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AK Parti’nin ülkemizi baştan başa dönüştüren iktidarları bo-
yunca edindiğimiz en önemli kazanımlardan biri de artık yön-
lendirilen değil yön veren bir ülke olmamızdır. Kendi kararlarını 
milletinin takdiri çerçevesinde doğrudan alabilen, kendi öncelik-
lerini diğer devletlerin planlarına göre belirlemeyen, siyasi olarak 
bağımsızlığından şüphenin olmadığı bir ülke olmak bu döneme 
nasip olmuştur. Ancak siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla 
pekiştirilmemesinin geleceğimizi tehlikeye atacak büyük sorun-
lara yol açacağını, siyasi tarihimizden edindiğimiz pek çok tecrü-
beyle biliyoruz. Bu durumun farkında olarak yerli ve milli üretime 
büyük bir öncelik veriyor, üretim ekonomimizin güçlendirilmesi, 
sanayi sektörümüzün kaynaklarını bu topraklardan alması, büyük 
emeklerle ortaya çıkarılan ürünlerin tamamen bize ait olması, 
bizim sermayemizle vücut bulması için yoğun bir çaba sarf ediyo-
ruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle sürdürdüğümüz bu yerlilik 
seferberliği her alanda meyvelerini veriyor, ihtiyaçlarımızı kendi 
imkânlarımızla üretme kapasitemiz her geçen gün daha da artıyor.

“Türkiye’nin Otomobili” dışa bağımlılığı azaltmak için verdi-
ğimiz uzun soluklu mücadelenin en somut nişanelerinden birini 
oluşturuyor. Türkiye’nin 65 yıl önce yine büyük bir hevesle yap-
maya çabaladığı ancak basiretsizce izlenen politikalar sonucu tür-
lü bahanelerle rafa kaldırılan yerli otomobil projesi bugün kaldığı 
yerden, aynı heyecanla devam ediyor. Anadolu Grubu, BMC, Kök 
Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
üstlendiği bu girişim ile ülkemiz uzun yıllardır hasretle beklediği 
yerli otomobiline kavuşuyor. Yenilikçi ve göz kamaştıran tasarımı, 
çevreyi kirletmeyen elektrikli motoru, uzun menzil sunan yüksek 
verimli bataryası, geniş ve konforlu iç mimarisi ile kalitesini ispat-
layan otomobilimiz birkaç yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulacak. Türkiye’nin nasıl bir gelecek vizyonuna sahip olduğu-
nu en sarih biçimde gösteren otomobilimiz, sermayesini, emeğini 
bu topraklardan alıyor. 

Ülkemizin iktisadi bağımsızlığını güçlendirecek, Türkiye’yi her 
anlamda kendine yeten, bir güç haline getirecek adımları atmayı 
sürdürmek siyasetimizin temel prensiplerindendir. Savunma sa-
nayiinde nasıl yerlilik oranını %70’lere getirdiysek, sektörlerimizin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında, ağır makinelerde, katma değeri 
yüksek temel kullanım alanlarında da yerli imkânlarla yapılan üre-
timi ihya edecek, bu milletin kültürüyle, tecrübesiyle, alın teriyle 
yoğrulmuş ürünlerimizle dünyaya açılacağız. 

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Türkiye’nin 
Otomobili” dışa 
bağımlılığı azaltmak 
için verdiğimiz uzun 
soluklu mücadelenin en 
somut nişanelerinden 
birini oluşturuyor. 
Türkiye’nin 65 yıl 
önce yine büyük bir 
hevesle yapmaya 
çabaladığı ancak 
basiretsizce izlenen 
politikalar sonucu 
türlü bahanelerle rafa 
kaldırılan yerli otomobil 
projesi bugün kaldığı 
yerden, aynı heyecanla 
devam ediyor.
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Türkiye Aktüalite Atlası

İlim Yayma Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma 
Cemiyeti’nin sürdürdüğü 
eğitime katkı vizyonuna uygun 
olarak Türkiye’ye yüksek 
fayda sağlayacak çalışmaları 
keşfetmek ve teşvik etmek 
amacıyla iki yılda bir verilen 
İlim Yayma Ödülleri sahipleri 
buldu.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019 yılında en 
fazla fındığı İtalya’ya sattı.

Türkiye Geçen Yıl En Fazla 
İtalya’ya Fındık Sattı
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Türkiye’nin Yeni Denizaltısı 
Suyla Buluştu

Yeni Asgari Ücret Belli Oldu

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler 
kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle havuza çekildi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren 
ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, 
net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Kimya Sektöründe İhracatın 
Lokomotifi İstanbul ve 
Kocaeli Oldu
Türk kimya sektörünün ocak-kasım 
döneminde gerçekleştirilen yaklaşık 18,8 
milyar dolarlık ihracatının yüzde 70’i İstanbul 
ve Kocaeli’de faaliyet gösteren firmalar 
tarafından yapıldı.
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Dünya Aktüalite Atlası

Türkakım İlk Gaz Akışı 
İçin Hazır

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimini Zoran Milanovic Kazandı 

Geçen Yıl 272 Milyon 
Göçmen Kazandığı 689 
Milyar Doları Ülkesine 
Gönderdi

Rus gazını doğrudan Türkiye’ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale 
getirildi.

Dünyada daha yüksek gelir, öğrenim, 
kariyer ve güvenlik kaygıları gibi 
sebeplerle başka ülkelere göç eden 
272 milyon kişi, geçen yıl kendi 
ülkesine 689 milyar dolar gönderdi. 

Hırvatistan’daki 
cumhurbaşkanlığı 
seçimini Sosyal 
Demokrat 
Parti (SDP) 
öncülüğündeki 
ittifakın adayı eski 
Başbakan Zoran 
Milanovic kazandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 
5 Büyük Lig Damgası

İtalyan Fiat ile Fransız PSA 
Birleşmek İçin Anlaştı

İngiltere Başbakanı Johnson 
Risk Aldı, Tarihi Zafer Kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turuna sadece Avrupa’nın 5 büyük liginde 
mücadele eden takımlar kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli 
organizasyonu “Kupa 1”de, grup aşaması 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. 

İstifalar ve ihraçlar ile parlamentodaki 
sandalye sayısı ciddi oranda düşen İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson, Brexit düğümünü 
açmak için gidilen erken seçimden çok daha 
güçlü bir şekilde çıktı

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile 
Peugeot ve Citroen markalarının bağlı 
bulunduğu Fransız PSA Grubu, otomotiv 
sanayisinde yaşanan dönüşümde 
maliyetleri düşürmek ve daha rekabetçi 
olmak için güçlerini birleştirme kararı aldı.
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“Türkiye’nin 60 Yıllık Rüyasının 
Gerçeğe Dönüşmesine Hep 
Birlikte Şahitlik Ediyoruz”

Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Gebze’de “Bilişim Vadisi”-
nin resmi açılış töreni ile 
yerli otomobilin tanıtılacağı 
“Türkiye’nin Otomobili Gi-
rişim Grubu: Yeniliğe Yolcu-
luk Buluşması” programın-
da katılımcılara hitap etti. 

Konuşmasına, “Bugün 
ülkemiz için tarihi bir güne, 

Türkiye’nin 60 yıllık rü-
yasının gerçeğe dönüşme-
sine hep birlikte şahitlik 
ediyoruz.” diye başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yıllardır Türkiye’nin kendi 
otomobilini üretmesi gerek-
tiğini, montajcılıktan çok 
daha iyisine layık olundu-
ğunu hep dile getirdiklerini 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkeyi 350 bini bile bul-
mayan otomotiv üretim 
potansiyelinden, 1,5 milyo-
nun üzerinde bir otomotiv 
üretim seviyesine çıkardık-
larını belirtti. 

Bu sektördeki ihracatın 
32 milyar dolara ulaştığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

Gündem

8 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



“Ama maalesef kendi otomo-
bilimizi üretme çabalarımız-
dan uzun süre netice alama-
dık. Bu konuda birçok adım 
attık, girişimde bulunduk. 
Bizim hayalimiz, tüm hakları 
ülkemize ait olan, tasarım-
cılarımızın ve mühendisleri-
mizin emekleriyle yoğrulan, 
milli teknolojilerle üretilen, 
dünyaya adımızı duyuracak 
bir otomobile sahip olmaktı. 
Bunun için de bir babayi-
ğit arıyorduk. Nihayetinde 
milletimizin bu hayaline 
gönül veren, elini taşın altına 
koyan babayiğitler ortaya 

çıktı ve Türkiye’nin Oto-
mobili Girişim Grubu’nu 
kurdu. Kendilerine şahsım, 
milletim adına çok teşekkür 
ediyorum. Sadece işine odak-
lanmış profesyonel bir ekip 
kurup çalışmalarını bugünle-
re getirdiler. Bu iş için 100’ün 
üzerinde Türk mühendis 
gecesini gündüzüne kattı, 
evinden, çoluğundan, çocu-
ğundan ayrı kalma pahasına 
çalıştı, çabaladı. Bunların bir 
kısmı da yurt dışındaki pres-
tijli işlerini bırakıp sırf bu 
projede yer almak için büyük 
bir heyecanla vatanlarına 
dönen arkadaşlarımızdan 
oluşuyor ki CEO’muz böyle 
bir arkadaşımız. Kendisine 
özellikle teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, bu süreçte ses-
siz ama derinden gidildiğini 
ifade ederek, “İşte bugün ön 
gösterim araçlarını tam da 2 
sene önce söz verdiğimiz gibi 
ilk kez sizlerle paylaşıyoruz.” 
dedi. 

İçinde bulunulan mekanı da 

özellikle seçtiklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
alanın Türkiye’nin Bilişim 
Vadisi, Türkiye’nin yarınlarını 
şekillendirecek teknoloji üssü 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aslında bu tarihi günde iki 
mega projeyi aynı anda haya-
ta geçirdiklerine işaret ede-
rek, hem Bilişim Vadi’sinin 
resmi açılışını gerçekleştir-
diklerini hem de otomobilin 
ön gösterim araçlarını paylaş-
tıklarını kaydetti.

Bu vesileyle Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank 
ile Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği başta olmak üzere 
projede emeği geçenlere te-
şekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye’nin yerli ve mil-
li otomobil arayışı malum 
yeni değil, yaklaşık 60 yıldır 
bu hayalin peşinde koştuk. 
İlk yerli otomobil denemesi 
olan ‘Devrim’in hikayesi aynı 
zamanda bize hayallerimizin 
nasıl kabusa dönüştürüldüğü-
nün de örneğidir. İşte dışarıda 
‘Devrim’ otomobilini gördük. 
Daha önce uçak yapan, motor 
geliştiren, silah üreten mü-
teşebbislerimizin başına ne 
gelmişse ‘Devrim’ otomobili-
nin başına da aynısı gelmiştir. 

“Türkiye’nin kendi 
motorunu üretmesi 
için canlarını dişlerine 
takarak çalışanların 
emeklerini zayi edenler, 
aynı kafayla bugün 
de bizim karşımıza 
dikiliyor.”

“Bu iş için 100’ün 
üzerinde Türk 
mühendis gecesini 
gündüzüne kattı, 
evinden, çoluğundan, 
çocuğundan ayrı 
kalma pahasına çalıştı, 
çabaladı.”
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Gündem

Kimin adına çalıştığı, kimin 
sesi olduğu, kimin çıkarı-
nı koruduğu artık gün gibi 
aşikar olan birileri çıkıp diğer 
projeler gibi bunun da hem 
psikolojik hem de fiili olarak 
sabote edildiğini görüyoruz. 
Kayseri’deki uçak fabrikasına 
sipariş verilmesine, dışarıdan 
alınan siparişlerin de ihraç 
edilmesine engel olan zihni-
yet bugün de unutmayalım 
yine faaliyetteler, çalışıyor-
lar. Zor şartlarda kurduğu 
silah fabrikasında hayranlıkla 
takip edilen üretimler yapan 
kişiyi fabrikasıyla beraber ha-
vaya uçuranların amacının ne 
olduğunu zaman içinde hep 
birlikte gördük. Türkiye’nin 
kendi motorunu üretmesi 
için canlarını dişlerine taka-
rak çalışanların emeklerini 

zayi edenler, aynı kafayla 
bugün de bizim karşımıza 
dikiliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Devrim otomobili için hare-
kete geçildiğinde “Türkler 
otomobil üretemez” diye 
bir kampanya başlatıldığına 

dikkati çekerek, şöyle devam 
etti:

“İşin ilginç yanı dönemin 
Sanayi Bakanını da bu kam-
panyaya katılmış olmasıdır. 
Yerli otomobilin hem tek-
nolojik olarak üretilemeye-
ceğini hem de yeterli pazarı 
olmadığını söyleyenler birkaç 
yıl sonra Batılı firmaların 
ülkemizde kurdukları otomo-
bil fabrikalarını alkışlayarak 
karşılamışlardır. Nerelerden 
geçmişiz. Halbuki tam da 
otomobil piyasasının canlan-
maya başladığı bir dönemde 
bu teşebbüs başarıyla hayata 
geçirilebilseydi bugün Tür-
kiye bambaşka yerde olur-
du. Daha önceki uçak, silah, 
motor projelerinin sürdürül-
mesi halinde de bugün bam-
başka bir yerde bulunacaktık. 

“Bugün 207 
üniversitemiz, 1572 
araştırma geliştirme ve 
tasarım merkezimiz, 
85 teknoloji geliştirme 
bölgemiz, bu altyapı 
etrafında çalışan 112 bin 
araştırmacımız var.”
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Gümüş motor teşebbüsünden 
65 yıl sonra hala motorumuzu 
kendimiz üretemiyor olma-
nın sancılarını çekiyoruz. Bu 
vesileyle ülkemizin ilk motor 
fabrikası teşebbüsünü başla-
tan, sanayileşme fikrinin yıl-
maz savunucusu Necmettin 
Erbakan hocamızı da rahmet-
le, minnetle yad ediyorum. 
İnşallah farklı kurumlarımız 
nezdinde başlattığımız pro-
jelerimiz sonuçlandığında 
birkaç yıl içinde her türlü ihti-
yacımızı karşılayacak şekilde 
motor meselesini de kökten 
çözmüş olacağız. Kaybettiği-
miz 65 yılın hesabını sormayı 
da milletimize bırakıyoruz. 
Size bırakıyoruz.” 

Devrim otomobilinin benzi-
ni olmadığı için yolda kalma-
sını projeyi boğma kampanya-
sına çevirenlerin, Türkiye’nin 
otomobili için de aynı şeyi 
yapmaya çalışacağını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Ama bu kez izin verme-
yeceğiz. Devrim otomobilinin 
önünü kesmeyi başardılar 
ama şimdi yaptığımız devrin 
otomobilinin önünü inşallah 
kesemeyecekler.” diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin bugünkü nokta-
ya gelebilmesi için 17 yıldır 
ter döküldüğünü, mücadele 
edildiğini belirterek, “Milli 
gelirimizi 236 milyar dolardan 
950 milyar dolarlara kadar 
yükselterek, 4 kat artırdık. 
Her ne kadar son yıllarda 
dolar bazında bir miktar 
düşüş yaşanmışsa da inşallah 
en kısa sürede trilyon dolar 
rakamını aşarak hak ettiğimiz 
yere geleceğiz. İhracatımızı 
36 milyar dolardan 170 mil-
yar dolara yükselterek, 5 kat 
ileriye taşıdık. İstihdamda 9 
milyona yakın bir artış sağla-
dık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ulaşım alt-
yapısına yapılan yatırımlarla 
Türkiye’nin çağ atladığını 
belirterek, “Bunun en güzel 
örneklerinden biri, Türki-
ye’nin yüz akı projelerinden 
Osmangazi Köprüsü. Bunlar, 
bundan da rahatsız oldular. 
Niye? Bunlar sandalla kar-
şıdan karşıya geçmeye alış-
mışlar. Biz, körfezi dolaşarak 
değil, daha kestirme köprüle-
rimizi yapalım, buralardan sü-
ratle ta İzmir’e ulaşalım. Daha 
pek çok mega projeyle yolları, 
köprüleri, havalimanlarını 
vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk.” dedi.

