gerekeni 
yapmazsak, Allah korusun 
yarın bunu da ağır bedeller 
ödeyerek yapmak zorunda 
kalırız. Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı harekatlarıyla baş-
lattığımız süreci inşallah çok 
yakında farklı bir aşamaya 
geçireceğiz. Böylece Suri-
yeli kardeşlerimizin huzur, 

esenlik, güven içinde yaşa-
yacağı bir barış koridorunu 
kurmuş olacağız.”

Atılacak bu adımla hem 
Türkiye’yi hem de Avrupa’yı 
Suriye kaynaklı düzensiz 
göç baskısından kurtar-
mayı hedeflediklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, böylece 8 yıldır 
vatan hasreti çeken Suriyeli 
muhacirlerin ülkelerine geri 
dönüşlerini de hızlandırma-
yı amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin güvenliğinin, 
NATO’nun ve tüm bölgenin 
güvenliği olduğuna işa-
ret ederek, şöyle konuştu: 
“S-400’lerin NATO’ya ve 
F-35’lere zarar vereceğine 
dair hiçbir somut veri yok-
tur. Kimse kimseyi aldat-
masın. Nitekim daha önce 
NATO ve Avrupa Birliği 
üyesi birçok ülke Rusya’dan 
benzer hava savunma sis-
temleri satın almışlardır. 
Sesleri çıkmadı. Bu ülke-
ler için sorun olmayan bir 
konunun Türkiye için kriz 
haline dönüştürülmesini 
biz iyi niyetli görmüyoruz. 
Hele hele S-400’ler üze-
rinden Türkiye’nin Batı ile 
olan ilişkilerinin sorgulan-
ması kesinlikle yanlıştır. 
S-400’ler meselesinde Tür-
kiye güvenliği ile ilgili stra-
tejik değil, tamamen ticari 
bir tercihte bulunmuştur. 
Ülkemizi bu tercihe zorlayan 
da müttefiklerinin uzlaşmaz 
tavrıdır. Biz, baştan beri bu 
meselenin suhuletle çözüme 
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kavuşturulması için ortak 
komite dahil her türlü gay-
reti sergiledik. Ancak çaba-
larımızın ya yokuşa sürüldü-
ğünü, ya da bürokratik ayak 
oyunlarıyla çıkmaza itildiği-
ni gördük.”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın G-20 Osaka Zirve-
si’nde “Türkiye’ye adil dav-
ranılmadığına” dair yaptığı 
açıklamanın bu gerçeğin en 
üst düzeyde teyidi olduğunu 
vurguladı.

“Sayın Trump’ın bu doğ-
ru yaklaşımını sürdürerek 
S-400 konusunun Türk-A-
merikan ilişkilerini esir 
almasına müsaade etme-
yeceğine inanıyorum.” 

diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Amerika’dan 
gerek FETÖ elebaşlarının 
ülkemize iadesi, gerek PKK/
YPG terör örgütünün silah-
landırılmasına son verilmesi 
konularında da net adımlar 
bekliyoruz. Bu vesileyle 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
hedefimizi koruduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Av-
rupa Birliği küresel bir aktör 
olmak istiyorsa, öncelikle 
Türkiye’yi kazanmalıdır. 
Türkiye’nin üyeliği birkaç 
ülkenin ihtiraslarına kurban 
edilmemelidir. Biz, her şeye 
rağmen yarım asırlık tam 
üyelik mücadelemizi pozitif 
gündemle sürdürmeye çalı-
şıyoruz. Vize serbestisindeki 

kalan son 6 kriteri de süratle 
çözerek vatandaşlarımızın 
hak ettiği kolaylığı sağlamak 
istiyoruz. Yargı reformu 
stratejimiz bu bağlamda çok 
önemli bir adım olacaktır. 
Yeni yasama döneminin baş-
lamasıyla Meclisimizin yargı 
paketindeki reformlarla ilgili 
gerekli çalışmayı yapacağına 
inanıyorum.”

Kerkük ve Necef’te de 
başkonsolosluk açma ta-
lebini, Irak makamlarına 
ilettiklerini bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Erbil 
Başkonsolosluğunda görevli 
Osman Köse’nin kalleş bir 
saldırıda şehit olduğunu 
hatırlattı. Köse’ye Allah’tan 
rahmet dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, istihbarat 
birimlerinin çalışması, Irak 
Merkezi Yönetimi ve Kuzey 
Irak Bölgesel Yönetimi’nin 
desteğiyle Köse’nin kanını 
yerde bırakmadıklarını dile 
getirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, terör eyleminin 
faillerinin yakalandığını, ba-
şarılı bir operasyonla etkisiz 
hale getirildiğini anımsattı.

“PKK denen çıbanbaşını 
Irak topraklarından ko-
partıp atmakta kararlıyız.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Irak’ın kuzeyinde yü-
rütülen Pençe Harekatı’nın 
hedeflere uygun şekilde 
başarıyla ilerlediğini, Irak 
ve İran yönetimleriyle de 
terörle mücadele noktasında 
hemfikir olduklarını bildirdi.

İran’a yönelik azami baskı 
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politikasının, Türkiye’nin ve 
bölge ülkelerinin ekonomile-
rine zarar verdiğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Er-
doğan, tek taraflı yaptırım-
ların, sivil halkı cezalandır-
manın dışında bugüne kadar 
hiçbir etkisinin olmadığını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İran’da da yaptırımların işe 
yaramayacağına, sorunları-
nı ancak diyalogla çözüme 
ulaşacağına inandıklarını 
vurguladı.

Filistin meselesinin bölge-
nin kanayan yarası olmaya 
devam ettiğinin altını çi-
zen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu meselenin tek taraflı 
tasarruflarla daha da körük-
lendiğini söyledi.

Bölgede kalıcı barışın 
teminatı olan iki devletli 
çözüm vizyonunun son dö-
nemde benzeri görülmemiş 
şekilde tehdit altında oldu-
ğunu bildiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, İsrail’in hukuk 
tanımayan işgal, zulüm ve 
yıkım politikasının yanı sıra 
bazı dış aktörlerin müdaha-
lelerinin de barış umutlarını 
baltaladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “1967 
sınırları temelinde başkenti 
Doğu Kudüs olan bağımsız 
ve egemen bir Filistin dev-
letinin kurulması ve tanın-
ması artık bir tercih değil 
mecburiyettir. Filistinlile-
rin vazgeçilmez haklarını 
göz ardı edecek hiçbir plan 

uluslararası kamuoyu nez-
dinde kabul görmeyecek-
tir. Türkiye olarak, Filistin 
meselesinde sonuna kadar 
adalet ve hakkaniyeti sa-
vunmaya devam edeceğiz. 
İlk kıblemiz, göz bebeğimiz 
Kudüs’ü işgalcilerin insa-
fına asla terk etmeyeceğiz. 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 
Avrupa’nın güvenliği için 
Doğu Akdeniz’in istikrarı da 
önemlidir. Kıbrıs ve Doğu 
Akdeniz’de istikrar, ancak 
Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin hak 
ve çıkarlarının gözetilmesi 
ile mümkündür. Bu bölgede 
sondaj adı altında yürütülen 
gaz ve sabotaj girişimlerine 
kayıtsız kalamayız. Hem 
ülkemizin hem de Kıbrıslı 
Türklerin meşru haklarını 
sonuna kadar koruyacağız. 
Türk dünyası ile bağlarımızı 
yeniden tahkim ediyoruz. 
Türk Konseyinin 10. yıl dö-
nümünü ekim ayında Azer-
baycan’da kutlayacağız.”

Afrika ile ilişkilerde ya-
kalanan ivmenin güçlene-
rek devam ettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2020’de Türkiye’de dü-
zenlenecek 3. Türkiye-Afrika 
Ortaklık Zirvesi ile gelecek 
yılların yol haritasının belir-
leneceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Latin Amerika ve 
Karayipler Eylem Planı’n-
daki hedefleri adım adım 
gerçekleştirdiklerini, Gü-
neydoğu Asya ve Pasifik 
Bölgesi’nin özellikle dış 

politikalarındaki öneminin 
ve ağırlığının günden güne 
arttığını vurguladı.

Asya bölgesinde, bölge-
ye yönelik “Yeniden Asya” 
adıyla bir açılım politikasını 
hayata geçirmeyi planladık-
larını anlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, benzer şekilde 
son günlerde Keşmir’de ya-
şanan kaygı verici hadiseleri 
yakından takip ettiklerini 
belirtti.

Balkanlarda istikrarı, 
refahı ve Avrupa Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşme 
sürecini de kararlılıkla des-
teklemeye devam edecek-
lerine değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu yıl içinde 
Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da 
yaşanan saldırıların, terör ve 
radikalizmin ulaştığı noktayı 
açıkça gözler önüne serdiği-
ne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önceki gün ve dün ABD’de 
meydana gelen menfur 
eylemlerin de ırkçı terörün 
kanlı yüzünü tüm dünya-
ya gösterdiğini söyleyerek, 
şunları kaydetti:

“Teröristi, rengine, ideolo-
jisine, etnik kimliğine göre 
ayırma yanlışından artık 
vazgeçilmelidir. Ne 2011 
yılında 77 insanın hayatına 
mal olan Breivik katliamı 
ne de 52 kardeşimizi şehit 
verdiğimiz Christchurch 
vahşeti, Neo-Nazi tehdidinin 
anlaşılmasını sağlamıştır. 
DEAŞ’la nasıl mücadele edi-
liyorsa PYD, YPG, FETÖ veya 
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Neo-Nazi terör yapılarıyla 
aynı şekilde mücadele edil-
melidir. Bakınız biz, Solin-
gen’de ve NSU cinayetlerinde 
vatandaşlarını ırkçı cinayet-
lere kurban vermiş bir ülke-
yiz, böyle bir milletiz. Bugün 
6 milyonu aşkın insanımız 
yurt dışında yaşıyor. Hemen 
her gün Avrupa’daki vatan-
daşlarımıza ait iş yerlerine, 
mescitlerine, evlerine yöne-
lik saldırı haberleri alıyoruz. 
Yurt dışındaki insanlarımızın 
hak ve hukukunu savunmak, 
bizim ve devletimizin tem-
silcisi olan sizlerin en önemli 
görevidir. Irkçı saldırıların 
engellenmesi ve faillerin bu-
lunması noktasında gereken 
her türlü çabayı göstermeli-
yiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ko-
nuşmasında büyükelçilere, 
“Sizlerden görev bölgeleri-
nizdeki Türk diasporasına 
kol kanat germenizi, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin 
vatandaşları olduklarını her 
bir kardeşimize hissettirme-
nizi istiyorum. Müslüman 
azınlıklarla soydaşlarımızla 
ülkemize muhabbet besleyen 
tüm kesimlerle irtibatınızı 
güçlendirmeniz gerekiyor.” 
diye seslendi.

Mısır’ın seçilmiş Cumhur-
başkanı Muhammed Mur-
si’nin mahkeme salonunda 
25 dakika bütün hakimlerin 
önünde kıvranarak ölmesi-
ne seyirci olan bir dünyanın 
olamayacağının altını çi-
zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Eşini defin hadisesine 
gitmesini müsaade etme-
yenler, insanlıktan nasibini 
almamıştır. Sadece avukatı 
ve iki evladı ile beraber bir 
defin hadisesi ve düşünün ki 
vasiyeti olan ‘köyüme beni 
defnedin.’ Buna bile müsaade 
etmeyenler gelmişler devlet 
mezarlığına defnetmişlerdir. 
Bunlar, insanlıktan nasibini 
almamış olanlardır.” ifadeleri-
ni kullandı.

Cemal Kaşıkçı davasında da 
adaletin tecellisi için büyükel-
çilerden çalışmalarını iste-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
iki mesele, uluslararası top-
lum açısından bir turnusol ka-
ğıdıdır. Mursi’nin şehadetin-
deki sır perdesi kalkmadan, 
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Kaşıkçı cinayetinin tüm 
sorumluları adalete hesap 
vermeden maşeri vicdan 
rahatlamayacaktır. Biz, bu 
meselelerde hasım üretme, 
husumet üretme peşinde de-
ğiliz. Biz ilkeli duruyoruz, net 
bir duruş sergiliyoruz. Sadece 
haktan, sadece haklıdan ve 
adaletten yana tavır alıyoruz. 
Siz değerli büyükelçilerimiz-
den, bu değerlerden beslenen 
bir vizyon ve perspektifle ha-
reket etmenizi bekliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gelecek yıllarda Türkiye’yi 
dünya siyaset ve ekonomi 
çevrelerinin en önemli bu-
luşma, konuşma, tartışma, 

fikir üretme merkezi haline 
getirmek için çeşitli adımlar 
atacaklarını dile getirerek, bu 
süreçte büyükelçilerin gayret-
lerinin de belirleyici olacağını 
söyledi.

Son 17 yılda diplomatların 
özverili çalışmalarının Türki-
ye’nin önünde yepyeni ufuklar 
açtığını ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türk dış 
politikasının güç ve itibar 
kazandığını daha önce varlık 
göstermediği bölgelere açılım 
sağladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ihracatın Cumhuriyet tarihi-
nin en yüksek miktarlarına 
ulaştığına dikkati çekerek, şu 

değerlendirmede bulundu: 
“İnşallah yakaladığımız bu 
ivmeyi artırarak devam ettire-
ceğiz. Türkiye’yi hayalleri ve 
hedefleri ile mutlaka buluştu-
racağız. 11. Büyükelçiler Konfe-
ransı’nın ülkemiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Dev-
letimizin ve Cumhurbaşkanlı-
ğının yurt dışındaki temsilcileri 
olarak mesleki tecrübeleriniz, 
yetkinliğiniz, özveriniz ve 
görev bilincinizle hem saha-
da hem de masada her engeli 
aşacağınıza inanıyorum. Görev 
yaptığınız ülkelere ve halklara 
bizim ve milletimizin samimi 
dostluk, kardeşlik mesajlarını 
iletmenizi rica ediyorum.”
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“Hiçbir Tehdit ve Yaptırım, Ülkemizi, 
Güvenlik Önceliklerini Hayata 
Geçirmekten Alıkoyamayacak”
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Genel Mer-
kez’de düzenlenen 130. Geniş-
letilmiş İl Başkanları Toplantı-
sı’nda konuştu.

31 Mart seçimleri ve hemen 
ardından yapılan 23 Haziran 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yenileme seçimle-
rinde gösterdikleri gayret için 
tüm teşkilat üyelerine teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 
ilan ettiği resmi sonuçlara göre 
ülkedeki bin 389 belde, ilçe, il 
ve büyükşehir belediyesinden 
755’ini, yani yaklaşık yüzde 
54’ünü AK Parti adaylarının 
kazandığını anımsattı.

AK Parti’nin oy oranı olarak 
da yüzde 44 gibi önemli bir ne-
tice elde ettiğini aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Cumhur 
İttifakı olarak bakıldığında 
yüzde 51 oy oranı, 990 belediye 
kazanıldığını, belediye oranı 
olarak da yüzde 71’in üzerine 
çıktıklarını belirtti.

AK Parti olarak bir önceki se-
çime göre kazandıkları ve kay-
bettikleri yerler olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Büyükşehirden iline ilçesin-
den beldesine kadar bunların 
hepsinin değerlendirmesini 
yaptık, yapıyoruz. İllerimizde 
24 Haziran 2018 milletvekili se-
çimlerinde ortaya çıkan tabloyu 
da göz önünde bulundurarak 
teşkilatlarımızdan adaylarımıza 
kadar tüm eksiklerimizi, hata-
larımızı tespit edeceğiz.” diye 
konuştu. 

Bundan sonraki ilk seçi-
min 2023 Haziran ayında 

yapılacağını dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu tarihe 
kadar her düzeyde kapsamlı 
çalışmalar yürüteceklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “İnşallah 4 yıl sonraki 
seçimlerde milletimizin karşı-
sına kurulduğu günkü heye-
canıyla ve artık 22 yılı bulacak 
tecrübesiyle bambaşka bir AK 
Parti olarak çıkacağız. Yunus 
Emre’nin ‘her dem yeniden do-
ğarız’ mesajına uygun şekilde 
kendimizi sürekli yenileyerek, 
sürekli tazeleyerek maziden ati-
ye kurduğumuz köprüyü daha 
da güçlendireceğiz. ‘İnci sancı 
mahsulüdür’ derler. Biz de AK 
Parti olarak genel başkanından 
belde yöneticisine kadar tüm 
kademelerimizle sancımız öyle 
bir sancı ki bu sancıyı çekece-
ğiz, seçimlerde sandıktan inciyi 
yani arzu ettiğimiz neticeyi de 
alabilelim.” değerlendirmesin-
de bulundu.