Yatırımlarla güçlü bir bilim 
ve teknoloji iklimi tesis edil-
diğine işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu bilgileri 
verdi:

“Bugün 207 üniversitemiz, 
1572 araştırma geliştirme ve 
tasarım merkezimiz, 85 tek-
noloji geliştirme bölgemiz, bu 
altyapı etrafında çalışan 112 
bin araştırmacımız var. Bilişim 
Vadimiz ile işte bu sisteme 
yeni ve çok güçlü bir aktörü 
daha dahil ediyoruz. Böylece 

dünyadaki başarılı örnekler-
den bir benzerini ülkemizde 
kurmuş bulunuyoruz. Burası 
Milli Teknoloji Hamlemizi, 
ulusal ve uluslararası düzey-
de temsil edecek bir yerdir. 
Bilişim Vadisi 3 milyon met-
rekarenin üzerinde bir alanda 
kurulan, yaklaşık 200 bin 
metrekare kapalı bölümüyle 
ülkemizin en büyük teknoloji 
geliştirme merkezidir. Savun-
ma sanayinde elde ettiğimiz 
başarıları diğer alanlara da 
taşıma gayesiyle kurduğumuz 
bu vadiyle yarının Türkiye’sini 
daha sağlam temellere oturt-
mayı hedefliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin ürettiği yüksek 
teknolojili savunma sanayi 
ürünleri sayesinde güçlü ve ra-
kipsiz bir küresel oyuncu olma 
yönünde ilerlediğini belirte-
rek, şunları söyledi:

“Özellikle milli SİHA, milli 
İHA, milli helikopter, gemi, 
tüfek, eğitim uçağı, elekro-
optik sistem, mühimmat gibi 
ürünler Türk mühendisliğinin 
geldiği seviyeyi ve kabiliyet-
lerimizi göstermesi bakımın-
dan da son derece önemlidir. 
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Şimdi artık sıra, bu ürünleri 
sivil teknolojilere uyarla-
yarak daha geniş bir alana 
damga vurmaya gelmiştir. 
Bunun için tüm sektör tem-
silcilerimizin, üreticilerimi-
zin, yatırımcılarımızın, tıpkı 
buradaki babayiğitlerimizin 
yaptığı gibi ellerini, vücutla-
rını, taşın altına koymaları-
dır. Türkiye, artık yeni tekno-
lojilerin sadece pazarı değil, 
bunları geliştiren, üreten ve 
tüm dünyaya ihraç eden bir 
ülke haline gelecektir. Biz bu 
güce, iradeye, teknik bilgiye, 
insan gücüne sahibiz. Yeter 
ki kendimize güvenelim, 
kendimize inanalım. Bilişim 
Vadimiz, kabiliyetlerimizi bir 
araya getirip önümüzdeki dö-
nemin eğilimlerini bugünden 
yönlendirme doğrultusunda 
attığımız adımlardan biri-
dir. Bu amaçla Marmara’ya 
Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Mer-
kezi bağlantısı kuruyoruz. 
Böylece 20 milyonluk nüfu-
su, yarının teknolojilerinin 
yeşereceği Bilişim Vadisi’yle 
buluşturuyoruz. Bu ulaşım 
hattına, ‘mega teknoloji 
koridoru’ da diyebiliriz. İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

yanında kuracağımız yeni 
teknoloji geliştirme bölgesini 
de Bilişim Vadisi çatısı altı-
na alıyoruz. İşte Osmangazi 
Köprüsü burada. Artık İz-
mir’e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. 
Bu sayede Kocaeli ile İzmir’i 
teknolojik açıdan da buluştu-
ruyoruz. Buralarda oluşacak 
bilgi birikimiyle uluslararası 
alanda rekabet edebilir bir 
teknoloji üssü oluşturma-
nın peşindeyiz. Türkiye’nin 
üretken gençleri, tüm enerji-
lerini burada somut projelere 
dökecek. Bu teknoloji üssüy-
le kritik teknolojilerin gelişti-
rilmesinde ülkemize inşallah 
çağ atlatacağız.”

Yeni teknolojilerin en 
verimli ve en önemli bileşe-
ninin yazılımlar olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, katılımcılara şöyle 
seslendi:

“Yazılımda bir sıçramayı 
burada yaşayacağız. Bunun 
için 170 bini aşan yazılım-
cı sayımızı, hızla 500 binin 
üzerine çıkaracağız. Çocuk-
larımıza yazılım geliştirme 
yetkinliği kazandırmak için 
eğitim öğretim faaliyetlerini 
daha da artıracağız. Bilişim 
Vadimiz, açacağımız yeni 

nesil yazılım okullarından 
birine de aynı zamanda ev 
sahipliği yapacak. Teknoloji 
şirketleri, sivil toplum kuru-
luşları ve ilgili kurumlarımız-
la birlikte çalışıyoruz. Bilişim 
Vadisi, Açık Kaynak Platfor-
mu’nun da aynı zamanda 
merkezi olacak. İşte tüm bu 
avantajlarından dolayı Bili-
şim Vadisi, Türkiye’nin Oto-
mobili Projesi’ne de ev sahip-
liği yapıyor. Otomobilimizin 
fiziken üretileceği fabrika 
ise bu endüstrinin kalbinin 
attığı Bursa’da olacak. Merak 
ediyorsunuz, ‘Bursa’da neresi 
olacak?’ diye. Onun da müj-
desini vereyim. Gemlik’te 
Silahlı Kuvvetlerimize ait 
olan büyükçe bir yerimiz var. 
Yaklaşık 4 milyon metrekare-
lik bu alanın inşallah şu anda 
takribi 1 milyon metrekaresi-
ni buraya tahsis edeceğiz ve 
süratle de inşallah fabrikamı-
zın orada yapımına başlaya-
cağız. Bu yatırımın Gemlik, 
Bursa’ya hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Bu markaya ilişkin tüm 
stratejik kararların Türkiye 
tarafından alındığını, fikirle-
rin Türk mühendisleri tarafın-
dan hayata geçirildiğini ifade 

“Özellikle milli 
SİHA, milli İHA, milli 
helikopter, gemi, 
tüfek, eğitim uçağı, 
elekrooptik sistem, 
mühimmat gibi ürünler 
Türk mühendisliğinin 
geldiği seviyeyi ve 
kabiliyetlerimizi 
göstermesi bakımından 
da son derece önemlidir”

Gündem

12 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
”Atılan adımlar için kimseden 
lisans ve icazet almıyor, her 
türlü teknik özelliği kendimiz 
belirliyoruz. Başka bir ifadeyle 
oyunun kurallarını artık biz 
koyuyoruz. Suriye’de biz koyu-
yoruz. Libya-Türkiye arasında 
biz koyuyoruz. Silahlı, özellik-
le savunma sanayisinde biz ko-
yuyoruz. Şimdi burada da yine 
biz koyuyoruz.” diye konuştu.

Dünya otomotiv sanayisinin 
yeni bir yol ayrımında olduğu-
nu, yaşanan değişimlerin takip 
edildiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Elektrikli otonom ve ağ 
bağlantılı teknolojilerin lider-
liğinde yeni üretim model-
leri ortaya çıkıyor. Şu an bu 
yarışta herkes eşit şartlarda. 
İhracatı 32 milyar doları bulan 

otomotiv sektörümüzü bu 
değişime adapte etmek zorun-
dayız. Ağırdan alamayız. Hızla 
bunu yakalayacağız. Yapay 
zeka her alanda olduğu gibi 
otomobillerde de giderek öne 
çıkıyor. Sanayimizi tüm unsur-
larıyla bir sonraki çağa şim-
diden hazırlamak istiyoruz. 
Türkiye’nin Otomobili proje-
sindeki teknoloji birikimimiz 
diğer pek çok sektörün de 
önünü açacak, aynı zamanda 
ateşleyicisi olacaktır. Bunun 
için hata yapma lüksümüz 
yoktur. Kuralları koyan biz 
olduktan sonra bu çalışmada 
kimlerden destek aldığımızın, 
kimleri çalıştırdığımızın da bir 
önemi kalmıyor. Bu konudaki 
kinayeler ya cehaletin ya hu-
sumetin ya da öz güvensizliğin 
ürünüdür. Türkiye’nin en gü-
zide kurumlarından yetişmiş 

mühendisler şu an yerli oto-
mobilin matematik modelle-
meleri ve dayanıklılık testleri 
üzerinde çalışıyor. Sınıfının 
en geniş iç hacimli, en yüksek 
performanslı ve en uygun ma-
liyetli aracını inşallah üretece-
ğiz. Aracımız sıfır emisyonla 
çalışarak çevreyi hiç kirletme-
yecek. Seri üretime geçtiğimiz-
de, Avrupa’nın klasik olmayan, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek 
SUV modelinin inşallah sahibi 
olacağız.”

Üretime geçtikten 3 yıl sonra 
binek otomobillerde Türki-
ye’de en yüksek yerlilikte 
üretilen tek markanın Tür-
kiye’nin Otomobili olacağını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Geçenlerde televiz-
yonlarda izlediniz mi, İstan-
bul’da şoförler odası açıklama-
sını yapıyor.  
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‘Biz 2020’nin sonuna kadar 
araç almayacağız, üretimi 
bekleyeceğiz, üretim yapıldı-
ğı andan itibaren kendi yerli 
otomobilimizi alacağız.’ diyor. 
2022 yılında tüm Türkiye’de 
şarj altyapımız da hazır olacak. 
Tüm kurumlarımız bu al yapı 

için hazırlıklara şimdiden baş-
ladı. Dolayısıyla bu otomobil 
yerli ve millidir. Ama yerlilik-
ten ve millilikten anlamayan-
lar var. Onlar bizi hiç ilgilendir-
mez. Biz işimize bakacağız. Hiç 
kimse bu gerçeği perdelemeye 
çalışmamalı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüplü televizyonlardan panel 
televizyona geçilirken eski 
oyuncuların önemli bir kısmı-
nın devre dışı kaldığını, yeni 
oyuncuların yükselişe geçtiği-
ni belirterek, aynı şekilde tuşlu 
telefonlardan akıllı telefonlara 
geçerken de benzer bir sürecin 
yaşandığını anlattı.

“Türkiye’nin Otomobili’ni 
elektrikli olarak üreterek 
geçmişin veya bugünün değil, 
doğrudan geleceğin tekno-
lojisine uzanıyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tasarımıyla, bataryasıyla, şarj 
istasyonlarıyla bu otomobil 
projesiyle ülkeyi geleceğin 
dünyasına hazırladıklarını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, dünyada bunu 
yapabilen pek az ülke olduğu-
nu dile getirerek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

Gündem
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“Türkiye daha en başından 
elektrikli otomobil alanına 
girerek herkesten bir değil, 
birkaç adım birden öne geçi-
yor. Bu otomobili sadece ken-
di ihtiyaçlarımız için üretmi-
yoruz. Biz küresel bir marka 
peşindeyiz. Avrupa gibi yakın 
pazarlardan başlayarak tüm 
dünyada bu otomobili yollar-
da gördüğümüz gün hedefi-
mize ulaşmış olacağız. Üretim 
ve ihracat stratejimizi buna 
göre belirliyoruz. Milletimi-
zin de bu araca sahip olmak 
için sabırsızlıkla beklediğini 
biliyorum. Bu otomobilin 
ticari olarak satışa sunulacağı 
2022 öncesinde milletimizin 
projeye ve milli teknoloji 
hamlesine olan desteğini gös-
termek üzere ön satış süreci 
başlatılabilir. Dünyada ben-
zer projelerde kullanılan bu 
yöntemi ülkemizde de hayata 
geçirebiliriz. Milletimizin ön 
satışta ortaya koyacağı taleple 

bu projeye sahip çıkacağına 
yürekten inanıyorum. Recep 
Tayyip Erdoğan olarak şah-
sım adına ilk ön siparişi de 
buradan veriyorum. Bu proje 
için tüm cesaretini ve azmini 
ortaya koyan babayiğitlerimi-
ze teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özel sektör koordinasyonu-
nu yürüten TOBB ile kamu 
tarafındaki koordinasyondan 
sorumlu Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’na, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’na ve emeği 
geçenlere teşekkür ederek, 
şunları kaydetti:

“Bu süreç içerisinde ül-
kemizin 60 yıllık hayalini 
gerçekleştiren kahramanlar 
unutmayın sizler olacaksınız. 
Adınız tarihe geçecek. Gelecek 
nesiller sizin başarınızı konu-
şacaklar. Cumhurbaşkanlığı 
olarak ilk günden beri oldu-
ğu gibi bundan sonra da hep 
yanınızda yer alacağımı ifade 
ediyorum. Attığınız her adımı 
bizzat takip ediyorum. Rabb’i-
min izniyle Türkiye önü-
müzdeki dönemin yükselen 
değeri, attığı adımlar merakla 
takip edilen ülkesi olacaktır. 
Kendimize inandığımızda, 
kendimize güvendiğimizde 
aşamayacağımız hiçbir engel 
bulunmuyor.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
girişim grubunda yer alan şir-
ketleri ve projede görev alan 
ekibi tebrik etti.

“Yazılımda bir 
sıçramayı burada 
yaşayacağız. Bunun için 
170 bini aşan yazılımcı 
sayımızı, hızla 500 binin 
üzerine çıkaracağız.”
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Gölcük Tersane Komutan-
lığında Yeni Tip Denizaltı 
Projesi’nin ilk denizaltısı 

Pirireis’i Havuza Çekme ve 
5. Gemisi Seydialireis’in İlk 
Kaynak Töreninde yaptığı 
konuşmada, havuza çekile-
cek Pirireis denizaltısının 

inşasının yaklaşık 4 yıl önce 
başladığını, 2022 yılında Pi-
rireis denizaltısının hizmete 
gireceğini söyledi.

Pirireis’in ardından 

Gündem

“KKTC ve Libya ile Başlattığımız 
Süreçlerden Vazgeçersek Bırakınız 
Ekonomik Faaliyetleri, Bize 
Denize Girecek Kıyı, Olta Atacak 
Sahil Bile Bırakmayacaklar”
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Hızırreis, Muratreis ve 
Aydınreis denizaltılarının 
ilk kaynak törenlerinin 
yapıldığını ve inşa sürecine 
geçildiğini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bugün 
Yeni Denizaltı Projesi’nin 
5’incisi olan Seyidialireis’in 
ilk kaynak töreninin de ger-
çekleştirileceğini belirtti.

Hedeflerinin bu süreç-
te elde edilen tecrübe ve 
birikimle, milli denizaltı 

projesini süratle hayata 
geçirmek olduğunu dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Milli denizaltılarımızın 
ilk kaynak, denize indirme 
ve hizmete girme tören-
lerinde de inşallah yine 
birlikte olacağız. Denizal-
tılarımıza isimleri verilen 
reislerimizin her biri ger-
çekten abide kişiliklerdir. 
Mesela Gelibolulu Pirireis’in 
500 yıl önce çizdiği harita 
ve yazdığı Kitab-ı Bahriye 
adlı eseri bugün dahi hay-
ranlıkla karşılanıyor. Bütün 
ömrü denizde ve savaşta 
geçen Pirireis’in Akde-
niz’de, Aden’de, Basra Kör-
fezi’nde verdiği mücadele, 
gençlerimize örnek olacak 
kahramanlıklarla doludur. 

Seydialireis hayatı filmle-
re konu olacak derecede 
inanılması zor maceralarla 
dolu adeta bir süper kah-
ramandır. Bu yürekli de-
nizcimiz, Kızıldeniz, Aden 
Körfezi, Umman Denizi ve 
Hint Okyanusu boyunca sa-
vaşa savaşa Hindistan’ın en 
ucuna kadar gitmiştir. Yolda 
tutulduğu fırtınalar ve 
düşman saldırıları sebebiy-
le yıpranan donanmasının 
silahlarını Hindistan’ın en 
ucundaki kabilelere emanet 
ettikten sonra da karadan 
dönüş yoluna geçmiştir. 
Seydialireis’in bugünkü 
Hindistan, Pakistan, İran, 
Irak, Anadolu üzerinden 
İstanbul’a kadar karadan 
süren seyahati, gerçekten 
şaşkınlık ve hayranlık veri-
cidir.” 

“Denizaltılarımıza 
isimleri verilen 
reislerimizin her 
biri gerçekten abide 
kişiliklerdir.”
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Gündem

Türkiye olarak geleceğe 
güvenle bakabilmek için önce 
geçmişten geleceğe güçlü bir 
köprü kurulması gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimize uzun yıllar 
boyunca bilinçli bir şekilde 
tarihi, kültürü, medeniyeti, 
kahramanlıkları, başarıları 

unutturulmak istenmiştir. 
Sanki bu millet ve bu devlet 
gökten zembille inmişçesine 
geçmişiyle ilişkisi kesik bir 
tarih anlayışı yerleştirilmeye 
çalışılmıştır. Hakikat güne-
şinin kapatılması mümkün 
olmadığı için milletimiz 
epeyce bir zaman ecdadının 
mirasına, kulaktan kulağa 
aktarılan hatıralarla gizli 
saklı okunan kitaplarla sahip 
çıkmıştır. Halbuki sadece 
Cumhurbaşkanlığı forsumuz-
da temsil edilen devletlerimi-
zin 2200 yılı aşkın köklü bir 
mazisi bulunuyor. Bu devlet-
lerin yönettikleri toprakların 
haritasını şöyle bir gözümü-
zün önüne getirdiğimizde 
ortaya gerçekten muhteşem 
bir manzara çıkıyor. Anado-
lu’yu merkez aldığınızda, en 

kuzeydeki Baltık ülkelerine, 
en doğudaki Çin’e, en güney-
deki Hindistan’a, en batıdaki 
Kuzey Afrika topraklarına ve 
Cebelitarık Boğazı’na kadar 
her yerde izimiz vardır. Bu 
ülkenin ve bu milletin tari-
hini bilmeyenler, attığımız 
her adımda bize ‘Burada ne 
işimiz var?’ diye soruyorlar. 
Halbuki asıl sorulması gere-
ken soru, ‘Biz bunca zaman-
dır niye oralarda yokmuşuz?’ 
olmalıdır.”

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz 
ve Libya meselesiyle ilgili 
politikalarına değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Yunanistan ve onu destek-
leyen kimi ülkeler, uzunca 
bir süredir Türkiye’yi adeta 
denize adım atamaz hale 

“Milletimize uzun 
yıllar boyunca bilinçli 
bir şekilde tarihi, 
kültürü, medeniyeti, 
kahramanlıkları, 
başarıları unutturulmak 
istenmiştir.” 
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getirmenin hazırlıkları için-
deydi. Akdeniz’e komşu kimi 
Arap ülkeleri ile İsrail’in de 
benzer çabalar içinde oldu-
ğunu biliyoruz. Bizim, dur-
duk yere kimseyle maraza 
çıkarmak, kimsenin hakkını, 
hukukunu gasp etmek gibi 
bir niyetimiz yoktur. Bıçak 
gırtlağa dayanana kadar da 
sükunetimizden asla taviz 
vermedik ancak geldiğimiz 
noktada artık bu suskun ve 
çekingen politikayı sürdürme 
lüksümüz yoktur. 