AK Parti’nin Türkiye’nin 
partisi olduğunu, AK Parti’nin 
birikiminin de Türkiye’nin bi-
rikimi olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Buradan 
tüm teşkilat yöneticilerimize, 
özellikle de il ve ilçe başkanla-
rımıza bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. Sizlerden hiç vakit 
kaybetmeden şehirlerinize 
döner dönmez hemen 2001’den 
bugüne kadar partimizde görev 
almış veya gönül vermiş her 
bir kardeşimize mutlaka ulaş-
manızı istiyorum. Bu kardeş-
lerimizin gönüllerini almanızı, 
varsa dertleri, sıkıntıları, onlara 
çözüm aramanızı, daha önem-
lisi kendileriyle irtibatı asla 
kesmemenizi özellikle talep 

ediyorum.” dedi. 
Teşkilatına ve teşkilat men-

suplarına vefa göstermeyenin, 
şehrine, ülkesine ve milletine 
de vefa gösteremeyeceğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Za-
ten AK Parti’ye gönül verenleri 
kucaklamak demek milletimi-
zin yarıdan fazlasını peşinen bu 
dairenin içine almak demek. Bu 
kardeşlerimiz üzerinden top-
lumun kalan kısmına ulaşmak 
çok daha kolay, çok daha hızlı, 
çok daha etkili olacaktır. Meclis 
tatile girdiğine göre milletvekil-
lerimizin seçim bölgelerindeki 
faaliyetlerini bu doğrultuda 
yoğunlaştırmaları gerekiyor. 
Kapısını çalmadığımız hane, 
elini sıkmadığımız vatandaş, 
kalbine dokunmadığımız birey 
bizim değildir. Bu anlayışla vak-
timizin büyük bir bölümünü bu 
hedefe ulaşmak için ayırmamız 
şarttır. AK Parti sırça köşklerde 
siyaset yapan, halka tepeden 
bakan, kendi çıkarından başka 
bir şey düşünmeyen, milletin 
derdiyle dertlenmeyen siya-
setçilerin yeri değildir, hiçbir 
zaman da olmamıştır. Aksini 
düşünen varsa yanlış yerde 
olduğunu bilmeli ve derhal 
kendini sigaya çekmelidir. Her 
dem yeniden doğmak demek 
bıkmadan usanmadan, öf 
bile demeden milletle birlikte 
olmak, millete hizmet etmek 
demektir. Kendinde hamallı-
ğını üstlendiğimiz mukaddes 
yükü taşıma mecali bulamayan, 
kimseden ikaz beklemeden 
bayrağı derhal bir sonraki dava 
arkadaşına bırakmalıdır. Çün-
kü bu kadro binbir başlı kartalı 
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taşımaya talip kanarya misali 
dünyanın en ağır imtihanını 
veren kadrodur.”

Seferle mükellef oldukları 
davayı zafere ulaştırana kadar 
nesiller boyu mücadelelerini 
sürdüreceklerini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Adeta 
paramparça edildiğimiz 19. asır, 
medeniyetimizin ve bizim en 
zor asrımızdır. Geçtiğimiz bir 
asır boyunca da sürekli yeni 
arayışların peşinde koştuk. 
İnşallah 21. asır yeniden yükse-
lişimizin, yeniden dirilişimizin, 
yeniden Rabbimize ve kendimi-
ze dönüşümüzün asrı olacaktır. 
Şayet bizler AK Parti kadroları 
olarak bu büyük şahlanışa 
öncülük edebilirsek ne mutlu 
bize.” diye konuştu. 

Seçim meydanlarında verdik-
leri her sözü yerine getirmenin 
gayreti içerisinde olduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Mücbir sebeplere daya-
lı istisnalar dışında her dönem-
de verdiğimiz sözlerin çok daha 
fazlasını yerine getirdik, getiri-
yoruz. Belediye başkanlarımı-
zın tamamından önümüzdeki 
dönem çalışmalarını 31 Ocak’ta 
milletimize ilan ettiğimiz bu 
ilkeler çerçevesinde yürütmele-
rini istiyorum. Bu taahhütlerin 
önemli bir bölümü Türkiye’nin 
ekonomide ve hayat kalitesinde 
ulaştığı seviyenin ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

Türkiye’nin, her karış toprağı 
şehit kanıyla sulanan bir ülke 
olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal 
marşımızın ifadesiyle mabedi-
mizin göğsüne namahrem eli 
değmemesi için son 17 yıldır 

bütün gücümüzle mücadele 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Gezi olaylarından 15 Tem-
muz ihanetine kadar milli 
bekaya yönelik pek çok saldı-
rıyı püskürttüklerini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin güneyini terör 
koridoruyla kuşatma projesini 
de Suriye sahasındaki operas-
yonlarla Afrin-Cerablus hattın-
da bozduklarını vurguladı. 

Türkiye’ye yönelik terör 
saldırılarının merkezi olan 
Kuzey Irak sınırlarında Pen-
çe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla 
kalıcı çözümler bulma yolunda 
olduklarını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Amacımız 
teröristleri sınır hattındaki 
sarp dağlar yerine, sınırımızın 
hemen ötesindeki düz ovada 
karşılayıp engelleyecek bir 
güvenlik hattı oluşturmaktır. 
Bunu başardığımızda ‘Kandil’ 
diye bir meselemiz de kalmaya-
caktır. Fırat’ın doğusundaki te-
rör guruplarıyla Kuzey Irak’taki 
teröristlerin irtibatını da kesmiş 
olacağız. Böylece hem doğuda 
hem batıda bu terör koridorunu 
kıskaca alma ve imha imkanına 
kavuşacağız. Erbil’deki kon-
solosluk görevlimize yapılan 
saldırı, harekatımızın ne kadar 
isabetli olduğunun teyididir. 
Görevlimizi şehit eden terö-
ristlerin tamamını yakaladık. 
Başarılı bir operasyonla diğer-
lerini de inlerinde etkisiz hale 
getirirdik. PKK denilen çıban 
başını Kuzey Irak’tan tümüyle 
koparıp atmadığımız sürece, 
bu tür saldırılar ülkemiz içinde 
ve dışında devam edecektir. 
Irak ve İran yönetimleriyle 

de bu konuda önemli ölçüde 
görüş birliği içerisindeyiz.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin güvenliği için 
Rusya’dan aldığı S-400 hava 
savunma sistemlerinin gel-
meye devam ettiğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
konuda ABD’nin aklıselim 
hareket edeceğini umduğunu 
dile getirerek “Montaj ve eğitim 
safhalarının ardından Nisan 
2020’de bu sistemleri aktif 
olarak kullanmaya başlayabile-
ceğiz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin güvenlik önce-
liklerinin hayata geçirilmesi 
konusunda kararlı olduklarının 
altını çizerek, “F-35 projesin-
den dışlanmak tehditleri başta 
olmak üzere Türkiye’ye yönelti-
lecek hiçbir tehdit ve yaptırımın 
ülkemizi, güvenlik önceliklerini 
hayata geçirmekten alıkoyama-
yacağını burada bir kez daha 
ifade etmek isterim. Bu mesel-
de Türkiye’ye daha fazla adalet-
sizlik yapılmamalı. Biz bağcıyı 
dövmenin değil üzüm yemenin 
peşindeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin güvenlik ihti-
yaçları neyi gerektiriyorsa onu 
gerçekleştireceklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hava savunma sistemlerinin 
yanı sıra yeni nesil savaş uçak-
larını geliştirme, konvansiyonel 
silah ve elektronik harp altyapı-
ları güçlendirmek için çalışma-
lara hız verdiklerini belirtti. 

Ne pahasına olursa olsun Tür-
kiye gemisinde delik, Türkiye 
kalesinde gedik açtırmayacak-
larını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
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“Türkiye’nin verdiği demok-
rasi, ekonomi ve güvenlik mü-
cadelesinde rahatsız olanların 
teşviki ve hatta bir fiil operas-
yonla bu tür niyetler içerisine 
girenlere milletimizle birlikte 
gereken cevapları vereceğiz. 
Bu millet, eşsiz irfanıyla kimin 
kendi bağrında neşet ettiği-
ni, kimin de oraya bir hançer 
gibi saplanmak istediğini hep 
bilmiş, ona göre de tavrını koy-
muştur. İçinden geçtiğimiz şu 
tarihi dönemde, saflarımızı ne 
kadar sıkı tutar, birliğimizi, be-
raberliğimizi, kardeşliğimizi ne 
kadar yüceltirsek geleceğimizi 
o kadar güvenle inşa ederiz. 
Cumhur İttifakı’nın lokomo-
tifliğini yaptığı, AK Parti’nin 

gövdesini oluşturduğu büyük 
ve güçlü Türkiye hedefine 
doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 
Bu kutlu yürüyüşü durdurmak 
için kurulan tuzaklar, Rabbi-
min inayetiyle hazırlayanların 
başına geçecektir. Bundan endi-
şeniz olmasın. Hiçbir zaman 
layüsel olduğumuz iddiasında 
bulunmadık. Elbette eksik-
lerimiz, hatta hatalarımız da 
olabilir ama hiç kimse sami-
miyetimizden, gayretimizden, 
ülkemize ve milletimize olan 
muhabbetimizden şüphe ede-
mez. Bugüne kadar elde ettiği-
miz başarılarımızın gerisinde 
de işte bu anlayışla hareket 
etmemiz vardır.”  Türkiye’ye 
yönelik gizlenemez hale gelen 