Şayet KKTC ve Libya ile 
başlattığımız süreçlerden 
vazgeçersek bırakınız ekono-
mik faaliyetleri, bize deni-
ze girecek kıyı, olta atacak 
sahil bile bırakmayacaklar. 
Karşımızdakilerin hak, 
hukuk, adalet, ahlak, insaf 
diye bir dertleri kesinlikle 

bulunmuyor. Türkiye’ye ve 
Türk milletine karşı öyle bir 
kinleri var ki ellerinden gelse 
bizi sadece Anadolu’dan 

söküp atmakla kalmayacak, 
dünyadan kökümüzü kazıya-
caklar. Hamdolsun ülkemiz 
artık bu tür niyetlere, bu tür 
sinsi veya açık saldırılara 
karşı kendi hakkını, huku-
kunu, çıkarlarını koruyabi-
lecek güce, iradeye, imkana 
sahiptir. Ülkemizin KKTC ve 
Libya ile yaptığı anlaşmalar, 
uluslararası hukuka, Birleş-
miş Milletler sözleşmelerine 
ve diğer yerlerdeki benzer 
örneklere tamamen uygun-
dur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
demokraside, ekonomide, 
altyapıda kat ettiği mesa-
fe yanında bölgesinde ve 
dünyada geliştirdiği olumlu 
politika ile Türkiye’nin zin-
cirlerini kırmaya başladığını 
görenlerin paniklediğini dile 
getirerek, şöyle devam etti:
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Gündem
“15 Temmuz başta olmak 

üzere ülkemizde son yıllar-
da hep birlikte yaşadığımız 
kimi sıkıntıların gerisinde 
de işte bu saik vardır. Tür-
kiye’yi durdurmak için terör 
örgütleri dahil, uluslararası 
hukukun ve teamüllerin çiğ-
nenmesi dahil, akıl ve izanla 
izahı mümkün olmayan her 
türlü tehdit dahil tüm yolları 
denediler. Hala da aynı yolda 
yürüyorlar. Ama hamdolsun, 
Allah’ın yardımı, milleti-
mizin dirayeti ve desteği, 
güvenlik güçlerimizin mü-
cadelesi sayesinde önümüze 
kurulan tuzakları birer birer 
bozarak hedeflerimize doğ-
ru yürümeye devam ediyo-
ruz. Türkiye’nin yürüttüğü 
mücadeleyi anlayıp destek 
verenler yanında anlamadığı 

veya husumet çukurunda 
debelendiği için aleyhinde 
çalışanlar da var. Bu durum-
la terörle mücadelemizin her 
safhasında defalarca karşı-
laştık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Birleşmiş Milletlerin tanı-
dığı meşru hükümet yerine 
belli güçlerin piyonu olan 

bir savaş baronuna, illegal 
bir şahsa sahip çıkıldığını 
vurgulayarak, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Yunanistan ve onu 
destekleyen kimi 
ülkeler, uzunca bir 
süredir Türkiye’yi 
adeta denize adım 
atamaz hale getirmenin 
hazırlıkları içindeydi.” 
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“Halbuki Türkiye ile  
Libya denizden komşudur. 
Deniz yetki alanlarımızın 
çakıştığı nokta itibarıyla biz 
Libya ile Akdeniz’de her tür-
lü işbirliğine, her türlü ortak 
çalışma yürütmeye hak sahi-
biyiz. 
 

Aynı şekilde Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal’in Libya’da verdiği 
mücadeleyi de unutmamalı-
yız. Madem Libya’nın bi-
zimle ilgisi yok öyleyse Gazi 
Mustafa Kemal orada ne 
arıyordu? Canını tehlikeye 
atma pahasına hangi müca-
deleyi veriyordu? Demek ki 
Libya bizim için gerekirse 
canımız pahasına yanında 
yer almamız gereken bir yer-
dir. Bugün Kuzey Afrika’nın 
her yerinde olduğu gibi 
Libya’da da sayıları milyonla 
ifade edilen ve kendilerini 
Anadolu halkıyla kardeş 
gören soydaşlarımız bulunu-
yor. Kuzey Afrika’daki Arap 
kardeşlerimizin ülkemize 
olan derin muhabbetini 
bölgeyi ziyaret etmiş her-
kes görmüştür, yaşamıştır.
Netice itibarıyla Türkiye ne 

Suriye’de attığı adımlardan 
ne de Libya ile vardığı mu-
tabakattan kesinlikle geri 
dönmeyecektir. Meşru Libya 
hükümetini yıkmaya yönelik 
çabaların yoğunlaşmasının 
sebebini gayet iyi biliyoruz. 
Son dönemde meşru Libya 
yönetimine çok ciddi des-
teklerimiz oldu. Gerekirse 
bu desteklerin askeri bo-
yutunu arttıracak karada, 
denizde ve havada her türlü 
imkanı değerlendireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, havuza çekilen Pirireis 
Denizaltısı ile ilk kaynağı 
yapılacak olan Seydialireis 
Denizaltısının Türkiye’ye, 
millete ve orduya hayırlı 
olmasını diledi.

Konuşmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Seydialireis Denizaltısı’nın 
temsili ilk kaynağını yaptı.

“Türkiye’yi 
durdurmak için 
terör örgütleri dahil, 
uluslararası hukukun ve 
teamüllerin çiğnenmesi 
dahil, akıl ve izanla 
izahı mümkün olmayan 
her türlü tehdit dahil 
tüm yolları denediler.”
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti Ge-
nel Merkezi’nde düzenlenen 
Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda konuştu. 

Türkiye’nin içinde ve 
dışında önemli gelişmeler 

yaşandığı bir dönemden 
geçildiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Suriye’de 
sınırlarımız boyunca kuru-
lan terör koridoru tuzağını 
hamdolsun bozduk. Son 
olarak Barış Pınarı Hareka-
tı ile Rasulayn ve Telabyad 

arasındaki hattı da güvenli 
hale getirdik. Böylece Suriye 
içinde terörden arındırdığı-
mız toplam alanı 8 bin 200 
kilometrekareye çıkardık.” 
diye konuştu. 

Bu süreçte bölgede müza-
kere yürüttükleri ülkelerin 

“Amacımız Akdeniz’de Kimsenin 
Hakkını, Hukukunu Gasbetmek 
Değil, Tam Tersine Hakkımızın 
Gasbedilmesine Engel Olmaktır”

Gündem
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kendilerine verdikleri sözler 
olduğunu anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Terör 
örgütünün tüm sınır hattı 
boyunca 30-32 kilometre 
derinliğin dışına çıkartılması 
taahhütlerinin yerine geti-
rilmediğini görüyoruz. Aynı 
şekilde 30 kilometrelik hattın 
dışından da zaman zaman 
bölgemize yönelik tacizler 
sürüyor. Bölücü terör örgü-
tü sivilleri hedef alan kanlı 
eylemleriyle bölgeye barış ve 
istikrarın gelmesini engelli-
yor. Türkiye olarak bölgede 
inşa etmeyi planladığımız 
yerleşim alanlarına başla-
yabilmemiz için öncelikle 
güvenliği ve huzuru sağlama-
mız gerekiyor. Bu doğrultuda 
gereken her adımı atmakta 
kararlıyız.” ifadelerini kul-
landı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İdlib tarafındaki durumun 
çok daha endişe verici oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Re-
jimin saldırıları ve tacizleri 
özellikle bölgede kalıcı bir 
ateşkesi mümkün kılmıyor. 
Bu saldırılardan kaçan 100 
bine yakın kişi sınırımıza 
doğru harekete geçti. Biz Av-
rupa başta olmak üzere tüm 
dünyaya, yeni bir sığınmacı 
dalgasına tahammülümüzün 
olmadığını açıkça söyledik. 
‘Şayet Türkiye’nin İdlib’deki 
çabalarına gereken destek 
verilmezse ortaya çıkacak 

sonuçların bedelini herkes 
ödeyecektir’ dedik. 4 mil-
yona yakın insanın yaşadığı 
İdlib’de sükunetin sağlan-
ması için Avrupa ülkelerinin 
de elini taşın altına koyması 
gerekiyor.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Bir başka önemli faaliyet 
alanlarının Kıbrıs açıkla-
rındaki petrol ve doğal gaz 
arama konusu olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Halen 2 sismik araştırma 
ve 2 sondaj gemisi ile böl-
gede faaliyet gösteriyoruz. 
Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde yaşa-
yan kardeşlerimizin hakkı-
nı, hukukunu korumak için 
gereken her şeyi yapmakta 
kararlıyız.  

“Suriye’de sınırlarımız 
boyunca kurulan terör 
koridoru tuzağını 
hamdolsun bozduk.”
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Biliyorsunuz Türkiye’nin 
Kıbrıs’taki petrol ve doğalgaz 
arama çalışmaları başladığın-
da Cumhuriyet Halk Partisi 
buna da karşı çıktı. CHP’li 
bir milletvekili bununla ilgili 
Meclis’e bir soru önergesi 
verip ‘Bir kova bile petrol 
çıkmadı’ diyerek adeta kin 
kustu. Halbuki bu tür çalış-
maların sabırla yürütülmesi 
gerekiyor, bunlar bilmezler 
ki bu tür aramalarda 1, 2, 3, 
4, 5 sondajla petrol çıkar mı, 
çıkmaz mı? Önce bunları bir 
öğrenin, bir sorun, soruş-
turun, bu işler nasıl oluyor, 
acaba bunların zaman za-
man hiç çıkmadığı da oluyor 
mu, olmuyor mu, bunları bir 
soruşturun. Bak Karadeniz’de 
geldiler Exxon orada sondaj 

çalışmaları yaptı, 200 milyon 
dolar harcadılar ve oradan 
petrol çıkaramadılar, dönüp 
gittiler. Bunlar bütün bunlar-
dan bihaber, yeter ki lekele-
yelim. Ne yaparsanız yapın 
biz esbaba tevessül ediyoruz, 
netice de Allah’tan diyoruz, 
yola devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ana muhalefetin bu tav-
rı Yunan medyasına bolca 
malzeme verdi. Türkiye’de 
hemen her şeyin yerlisini ve 
millisini yaptık, sadece ana 
muhalefet konusunda bunu 
başaramadık. İnşallah mille-
timizle birlikte onu da başa-
racağız.” dedi. 

Türkiye’nin tabi bir mede-
niyet ve tarih havzası bulun-
duğunu, bu havzanın oldukça 
geniş olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Akdeniz ve Kuzey Afrika 
bu havzanın en önemli par-
çalarından biridir. Bu bakım-
dan Libya’daki her gelişme 
bizi yakından ilgilendiriyor. 
Libya bize hem Osmanlı’nın 

Gündem

“Rejimin saldırıları 
ve tacizleri özellikle 
bölgede kalıcı bir 
ateşkesi mümkün 
kılmıyor. Bu 
saldırılardan kaçan 100 
bine yakın kişi sınırımıza 
doğru harekete geçti.”
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hem de Osmanlı subayı olarak 
burada önemli hizmetler ifa 
eden Gazi Mustafa Kemal’in 
yadigarıdır. Hani sen Gazi 
Mustafa Kemal’in kurduğu 
partiydin, bir de şöyle olumlu 
bir açıklamanız olsun... Yok, 
o inat var ya değişmez. Gazi 
Mustafa Kemal 1911 yılında 
Trablus-Bingazi ve Derne’de 
Libyalı kardeşlerimizi işgalci 
güçlere karşı teşkilatlandır-
mış ve onlarla birlikte sa-
vaşmıştır. Hatta Derne’deki 
çatışmalarda gözünden yara-
lanmış ve bunun izini ömür 
boyu şanla taşımıştır. Haberin 
var mı Bay Kemal?”

Kuzey Afrika’nın tamamı 
gibi Libya’da da, Türkiye ile 
yakın bağları olan milyonlar-
ca kardeşlerinin bulunduğu-
nun altını çizen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yönetimler 

arasındaki ilişkiler ne olursa 
olsun halklarımız birbirlerine 
daima muhabbet beslemiştir. 
Şu andaki Cumhurbaşkanı 

bile yine akrabalarının burada 
olduğu bir Cumhurbaşkanı. 
Dün onları anlattı, tarihçesini 
anlattı, yani ‘Şu anda dedem-
den torunlar hala İstanbul’da 
yaşıyorlar’ dedi. Aradaki 
bağların nedenli sıkı olduğu 
ortada.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya’nın istikrarı konu-
sunda hemfikir olduğumuz 
Tunus ile ülkedeki meşru hü-
kümete siyasi destek vermek 
için iş birliği yapma kararını 
aldık. 1 Ocak 2020 tarihi iti-
barıyla Güvenlik Konseyi’nin 
Geçici Üyeliği’ni üstlenecek 
Tunus’un tavrı ve kanaatleri 
bizim için çok değerlidir. Tür-
kiye olarak Tunus’un, Cezayir 
ve Katar ile Berlin Süreci’ne 
katılması konusunda ısrar 
ediyoruz.  

“Halen 2 sismik 
araştırma ve 2 sondaj 
gemisi ile bölgede 
faaliyet gösteriyoruz. 
Ülkemizin ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 
yaşayan kardeşlerimizin 
hakkını, hukukunu 
korumak için gereken 
her şeyi yapmakta 
kararlıyız.” 
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Sayın Putin, Boris Johnson ve 
Şansölye Merkel ile bu konu-
ları paylaştım. Dedim ki bu 3 
ülkenin Berlin Süreci’ne katıl-
maları özellikle de Libya’nın 
sosyopolitik yapısı açısından 
çok çok önemlidir. Bu üç ülke 
hem buraya kıyıdaş 2 ülke 
özellikle Tunus ve Cezayir, 
Katar’ın ise kültürel noktada 
ciddi manada ilişkileri var ama 
bu 3 ülke bu çalışmalara ve 
sürece katılırsa çok daha etkin 
olacaklardır dedik.

Şansölye ‘Bir değerlendire-
yim’ dedi. Gerek Boris John-
son gerekse Putin’in aynen 
bizim gibi düşündüklerini gör-
düm. Sayın Putin ‘Katılımcıla-
rı öğrenmem, hangi seviyede 
katılım var, bunları görmem, 
bilmem lazım’ dedi. Dün 

aldığım habere göre zannedi-
yorum üst düzey noktasında 
seviyenin biraz düşük olduğu-
nu öğrendiği için herhalde ka-
tılmayacak. Boris Johnson’ın 
da zannediyorum durumu 
öyle olacak. Biz de duruma 
göre kararımızı vereceğiz. Aksi 
takdirde şu ana kadar Sayın 
Kalın buraya katıldı yine Sayın 
İbrahim Kalın Bey ile bu süreci 
devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptıklarını bir kenara bıra-
kıp, yapacaklarına odaklan-
dıklarına dikkati çekerek, 
Türkiye’ye küçük düşünme-
nin ve küçük davranmanın 
yakışmayacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu ifadeleri kullandı:

“Kanal İstanbul böyle bir 
projedir. Öncelikle şu hususu 
belirtmek istiyorum. Bu öyle 
akşam yatıp sabah kalktığı-
mızda aklımıza gelen, anlık 
olarak ortaya çıkmış bir proje 
değildir. Kanal İstanbul’un 
neredeyse Başbakanlığımdan 
öncesine dayanan bir geçmişi 
vardır. Biz bu projeyi seçim 
kampanyamızda milletimizin 
takdirine sunduk ve onayı-
nı aldık. Ardından bu proje 

Gündem

“Türkiye’de hemen 
her şeyin yerlisini 
ve millisini yaptık, 
sadece ana muhalefet 
konusunda bunu 
başaramadık.”
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adeta ilmik ilmik örülerek ko-
nuşulmuş, tartışılmış, çalışıl-
mış, hazırlıkları yapılmış ve 
bugünkü noktaya gelmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kanalın uzunluğunun 45 kilo-
metre olacağına işaret ede-
rek, bünyesindeki 2 limanı, 
bir yat limanı, lojistik merke-
zi, 7 köprüsü, 2 demiryolu ve 
2 hafif raylı geçişiyle Kanal 
İstanbul’un dünya çapında 
bir eser olacağını belirtti.

İnşası sırasında 1,1 milyar 
metreküplük dolgunun yapı-
lacağı, yaklaşık 10 bin kişinin 
istihdam edileceği projenin 
güzergahının belirlendiğini 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının, projenin 100 
binlik planını onayladığını, 
ÇED Raporu’nun tamamla-
nıp, askıya çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 3’üncü Köprü, 
Osman Gazi Köprüsü, İstan-
bul-İzmir Otoyolu, Marmaray, 
Avrasya Tüneli’nde de ana 
muhalefetin benzer itirazlar-
da bulunduğunu hatırlatarak, 
“Başbakan olduğumuzda Ad-
nan Menderes Havalimanı gibi 
doğru dürüst bir havalimanı 
yoktu. Oraya da şu andaki 
muhteşem havalimanını yap-
tık, çünkü bize hizmet yakı-
şıyor. Oy verirler vermezler, 

önemli değil. Bizim karakteri-
mizde şu var, ‘At denize, balık 
bilmezse halik bilir.’” diye 
konuştu.

Kanal İstanbul’u, İstanbul 
Boğazı’ndaki deniz trafiğinin 
bir alternatifi olarak planla-
dıklarını anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 
İstanbul Boğazı’ndan 41 binin 
üzerinde gemi geçti. Yani gün-
de 118 civarında gemi, bu su 
yolunu kullanarak Marmara ile 
Karadeniz arasında seyrüsefer 
yapıyor. İstanbul’un böylesine 
yoğun bir deniz trafiğini kal-
dıramadığını, günün herhangi 
bir saatinde boğaza bakan 
herkes görebilir. Tabii gözleri 
olup görmeyenlere, kulakları 
olup duymayanlara, dilleri 
olup hakkı söyleyemeyenlere, 
bu gerçekleri kabul ve ikrar et-
tirmek pek mümkün değildir.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sadece son 2 yılda boğazda irili 
ufaklı 41 gemi kazası yaşan-
dığını aktararak, geçmişte 
boğazda yaşanan pek çok 
felaketin de unutulmaması ge-
rektiğine dikkati çekti. Sadece 
Romen bandıralı tanker Inde-
pendenta kazasının yol açtığı 
çevre felaketinin bedelinin 
40 milyar lira olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geminin 7,5 ay kaza yerinde 

yandığını hatırlattı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

“Kanal İstanbul’un ön çalış-
malarındaki bütçesi 75 milyar 
lira civarındadır. İstanbul’da 
aşağı yukarı aynı trafiğe sahip 
Çanakkale Boğazı’na göre 4 
kat daha fazla kaza yaşanıyor. 
Çünkü, gemi geçişleri yanın-
da boğazın kendi iç trafiği de 
çok ama çok yoğun. İstanbul 
gibi 15 milyon nüfusa ve fiilen 
belki belki 18 milyon insana ev 
sahipliği yapan dünyanın en 
büyük şehirlerinden birinde 
karşımızdaki bu soruna çözüm 
bulmak, ülkenin yöneticileri 
olarak en başta gelen görevi-
mizdir. 

Türkiye’nin bu projeden elde 
edeceği gelir maliyetini kısa 
sürede çıkartacağı gibi kalıcı 
bir finansman kaynağı haline 
de getirecektir. Bu projeyle ar-
tık iyice sıkışan İstanbul’a yeni 
nefes ve hayat alanları açıyo-
ruz. Kanal İstanbul’un Montrö 
Sözleşmesi ile herhangi bir 
ilgisi de yoktur. Tamamen Tür-
kiye’nin kendine ait bir su yolu 
olarak faaliyet gösterecek ve 
işletilecektir. Ülkemizin en de-
ğerli markası olan İstanbul, bu 
projeyle çok daha kıymetlene-
cektir. Tabii, bunun için önce 
ülkemizi ve şehrimizi deruni 
bir aşkla her türlü hesaptan 
ayrı bir muhabbetle sevmemiz 
gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Projenin sahibi, Türkiye 
Cumhuriyeti devletidir. Ku-
rumların görevi devletin aldığı 
karara uygun şekilde kendi so-
rumluluk alanlarında üzerle-
rine düşeni yapmaktır. Görevi 
ihmal eden hesabını millete ve 
hukuka muhakkak verecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Libya’daki her 
gelişme bizi yakından 
ilgilendiriyor. Libya bize 
hem Osmanlı’nın hem de 
Osmanlı subayı olarak 
burada önemli hizmetler 
ifa eden Gazi Mustafa 
Kemal’in yadigarıdır.” 

“Projenin sahibi, 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletidir. Kurumların 
görevi devletin aldığı 
karara uygun şekilde 
kendi sorumluluk 
alanlarında üzerlerine 
düşeni yapmaktır.”
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Gündem

Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre 
Merkezinde “Türkiye Sevda-
sıyla Yaşımız Hep 18” temasıy-
la düzenlen İstanbul İl Başkan-
lığı Genişletilmiş İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“AK Parti sıradan bir siyasi 
teşekkül değildir. Bizler bir 
büyük davanın sevdalısı in-
sanlar olarak burada bir ara-
dayız. Türkiye, nasıl binlerce 
yıllık devlet tarihimiz içindeki 
son halka ise AK Parti de bu 

büyük davanın günümüzdeki 
en önemli temsilcisidir.” diye 
konuştu.

AK Parti’nin maziden atiye 
yolculuğun altın halkaların-
dan biri olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bu durum sorumlulu-
ğumuzu daha da artırıyor. 
AK Parti’de siyaset yapmak 
demek, öncelikle bu sorumlu-
luğu üstlenmeye talip olmak 
demektir. Bugünlere yılın her 
gününü, günün 24 saatini 
bu davaya hizmete adayan 

büyüklerimizin, kardeşleri-
mizin gayretleriyle geldik. 
Gelecek nesillere daha büyük 
ve güçlü bir Türkiye bırak-
mak, medeniyetimizi yeniden 
yükseltmek istiyorsak, bizle-
rin de aynı anlayışla çalışması 
gerekiyor. Görevimiz ne olursa 
olsun hepimiz öncelikle bu 
davanın bir neferiyiz. Unut-
mayın, bugün söylemediğimi-
zi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da 
yine aynı şekilde kararlı olarak 
söylemek durumundayız. 
Bugün başka yarın bir başka 
olmamalıyız. Bunu yapanları 

“Milleti Karşısına Alanlar, 
Bizi de Karşısına Alır”
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gördük, görüyoruz. Bu hassa-
siyeti hiçbir zaman unutma-
mak gerekir. Kendi nefsinin 
peşine düşen, sadece kendi 
ajandasına, kariyerine hesabı-
na odaklanan kişilerden dava 
adamı olmaz. Gurur abidesi 
olanlardan dava adamı olmaz. 
Bize Yunus’un ifadesiyle ‘Ete, 
kemiğe büründüm, Yunus diye 
göründüm’ diyen anlayıştaki 
insanlar lazım. Diyorum ya, 
hep birlikte Ömer’ler olma-
ya aday olmalıyız. Hele hele 
bulunduğu makamın gücüne, 
imkanlarına güvenerek gönül 
kıran, insanları rencide eden, 
vatandaşa tepeden bakan kibir 
abidelerinin bu davada yeri 
olmaz. Yolsuzluğu, haksızlığı, 
çalıp çırpmayı hiç saymıyorum 
bile. Bu tür vasıflardaki insan-
ların kapımızdan içeri girmesi 
dahi bizim için züldür.”

“Unutmayın, milleti karşı-
sına alanlar, bizi de karşısına 
alır. Unutmayın kibir en büyük 
isyandır.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, insan gönlü kıranı-
nın, partideki gönülleriyle ilgili 
kalemini kıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
istisnai hadiselerin sanki 
her gün her yerde yaşanıyor, 
herkesin başına geliyor gibi 
gösterilmesinin iyi niyetli ol-
madığını belirterek, Türkiye’yi 
güvensiz bir ülke olarak gös-
terme projesine hizmet eden 
bu tür kampanyalara bilerek 
veya bilmeyerek destek veril-
memesi gerektiğini ifade etti.

Medya kuruluşlarını da bu 
konuda dikkatli ve bilinçli ha-
reket etmeye davet eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemi-
zin de AK Parti’nin de kendi 
gündemi vardır. Hem parti 

hem hükümet hem Meclis 
olarak, buna belediyeler ve il 
genel meclisleri dahildir. Kendi 
icraat gündemimize sıkı sıkıya 
sahip çıkacağız. Vaktimizi ve 
enerjimizi kendi çalışmaları-
mızı daha ileriye taşımak için 
kullanacağız. Muhalefetin, 
medyanın ve diğer çevrelerin 
bizi dar ve kısır gündemlerinin 
içine hapsetme tuzağına hiçbir 
şekilde düşmemeliyiz. Unut-
mayınız, AK Parti gündem 
takip etmez, gündem belirler.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin son 17 yılda tari-
hinin en büyük sıçramalarını 
yaşarken aynı zamanda tarihi-
nin en büyük saldırılarıyla da 
karşı karşıya kaldığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ülkemize yönelen saldırıların 
hedefinde ilk önce AK Parti yer 
almıştır.  
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Esasen Türkiye ile AK Par-
ti’nin kaderi adeta bütünleş-
miştir. Türkiye’yi seven bizi 
seviyor, Türkiye’ye kızan bize 
kızıyor, Türkiye’den nefret 
eden bizden de nefret ediyor. 
Milletimiz de bu gerçeği gör-
düğü için her mücadelemizde 
hamdolsun yanımızda yer 
alıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son dönemde Suriye’de yürü-
tülen harekatlar, Türkiye sınırı 

içindeki terörle mücadele ope-
rasyonları ve Akdeniz’de atılan 
stratejik adımların Türkiye’ye 
karşı bir öfke patlamasına yol 
açtığını dile getirerek, salonda-
kilere şöyle seslendi:

“En önemlisi şu anda Barış 
Pınarı Harekatı’yla Suriye’de 
devam etmekte olan süreç, 
Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini göstermesi bakımın-
dan çok önemlidir. Dünyada 
hangi liderlerle görüştüysek, 
hepsinin bize nasihati çoğu 
zaman, ‘Buradan ne zaman 
çıkacaksınız?’ söyledikleri bu. 
Bizim de kendilerine söyledi-
ğimiz şu, ‘Sizin orada ne işiniz 
var? Bizim 911 kilometre sınırı-
mız var. Sizin sınırınız var mı? 
Yok. Peki niye oradasınız? 32-33 
bin tır silahı, aracı, gereci, mü-
himmatı siz kime gönderdiniz? 

Teröristlere!... Kim bu terörist-
ler? Enteresan olan ne biliyor 
musunuz, Kürtler. Nasıl oluyor 
da bunlar Kürt oluyor? DEAŞ’a 
karşı en büyük mücadeleyi 
veren biziz. El Bab’ta DEAŞ’ın 
3 bini aşkın teröristini oradan 
çıkartan biziz. Dünyada DEAŞ’a 
karşı böyle bir mücadeleyi ve-
ren ikinci bir ülke yok. Bunun 
aksini iddia edebilir misiniz?’ 
dedim. Son dörtlü zirvede, 
İngiltere, Fransa, Almanya, on-
larla yaptığımız dörtlü zirvede 
bunları konuştuk, kendilerine 
açık açık bunları söyledik. Siz 
niye oradasınız? Bize şunu 
söyleyemezsiniz. Siz oraları 
terk etmedikten sonra Suriye 
halkı da ‘Teşekkür ederiz, artık 
gidebilirsiniz.’ demedikten 
sonra biz buradan çıkma-
yacağız. Çünkü biz Adana 

Gündem

‘Sizin orada ne işiniz 
var? Bizim 911 kilometre 
sınırımız var. Sizin 
sınırınız var mı? Yok. 
Peki niye oradasınız?”
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Mutabakatı’yla oradayız, Suriye 
halkının talebi üzerine orada-
yız. Şu anda da bu süreç devam 
ediyor. Söyleyecekleri hiç bir 
şey yok ve söyleyemediler.”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Türkiye ile Libya 
arasında mutabakat metni im-
zalandığını hatırlatarak, şunları 
söyledi:

“Bu mutabakat metniyle 
özellikle de deniz yetki alanla-
rının sınırlarının daraltılmasına 
yönelik anlaşma Meclis’imiz-
den geçti. Ben de imzaladım, 
şimdi de Birleşmiş Milletlere 
gönderildi. İnşallah hem askeri 
güvenlik hem de deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılmasıyla 
ilgili adımları atmış oluyoruz. 
Burada oyun bozuldu. İsimleri-
ni vermeyeceğim, hangi ülke-
lerin oyunlarının bozulduğunu 

siyasetçi kardeşlerim olarak 
sizler de zaten okuyarak bunları 
bileceksiniz. Bu oyunlar bo-
zulurken bir tarafta da Yuna-
nistan, Güney Kıbrıs, Mısır, 
zaman zaman İsrail, bunlar da 
bir araya geliyor. Bir skandal 
hareket de yaptılar. Yunanistan, 
Libya’nın Büyükelçisini deport 
etti. Ne oldu yani yaptın da ne 
kazandın? Zaman zaman bu tür 
şeyleri biz de yapıyoruz. Bizim 
de büyükelçilerimizi deport 
edenler oluyor. Onlar edince, 
biz de onlarınkini deport ediyo-
ruz. Bu, siyaset dilini bilmemek 
ve skandallar üzerine kurulmuş 
bir devlet yönetimi demektir. 
Yunanistan’ın yaptığı da budur. 
Şu anda biz Libya’daki bu karar-
lı duruşumuzu devam ettiriyo-
ruz, devam ettireceğiz.”

Libya ile Türkiye arasında 

ilginç ve güzel bir hat inşa edil-
diğini, hat üzerinde, çevresin-
de, münhasır ekonomik bölge 
olarak ifade edilen bölgede, 
geçmişten bugüne Türkiye’nin 
garantör ülke olarak hakları 
bulunduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Suriye’deki 
soydaşlarımızın hakları var. Bu 
hakları sonuna kadar savun-
makta kararlıyız. Biz boşuna 
mı 2 tane sondaj gemisiyle, 2 
tane sismik araştırma gemisini 
aldık? Bunlara boşuna bu para-
ları vermedik. Bu gemilerimizle 
bölgede çalışmalar, araştırmalar 
devam ediyor, firkateynlerimiz 
oralarda. Zaman zaman uçak-
larımız, zaman zaman heli-
kopterlerimiz oralarda. Biz bu 
araştırmaları yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
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“Dünyanın Neresinde Bir 
Mazlum, Mağdur, Garip, Hakkı 
Hukuku İhlal Edilen İnsan 
Varsa Tüm Gücümüzle Biz 
Onların Yanında Yer Aldık”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bil-
kent Üniversitesinde Dünya 
İnsan Hakları Günü dolayısıyla 
gerçekleştirilen “Her İnsan 
Bir Dünya” temalı programa 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, in-
sanları cinsiyetine, ırkına, rengi-
ne, diline, inancına, meşrebine 
göre ayrımcılığa tabi tutmanın, 
zulüm araçlarından biri olduğu-
nu ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bizim inancımızda Rabbi-
mizin muhatabı tektir. O da 
insandır. Bunun dışındaki tüm 
ayrımlar sunidir. Elbette kimi 
uzun boylu, kimi kısa boylu, 
kimi zayıf, kimi kilolu, kimi düz 
saçlı, kimi kıvırcık saçlı gibi fıt-
rattan kaynaklanan farklılıklar 
olabilir. Ama bunların hiçbiri öz 
ile ilgili değildir sadece biçimi 
anlatır. İnancımızın, tarihimi-
zin, kültürümüzün, coğraf-
yamızın bize vadettiği, insan 
yaratılmışların en şereflisi olan 
varlıktır. Meseleye bu şekilde 
baktığımızda insan hakları baş-
lığı altında tartışılan konuların 
hepsi de bizim medeniyetimi-
zin değerlerini ifade eder.”

“Bu bakımdan dünyadaki in-
san hakları talepleri aslında bize 
uzak veya yabancı değildir.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dikkat ederseniz bu konudaki 
en büyük mücadeleler insana 
en büyük zulümlerin yapıldı-
ğı yerlerde ortaya çıkmıştır. 

Mesela Amerika’sından Avru-
pa’sına kadar bugünkü Batı’nın 
geçmişi en ağır insan hakları 
ihlalleriyle doludur. Ülkemizin 
meşru terörle mücadele hakkı-
nı insan hakları başlığı altında 
eleştirenlerin geçmişlerinde 
soykırımdan sömürgeye kadar 
her türlü utanç verici leke mev-
cuttur.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tam tersine bizim geçmişte, 
bugün de böyle bir ayıbımız 
yoktur. Dünyanın neresinde bir 
mazlum, mağdur, garip, hakkı 

hukuku ihlal edilen insan varsa 
tüm gücümüzle biz onların 
yanında yer aldık, alıyoruz ve 
alacağız.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’den Filis-
tin’e, Somali’den Arakan’a kadar 
her yerde bu onurlu duruşuyla 
insanlığa ortak olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Hükümetlerimiz dönemin-
de sessiz devrim dediğimiz 
reformlarla vatandaşlarımızın 
her anlamda hayat düzeyini 
yükselttik.  

“Dünyanın neresinde 
bir mazlum, mağdur, 
garip, hakkı hukuku ihlal 
edilen insan varsa tüm 
gücümüzle biz onların 
yanında yer aldık, 
alıyoruz ve alacağız.” 
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Eğitimden sağlığa, barınma-
dan enerjiye her alanda ül-
kemize çağ atlattık. Yasakları 
kaldırdık, özgürlük alanları-
nı genişlettik. Güvenliği ve 
adaleti tahkim ettik. Demok-
rasimizin üzerindeki vesayet 
gölgesine son verdik. Ülkemiz-
deki dini azınlıklara ait vakıf-
ların mallarını iade ettik, tüm 
haklarını kullanabilmelerini 
sağladık. Yargı reformu strateji 
belgesi ve insan hakları eylem 
planıyla insan hakları alanın-
daki çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Dün açıklanan Birleş-
miş Milletler İnsani Gelişim 
Endeksi’nde Türkiye artık çok 
yüksek insani gelişme kate-
gorisinde yer alıyor. Hep önce 
insan demeye, insanı yaşat ki 
devlet yaşasın demeye devam 
edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
insanlığın tüm meselelerinin 

bu üç kavramda saklı oldu-
ğuna işaret ederek, “Biz yola 
çıkarken ülkemizin ayağa 
kalkışını 4 temel unsur üzerin-
de sağlayacağımızı söyledik. 
Bu da eğitim, sağlık, adalet 
ve emniyettir. Bunları hak, 
hukuk, adalet ile birleştirdi-
ğimiz zaman inanıyorum ki 
o cumhurbaşkanı da halkı ile 
olan bütünleşmesini başarılı 
bir şekilde sağlamış olacaktır. 
Göreve geldiğimizden bu yana 
tırmanışımızın arkasındaki en 
önemli sebepler bunlardır.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hak, hukuk ve adaletin Hz. 

Muhammed’de olduğunun 
altını çizerek şöyle konuştu:

“Ardından adaletin de tim-
sali olarak 40’ıncı Müslüman 
Hz. Ömer, çok önemli. O da 
adaletiyle timsal olmuş. Hz. 
Ömer bu yönüyle çok büyük 
önem arz ediyor. Çağımıza 
doğru yaklaştıkça Osmanlı’da, 
Selçuklu’da örnek liderlerimiz 
var. Cumhuriyetin kuruluşuna 
geldiğimizde aynı şekilde Ga-
zi’nin önemi var. Yani bunlar 
dönemlerin adeta inşasını 
temin etmişler. Dönemlere 
damgalarını vurmuşlar. Bu 
bakımdan büyük önem arz 
ediyor. Şu anda yaşayan lider-
ler noktasına baktığımızda da 
şu andaki liderlere bakıyorum, 
oturuyoruz konuşuyoruz, biraz 
dara zora giriyoruz.”