Avrupa ve ABD ambargolarının 
ve bölgeye yığılan on binlerce 
tır dolusu silah ve malzemenin 
kendilerini terör sorununu çöz-
mekten alıkoyamayacağını söy-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ne yapılması gerekiyorsa bunu 
yapıyoruz ve yapacağız. Bunun 
için de bir yerlerden izin alma-
mıza ihtiyacımız yok. Biz kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmesini 
biliriz. Bugün bölgedeki yaban-
cı güçlere güvenerek kabadayı-
lık yapanlar yarın ya toprağın 
altına girecek ya da zillete razı 
olacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’nin kuzeyindeki Kürt, 
Arap ve Türkmenlere seslene-
rek, “Hep birlikte bu PYD denen 
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iş birlikçi, zalim örgütü bir an 
önce tasfiye edelim. Suriye’nin 
huzura, güvenliğe, feraha 
kavuşmasının ilk ve önemli 
şartı PYD denen bu kiralık katil 
sürüsünü ortadan kaldırmak-
tır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’ye, almak istedikle-
rinin parası karşılığında dahi 
verilmediğine ama stratejik 
müttefik olarak görülenle-
rin terör örgütlerine silah ve 
mühimmatı ücretsiz verdiğine 
dikkati çekerek, “F-35 ile ilgili 
biz 1 milyar 400 milyon dolar 
ödeme yapmışız. Şu ana kadar 
4 taneyi ABD’de pilotlarımı-
za teslim ettiler ve ülkemize 
gelmesine müsaade etmiyorlar. 
Ondan sonra ‘Patriot’u niye 
bizden almadınız da gidip 
S-400 aldınız?’ diyorlar. Biz 
yaptığımız sözleşmeye uyarız. 
Biz, Sayın Obama dönemin-
de, bize verilmesi gerekenleri 
alamadık. ‘Kongre müsaade 
etmedi’ dediler. Buradan 
ABD’nin Kongresine sesleni-
yorum, biz Obama döneminde 
Patriot almayı arzu ettiğimiz 
zaman siz vermediniz. Sayın 
Trump döneminde şimdi yine 
engel olmaya çalışıyorsunuz. 
Biz paramızla almak istiyoruz, 
vermiyorsunuz. O zaman biz 
ne yapacağız. Kim verirse ona 
gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Rusya ile her türlü anlaş-
manın yapıldığını ve S-400 
alındığını hatırlatan Erdoğan, 
“Biz, size ‘Aldık ama siz yine de 
verecekseniz sizden de Patriot 
alırız.’ dedik ama yine verme-
diniz. Hala vermiyor, farklı 

farklı öneriler getiriyorsunuz 
ve ‘Kongre müsaade etmiyor’ 
diyorsunuz. Biz şu anda bütün 
tedbirlerimizi en ideal şekilde 
almak durumundayız ve alaca-
ğız. F-35 vermiyor musunuz? 
Peki, kusura bakmayın, biz o 
konuda da yine tedbirlerimizi 
alırız, başka yerlere döneriz. Bu 
konuda çalışmalarımızı yaptık, 
yapıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de-
ki meşru haklarını kullanmasını 
engellemeye yönelik akıl ve hu-
kuk dışı girişimlerin Avrupa’nın 
Türkiye’ye bakışı konusundaki 

tereddütleri artırdığını kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Artık kendimize ait 2 sondaj 
gemimiz var. Orada aramaları 
yapan bize ait gemilerimiz var. 
Onların bölgede çalışmasından 
beyler rahatsız. Niye? Burada 
biz uluslararası hukuk neyi 
gerektiriyorsa, deniz hukukuna 
göre atmamız gereken adımları 
attık ve atıyoruz. Kıbrıs’ta bizim 
soydaşlarımız var ve orada 
biz sıradan bir ülke değiliz. 
Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. 
Türkiye, Yunanistan, İngiltere 
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garantör ülke, Avrupa Birliği 
adeta bir gözlemci ama hiçbir 
zaman da üzerine düşeni yap-
mamıştır.”

İktidara geldiklerinde savun-
ma sanayisinde Türkiye’nin 
yüzde 20 gibi bir imkana sahip 
olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bugün yüzde 
70 gibi bir imkana yerli ve milli 
olarak sahibiz. Bunu yeterli 
görüyor musunuz? Haşa. Yüzde 
100’e doğru ilerlemek, bunu 
yapacağız.” değerlendirmesini 
yaptı.

Savunma sektöründe gerek 

devlet gerek özel sektör olarak 
yoğun bir çalışmanın içerisinde 
bulunduklarını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Düne 
kadar kapılarında bizi hep böyle 
adeta dilenci gibi beklettiler. 
Bir İHA mı alacağız, bir SİHA 
mı alacağız. ‘Bugün git, yarın 
gel’ dediler, vermediler. Bunları 
yaşadığım için söylüyorum. 
Sayın Bush bir gün bana dedi ki 
‘Sayın Başbakan, size bu yapı-
lanı ben kabul etmem.’ Çağırdı 
ve o zaman Dışişleri Bakanı 
Colin Powell, ona dedi ki ‘Böyle 

olmaz, hiç olmazsa 24 saat, bile-
medin 48 saat İHA’ları verecek-
siniz.’ Ondan sonra böyle bir 
süreç başladı. Ama bu yeter mi? 
Biz terörle Doğu’da, Güneydo-
ğu’da yoğun bir mücadelenin 
içerisindeyiz. Herkesin dünya-
da sözü var, terörle mücadele. 
Terörle mücadelede bizi yalnız 
başına bırakan stratejik ortaklar 
var. Biz NATO üyesiyiz. NATO 
üyesi olmamıza rağmen, bizi 
nasıl oluyor da meydanda 
bırakıyorsunuz? Ama bu kom-
şular sağ olsun bizi mal sahibi 
yaptılar.”

Türkiye’nin şimdi İHA ve 
SİHA’sının olduğunu, bunların 
mühimmatının da Türkiye’de 
üretildiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi: “Akıllı bomba alacağız, 
Sayın Obama ile Antalya’da 
G20 toplantısında konuştuk. 
‘Tamam, halledeceğiz.’ dedi. 
Hala halledecekler. Ama ne 
oldu? Akıllı bombayı biz üret-
tik. Bunların bu yönde de 
faydası var, onu söyleyeyim. 
Şimdi SİHA’nın ötesine inşallah 
geçiyoruz. Onun bir üst sınıfı ki 
dünyada yok gibi bir şey, o üre-
tiliyor. Şöyle bir iki ay içerisinde 
inşallah onun test çalışmaları 
başlayacak ve böylece bu konu-
da çok daha farklı yere geldik, 
geliyoruz. Kendi savaş uçağı-
mızı da yapacağız, yapıyoruz. 
Başka çaremiz yok. Bu adımları 
atıyoruz. Bu süreç içerisinde de 
gerçek dostlar ortaya çıkıyor. 
Sayın Trump’a Osaka’da onu 
söyledim. Dedim, ‘Bakın biz siz-
den her ne kadar Patriot şu ana 
kadar almadıysak da 100 tane 
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yeni nesil Boeing uçağı alıyo-
ruz. Bunun anlaşmaları yapıldı. 
Bu bir alışveriş değil mi? Patriot 
almayız da bakın Boeing alıyo-
ruz. Ama yine de verecekseniz 
verin.’ Şu anda bu yeni nesil 
Boeinglerin bir tanesi geldi 
mesela. Biz de ödememizi yapı-
yoruz, biz iyi müşteriyiz. Ama 
böyle giderse biz bu konuda da 
düşünmek zorunda kalacağız, 
ister istemez. Yani bu noktada 
biz istiyoruz ki stratejik ortakla-
rımız bize stratejik ortak olarak 
davransınlar ve ondan sonra 
biz de gereğini yapalım.”

İsrail’in, Filistin’de pervasızca 
sürdürdüğü devlet terörüne 
karşı sessiz kalınmasını asla 
kabul etmediklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İsrail’in yanında kimler yer 
alıyorsa, herkes bilsin ki biz 
onların karşısındayız. Doğu Ku-
düs’te evleri başlarına yıkılan 
ve Gazze’de açlığa mahkum 
edilen Filistinlilerin feryatla-
rına kulaklarını tıkayanlar, Mes-
cid-i Aksa’nın mahremiyetine 
saygı duymayanları cesaretlen-
direnler kendi değerlerini kendi 
elleriyle yıkanlardır.” diye 
konuştu.

31 Mart seçimlerine birkaç 
gün kala ekonomi alanında 
gerçekleştirilen ikinci saldırıyı 
süratle etkisiz hale getirmeyi 
başardıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, o gün-
lerde kredi derecelendirme 
kuruluşlarının Türkiye’ye karşı 
nasıl tavır aldığının hatırlanma-
sını istedi.

Bu kararların bir kıymeti-
harbiyesi bulunmadığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Bunlar, kendilerine göre 
Türkiye hakkında bu kararları 
alıyor. Bu kararlar siyasi, sa-
mimi değil. Aldılar da ne oldu? 
Hiçbir şey, biz yolumuza kararlı 
bir şekilde devam ediyoruz. 
Özellikle saldırı kanallarını 
hızlı bir şekilde kapattık.” diye 
konuştu. 

Piyasa şartlarında karşılıklı 
güvene dayalı ortam güçlendi-
rilirken Türkiye’ye bu işlemler 
kapsamında önemli bir ka-
biliyet kazandırıldığını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sermaye piyasasında da önemli 
adımlar atıldığının altını çizdi.