Dünyadaki liderler arasın-
da gizli ajandası olanların da 
olmayanların da bulunduğunu 

“Şu anda Avrupa 
Birliği’ne muhtaç olan 
bir Türkiye yok.”
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kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Mesela Körfez’de genç, 
dinamik olması hasebiyle Şeyh 
Temim’i beğenirim. Çünkü 
özellikle nerede darda kalan, 
fakir fukara bir ülke varsa 
onların yanındadır. Avrupa’ya 
girdiğimiz zaman; Avrupa’da 
şu anda ciddi manada bir lider 
krizi, lider boşluğu var. ’Avru-
pa’da şu lider örnektir.’ diyebi-
lecek cesareti bulamıyorum.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
başbakanlığının ilk dönem-
lerinde beğendiği liderlerden 
birinin de Almanya’nın Şansöl-
yesi Gerhard Schröder olduğu-
nu belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sosyal demokrat bir lider 
olarak gerçekten ben Schrö-
der’den, dürüstlüğünden çok 

şeyler aldım ve Almanya için 
o önemli bir liderdi. Mesela 
reformları yapmıştır. Reformla-
rın bütün verimliliğini Şansöl-
ye Merkel şu anda kullanmıştır. 
Ama gerçekten önemli bir 
isimdi. Üzerinde spekülasyon-
lar olmasına rağmen İtalya’da 
Berlusconi benim yine beğen-
diğim liderlerden olmuştur. 
İtalyanlar ile iş birliğini o 
dönemde çok başarılı götürdük 
ve şu andaki Atak helikopterle-
rimizin onun sayesinde adım-
larını attık. Şimdi İtalyanlar ile 
ortak olarak yürüttüğümüz bu 
proje bizim için çok önemli bir 
projeydi.”

BM’nin yapısında reforma gi-
dilmesini söylediklerini, bunu 
da “Dünya beşten büyüktür.” 
diyerek tanımladıklarını akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Beşten büyük olan bu dün-
yada, şu anda 198 ülke olarak 
değerlendirdiğimiz zaman bu 
5 daimi üye ülke, artı 15 geçici, 
bunların tamamı 20 olabilir 
ama tamamı da ne olur? Daimi 
üye olur.” dedi. 

Bu daimi üyelerin dönüşüm-
lü bir şekilde görevlerini de-
vam ettirebileceklerine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin, 10 tanesi bir ikinci 
yılda değişime tabi olur, diğer 
10 aynı şekilde daha sonra de-
ğişime tabi olur. Bu değişimle 
birlikte bu ülkelerin hepsi de 
daimi üye olma şansını yakalar.  
Bu 198 ülke bu şekilde daimi 
üye olma şansını yakaladığı za-
man dünya şunu konuşacaktır, 
‘Benim de BM Güvenlik Konse-
yinde bir temsil yetkim var’.  
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Ama şu anda temsil yetkisi 
yok. Çok enteresandır, bir 
geçici üye olmak için atılan ku-
lisleri, yapılan lobi faaliyetleri 
akla hayale gelmez. Almanya 
diyor ki, ‘Ben en azından 5 artı 
bir veya 5 artı 2.’ Japonya da 
Hindistan da istiyor. Ben de 
istiyorum, Türkiye olarak biz 
de daimi üye olalım diyoruz. 
Bırakın bunları, bütün bu 198 
ülkenin tamamı daimi üye ol-
sun veya bu sayıyı 200’e çıkar-
manın hedefini belirleyelim. 
Böylece tüm bu ülkeler daimi 
üye olma şansını yakalasınlar. 
Dünya sadece bu 5 ülkenin he-
gemonyası altında ezilmesin.”

Türkiye’nin AB sürecinden 
kendisinin çekilmeyeceğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, AB’ye “Bak, eğer biz çe-
kilelim diye bekliyorsanız biz 

sabrediyoruz. Siz, bizi dışladı-
ğınız zaman, attığınız zaman, 
eyvallah biz çekiliriz. Ama biz 
kendimiz çekilmeyeceğiz. Siz 
göndereceksiniz.” mesajını 
verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bundan 17-18 sene önce Avru-
pa Birliği’ne muhtaç bir Türki-
ye olduğuna işaret ederek, şu 
görüşlerini paylaştı:

“Şu anda Avrupa Birliği’ne 
muhtaç olan bir Türkiye yok. 
Artık biz kendi hesabımızı 
görüyoruz, kendi göbeğimizi 
kendimiz kesiyoruz ve eğitim-
den sağlığa, savunma sektö-
rüne bütün bunları varıncaya 
kadar... Her şey bir tarafa ama 
alt yapısıyla üst yapısıyla artık 
değişen bir Türkiye var. Kendi-
leri ‘Biz 10-15 sene önce bura-
ya geldiğimiz zaman böyle bir 

Türkiye yoktu.’ diyor. Berlin 
Havalimanı’nı 17 yıldır Alman-
ya yapamıyor. Ama biz İstan-
bul Havalimanını hamdolsun 
7 senede bitirdik. Dünyada da 
şu anda ilk üçün içinde. Bu 
Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini gösteriyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Nobel edebiyat ödülünün Sırp 
lider Slobodan Milosevic’e 
duyduğu hayranlığını ifade 
eden Avusturyalı yazar Peter 
Handke’e verilmesini eleştire-
rek, şöyle konuştu:

“Aslında bu çok önemli bir 
sınavdır. Bu Nobel’in de ne 
olduğunu ortaya koydu. Nobel 
kendini tüketmiştir. Nobel 
kendini aslında bitirmiştir. No-
bel tamamıyla siyasi, tamamı 
ile ideolojik davranan bir ku-
ruluş konumdadır. Benim için 
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Nobel’in hiçbir kıymetiharbi-
yesi yoktur ve zaten Türkiye 
olarak da bu törene kesinlikle 
katılmayacağımızı ve sözümü-
zün geçebileceği bütün dost 
ülkeleri de haberdar ettik ken-
dilerinin de bu törene katılma-
malarını özellikle istedik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Nobel Ödülü’nün kendisine 
verilmesi halinde tavrının ne 
olacağı sorusuna ise “Almam.” 
karşılığını verdi ve şöyle de-
vam etti:

“Bu Nobel öyle bir şey ki 
bakıyorsunuz bir ülkede 
başkan seçiliyor, cumhurbaş-
kanı seçiliyor. Bir-iki ay içinde 
hop Nobel ödülü veriliyor. Ya 
dur bakalım daha icraat yok 
ortada? Bu ne acelecilik böyle? 
Bunları da gördük.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
konuyla ilgili karar alma süre-
cinde nasıl bir yol izlediğine 
ilişkin soru üzerine, karar alma 
sürecinin tamamıyla istişare 
kaynaklı olduğunu söyledi. 

İstişarede iki ayak olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunlardan birinin 
partisinin kabinesi, diğerinin 
ise MYK ve MKYK’si olduğu-
nu, buralarda görüşmeleri 
yaparak adımları ona göre 
attığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
KYK borçlarının silinmesinin 
gündemlerinde olup olmadı-
ğına yönelik bir soruya ise şu 
yanıtı verdi:

“Bu, şu anda bizim günde-
mimizde. Değerlendirmesini 
bütçe müzakerelerinden sonra 

inşallah masaya yatıracağız 
ve öğrencilerimizin lehine 
olacak bir adımı da tabii inşal-
lah atacağız. Burada özellikle 
kredi konusundaki derdimiz, 
krediyi her müracaat eden 
alıyor. Daha sonra ödemek 
üzere alıyor. Burs konusu, 
ödeme sorunu yok. Bu atı-
lacak adımda bütün borçları 
olanların beklentilerini biliyo-
rum. Tamamıyla bu borçların 
silinmesi süreci olacaktır. O 
zaman burada bir başka tercih 
gündeme gelecektir. O da 
nedir? Demek ki kredi olayı 
ya kalkacaktır, sadece burs 
verme noktasına gidilecektir. 
Onun değerlendirmelerini 
yapıp adımımızı ona göre 
atacağız.”
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“Irk, Din, Dil, Etnik Köken 
Ayrımı Yapmadan Herkese 
Kucak Açtık”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Cenevre 
Ofisi’nde 1. Küresel Mülteci 
Forumu’nda katılımcılara hitap 
etti.

Uluslararası toplumun 
geçmişte emsaline az rastlanır 
bir göç krizi ile karşı karşıya 
olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bugün dünya 
genelinde, 260 milyona yakın 
göçmen, 71 milyonun üzerin-
de yerlerinden edilmiş kişi 
ve 25 milyona yakın mülteci 
bulunuyor. Bu sayı, ekonomik 

nedenler yanında açlık, kıtlık, 
iç savaşlar, terör saldırıları ve 
siyasi belirsizlikler gibi sebep-
lerle gün geçtikçe artıyor.” dedi.

İnsanların sadece daha iyi 
bir iş, daha yüksek bir hayat 
standardı için değil hayatlarını 

idame ettirebilmek, karınlarını 
doyurabilmek, çocuklarına bir 
lokma ekmek bulabilmek için 
göç etmek zorunda kaldığını 
vurgulan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti:

“Çıkılan bu umut yolculuk-
ları, maalesef çoğu zaman 
ölümle felaketle sonuçlanıyor. 
Sadece son 7 sene içinde çoğu 
kadın ve çocuk 20 bin insan, 
Akdeniz’de azgın dalgaların 
kurbanı oldu. Sahra Çölü’nün 
cehennem sıcağında binlerce 
masum, hayatını kaybetti. 
Bugün ‘mülteci sorunu’ diye 
genelleştirdiğimiz meselenin 
arka planında büyük bir dram 
vardır. Sahile vuran minik 
çocuk cesetleri, bu sorunun 
artık daha fazla görmezden 
gelinemeyeceğini tüm dünya-
ya göstermiştir. Bütün bunları 
çatışmaların ve düzensiz göç 
hareketlerinin uzağında bir 
ülkenin cumhurbaşkanı olarak 
söylemiyorum.  

“Bugün dünya 
genelinde, 260 milyona 
yakın göçmen, 71 
milyonun üzerinde 
yerlerinden edilmiş kişi 
ve 25 milyona yakın 
mülteci bulunuyor.”
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BM verilerine göre dünyada en 
fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan bir ülkenin devlet baş-
kanı olarak ifade ediyorum.”

Bugünkü toplantının mülteci 
ve göç krizinin insani bir bakış 
açısıyla yeniden ele alınmasına 
vesile olmasını dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Küresel Mülteci Foru-
mu’nun, gözlerini ve gönülleri-
ni bize yöneltmiş tüm mazlum-
lara umut olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye, düzensiz 
göç ve mülteci akınlarının yü-
künü dünyada en ağır hisseden 
ülkelerin başında geliyor. Şu 
an sadece 3,7 milyonu Suriyeli 
olmak üzere 5 milyona yakın 
yerinden edilmiş kişiye ev sa-
hipliği yapıyoruz. Suriye’de ça-
tışmalar başladıktan sonra açık 

kapı politikası uygulayarak, 
ülkemize sığınan hiç kimseyi 
geri göndermedik. İmkanları 
bizden katbekat fazla ülkeler, 
mültecilere sayıları onlarla 
ifade edilen kotalar koyarken, 
biz ırk, din, dil, etkin köken ay-
rımı yapmadan herkese kucak 
açtık. Birkaç münferit hadise 
dışında hamdolsun mültecileri 
ötekileştirecek, dışlayacak, 
onları düşmanlaştıracak hiçbir 
üzücü olay yaşanmadı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriyelilere yönelik entegras-
yon faaliyetlerinin de devam 
ettiğini dile getirerek, Türk 
halkının ve mültecilerin bir 
araya gelerek birbirlerini ya-
kından tanımaları için özellikle 
Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 
illerde Suriyeliler için sosyal ve 
kültürel etkinlikler yaptıklarını 

anlattı.
Küresel mutabakatın dört 

temel hedefinden biri olan 
mültecilerin kendi kendile-
rine yetebilmeleri için farklı 
projeleri devreye aldıklarına 
değinen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Suriyelilerin çalışma 
izni almalarının yasal zeminini 
hazırladık. Ayrıca Suriyelileri 
istihdam eden işverenlerin 
çalışma izin harçlarının dü-
şürülmesi gibi yöntemlerle 
Suriyelilerin istihdamını teşvik 
ediyoruz.” dedi. 

Her ilde mültecilere yönelik 
dil ve meslek edindirme kurs-
ları açtıklarını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
ülkemizdeki birçok Suriyeli 
artık kendi ayakları üzerinde 
durabilir konuma geldi.” değer-
lendirmesini yaptı. 
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Geçtiğimiz 
yıl kabul edilen 
Küresel Mülteci 
Mutabakatı’nın 
uygulanması-
na verdikleri 
önemi anlatan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları 
söyledi: 

“Küresel 
Mülteci Foru-
mu’nun, muta-
bakat hüküm-
lerinin hayata 
geçirilmesi sü-
recinde önemli 
bir adım olmasını temenni 
ediyorum. Öte yandan Suri-
ye kaynaklı göç probleminin 
tek çözüm yolu, mültecile-
rin bizim sınırlarımız içinde 
tutulması olarak görülemez. 
Türkiye’nin uluslararası 
toplum adına 9 yıldır tek 
başına taşıdığı bu sorumlulu-
ğu, diğer ülkeler paylaşmak-
la mükelleftir. Mültecileri 
kendi topraklarında tutacak, 
ülkemizde olanları da tek-
rar vatanlarına döndürecek 
formüllerin devreye alınması 
gerekiyor. Mültecilerin ter-
ketmek zorunda bırakıldıkları 
yurtlarına geri dönüş hakkı 

tartışma götürmez. Suriye’de 
kalıcı istikrar ve normalleş-
menin tesisinde geri dönüşler 
en az terörle mücadele kadar 
önemlidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ben de sesleniyorum diyo-
rum ki; o petrol kuyularında 
bulunan petrolü gelin bera-
ber çıkaralım, ondan sonra o 
terör bölgesine şu projeleri 
uygulayarak, şu anda mülteci 
halinde olan bu insanları o 
yaptığımız evlere, okullara, 
hastanelere barınmaları için 

oraya yerleştirelim. Ama buna 
yanaşmıyorlar. Çünkü petrol 
onlara daha çok lazım. YPG/
PKK terör örgütünün sivilleri 
hedef alan saldırılarına rağ-
men bu bölgeler hali hazırda 
Suriye’nin en yaşanabilir, 
en huzurlu alanlarıdır. Suri-
yeli mültecilerin gönüllü ve 
güvenli olarak kendi evlerine 
dönüşlerinden kimlerin, han-
gi güçlerin rahatsız olduğunu 
biliyoruz.” dedi.

Özellikle hassas durum-
daki mülteciler için, üçüncü 
ülkelere yeniden yerleştirme 
kotalarının çok düşük düzey-
de olduğunun görüldüğünü 

belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Mültecilerin yüzleştiği 
sorunların ilk sıralarında, son 
yıllarda artış gösteren yabancı 
düşmanı ve göçmen karşıtı 
söylemler geliyor. Her şeyini 
geride bırakmış insanların 
dramları üzerinden siyaset 
yapmak, toplumdaki ön yar-
gıları kaşıyarak siyasi rant pe-
şine düşmek utanç vericidir. 
Filistinli mültecilere verilen 
yardımları keserek onları yok-

luk ve yoksullukla 
terbiye etmeye 
çalışmak da aynı 
şekilde insanlık 
dışıdır. Toplumsal 
huzur ve barışı 
sağlamak için ay-
rımcı politikalarla 
mücadele edilme-
si ve mültecilerin 
toplumla uyumun 
teşvik edilmesi 
mevcut krizlerin 
aşılması bakımın-
dan önemlidir.

Ülkemiz, kamu-
oyunda olumsuz 
algı oluşmaması 
için basından ve 

sosyal medyadan da istifade 
ederek, mültecilerle ilgili doğ-
ru bilinen yanlışları düzeltme 
yönünde özel çaba harcıyor. 
Alanında bir ilki teşkil eden 
küresel mülteci forumunun 
ortak geleceğimiz için özel-
likle hayra vesile olmasını 
temenni ediyorum.

15. yüzyılda engizisyondan 
kaçan Musevilere sahip çıkan, 
üç asır önce ‘tahtımı veririm, 
tacımı veririm ama devletime 
sığınanları vermem’ diyen 
bir ecdadın torunları olarak, 
bu konuda elimizden gelen 
çabayı göstermeye devam 
edeceğiz.”

“Türkiye, düzensiz göç 
ve mülteci akınlarının 
yükünü dünyada en 
ağır hisseden ülkelerin 
başında geliyor. Şu an 
sadece 3,7 milyonu 
Suriyeli olmak üzere 5 
milyona yakın yerinden 
edilmiş kişiye ev 
sahipliği yapıyoruz.”
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En Zengin İslam Ülkesi ile 
En Yoksulu Arasındaki Gelir 
Farkı 200 Katı Aşıyor, Demek 
Ki Müslümanlar Kendi 
Aralarında Zekat Müessesesini 
Çalıştırmıyor

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi’nin ev sahipliğinde, İİT 
ve İslam Kalkınma Bankası 
iş birliği ile İstanbul Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen 
“İİT Üst Düzey Kamu ve Özel 
Sektör Yatırım Konferansı”nın 
açılışında bir konuşma yaptı. 
Konferansın üye ülkeler, gi-
rişimciler ve tüm İs lam alemi 
için hayırlara vesile olması-
nı dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasında İslam 
ülkelerinin sorunlarını ve çö-
züm perspektiflerini ele aldı.