Varlığa kayalı menkul kıymet 
ihracı ile sermaye piyasala-
rına daha önce olmayan bir 
ürün kazandırıldığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu şekilde son 10 yılda yapılan 
varlığa dayalı menkul kıymet 
ihraç tutarının ikiye katlanarak 
ülkeye 4 milyar liranın üzerin-
de bir finansman sağlandığını 
bildirdi.

“Atılan bu adımlarla, kuru 
9-10 liraya çıkarma çabasında 
olanların heveslerini kursak-
larında bıraktık.” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Uzun zamandır, yüzde 24 
oranındaki faizlerin ülkemiz 
için oldukça yüksek olduğunu 
savunuyordum. Tabii yüzde 
24’ün üzerine çıktığı zamanlar 
da oldu. Bundan ne kadar ra-
hatsız olduğumu uzun yıllar-
dır hep söyledim. Ama bunu 
maalesef o dönemlerin Merkez 
Bankası başkanlarına ulaştıra-
madık. Ne dediysek, hep böyle 
oyalama taktikleriyle gittiler. 

Her dile getirdiğimizde birile-
ri çıkıyordu, faiz oranlarında 
dramatik düşüşlerinin ekono-
miyi tepetaklak edeceğini öne 
sürüyordu. Dün Merkez Ban-
kası faizlerde 425 baz puanlık 
bir düşüşe gitti. Peki ne oldu, 
battık mı, bittik mi? Her şey 
yerle yeksan oldu mu? Hayır. 
Piyasalar bu durumu gayet 
normal karşıladı. Zira, olması 
gereken zaten buydu. Bu bile 
yeterli değil. Yıl sonuna kadar 
bunun kademeli şekilde deva-
mı gerekir.”

Faiz konusunda ABD, Ja-
ponya, Avrupa ve İsrail’deki 
oranlara bakacaklarını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu ülkelerde böyle bir faiz oranı 
bulunmadığına dikkati çekti.

Küresel ekonominin yavaşla-
dığı bu dönemde büyümenin 
Türkiye için her zamankinden 
daha kıymetli hale geldiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, faiz oranlarındaki dü-
şüşün, bir süredir yavaşlayan 
ekonominin yeniden canlan-
ması ve potansiyel büyüme 
hızına ulaşmasını sağlayacağını 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Merkez Bankası Para Politika 
Kurulunun aldığı kararı ben 
hayati bir dönüm olarak gö-
rüyorum. Ve inşallah bununla 
birlikte enflasyonun da süratle 
düşmeye başladığını göreceğiz. 
Bay Kemal, Türkiye’de yüzde 
63 faizle hükümeti devralan 
biziz ama oradan onu yüzde 
4’e düşüren biziz. Ve enflas-
yon yüzde 30’du, onu yüzde 7 
küsura düşüren yine biziz. Ama 
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senin de katıldığın Gezi olayları 
ile Soros’un Türkiye temsilci-
lerinin başı çektiği o ülkemizi 
karıştırmak isteyenlerle bir anda 
faiz ve enflasyonun tırmanmaya 
başladığını gördük, çift haneli 
rakamlara öyle çıktı. Bunun içe-
risinde siz varsınız. Siz zaten bu 
ülkede adeta miksersiniz. Yap-
tığınız hep bu. Ülkenin hayrına 
zaten hiçbir şeyiniz zaten yok. 
Öyle bir niyetiniz de yok. “

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye serbest piyasa ekonomisi 
ilkelerinden taviz vermeden 
aynı yolda kararlılıkla ilerlemeyi 
sürdüreceğini aktardı.

Bununla birlikte piyasadaki 
hareketlenmenin nasıl oldu-
ğunun da görüleceğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
enflasyon oranlarındaki düşü-
şün, üretim maliyetlerini aşağı-
ya çekeceğini ve bunun, düşü-
şün güçlenerek devam etmesini 

sağlayacağını ifade etti.
Kur saldırıları sebebiyle bo-

zulan fiyatlama algısına karşı 
kurumlar, bankalar ve firmaların 
tarihi bir duruş geliştirdiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, devreye alınan Enf-
lasyon ile Topyekun Mücadele 
Programı’nın, bu anlayışın eseri 
olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
enflasyon beklentilerinde oluş-
turmak istenen olumsuz havayı 
dağıtarak saldırıların ikinci aya-
ğının da kırıldığını belirtti.

O günlerde, patates ve soğan 
fiyatları üzerinden algı operas-
yonları yapılmaya çalışıldığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tanzim satış noktası 
uygulamasıyla bu operasyonla-
rın boşa çıkarıldığını söyledi. 

Bu önlemlerle birlikte sıkı para 
ve maliye politikası sayesinde 
birilerinin “yüzde 40’ı bulacak” 

dediği enflasyonda haziran 
ayı itibarıyla yüzde 15,7’nin 
yakalandığını söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Gelişme-
ler, enflasyonun önümüzdeki 
aylarda çok daha düşük seviye-
lere gerileyeceğine ve yılın ikinci 
yarısında tek haneli seviyeleri 
göreceğimizi işaret ediyor.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “Tek adam 
rejiminde Türkiye’nin emir alır 
hale geldiği” yönündeki sözle-
rini eleştiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bay Kemal, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bizim 
dönemimizde asla ve kat’a emir 
alan bir hükümet olmamıştır. O 
sizin cibilliyetinizde var. Sizin 
geçmişinizde olanların Ameri-
ka’daki liderler karşısında nasıl 
el pençe divan durduğunu biz 
çok iyi biliriz. Bugüne kadar 
kimseden emir almadık, masada 
oturduk ve konuştuk ve hiçbir 
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zaman da asla ve kat’a ecdadı-
mızdan nasıl öğrendiysek bun-
dan sonra da yolumuza öyle 
devam ederiz.” diye konuştu.

Bunun önemli adımlarından 
birinin de S400, Doğu Akdeniz, 
Kuzey Suriye olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Emir alıyor muyuz, almıyor 
muyuz, göreceksiniz. Ama sen 
alırsın. Senin cibilliyetinde o 
var. Senin o güvendiğin terö-
ristler seni kurtaramayacaktır. 
Onlarla el ele kol kola dirsek 
temasında Ankara’dan İstan-
bul’a yürümen seni kurtar-
mayacaktır. İşte onları şimdi 
inlerinde vuruyoruz, vurmaya 
devam edeceğiz ama sen onlar-
la berabersin, beraber yürüyor-
sun. Senin adamların onların 

tabutlarını taşıyadursun, biz 
şerefli ecdadımızın şerefli 
insanlarının tabutuna omuz 
veririz, başka kimsenin değil. 
Utanmadan ‘emir alma nokta-
sına geldik’ diyor. IMF’ye borcu 
biz mi yaptık? Siz yaptınız. 
Göreve geldiğimizde IMF’ye 
23,5 milyar dolar borç varken 
2013 Mayıs’ında biz IMF’ye 
olan borcu sıfırladık. Bunu biz 
yaptık, siz yapmadınız. Aynı 
şekilde Merkez Bankasının dö-
viz stoku brüt 27,5 milyar do-
larken, bugün hamdolsun 100 
milyar dolara ulaştı. Bunları biz 
yaptık. Tutturmuş, yeni naka-
ratı o, ‘tek adam, tek adam...’ 
Benim öyle bir derdim yok. 
Biz bu milletin efendisi deği-
liz, hizmetkarıyız, hizmetkarı. 
‘Türkiye’nin dünyada itibarı 

zedelenmiş’ gibi saçma sapan 
şeyler söylüyor. Sen dünyada 
kaç ülkeyi gezdin, nerede hangi 
itibarı gördün de bunu konu-
şuyorsun? Senin dünyada ne 
itibarın var? Sosyalist Enternas-
yonal filan var ya oralara arada 
sırada bunları çağırıyorlar, ora-
da bunlar itibar gördük zanne-
diyor. Bizim derdimiz o değil. 
Çünkü bu benim BM Genel 
Kurulunda yaptığım konuşma-
ları saptıracak kadar buralarda 
da maalesef her türlü yalana 
yanlışa başvuruyor. Bak, izle, 
bu sene BM Genel Kurulunda 
nasıl bir konuşma yapacağım, 
onu da bir izle.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alı-
nan tedbirler sayesinde 2019 yı-
lının ilk çeyreğinde büyümenin 
yüzde 1,3 oranında arttığını, bu 
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durumun ekonominin durgun-
luktan çıktığını gösterdiğini 
kaydetti.

“Türkiye küçülecek” diyerek, 
milleti korkutmaya çalışanların 
bir kez daha hüsrana uğradığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, belirsizliklerdeki azal-
ma, enflasyonun ve faiz oranla-
rının gerilemesiyle ekonomide-
ki toparlanma eğiliminin, yılın 
üçüncü çeyreğinde güçlenerek 
devam edeceğini gösterdiğini 
söyledi.