“Müslümanlar olarak 1,7 
milyar gibi muazzam bir be-
şeri kaynağa sahibiz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Şu an dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 24’ü İİT üyesi 
ülkelerin vatandaşlarından 
oluşuyor. Nüfus yanında, 
doğal kaynakları ve stratejik 
konumuyla da İslam ülkeleri 
gerçekten büyük bir potan-
siyel barındırıyor. Burada 
sahip olduğumuz kapasiteyi 
göstermesi bakımından, bazı 
çarpıcı rakamları paylaşmak 
istiyorum. Bugün dünya 
petrol üretiminin yüzde 65’i, 
doğal gaz üretiminin yüzde 
55’i, doğal kauçuk üretiminin 
yüzde 70’i, bilinen uranyum 
yataklarının yüzde 40’ı İslam 
ülkelerindedir. Ayrıca hur-
manın yüzde 93’ü, Hindistan 
cevizinin yüzde 35’i, buğda-
yın yüzde 15’i, pirincin yüzde 
17’si, baharatın yüzde 39’u da 
yine Müslümanlar tarafından 
üretiliyor. 

Bu tabii zenginliklerin yanı 
sıra İslam ülkeleri coğrafi 
olarak dünya ticaret yolla-
rının tam merkezinde yer 
alıyor. Karadeniz’i Akdeniz’e 
bağlayan İstanbul ve Çanak-
kale Boğazları, Akdeniz’i Hint 

Okyanusu’na bağlayan Süveyş 
Kanalı, Basra Körfezi’ni Hint 
Okyanusu’na bağlayan Hür-
müz Boğazı stratejik bağlantı 
noktalarından sadece bir 
kaçıdır. Ancak tüm bu imkan-
lara rağmen, İslam ülkeleri-
nin dünya ekonomisindeki 
toplam payı, yüzde 10’u dahi 
bulmuyor.  

“Nüfus yanında, doğal 
kaynakları ve stratejik 
konumuyla da İslam 
ülkeleri gerçekten 
büyük bir potansiyel 
barındırıyor.”
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Çok daha vahimi İİT nüfusu-
nun yüzde 21’i, yani 350 mil-
yon kardeşimiz aşırı yoksulluk 
şartlarında hayata tutunmaya 
çalışıyor. Milli gelir ve geliş-
mişlik seviyesi açısından da 
ülkelerimiz arasında çok ciddi 
uçurumlar olduğunu görüyo-
ruz. En zengin İslam ülkesi 
ile en yoksulu arasındaki gelir 
farkı 200 katı aşıyor. Demek ki 
Müslümanlar kendi aralarında 
zekat müessesesini de çalış-
tırmıyor. Sadece Müslümanlar 
kendi aralarında zekatı vere-
cek olsa, İslam ülkelerinde 
fakir kalmaz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
coğrafyanın bir yanı lüks ve 
şatafat içinde yaşarken diğer 
tarafında açlık, kıtlık ve fakirli-
ğin hüküm sürdüğünü vurgu-
layarak, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Halbuki dünya nüfusun-
daki payı, yüzde 7’nin altında 
olan Avrupa Birliği’nin dünya 
ekonomisindeki payı yüzde 
22’den fazladır. Yalnızca 330 
milyon vatandaşı olan ABD tek 
başına dünya ekonomisinin 
yüzde 24’ünü oluşturuyor. 
Küresel sabit sermaye yatırım-
ları 20 trilyon doların üzerine 
çıkmışken, İİT üye ülkelerinin 
toplam sabit sermaye yatırım-
ları 1,5 trilyon dolar civarında-
dır. Bu rakamlara baktığımızda 
ortada çok büyük bir dengesiz-
liğin, çarpıklığın olduğu gayet 
açıktır. Bu tablo aynı zamanda 
samimi bir öz eleştiri yap-
mamız gerektiğine de işaret 
ediyor.

Zira sorunlarımızı görmez-
den gelmenin, yok saymanın 
hiç kimseye bir faydası yoktur, 
olmayacaktır. Dost acı söyler 

ama gerçeği söyler. Ben bir 
dost olarak belki acı söylü-
yorum ama gerçeği söylü-
yorum. Rabbimizin bizlere 
bahşettiği onca imkana ve 
zenginliğe rağmen, neden 
ticarette, gelir adaletinde, 
yatırımlarda, dış politikada 
hak ettiğimiz konumda olma-
dığımız üzerinde hassasiyetle 
düşünmemiz gerekiyor. Kendi 
sorunlarımız için başkalarını 
suçlamak yerine önce kendi 
muhasebemizi yapabilmeliyiz. 
Yani hesaba çekilmeden önce 
kendimizi hesaba çekmeliyiz. 
Hiçbir komplekse kapılmadan 
sorunlarımızı açık yüreklilik-
le konuşabilmeliyiz. Kazan 
kazan temelinde iş birliğimizi 
genişletmenin, çeşitlendir-
menin, ortak projelerle tica-
retimizi arttırmanın yollarını 
aramalıyız.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
G-20 üyesi Türkiye’nin, satın 
alma gücü paritesine göre 
dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın 
5’inci en büyük ekonomisi 
olduğunu belirterek, “Türk 
ekonomisinin makro göster-
geleri ve temelleri son derece 
güçlü ve sağlıklıdır. 2002’den 
bu yana 220 milyar doğrudan 
yatırımın Türkiye’yi tercih 

etmesi bunun göstergelerin-
den biridir. Küresel doğrudan 
yatırımlar 2018’de yüzde 13 
gerilerken Türkiye’ye gelen 
doğrudan yatırımlan yüzde 
13 artarak 13 milyar dolara 
ulaştı. Böylece 199 ülkenin yer 
aldığı en fazla dış yatırım alan 
ülkeler sıralamasında 2018’de 
bir önceki yıla göre 4 basamak 
yükseldik. Güçlü büyüme 
performansı, sağlam kamu 
maliyesi ve küresel krizlere 
karşı dirençli yapısıyla ülke-
miz daha önce benzer şartlara 
sahip olduğu devletlerden 
pozitif yönde ayrışıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, İslam ülkelerinin 
ekonomik büyümesi ve refah 
seviyelerinin artırılabilmesi 
için gerekli maddi ve tarihi 
şartların son derece elverişli 
olduğunu belirterek, önemli 
olanın İslam ülkeleri arasında 
etkin bir iş birliği mekaniz-
ması oluşturulması ve bunun 

kararlılıkla hayata geçirilmesi 
olduğunu söyledi.

Kaçan fırsatları yakalamanın 
bir daha mümkün olmayabile-
ceğini dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunun için güç birliği yap-
mamız, güçlerimizi birleştir-
memiz önemlidir. Türkiye ola-
rak hedeflerimize hep birlikte 
ulaşmak için tecrübelerimizi 
ve elimizdeki imkanları siz-
lerle paylaşmaya hazırız. Tüm 
imkanlarımızla siz kardeşle-
rimizin yanındayız. Sizlerin 
başarılarını ve sürdürülebilir 
kalkınma yolunda attığınız 
adımları hem kendi başarı-
mız hem de İslam aleminin 
kazancı olarak görüyoruz. Bu 
konferansı aramızdaki mevcut 
iş birliğini geliştirecek ve aynı 
zamanda yeni faaliyet alan-
larında tüm dünyaya örnek 
teşkil edecek projelerin önünü 
açacak bir başlangıç olarak 
değerlendiriyorum.”

“Rabbimizin bizlere 
bahşettiği onca imkana 
ve zenginliğe rağmen, 
neden ticarette, 
gelir adaletinde, 
yatırımlarda, dış 
politikada hak ettiğimiz 
konumda olmadığımız 
üzerinde hassasiyetle 
düşünmemiz gerekiyor.”
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“1,7 Milyarlık İslam Aleminin 
Kaderini Güvenlik Konseyi 
Daimi Üyesi 5 Ülkenin Keyfine 
Bırakan Sistem Artık Ömrünü 
Tamamlamıştır”
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Kuala Lumpur Konferans Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen Kuala 
Lumpur Zirvesi açılış oturu-
munda, sözlerine katılımcıları 
selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, “Sizlere Türkiye’deki 
82 milyon kardeşinizin her biri-
nin selam ve sevgilerini getir-
dim.” diye konuştu. 

Malezya’nın öncülüğünde bu 
yıl ilk kez liderler düzeyinde 
yapılan Kuala Lumpur Zirvesi 
vesilesi ile bir arada olmaktan 
duyduğu heyecanı dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daveti ve misafirperverliği için 
Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed’e şükranlarını 
sundu. 

Bugün, sürdürülebilir kal-
kınma, güvenlik ve savunma, 
ticaret ve yatırım ile teknoloji ve 
internet başlıklarında iş birliği 
imkanlarını değerlendirecekle-
rine işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İslam düşmanlığın-
dan teröre, tefrikadan bölge-
mizi kasıp kavuran iç kavga-
lara, mezhep ve etnik temelli 

çatışmalara kadar birçok mese-
lemizi özgürce konuşma fırsatı 
bulacağız. 1,7 milyarlık nüfu-
suyla dünya nüfusunun dörtte 
birini oluşturan Müslüman 
dünyanın durumunu, imkanla-
rını, kalkınma potansiyelini ve 
elbette bu potansiyelin harekete 
geçmesine engel olan hususları 
da ele alacağız. Daha güçlü, 
müreffeh ve ekonomik açıdan 
bağımsız bir İslam dünyası için 
fikirlerini bizimle paylaşan ve 
paylaşacak olan her bir karde-
şime şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.

“Tabi burada yüreğim yandığı 
için hemen her vesileyle altı-
nı çizdiğim bir hususu tekrar 

vurgulamakta fayda görüyo-
rum.” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İslam dünyasını belli aralık-
larla aynı çatı altında buluşturan 
platformların en büyük sıkıntısı 
uygulama eksikliğidir. Şayet 
Filistin davasında halen hiçbir 
mesafe alamamışsak, kaynak-
larımızın sömürülmesine mani 
olamıyorsak, mezhepçilik üze-
rinden coğrafyamızın lime lime 
edilmesine ‘dur’ diyemiyorsak 
sebebi budur. Yoksa İslam 
dünyası güçsüz değildir, zayıf 
değildir, çaresiz asla değildir. 
Müslümanların kaynak, nüfus 
ve coğrafi konum bakımından 
rakipleri ile arasında hiç bir fark 
yoktur. Hatta tüm bu alanlarda 
İslam dünyası diğer ülkelere 
kıyasla çok daha iyi bir durum-
dadır. Allah’ın bizlere bahşettiği 
onca imkana, petrole, nüfusa, 
doğal kaynağa rağmen hala 
Müslümanların önemli bölümü 
açlık, kıtlık, fakirlik ve cehaletle 
boğuşuyorsa hatayı önce ken-
dimizde aramamız gerekiyor. 

“İslam dünyasını 
belli aralıklarla aynı 
çatı altında buluşturan 
platformların en büyük 
sıkıntısı uygulama 
eksikliğidir.” 
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Gündem
Kur’an-ı Kerim’de bizlere onlar-
ca defa aklımızı kullanmamız 
emrediliyor. Kendi hatalarımız 
için başkalarını suçlamak ko-
laycılık olacaktır. Müslüman-
lar son 2 asırda ne çekmişse 
meseleleri ile yüzleşmek yerine 
kolaycılığa kaçtıkları için 
çekmiştir. Aldığımız kararları 
icraata dönüştürebildiğimiz 
ölçüde değişime de öncülük 
edeceğimize inanıyorum.”

Dünya sisteminin adalet ve 
hakkaniyet eksenli yeni bir ya-
pılanmaya ihtiyaç duyduğunu 
söylediklerini anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 

kaydetti:
“2. Dünya Savaşı’nın galiple-

ri tarafından kendi çıkarlarını 
korumak gayesi ile kurulan; 
1,7 milyarlık İslam aleminin 
kaderini Güvenlik Konseyi 
Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine 
bırakan sistem artık ömrünü 
tamamlamıştır. İslam ülke-
lerini bir araya getiren İslam 
İşbirliği Teşkilatı gibi plat-
formların da etkinliğini artı-
racak şekilde güncellenmesi 
şarttır. 3 yıl boyunca yürüttü-
ğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı 
dönem başkanlığımız sıra-
sında bu konulara özel önem 
verdik. Sadece konuşmakla, 
sadece sorunlarımızı tespitle 
kalmadık, aldığımız karar-
ların bizzat takibini yaparak 
fiiliyata geçmesi de sağlan-
dı. İsrail yönetiminin hukuk 
tanımaz tacizleri karşısında 
Kudüs’ün ve Filistin’in onu-
runu korumak için mücadele 
ettik. Türkistan’dan Arakan’a, 
Yemen’den Libya’ya, Suriye’ye 

kadar her türlü hukuksuzluğa 
tepki gösterdik.”

Kendilerini susturmaya ça-
lıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, 
Arakan, Libya, Somali, Suriye 
dediklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Onlar 
üzerimize geldikçe biz daha 
gür bir sesle ‘Dünya 5’ten 
büyüktür’ diyoruz. Onlar bizi 
bölmeye, parçalamaya çalış-
tıkça kardeşliğimize çok daha 
sıkı bir şekilde sarılıyoruz. Te-
rörü meşrulaştırma çabalarına 
inat hiçbir ayrım yapmadan 
tüm terör örgütleriyle mü-
cadele ediyoruz. Nasıl Müs-
lüman katili DEAŞ’lı canilere 
Suriye’yi dar etmişsek, PKK/
YPG’li teröristleri de tek tek 
işgal ettikleri yerlerden çıkarı-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Ticaretten siyasete, dış 
politikadan savunma sanayi 
ve teknolojiye kadar hemen 
her alanda potansiyellerinin 
çok altında rakamlarla karşı 
karşıya olduklarını vurgulayan 

“Onlar bizi bölmeye, 
parçalamaya çalıştıkça 
kardeşliğimize çok 
daha sıkı bir şekilde 
sarılıyoruz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İslam ülkelerinin dünya eko-
nomisindeki toplam payının 
yüzde 10’u dahi bulmadığını 
anlattı. 

En zengin İslam ülkesi ile en 
yoksulu arasındaki gelir farkı-
nın 200 katı aştığına dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İslam ülkeleri küresel petrol 
rezervlerinin yüzde 59’una, 
doğalgaz rezervlerinin ise yüz-
de 58’ine sahiptir. Ancak buna 
rağmen 350 milyon kardeşimiz 
aşırı yoksulluk şartlarında ha-
yatta kalma mücadelesi veri-
yor.” ifadelerini kullandı. 

Şu an dünya genelinde ya-
şanan çatışmalarda ölenlerin 
yüzde 94’ünü Müslümanların 
oluşturduğunu, halihazırda 
dünyada satılan her 3 silahtan 
birinin Ortadoğu’ya gittiğini 
ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Müslümanların 
çoğu zaman basit sebeplerle 
birbirine kurşun sıkarken, 
kaynaklarını eğitim, sağlık, 
araştırma-geliştirme yerine 
silahlanmaya ayırırken zengin-
leşenlerin Batılı silah tüccarları 
olduğunu bildirdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“İnşallah toplantımızın 
bundan sonraki bölümünde bu 
konulardaki somut önerilerimi-
zi sizlerle paylaşacağız. Rabbim 
bizleri Kur’an-ı Kerim’in aydın-
lığından, Peygamber Efendi-
miz Aleyhissalatu Vesselam’ın 
kutlu yolundan ayırmasın 
diyorum.” dedi.

“İslam ülkeleri küresel 
petrol rezervlerinin 
yüzde 59’una, doğalgaz 
rezervlerinin ise yüzde 
58’ine sahiptir.” 
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Röportaj

“Benim için Kahramanmaraş’a 
hizmet etmekle iyi, doğru ve 

güzel olana hizmet etmek aynı 
anlama geliyor”

HAYRETTİN GÜNGÖR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Politika Kurulu Üyesi

Tarihi Kentler Birliği Başkanı
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Doğup büyüdüğünüz 
Kahramanmaraş’a hizmet 
etmek sizin için ne anlam ifade 
ediyor?

Benim için Kahramanmaraş’a 
hizmet etmekle iyi, doğru 
ve güzel olana hizmet 
etmek aynı anlama geliyor. 
Kahramanmaraş’a hizmet 
etmek, geleceğe dönük 
umutlarımızın artmasıdır. 

Yerel yönetim kendine has 
birtakım dinamiklere sahip. 
Bu alanda geniş tecrübeleri 
olan bir belediye başkanı 
olarak bu dinamikler içinde en 
fazla dikkat ettiğiniz hususlar 
nelerdir?

Kamu kaynaklarını etkin 
ve verimli kullanmak… Buna 
azami ölçüde dikkat etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 
Büyük potansiyelimizi, iş 
gücümüzü, genç nüfusumuzu 
yani imkânlarımızı verimli bir 
şekilde kullandığımızda, nelerin 
ortaya çıkacağını tahayyül 
etmek bile güç. Bunu da ancak 
dürüst ve adil olarak; süreç değil 
sonuç odaklı ve performansa 
dayalı çalışarak yapabiliriz. 
Göreve gelmeden önce de 
söylediğim gibi, biz her zaman 
gönül belediyeciliğinden 
yana olduk. İnsanların 
gönüllerine hitap ettik, 
etmeye de devam ediyoruz. 
Onların gönlünü kazanacak 
şekilde çalışıyoruz. Hizmeti, 
negatif ayrımcılığa kaçmadan 
Kahramanmaraşlıların 
tamamına ulaştırıyoruz. 
Dezavantajlı kesim, öğrenciler, 
gençler, yaşlılar ve kadınlarımız 
söz konusu olduğundaysa, 
pozitif ayrımcılıktan yanayız.

Halen Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Politikalar Kurulu 

üyesisiniz, yakın geçmişte de 
TBB Genel Sekreterliği görevini 
yürüttünüz. Yerel yönetim 
ve belediyecilik alanlarındaki 
bu yoğun tecrübelerinizin 
Kahramanmaraş’ın 
önümüzdeki dönemdeki 
gelişim ve dönüşümüne 
nasıl katkılar sağlayacağını 
düşünüyorsunuz?