Ekonomide yürütülen etkin 
mücadelenin meyvesini Tür-
kiye’nin en büyük sorunu olan 
cari açık alanında da aldıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yılın ilk yarısında 
açıklanan veriler ihracat ve 
turizm sektöründeki pozitif 

görünümün devam ettiğini gös-
teriyor. Bu olumlu gelişmeler 
sayesinde geçtiğimiz yıl mayıs 
ayında yaklaşık 58 milyar dolar 
ile zirve yapan yıllık cari açı-
ğımız bu yılın mayıs ayı itiba-
rıyla 2,4 milyar dolara geriledi. 
Böylece yıllık cari açık Ocak 
2004’ten bu yana en düşük 
seviyesine indi. Haziran’da 17 
yıllık AK Parti iktidarı boyunca 
ilk defa yıllık cari fazla vermeye 
başlayacağız.” dedi.

Reform ajandasını sonu-
na kadar uygulayacaklarını 
ve ülkenin ihtiyacı olan tüm 
düzenlemeleri en kısa sürede 
hayata geçireceklerini bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Şimdi önümüzde 4 yıllık 
kesintisiz bir icraat dönemi var. 

En zor kısmı geride bıraktık. 
Bundan sonrası inşallah çok 
daha kolay olacaktır. Düşen 
faizler, kur ve ülke risk priminin 
etkilerini, sanayide, ticarette, 
tarımda velhasıl her alanda çok 
net şekilde göreceğiz.” 

TMO’nun taban fiyatlarını 
açıklayarak fındık üreticilerine 
müjde vermek istediğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yüzde 50 randıman esasına 
göre, Giresun kaliteli kabuklu 
fındık için taban fiyatının ki-
logramda 17 lira, Levant kaliteli 
kabuklu fındık için de taban 
fiyatın kilogramda 16,5 lira ol-
duğunu, buna kilogram başına 
yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre 
desteği ve alan bazlı destek ek-
lendiğinde kilogram fiyatlarının 
fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına 
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geldiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Hazırlıklarını tamamlayan 
TMO hasat başlangıcına denk 
gelen Kurban Bayramı’nın 
hemen akabinde alıma geçiyor. 
2019 yılı fındık hasat sezonu-
nun bereketli geçmesini, bu 
fiyatların üreticilerimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını Al-
lah’tan diliyorum.” dedi. 

Yapacak çok işleri olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bütün bu görevlerin AK 

Parti kadrolarını beklediğini 
kaydetti.

“Ülkemizin ve milletimizin 
önündeki gündeme ne kadar 
hazırlıklı olursak, süreçleri ken-
di hedeflerimize uygun şekilde 
yönetme imkanımız o kadar 
artar.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti’nin dünyada 
hiçbir siyasi partide olmayan 
bir teşkilat ağına, ruhuna ve 
heyecanına sahip olduğunu 
vurguladı.

Şayet bazı teşkilatlarda 

tıkanmalar oluşmuşsa bunun 
üzerinde durmaktan, bununla 
yüzleşmekten de kaçınmaya-
caklarını bildiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, AK Parti teşki-
latlarının kurulduğu günden 
beri ülkedeki dönüşümün de 
taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ülkeyi dönüştüren bir partinin 
kendini bunun dışında tutması 
düşünülemez. Amacımız, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da şahsiyetli, söyleyecek 
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sözü olan, iddia sahibi, mille-
timizin değerleriyle kuşanmış 
kadrolarla AK Parti ailesini 
genişletmektir. Önümüzdeki 
dönemde teşkilatlarımızın kad-
rolarını güçlendirmenin yanın-
da geleneksel siyaset usullerine 
yeni yöntemler de ekleyeceğiz. 
Gerekirse yeni birimler ihdas 
etmek suretiyle teşkilatlarımızı 
siyaset yapım sürecinde daha 
aktif hale getireceğiz.” diye 
konuştu.

Milletvekilleriyle yaptık-
ları istişare toplantılarına 

değinen Erdoğan, “Bize ‘tek 
adam’ diye hitap edenlere 
sesleniyorum, biz bütün karar-
larını istişareye dayalı olarak 
alan bir siyasi partiyiz. Şimdi 
bunu inşallah kadın kollarımızla 
müstakil yapacağız, gençlik kol-
larımızla müstakil olarak ayrıca 
devam ettireceğiz. Dolayısıyla 
istişare halkasını genişletmiş 
olacağız.” ifadesini kullandı. 

Sokağın kokusunu, dokusu-
nu, havasını, teşkilatlara daha 
çok yansıtacaklarını, toplumun 
her kesimini kucaklayacak 
şekilde siyasetlerini güncelleye-
ceklerini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, dünyadaki en çok 
üyeye sahip parti olarak üye-
lerle daha yakın temas içinde 
bulunacaklarını aktardı.

Sandık temsilcileriyle belde, 
köy, mahalle teşkilatlarının 
partinin tabandaki en önem-
li birimleri olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
il, ilçe yönetimleri ve genel 
merkez ile bu teşkilatların daha 
uyumlu hareket etmesini, daha 
yakından çalışmasını sağlaya-
caklarını, bunun için eğitim 
faaliyetlerini artıracaklarını, 
istişare mekanizmalarını daha 
da etkinleştireceklerini bildirdi. 

Tüm bu hususlarda çalışmala-
rı harekete geçirecekleri en üst 
organın büyük kongre oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Sizlere 7. Olağan 
Büyük Kongre sürecimizi son 
baharda başlatacağımızın 
müjdesini vermek istiyorum. 
Önce delege seçmen listelerini 
oluşturacak, ardından da belde, 

ilçe ve il kongreleriyle yola 
devam edeceğiz. Büyük kongre 
sürecimizin şimdiden partimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını 
özellikle diliyorum. Önümüz-
deki haftalarda söz verdiğim 
şekilde 31 Mart seçimlerinde en 
yüksek oyları aldığımız şehir-
lerimize teşekkür ziyaretlerine 
başlayacağım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
illerde Rize, Büyükşehirlerde 
Konya ile başlayacakları bu 
ziyaretleri sırasına göre sürdüre-
ceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şu sözlerle tamamla-
dı: “Değerli kardeşlerim, sağda 
solda birçok dedikodular var. 
AK Parti’nin mensupları dediko-
dularla amel eden değildir. Hiç 
bunlara kafanızı takmayın. Biz 
işimize bakalım. Ama hep söyle-
dik ya bir olalım, iri olalım, diri 
olalım, kardeş olalım, hep birlik-
te Türkiye olalım. Birileri parti 
kuruyormuş, şunu yapıyormuş, 
bunu yapıyormuş. Hiç bunları 
kafanıza takmayın. Çok içimiz-
den ayrılıp da parti kuranları 
gördük. Şu anda sorsam adını 
sanını bilmezsiniz. Bu iş böy-
ledir. Çünkü bu tür ihanetlerin 
içerisinde olanlar bu işin bedeli-
ni de ağır öderler. Ben inanıyo-
rum ki siz değerli kardeşlerim 
de zaten özellikle beldeleriniz-
de, ilçelerinizde, illerinizde en 
sağlam şekilde dimdik durmak 
suretiyle bu tür adımlara zaten 
yer vermeyeceksiniz, bunlara 
imkân da tanımayacaksınız ve 
ona göre yolumuza biz devam 
edeceğiz.”
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İnsan Hakları Başkanlığı

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta ve beraberindeki heyet, 
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 
Pkk’lı teröristlerce döşenen 
el yapımı patlayıcının infilak 
etmesi sonucu hayatını 
kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 
4 yaşındaki Nupelda Güloğlu 
kardeşler ile bir otobüsün bagaj 
kapağının çarpmasıyla Munzur 
Çayı’na düşen ve kaybolduktan 
19 gün sonra cenazesine 
ulaşılan Engin Eroğlu’nun 
ailelerini ziyaret etti.

Hayatını kaybeden çocuklar 
Ayaz ile Nupelda’nın annesi 
Cevriye Güloğlu ile babası 
Ekber Güloğlu’na başsağlığı 
dileyen Genel Başkan 
Yardımcısı Usta, acılı aileyi 
teselli etti. Usta, anne Cevriye 
Güloğlu ile yaptığı konuşmada, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kendilerine selam 
gönderdiğini belirtti.

Usta, hain terör örgütlerinin 
Türkiye’ye vermeye çalıştığı 
zararı bitirmek için çalıştıkları 
bir dönemde iki masum 
çocuğun canına kıyılmasının 
kabul edilemeyecek bir durum 
olduğunu vurguladı.

Ziyaret ettikleri ailelerin 
her konuda yanlarında 
olduklarının altını çizen 
Usta, “Onların acısına ortak 
olmak, onlarla birlikte 
olduğumuzu söylemek için 
milletvekillerimizle ailenin 
yanındayız elbette ki teselli 
etmek zor, sabretmek zor ama 
birliğimiz, beraberliğimiz, 
kardeşliğimizle sabredeceğiz.” 
dedi.

Hain teröristlerin bulunması 

ve cezalandırılması için 
çalışmaların devam 
ettiğine dikkati çeken Usta, 
sözlerini şöyle sonlandırdı: 
“Kadınlarımız, çocuklarımız, 
gençlerimiz ve büyüklerimiz 
ile her daim bir ve beraberiz. 
Acılar bizleri birleştiriyor 
elbette ki ama gönül istiyor ki 
sevinçlerde, mutluluklarda 
hep beraber olalım. Bu 
acıların tekrarlanmaması 
için çocuklarımızın canına 
kıyan o bombayı yapıp oraya 
bırakan hainlerin bulunması 
için çalışmalar sonuna kadar 
devam edecek. Masum 
çocuklarımızın hayatına sebep 
olan hainlere daha fazla fırsat 
vermeyeceğiz. İnşallah bu 
acıları bir kez daha yaşamayız, 
bu son çocuk acısı olur, bu son 
evlat acısı olur, son ağlayan 
annemiz olur.”

“Hainlere Fırsat Vermeyeceğiz”
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AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, yaptığı yazılı 
açıklamada son dönemde 
İzmir’de belediyecilik 
açısından üzücü hadiselerin 
yaşandığını belirtti. 

CHP’nin yerel seçimlerden 
önce ve sonra buldukları 
her fırsatta adil yönetim 
anlayışından ve liyakat 
esaslı atamalardan 
bahsettiğini vurgulayan 
Dağ, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“İzmir son günlerde ilçe 
belediyelerinde gerçekleşen 
usulsüzlükler ve nepotizm 
ile anılır oldu. Yapmayacağız 
dedikleri her şeyi tek 
tek yapıyorlar. Göreve 
geldikten bir süre sonra 
söylediklerinin tam tersini 
yapan bir CHP ile karşı 
karşıya kaldık. Bu durum, 
gözlerimizin içine baka baka 
yalan söylediklerinin kanıtı 
niteliğindedir.”

Belediyenin 
şahsi mülk gibi 

görülemeyeceğini aktaran 
Dağ, şöyle devam etti: 
“Karaburun ve Torbalı 
belediyelerinde bu özenin 
gösterilmediği atamalar 
görmekteyiz. Bir tarafta 
Torbalı Belediye Başkanı 
üniversiteden henüz mezun 
bile olmamış oğlunu genel 
müdür yardımcılığına 
atadı ve bunu yaparken 
de o ilçedeki tüm gençleri 
güvenilmez ilan etti. Diğer 
tarafta ise Karaburun 
Belediye Başkanı kendisini 
genel müdür, akrabalarını 
ise üst düzey yönetici olarak 
görevlendirdi. Ardından 
gelen eleştirilere ise hiç 
çekinmeden, pişkince bir 
basın bildirisi ile tepki 
gösterdi. Tüm bunların 
yanında bir de Kemalpaşa 
Belediye Başkanı’nın, 
yanına bir kamu görevlisini 
alarak şahsi alacak-
verecek meselesinin peşine 
düştüğünü gördük. Bu 
durum hem hukuka aykırı 
hem de fecaat bir durumdur. 
Her ne şekilde olursa olsun, 
vatandaşlardan gördüğü 
teveccühe ve aldığı oylara 
ihanet edenleri tarih ve 
İzmirliler affetmez.”

“Yapmayacağız Dedikleri Her 
Şeyi Tek Tek Yapıyorlar”
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

“AK Parti, 18 Yaşın Heyecanıyla 
Yoluna Devam Ediyor”

AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, “AK Parti’nin 
Kuruluşu’nun 18. Yıldönümü” 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere 
yer verdi; “14 Ağustos 2001’de, 
ülkemizde adalet ve kalkınma 
ihtiyacının gereği olarak, siyasi 
hayatı boyunca daima milletin 
sesine kulak veren, siyasetini 
milletle birlikte ve sorumlulukla 
yapmayı ahlak edinen Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 
AK Parti’miz kuruluşlundan kısa bir 
süre sonra gerçekleşen seçimlerde 
elde ettiği büyük başarıyla 
milletimiz nezdinde ne denli 
büyük bir umut ve güvenin adresi 
olduğunu göstermiştir.

İktidara geldiğimiz günden bu 
yana, taşıdığımız görev bilinciyle 
ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından 
başlamak üzere çözüm bekleyen 

meseleleri hızla gündemimize 
alarak tüm kadrolarımızla 
birlikte ülkemizi kalkındırmak, 
milletimize daha iyi hizmetler 
sunmak için çalıştık. Girdiğimiz 
tüm seçimlerden aziz milletimizin 
teveccühü, takdiri ve güçlü 
desteğiyle çıktık.

Son 17 yıllık dönemde Türkiye’de, 
geçmişle kıyaslanamayacak dev 
adımlar attık, daha önce hayal 
dahi edilemeyen hamleleri hayata 
geçirdik, hak ve özgürlüklerden 
yatırım ve hizmetlere çok geniş 
bir yelpazede ilerleme sağladık. 
İstihdamda, turizmde, ihracatta, 
sosyal politikalarda, eğitimde, 
sağlıkta, savunmada yakaladığımız 
ve daha da ileri taşıdığımız 
hedeflerimizle büyük başarılar elde 
ettik.

Bir yandan terör örgütleriyle 
mücadele ederken bir yandan 
da ülkemizi kalkındırmanın, 
milletimizi daha iyi hizmetlerle 
buluşturmanın mücadelesi içinde 
olduk. Türkiye’yi, satın alma 
gücü paritesine göre Dünya’nın 
13. büyük ekonomisi haline 
getirdik. Birçok alanda Cumhuriyet 
tarihimizin rekorlarını kırdık, 
Cumhuriyet’imizin Kuruluşu’nun 
100. Yılı 2023’te ülkemizi daha 
iyi noktaya taşımak için 2023 
Hedefleri’ni ortaya koyduk ve 
bu hedeflerimize emin adımlarla 
ilerliyoruz. Milletimize yararı 
olmayan birtakım söylemlerle vakit 
kaybetmek yerine milletimizin 
gündemine odaklandık ve 
verdiğimiz sözleri tuttuk.

Bu davayı bugünlere sabır, 
sadakat, inanç ve azim getirmiştir. 
AK Parti, Anadolu irfanıyla 
güç kazanmış, yarınlara umut 
olmuştur. Bu süreçte en büyük 
destekçimiz; gönülden bağlı 
olduğumuz milletimiz ve bir aile 
birlikteliğinde olduğu gibi aynı 
hedef doğrultusunda çalıştığımız 
teşkilatlarımız oldu. Bizde bu 
inanç, gayret, özveri ve çalışma 
azmi; milletimizde gücümüze 
güç katan bu büyük destek, 
fedakârlık ve vatan aşkı oldukça 
yolumuzdan asla dönmeyecek, 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde ülkemizi 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimize hep 
birlikte ulaştıracağız.

AK Parti’mizin kuruluşunun 
18.yılını büyük bir gururla 
kutlarken, ülkemizin ve 
milletimizin beklentilerini 
karşılayacak adımlar atıyor; 
18 yaşın heyecanı, kararlılığı, 
tutkusu ve dinamizmiyle daha da 
güç kazanarak yolumuza devam 
ediyoruz.

AK Parti’mizin kuruluşunun 
18. yıldönümü vesilesiyle, 
bugüne kadar partimizin çeşitli 
kademelerinde görev almış tüm 
teşkilat mensuplarımıza, Kadın 
Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, 
gönüldaşlarımıza ve partimize 
desteğini sürdüren aziz milletimize 
en kalbi şükranlarımı sunuyor, 
milletimize hizmetin kutlu 
yolculuğunda nice uzun yıllar 
diliyorum.”
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Sosyal Politikalar Bakanlığı

“Şehit Yakınlarımıza ve 
Gazilerimize Sahip Çıkmak 
Boynumuzun Borcudur”

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin 3. yılında şehitlerimiz ül-
kemizin dört bir tarafındaki çeşitli 
etkinliklerle anıldı. AK Parti Genel 
Merkez Sosyal Politikalar Baş-
kanlığının 81 il teşkilatı da, şehit 
yakınları ve gazileri yalnız bırak-
madı.

Sosyal Politikalar Başkanlığının 
organizasyonuyla; milletvekille-
rimiz ve MKYK Üyelerimiz de 81 
ilde şehit yakını ve gazilerimizi 
ziyaret etti. 

Yurdun dört bir yanında ger-
çekleştirilen ziyaretler kapsa-
mında; Genel Başkan Yardımcı-
sı, Sosyal Politikalar Başkanı Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya da Şehit 
İbrahim Yılmaz ve Erkan Pala’nın 
ailelerini ziyaret ederek AK Parti 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını iletti.

15 Temmuz’da büyük bir fe-
dakârlığın yaşandığını vurgu-
layan Genel Başkan Yardımcısı 
Kaya, milletin ezanına, bayrağına 
ve bağımsızlığına sahip çıktığını, 
bu uğurda 251 şehit verildiğini ve 
2626 kişinin de gazi olduğunu ifa-
de etti. 