Edindiğim tecrübelerin 
faydasını, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yaptığım şu sıralarda 
çok görüyorum. Sözünü 
etmeye çalıştığım şey, sadece 
yöneticilik alanında edindiğim 
tecrübeler değil. Diğer il ve 
ilçe belediyelerimizin bugüne 
kadar yaptıkları etkinlikler, 
projeler, plan ve programlardan 
da haberdar oldum. Dolayısıyla 
önümde pratiğe dökülerek 
denenmiş, başarılı olunmuş 
veya olunmamış, sayısız 
projeyi görme fırsatım oldu. 
Neden başarısız olunduğu, 
bir projenin nasıl hazırlandığı, 
hangi aşamalardan geçtiği, bir 
proje hazırlanırken özellikle 
dikkat edilmesi gereken noktalar 
konusunda sosyolojik, stratejik, 
hukukî bilgi ve tecrübeler 
edinmiştim. İmkânlarımızı ve 
yapabileceklerimizi görmek 
açısından bunları önemsiyorum.

Şairleri ve yazarları ile 
Kahramanmaraş’ı bir kültür 
şehri olarak biliyoruz, 

şehrinizin bu güçlü kültürel 
potansiyelini canlandırmak 
adına ne gibi çalışmalarınız 
bulunmaktadır?

Kahramanmaraş seçkin 
edebiyatçıların şehri 
olmuş. Türk edebiyatında 
“Kahramanmaraş ekolü” diye 
isimlendirilen bir akım vardır. 
Osmanlı döneminde de Maraş, 
önemli şairlerin yurdu olmuştur. 
Sultanü’ş Şuara Sümbülzade 
Vehbi Efendi Maraşlıdır. 
Cumhuriyet döneminin 
Sultanü’ş Şuarası Necip Fazıl 
Kısakürek yine öyle. Yedi Güzel 
Adam olarak isimlendirilen 
Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, 
Alaeddin Özdenören, Akif İnan, 
Ali Kutlay Kahramanmaraş’ta 
bir araya gelmiş, dergi çıkarmış, 
sonrasındaysa her biri kendi 
alanında birer ekol olmuş 
şahsiyetlerdir. Abdurrahim 
Karakoç ve Bahaettin Karakoç 
kardeşleri unutmayalım. 
Derdiçok, Aşık Yener, Dostozan, 
Aşık Mahsuni Şerif gibi halk 
ozanlarını ayrıca… Sezai 
Karakoç Kahramanmaraş 
için “Çocuk yüreğimin ateş 
aldığı yerdir,” demiştir. Bu 
geniş, derin ve etkileyici 
potansiyeli, sayısı yirmiyi 
bulan kütüphanelerimiz, Yedi 
Güzel Adam Edebiyat Müzemiz 
ve kültür merkezlerimizde 
yaptığımız çeşitli etkinliklerle 
değerlendiriyor, halkın 
istifadesine açıyoruz. 
Öğrencilerin Yedi Güzel Adam 
Müzesine gelmesi, bir edebiyat 
dersinin müzemizde yapılması 
çok önemli. Altıncısını 2019’da 
yaptığımız Kitap ve Kültür 
Fuarı da aynı kaygının ve 
programın bir parçasıdır. 

Söyleşi, seminer, imza günleri 
ve konferanslar düzenliyoruz. 
Ayrıca anma programları, 
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sempozyumlar, paneller… İl ve 
ilçelerimizde çeşitli alanlarda 
kurslar açtık. Kurslarımızda yaş 
sınırı yok. Türk Halk Oyunları, 
Keman, Kağıt Rölyef, Tezhip, 
Kanun, Klarnet, Ney, Ritim, 
Ud, Makreme Çanta Yapma, 
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi 
ve Destekleme ve Yetiştirme 
kursları… Bu topraklara özgü, 
içinden büyük şair ve yazarların 
çıktığı Kahramanmaraş 
kültürünün yapısında bu 
alanların da önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Amacımız 
yeni Yedi Güzel Adamların, 
Necip Fazıl Kısaküreklerin, 
Karacaoğlanların yetişmesi, 
Türk edebiyatına 
kazandırılmasıdır.

Kahramanmaraş, kültürel 
olduğu kadar tarihsel olarak 
da çok köklü bir geçmişe 
sahip, onlarca medeniyete 
ev sahipliği yapmış 
kadim bir memleketimiz. 
Kahramanmaraş’ın tarihsel 
temellerinin gün yüzüne 
çıkarılması ve turistik 
potansiyelinin canlandırılması 
için Belediyenizin nasıl bir 
vizyonu bulunmaktadır?

Kahramanmaraş coğrafyasıyla, 
kültürel mirasıyla, sanayisiyle, 
geçmişe dönük el sanatları ve 
bunları yaşatmasıyla büyük bir 
şehrimiz. Maraş 7000 yıl geriye 
götürülebilecek bir tarihe sahip. 
Hititler, Asurlular, Romalılar, 
Selçuklular, Dulkadiroğlu 
Beyliği, Osmanlılar ve Türkiye 
Cumhuriyeti… Bizim hem tarihi 
bir mirasımız hem de kültürel 
bir mirasımız var. Buna 300 ile 
3000 arasında değişen rakım 
farkından dolayı oluşmuş, doğal 
mirası da ekleyelim. Bu büyük 
mirası ulusal ve uluslararası 
düzeyde ziyaretçilere açmamız 
gerekiyor. Mevcut ziyaretçi 
sayısını daha da artırmanın 

yollarına bakıyoruz. Bir kere 
merkez ilçelerimiz Onikişubat 
ve Dulkadiroğlu, sonra çevre 
ilçelerimiz, Afşin, Elbistan, 
Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, 
Göksun, Andırın ve Pazarcık 
var. Bunların hepsi birbirini 
destekleyen ve besleyen 
bir yapıdadır. Büyükşehir 
konseptiyle birlikte bu daha 
çok ortaya çıkan, görünür 
olan bir yapıdır. Mesela Kapalı 
Çarşı, Ulu Camii, Maraş Kalesi 
ve Germenicia… Birbiriyle 
bağlantılıdır. Bu birbiriyle 
bağlantılı tarihî dokuyu mutlaka 
ortaya çıkarmamız lazım. 
Ziyaretçi geldiğinde, bu doku 
kendilerine bir şey sunmalı. 
Bu bölgeyi kapsayan bütüncül 
kentsel bir tasarım yapıyoruz. 
Ancak bu şekilde Maraş’a bir 
farkındalık kazandırabiliriz 
diye düşünüyorum. Diğer 
ilçelerimizde de, Eshabı Kehf 
Külliyesi, Elbistan Ulu Camii, 
Meryemçil Kalesi, Ekinözü 
İçmesi, Ilıca Kaplıcaları, 
Döngel Mağaraları, Başkonuş 
Yaylası tarihî ve kültürel 

miraslarımız arasında. Merkezde 
yapılan projeye bunlar da 
dahil edilebilir. Bu şekilde 
Kahramanmaraş’a özel bir 
turizm haritası ortaya çıkar.

Kahramanmaraş için nasıl bir 
gelecek öngörüsüne sahipsiniz? 
5 yıl sonra Kahramanmaraş’ta 
neleri gerçekleştirmiş olmak 
istiyorsunuz? Nasıl bir 
Kahramanmaraş hayaliniz var?

Yukarıda sözünü ettiğim, 
şehrimizin tarihi kimliğini ortaya 
çıkaracak önemli projemizde 
süreci başlattık. Kalıcı işler 
yapmak peşindeyiz. Bütüncül 
plan dediğimizse, birbiriyle 
uyumlu, birbirini tamamlayan, 
birinin diğerine göre yama gibi 
durmadığı, Kahramanmaraş 
denilince ziyaretçinin 
gözünde canlanacak, büyük 
fotoğraftır. Öncelikle tarihî 
ve kültürel yapımızın ortaya 
çıkarılması… Bununla birlikte 
bu yapının, doğal mirasımızla 
desteklenmesi… Benim 
Kahramanmaraş hayalim, 

Röportaj
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böyle bir çalışmanın neticesinde 
ortaya çıkacak, insanların 
yaşamaktan mutluluk duyduğu, 
huzur bulduğu, yatırımcının 
gönül rahatlığıyla çalıştığı bir 
Kahramanmaraş’la ilgili.

Projelerimizin tamamını 
burada anlatmak mümkün 
değil. Bazılarından kısaca 
söz etmem gerekirse; başta 
ilçe belediye başkanlarımız, 
meclis üyelerimiz ve 
komisyon üyelerimizle üst 
düzey bir koordinasyon 
içerisinde çalıştığımızı 
belirtmeliyim. Stratejik 
Planımızı öncelik sıramıza 
göre hazırlıyoruz. Şehrin 
aktörleri ve hemşerilerimizle 
önceliklerimizi belirliyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıllık sürece 
göre planlamamızı bu şekilde 
yaptık. En önemli konulardan 
biri Bakanlığımızla birlikte yeni 
yılın ilk çeyreğinde Yusuflar 
Mahallesi Tekke’nin kentsel 
dönüşümünü başlatmak 
olacaktır. Gayberli’de riskli 
bir alan var. Bu bölge için ilk 
etapta 300 konut inşa edilecek 
ve bölgedeki hemşerilerimizin 
taşınması sağlanacak. Kılavuzlu 
Millet Bahçesi projemizi 1 
milyon metrekare alan içerisinde 
hayata geçireceğiz. Sadece 
Kılavuzlu’ya değil Göksun, 
Pazarcık, Çağlayancerit ve 
Andırın ilçelerimizde de millet 
konağı ve Millet Bahçesi yapımı 
için proje çalışmalarını başlattık. 
Ekinözü’nde konaklama imkânı 
da sunacak, Ekinözü Sağlık 
Turizm Merkezi’nin temelini 
attık. Elbistan Pınarbaşı özel 
çevre koruma alanı ilan edilecek 
ve bölge Millet Bahçesi olacak. 
Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak 
ve Göksun’u kapsayan 100 
milyonluk Katı Atık Bertaraf 
Tesisi Projesi’ni de uygulamaya 
koyduk. Önsen’de köprü 
inşa edeceğiz. Bu köprü 22 

kilometrelik yolu 10 kilometreye 
indirecek. Yine bütüncül 
çalışmalarımızın bir parçası 
olarak şehrimizin Ulaşım Master 
Planı’nı hazırlıyoruz. Çok önem 
verdiğim bir diğer projeyse, 
sanayi bölgemizde olmasından 
dolayı Aksu Çayı ve çevresinde 
görülen kirliliğin önüne 
geçmektir.

12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılını 
kutlayacak, şehitlerimizi 
rahmetle anacağız. Bu 
seneki kurtuluş programı 
Cumhurbaşkanlığımız 
himayelerinde gerçekleşecek 
ve hepimizin gözü orada olacak. 
Büyükşehir Belediyenizin 
hazırlıkları ne durumda?

100. yıl etkinliklerini Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Himayelerinde yapacak 
olmamız da ayrı bir onur 
vesilesi. 12 Şubat Kurtuluş 
Bayramı bizim gurur 
vesikamızdır. Bu vesileyle 
yerel aidiyeti pekiştirecek, 
ülke genelinde ve uluslararası 
zeminlerde şehrimizin kimliğini 
daha etkili vurgulayacak 
etkinlikler planladık. Bu 
kapsamda yüzden fazla 
tanıtıcı, eğitici ve kültür sanat 
faaliyetleri gerçekleştireceğiz. 
İnsan şehre, şehir de insana 
kimlik kazandırır. Bize kimlik 

kazandıran milli mücadele 
kahramanlarımızı dünyanın da 
iyi bilmesi lazım. Şehrimizin 
bağımsızlık mücadelesinin iyi 
bilinmesi lazım. Bağımsızlık 
ruhu her insanda her şehirde 
olmaz. Bu sebeple içlerindeki 
bağımsızlık tutkularıyla Sütçü 
İmam’ı, Arslanbey’i, Çakmakçı 
Sait’i ve nice kahramanlarımızı, 
Ömer Muhtar’dan; Senem 
Ayşe’yi, Rosa Parks’tan ayrı 
tutmamak lazım. Bizim milli 
mücadele kahramanlarımızın 
her birine evrensel ölçekte 
bakmakta yarar olduğunu 
düşünüyorum.

Milli Mücadele yıllarında 
sadece Maraş’ta değil, 
Çanakkale’de, Yemen’de, 
Kafkas cephesinde binlerce 
şehit verdik. Binlerce de 
gazimiz oldu. Aslında bu 

mücadele devam ediyor ve biz 
hala şehit veriyor, gazi oluyoruz. 
Hemşehrilerimize, ülkemize 
ve bütün dünyaya bunu iyi 
anlatmamız lazım. Her bir 
çocuğumuzun, gencimizin ve 
yaşlımızın bunu iyi bilmesi ve 
idrak etmesi gerekiyor. 

Bizler de Kahramanmaraş’ta 
100. yıl etkinliklerini bir 
bütün olarak planladık 
ve içeriklerimizi ona göre 
hazırladık. Her ilçemizde 
konferanslar verecek, interaktif 
tiyatro etkinlikleri yapacağız. 
Sempozyumlar düzenleyecek ve 
Kahramanmaraş’ımızın tarihi, 
kültürel ve sanatsal değerlerini 
gösteren sergiler yapacağız. 
Etkinlik tırını çocuklarımızla 
buluşturacağız. Faaliyetlerimizi 
basın yayın ve sosyal medya 
ortamlarında paylaşarak 
bütün dünyaya duyurmak 
istiyoruz. Bütün bu etkinlikler 
Kahramanmaraş’ımızın 
daha yakından tanınmasını 
sağlayacak diye düşünüyorum.
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Kahramanmaraş’ta Tarih, 
Kültür ve Doğa Güzellikleri

Ahır Dağı’nın güney kısmı 
eteklerinde yer alan Kahraman-
maraş, 7 bin yıllık bir tarihe sa-
hiptir. Şehir Hititler, Asurlular, 
Medler, Selefkoflar, Romalılar, 
Bizanslılar, Müslüman Araplar, 
Selçuklular, Dulkadiroğulları, 
Osmanlılar gibi birçok mede-
niyete ev sahipliği yapmıştır. 
Şehrin, bölgede sık sık sıtma va-
kıasının görülmesinden dolayı 
“titreme yeri” anlamında Maraş 
diye isimlendirildiği, tarihi 
kaynaklara dayanmayan bir 
rivayettir. Bu ad 7 Şubat 1973’te, 

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si tarafından Millî Mücadele 
dönemindeki üstün direnişin-
den dolayı “kahraman” unvanı 
verilerek “Kahramanmaraş” 
şekline dönüştürüldü.

I. Dünya Savaşı sonrası, 
Mondros Mütarekesi’nin ardın-
dan İngilizler 22 Şubat 1919’da 
şehri işgal ettiler. İngiltere ile 
Fransa arasında yapılan ant-
laşma neticesinde Maraş ve 
çevresi Fransa’ya devredilince 
29 Ekim 1919’da Fransızlar 
Maraş’a girdiler. Fransız ordusu 

içinde Ermeniler’den teşkil edil-
miş birliklerin olması, kaledeki 
Türk bayrağının indirilmesi, 
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan 
kadınları Fransız askerlerinin 
tâciz etmesi halkın tepkisine 
yol açtı. İşte Maraş direnişi de 
bu olay sırasında Sütçü Hacı 
İmam’ın işgalci askerlerden 
birini öldürmesi üzerine başlar. 
Şehirdeki direnişi örgütlemek 
amacıyla 29 Kasım 1919’da Ma-
raş Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti 
kurulur ve Hey’et-i Temsîliyye 
başkanı Mustafa Kemal ile 

Gündem
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iletişime geçilir. Şehirde çatış-
malar yoğunlaşınca ilçelerde 
oluşturulan birlikler de Maraş’a 
girer. 22 gün süren çatışmalar 
neticesinde Fransızlar 11 Şubat 
1920’de şehri boşaltmak zorun-
da kalırlar.

Türk Kurtuluş Savaşı sonra-
sında Maraş’a bir yazı gönderi-
lerek, Milli Mücadele’ye katı-
lanların listesi istenir. Şehrin 
ileri gelen yöneticileri toplanır, 
bir durum tespiti yapar. So-
nunda Ankara’ya “Maraş’ta 
Milli Mücadele’ye katılmayan 
tek fert bile yoktur.” cevabı 
verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 
1925 yılında toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, İstiklal 
Madalyası’nın Maraş’ta fertlere 
değil, şehir halkına verilmesini 
kararlaştırır.

Edebiyatın Şehri - 
Şiirin Başkenti 

Kahramanmaraş denilince 
şair ve yazarların; şair ve yazar 
denince Kahramanmaraş’ın 
akla gelmesi artık kabul gör-
müş bir kanıdır. Maraş’ta ozan/
âşık/halk edebiyatı geleneği 16. 

yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın 
başlarında yaşamış Karaca-
oğlan’a dayanır. 20. yüzyılın 
başında adından en çok söz etti-
ren âşıklardan biri, asıl adı Lütfi 
olan Derdiçok’tur. Abdurrahim 
Karakoç, Âşık Mahzunî Şerif, 
Hayati Vasfi Taşyürek (Dosto-
zan), Hilmi Şahballı, Âşık Yener, 
Ahmet Çıtak… Kahramanmaraş 
kültür coğrafyasının yetiştirdiği 
Cumhuriyet Dönemi halk şair-
lerinden bazılarıdır. Kahraman-
maraşlı divan şairleri içerisinde 
eserleri ve şairlik kudretleriyle 
ön plana çıkanları; Sünbülzâde 
Vehbî, Halîlî-i Mar’aşî, Ahmed 
Kuddûsî, Mehmed Şem’î Efen-
di, Hamamcızâde Hâfız Halîl 
Efendi ve Gaffâr Baba’dır. 