“Bu mirasın getirdiği sorum-
luluktan hareketle; o karanlık ge-
cede ülkemizin dört bir yanında 
sergilenen kahramanlıkları asla 
unutmayacağız ve unutturmaya-
cağız!” diyen Kaya, “Vatanımız, 
milletimiz, bayrağımız için canla-
rını feda eden Aziz Şehitlerimizin 
aileleri ve Kahraman Gazilerimiz 
önce Allah’a sonra bizlere ema-
nettir. Onların emanetleri, bizim 
emanetimizdir!” dedi. 

“AK Parti’mizin Kapısı Onlara 
Sonuna Kadar Açıktır!”

“Ş ehit  yakınlar ımızın ve 

gazilerimizin sorun ve taleple-
rine çözüm bulmak için onlara 
AK Parti’mizin, Sosyal Politi-
kalar Başkanlığımızın kapıları 
sonuna kadar açıktır” diyen 
Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“81 il teşkilatımızda görev ya-
pan Sosyal Politikalar Başkan-
lıklarımız, şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize her konuda 
yardımcı olmaktadır. AK Parti 
olarak, şehitlerimizin emanet-
lerini ve gazilerimizi korumak; 
ihtiyaçlarına çözüm üretmek, 
kendilerini hiçbir zaman yalnız 
bırakmamak önceliğimizdir. 
Onlara sahip çıkmak boynumu-
zun borcudur!”
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Gönül Coğrafyamız

Orta Asya’nın Manevi Merkezi: 

Buhara

Orta Asya’daki en eski 
yerleşim yerlerinden biri 
olan Buhara, günümüzde 
Özbekistan sınırları 
içerisinde yer alıyor. 
Yüzyıllardır koruduğu tarihi, 
kültürel dokusu ve manevi 
atmosferiyle misafirlerini 
karşılıyor.

Buhara, yapılan arkeolojik 
araştırmalara göre en 
az 2500 yıllık bir şehir. 

Mâverâü’n-nehr’in ev sahipliği 
yaptığı kent, tarih boyunca 
yetiştirdiği ilim ve fikir 
adamları, sanatçıları ve onların 
bıraktığı eserlerle dünyada 
Türk-İslam mimarisinin 
zirveye ulaştığı şehirlerdendir. 
Zerefşan Nehri havzasında 
büyük bir vahada yer alan 
Buhara, köklü tarihinin yanı 
sıra sahip olduğu manevi 
atmosferle de ziyaretçilerini 

etkiliyor. Geçmişin izlerini 
taşıyan şehrin sokaklarında 
yürürken, her köşe başında 
İslam tarihi ve kültürüne ait 
kıymetli bir esere rastlamak 
mümkün.

Özbekistan’ın diğer 
birçok şehri gibi Buhara da 
bir dönemin Türk-İslam 
mimarisinin en güzel 
örneklerinin görülebileceği 
ihtişamlı camilere, yüksek 
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minarelere, mavinin farklı 
tonlarının kullanıldığı 
kervansaraylara ve çinilerle 
kaplı medreselere sahip. 
Şehirde, asırlardır din 
adamlarını yetiştiren bazı 
medreseler ise günümüzde de 
bu görevini icra etmeye devam 
ediyor.

Yüzyıllar boyunca 
kervanların geçtiği önemli 
ticaret yollarına ev sahipliği 
yapan Buhara, bu özelliğiyle 
farklı dinlere mensup 
toplumların yollarının kesiştiği 
en kadim şehirlerinden biri. 
“Kale”, “tapınak” anlamına 
gelen “vihara” kelimesinden 
türediği rivayet edilen Buhara, 
tarihte çok sayıda Türk 
devletinin siyasi ve kültür 
merkezlerinden biriydi.

Şehir, Özbekistan 
topraklarında 1599’dan 1920’ye 

kadar hüküm süren en büyük 
3 hanlıktan biri olan Buhara 
Hanlığına da başkentlik yaptı. 
20’nci yüzyılın başına kadar 
bu hanlığın başkenti Buhara, 
1920’deki Sovyet işgali 
sırasında büyük yıkım yaşadı 
ve çok sayıda tarihi yapı zarar 
gördü.

Düyada “Kubbet-ül 
İslam (İslam’ın kubbeleri)” 
unvanına sahip 3 şehirden 
biri olan Buhara, Türk-İslam 
medeniyetinde oldukça önemli 
bir yere sahip.

Köklü tarihinin yanı sıra bir 
dönem ilim ve sanatın önemli 
merkezlerinden Buhara’nın 
yetiştirdiği pek çok alim, 
şair, bilim ve devlet adamı 
arkasında çok sayıda kıymetli 
eser bıraktı.

Şehir, modern tıbbın temel 
taşlarını koyan, tıp, fizik ve 

felsefe gibi alanlarda çok 
sayıda kitap yazan ve Batı’da 
“Avicenna” olarak tanınan 
İbn-i Sina’nın doğup büyüdüğü 
yer olması hasebiyle Batılı 
turistlerin de oldukça ilgisini 
çekiyor. Buhara, İbn-i Sina’nın 
yanı sıra en önemli İslam 
alimlerinden İmam Buhari’nin 
yetiştiği topraklara da ev 
sahipliği yapıyor. 

Türk-İslam dünyasında 
“Yedi Pir” diye bilinen; 
Hoca Abdülhalık Gucdevani, 
Hoca Muhammed Arif er-
Rivegeri, Hoca Mahmud Encir 
Fağnevi, Hoca Ali Rametani, 
Hoca Muhammed Baba 
Sammasi, Seyyid Emir Külal 
ve Bahauddin Nakşibend gibi 
birçok mutasavvıfı yetiştiren 
Buhara, bir dönem İslam 
medeniyetinin merkezi haline 
geldi.
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İstanbul’un Manevi Fatihi:

Akşemseddin

Bugün Suriye sınırları 
içinde yer alan Şam’da 1390’da 
doğan ve asıl ismi Muhammed 
Şemseddin bin Hamza olan 
Akşemseddin, küçük yaşta 
Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Yedi 
yaşında ailesiyle Anadolu’ya 
gelip Samsun’un Kavak 
ilçesine yerleşti. Babası alim 
Şeyh Şerafettin Hamza’nın 
vefatının ardından şer’i ilimler 
ile tıp eğitimi aldı. Kısa sürede 
Osmancık Medresesi’nde 
müderris olan Akşemseddin, 
tasavvuf yolunda yükselmek 
için İran, Şam ve Bağdat’ı 
dolaştıktan sonra kendisini 
bilenlerin tavsiyesi üzerine 
zamanın büyük velisi Hacı 
Bayram Hazretlerine gitmeye 

karar verdi.
Hacı Bayram Veli’nin 

yanında kaldığı süre içinde 
tasavvufun inceliklerini 
öğrenen Akşemseddin, 
icazetini aldıktan sonra 
Beypazarı’na yerleşti. Bir süre 
burada kalan Akşemseddin, 
daha sonra Göynük’e gitti. 
Göynük’te yaşadığı dönemde 
Fatih Sultan Mehmet’in fetih 
hazırlıkları yaptığı haberi 
üzerine Edirne’ye giden 
Akşemseddin, İstanbul’un 
fethine katılarak padişahın 
yanında bulundu.

İstanbul’u fetheden Fatih 
Sultan Mehmet, şehrin 
kapısında kendisini karşılayan 
ahaliye Akşemseddin’i işaret 

ederek, “O benim hocamdır. 
Şehrin manevi fatihidir” 
dediği rivayet edilir. Fetihten 
sonra Ayasofya’da kılınan 
cuma namazında ilk hutbeyi 
okuyan Akşemseddin, 
İstanbul’da bulunan Halid bin 
Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensari’nin 
(Eyyüb Sultan’ın) kabrini de 
bulduktan sonra Padişah’ın 
tüm ısrarlarına rağmen 
Göynük’e döndü ve 1459’da 
burada vefat etti.

İstanbul’un manevi fatihi, 
büyük bir alim, usta bir hekim, 
büyük bir veli ve çok yönlü 
bir bilim insanı olarak bilinen 
Akşemseddin, aynı zamanda 
yazdığı tıp kitabında mikrobu 
ilk tanımlayan kişidir.

Eserleri
Akşemseddin’in Risalet-ün 

Nuriyye, Risale-i Zikrullah, 
Risale-i Şerh-i Ahval-i 
Hacı Bayram-ı Veli, Def’ü 
Metain, Makamat-ı Evliya 
(Velilerin Makamları), 
Maddetü’l Hayat (Hayat 
Maddesi), Nasihatname-i 
Akşemseddin (Akşemseddin 
Nasihatnamesi), Kitabu’t-Tıp 
(Tıp Kitabı) ve Hall-i Müşkilat 
(Güçlüklerin Halli) isimli 
eserleri bulunuyor.
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