Kahramanmaraş’ın edebiyat 
damarı modern bir usta-çırak 

geleneği ile beslenmektedir. 
Bu gelenek içinde usta ağabey-
ler ve çırak kardeşler vardır. 
Cumhuriyet döneminin en usta 
ağabeyi şüphesiz Kahraman-
maraş’ın köklü ailelerinden 
birine mensup olan Necip Fazıl 
Kısakürek’tir. Necip Fazıl mek-
tebinden yetişen Nuri Pakdil 
Edebiyat Dergisini; Rasim 
Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Er-
dem Bayazıt, Alaeddin Özdenö-
ren, Akif İnan ve Hasan Seyit-
hanoğlu Mavera dergisini ve 
Bahattin Karakoç da Dolu nay 
dergisini çıkardılar. Onlar bu 
dergilerle şair ve yazar aday-
larına kendilerini ispatlama 
imkânı verirken genç ediplere 
ağabeylik ve rehberlik yaparak 
ye tişmelerine önemli katkılar 
sağ ladılar. Ali Akbaş, Arif Eren, 
Ömer Erinç, Hasan Ejderha, 
Mehmet Narlı, Mustafa Aydo-
ğan, Mustafa Okumuş, Osman 
Sarı, Şevket Yücel, Bünyamin 
K., Yalçın Yücel… yeni Türk şiiri 
sahasındaki Kahramanmaraşlı 
şairlerden bazılarıdır. Öykü 
ve roman yazarı, denemeci, 
eleştirmen ve çevirmen Tahsin 
Yücel’in yanı sıra edebî türlerde 
eser veren Kahramanmaraşlı 
yazarlar arasında Vehbi Vak-
kasoğlu, İsmail Kıllıoğlu, Kadir 
Tanır, Kamil Aydoğan, Şevket 
Bulut, Mehmet Işık ilk akla 
gelen yazarlardır.

Kahramanmaraş’ın Tarihî 
Mekânları

Coğrafi konumu nedeniyle 
Antikçağ’dan bu güne kadar 

ticaret yollarının Maraş’tan 
geçtiği görülür. Dulkadiroğ-
lu döneminde inşa ettirilen 
yapılarla Maraş’ın klasik şehir 
formu belirlenmiştir.

Kahramanmaraş Kalesi; 
Kahramanmaraş kent merke-
zindeki yığma tepenin üstün-
dedir.  

Ocak ___ Türkiye Bülteni ___ 55



Gündem

Kale’yi Gurgum Krallığı, Geç 
Hititler, Asurlular, Makedon-
yalılar, Romalılar, Bizanslılar, 
Müslüman Araplar, Selçuklular 
ve Osmanlılar kullanmıştır. 
Kale’nin yeni bakım ve onarım 
çalışmaları, çevre düzenlemesi 

2019 yılında yapılmıştır. Mer-
kez Ulu Camii; Dulkadiroğlu 
Süleyman Bey tarafından inşa 
ettirilmiştir. Taç kapı üstündeki 
yazıttan Süleyman Bey’in oğlu 
Alâüddevle’nin tamir ettirdiği 
(1496) anlaşılmaktadır. Ulu 

Camii değişik tarihlerde ona-
rım görmekle birlikte en son 
2007 yılında orijinalliğine sadık 
kalınarak elden geçirilmiş ve 
onarılmıştır. Katip Han – Don-
durma Müzesi; Ulu Camiin gü-
neyindedir. 2019’da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Don-
durma Müzesi olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Kapalı Çarşı 
(Suk-i Maraş); 15. yüzyıla ait bir 
yapı… Türkiye’deki beş üstü ka-
palı çarşıdan biridir. Bedesten, 
Taş Han, Kuyumcular Çarşısı, 
Demirciler Çarşısı, Ayakkabıcı-
lar Çarşısı ve Bakırcılar Çarşısı 
arasında yer alan önemli bir 
ticaret merkezidir. Yedi Güzel 
Adam Edebiyat Müzesi; 1882-
1933 yılları arasında Amerikan 
Kız Koleji olarak kullanılır. 
2015’e kadar Maraş Lisesi, 
Ticaret Meslek Lisesi, Halk 
Eğitim Merkezi, Turizm Otel-
cilik Okulu olarak hizmet verir. 
2017’de restorasyonu biter. 
2019’da ise, Yedi Güzel Adam ve 
Kahramanmaraşlı edebiyatçılar 
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merkezinde oluşturulmuş bir 
edebiyat tarihi müzesi olarak 
ziyarete açılmıştır. Kahraman-
maraş Arkeoloji Müzesi; ilk ola-
rak Taş Medrese’de açılmıştır, 
1975 yılında Azerbaycan Bul-
varı üzerindeki yeni binasına 
taşınmıştır. Müzede Arkeoloji 
Salonu, Taş Eserler Salonu ve 
Etnografya Salonu bulunmak-
tadır. Germanicia Ören Yeri; 
ismini M.S. 2. yüzyılda Maraş’ı 
ele geçiren komutan Gaius Ca-
esar Germenicus’dan almıştır. 
Germenicia, Antik Roma kent-
lerinden biriydi. Bağlarbaşı ve 
Dulkadiroğlu mahallelerinden 
arkeolojik kazılar sonucu ortaya 
çıkartılan mozaiklerin bir kısmı 
ziyarete açılmıştır. Eshab-ı Kehf 
Külliyesi; Afşin ilçesinin 7 km. 
kuzeybatısında yer almaktadır. 
Külliye Antik Çağ’dan beri kut-
sal sayılan Eshab-ı Kehf adıyla 
bilinen mağaranın çevresine 
yapılmıştır. Eshab-ı Kehf Bizans 
Devrinde olduğu gibi Selçuk-
lular’ın fethinden günümüze 
kadar da Hristiyanlar ve Müs-
lümanlar tarafından kutsal bir 
mekan kabul edilerek önemli 
bir ziyaret yeri olmuştur. El-
bistan Ulu Camii; bir 16. yüzyıl 
Osmanlı eseridir. “Hünkâr 
Mahfili” bulunmaktadır. Bu 
mahfil, Anadolu’daki en eski ve 
orijinal mahfil olması bakımın-
dan önemlidir. Abdulhamithan 
Camii; Türkiye’nin en büyük 
camilerinden biridir. İnşasına 
1993 yılında başlanılan Abdül-
hamit Han Camii için nakkaşlar 
en özverili kalemlerini, çini 
ustaları en güzel detaylarını, taş 
ustaları ve daha birçok sanat-
kâr en mükemmel sanatlarını 
konuşturmuşlardır.
Kahramanmaraş’ın Doğal 
Mirası

Kahramanmaraş-Andırın yolu 
üzerinde yer alan Başkonuş 
Yaylası, zengin bitki örtüsüne 
sahip doğal bir park alanıdır. 
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Mesire alanı içerisinde lokan-
ta, bungalov evler, cami, fırın 
ve idari bina bulunmaktadır. 
Kahramanmaraş’ın kuzey batı-
sında Elbistan ilçesinin 30 km. 
güneybatısında bulunan Berit 
Dağı’nın en yüksek doruğu 
3.014 metredir. Toros kıvrım 
dağlarının bir parçası olan 
Berit Dağı’nın yapısı Paleozoik 
yaşlı katmanlardan oluşmuştur. 
Berit Dağı eteklerindeki Ilıca 
Mahallesi’ndeki Zeytun Kap-
lıcası’nda kükürt, petrol artığı 
ve az miktarda yağ karışımı ile 
meydana gelen şifalı suyun; 
romatizma hastalıklarına, 
kırık çıkıklara ve kadın hasta-
lıklarına olumlu etkisi vardır. 
Ekinözü İçmesi; kapasitesi ve 
kaynak nitelikleri bakımından 
ülkemizin önemli; cilt, mide 
ve böbrek hastalıklarına iyi 
gelen içme suyu kaynakların-
dan biridir. Elbistan Pınarbaşı; 
Ceyhan Nehri’nin ana kaynağı-
nı oluşturan Pınarbaşı, sadece 
piknik yapmak için değil su 
sporları için de dikkat çekicidir. 
Yedikuyular Kayak Merkezi; 
Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular 

mevkiinde bulunur ve kent 
merkezine sadece 15 dakika 
mesafededir. Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hizmete açılan, 2 bin 

300 rakımlı Yedikuyular Kayak 
Merkezi amatör ve profesyonel 
olarak kayak yapmak isteyenler 
için eşsiz bir mekân… 

Geleneksel El Sanatları
Ağaç Oyma Sanatı; Ceviz, 

kavak, gürgen gibi ağaçlar 
üzerine iskarpela denilen 
bir alet ile çeşitli şablonları 
çıkarılarak ve desenleri kabar-
tılarak yapılır. Dokumacılık; 
temelde göçebe kültürüne 
dayanır. Dokumacılıkta ipler 
kök ve toprak boyaları ile 
boyanır. Abacılık; 2000 yıllık 
bir geçmişi olan “Maraş Abası” 
kendisine has bir teknikle 
dokunmaktadır. Maraş abası 
yağmur geçirmeyen özelliği ile 
çete kıyafetlerinin baş tacıdır. 
Yemenicilik; eski zamanların 
gözde mesleklerinden biri 
olan yemenicilik, Selçuklular-
dan Osmanlılara kadar uzanan 
tarihi bir geçmişe dayanır. 
Yemenide kullanılan tüm mal-
zemeler tamamen doğal olup 
elle imal edilmektedir. Bakır-
cılık; Kahramanmaraş’ın en 
eski el sanatlarından biridir. 
Üretilen büyük kazanlar, le-
ğen, tencere, sini, sahan, bak-
raç, aşurelik, tas Türkiye’nin 
hemen hemen her yerine ihraç 
edilmektedir. Kuyumculuk; 
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Türkiye’de altın işçiliğinin %12,5’i 
Kahramanmaraş’ta yapılmak-
tadır. Dulkadiroğlu Beyliği 
zamanından günümüze kadar 
yapılagelen “Maraş Burması” 
Türkiye’de haklı bir üne sahiptir. 
Sim-Sırma; Kahramanmaraş’ın 
adını gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında şöhrete ulaştırmıştır. 

Kadın kadife elbiseleri, kadife 
yastık ve yatak örtüleri üzerine 
yapılan el işçiliği olarak bilinir. 
Bıçakçılık; Demirciler Çarşısı ve 
Hartlap Mahallesinde eğri bağ, 
maskot, cep, meyve ve kasap 
bıçağı gibi bıçak çeşitleri üretil-
mektedir.

Kahramanmaraş’ın Eşsiz 
Tatları

Ahır Dağı eteklerindeki ya-
bani orkidelerin köklerinden 
elde edilen salep, kaliteli şeker 
ve keçi sütü Maraş’ın dondur-
ma ustalarıyla buluştuğunda, 
meşhur ve eşsiz bir lezzete 
dönüşmektedir. Maraş dondur-
ması halen dünyanın dört bir 
köşesine ihraç edilmektedir. 
Maraş biberi rengi, aroması ve 
acılık oranı ile dünyanın en 
kaliteli ve aranan biberlerin-
dendir. Kahramanmaraş’a özgü 
yöresel diğer lezzetler arasında 
Andırın Tirşiği, paça çorbası, 
Maraş Tarhanası, Maraş Çöreği, 
Çağlayancerit Cevizi, kabarcık 
üzümü, Maraş Sumak Ekşisi 
Akıtı, samsa, pekmez sucuğu 
da yer alır. 
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“Kendine Ait Kültür ve Sanat 
Üretimi, Birikimi, Politikası 
Olmayan Toplumlar Bu 
Bakımdan Güçlü Toplumların 
Gizli veya Açık Hegemonyası 
Altında Ezilmeye Mahkumdur”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen “Cumhur-
başkanlığı Kültür Sanat Büyük 
Ödülleri Töreni”nde katılımcı-
lara hitap etti.

Ödül kazanan isimlerin Kül-
tür ve Sanat Politikaları Kurulu 
tarafından belirlendiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ödül almaya hak kazanan 
kültür sanat insanlarını tebrik 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ödüllerin 1979 yılından bu 
yana takdim edildiğini anımsa-
tarak, “Necip Fazıl Kısakürek, 
Sedat Hakkı Eldem, Süheyl 
Ünver, Fazıl Hüsnü Dağlarca, 
Yaşar Kemal, Çelik Gülersoy, 
Metin Erksan, Halil İnalcık, 
Sezai Karakoç, Metin Sözen, 
Niyazi Sayın ve burada saya-
madığım daha pek çok değerli 
kültür sanat erbabımız bu 
ödüle layık görülmüştür.” diye 
konuştu. 

Mazhar Fuat Özkan üçlü-
sünün 1970’li yıllardan beri 
milletin ortak hislerine ter-
cüman olmayı başardığını ve 
Türkiye’nin bütün renklerini 

bir paydada buluşturabilen 
eserleri ile gönüllerde taht 
kurduğunu anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Türk pop 
müziğinde kültürel kimliğimizi 
40 yılı aşkın süredir başarıyla 
temsil ediyorlar. Müzik ödülü-
nüzü bu yıl ‘Güllerin İçinden’, 
‘Buselik Makamına’ ‘Ele Güne 
Karşı’ gibi onlarca ölümsüz 
eserle içimizi ısıtan Mazhar 
Alanson, Fuat Güner, Özkan 

Uğur beyefendilere takdim 
ediyoruz.” diye konuştu. 

Ahmet Yaşar Ocak’ın İslam 
kültürü ve düşüncesi üzerine 
önemli eserler kaleme alan bir 
hoca olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Kendisi sosyal tarihimizde 
mühim bir yeri olan tasavvuf 
erbabını ilmi bir perspektifle 
inceleyen akademik çalışma-
lara imza atmıştır. Hocamız 
‘Osmanlı Toplumunda Zındık-
lar ve Mülhidler’, ‘Ortaçağlar 
Anadolu’sunda İslam’ın Ayak 
İzleri Selçuklu Dönemi’, ‘Yeni-
çağlar Anadolu’sunda İslam’ın 
Ayak İzleri Osmanlı Dönemi’ 
gibi pek çok eseri ile tarihe yeni 
bir bakış açısı kazandırdı. Sos-
yal bilimler alanındaki ödülü-
müzü Sayın Ahmet Yaşar Ocak 
hocamıza veriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
yılki Vefa Ödülü’nü ise Osmanlı 
coğrafyasında yer alan toplum-
ların Türkiye ile gönül birliği 
sağlaması için üstün gayret sarf 
eden merhum Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun’a verdiklerini 
dile getirdi.  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çalışma arkadaşımız merhum 
Haluk Dursun hocamız coğ-
rafyanın genişliği ile gönlün, 
muhabbetin ve ufkun genişliği 
arasında doğrudan bir ilişki 
olduğunu söylüyor. Bunun için 
gençlere hep meraklı olmayı, 
duyarsızlıktan, ilgisizlikten, 
heyecansızlıktan kaçınmayı, 
Allah’a şükrü ve insanlara te-
şekkürü asla ihmal etmemeyi 
tavsiye etmiştir. Bu vesileyle 
kendisini bir kez daha rahmet-
le yad ediyorum.” diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ülkemizin ve milletimizin 
maziden atiye uzanan büyük 
yolculuğuna kendi alanların-
da yaptıkları katkılar için bu 
değerli kültür sanat erbabımı-
za şükranlarımı sunuyorum. 
Kültür ve sanatın tıpkı toprak, 
tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın 

alametifarikalarından biri 
olduğunu her fırsatta tekrar-
lıyoruz. Kendine ait kültür ve 
sanat üretimi, birikimi, poli-
tikası olmayan toplumlar bu 
bakımdan güçlü toplumların 
gizli veya açık hegemonyası 
altında ezilmeye mahkumdur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bir İngiliz siyaset adamına 
“İngiltere sömürgelerini kaybe-
derse yıkılır mı?” diye soruldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şöyle konuştu:
“Muhatap, ‘güçlü bir do-

nanmaya sahibiz. Yeniden 
elde ederiz’ der. Karşıdaki ‘ya 
donanmayı kaybederseniz’ 
diye sorar. İngiliz siyasetçi, 
‘yeniden inşa ederiz’ der. Son 
olarak kendisine ‘peki Shakes-
peare’i kaybederseniz ne olur?’ 
diye sorar. Cevap çok önemli-
dir, ‘işte o zaman İngiltere yok 
olur’ der.” 

Aynı diyalogun Almanya 
için Goethe, Rusya için Dosto-
yevski, Fransa için Balzac gibi 
isimlerle tekrarlanabileceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ülkelerin ve toplum-
ların geleceğe güvenle baka-
bilmelerini sağlayan maddi 
güçlerinden ziyade medeniyet 
birikimlerinin gücü olduğunu 
vurguladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Yusuf Has Hacip’in 
“Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle 

Gündem

“Biz siyaseti, aynı 
zamanda bir sanat olarak 
görüyoruz. Çünkü bize 
göre gönülle üretilen, 
sabırla üretilen her şey 
sanattır.”
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tutarsınız” sözleriyle, bu gerçe-
ği hatırlattığına işaret etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Bağdat, Şam, Halep 
gibi coğrafyaların, kadim me-
deniyet merkezlerinin yerle bir 
edilirken, Paris’te, Londra’da, 
Roma’da, Berlin’de oturanların 
ses çıkarmadığını vurguladı. 

Birinci ve İkinci Körfez Sava-
şı’nda Irak’ın tarihi ve kültürel 
mirası ya yağmalandığını ya 
da tahrip edildiğini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
benzer vandallıkların Afga-
nistan’da da sergilendiğini, 
bunların hepsinin, hatta çoğu-
nun kendi medeniyetlerinin, 
kültürlerinin eserleri olduğunu 
belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’de benzer bir vahşetin 
yaşandığına işaret ederek, 
sadece insanların değil, binler-
ce yıllık bir tarih ve kültürün 

de yok edilmeye çalışıldığının 
altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sanatın marifet olduğunu, ma-
rifetin de iltifata tabi olduğunu 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sanatçı eseriyle bizi ödül-
lendirmiştir. Bize düşen de ona 
iltifat etmektir, takdir etmektir, 
teşekkür etmektir. Münevver-
lerimiz, sanatçılarımız, yazar-
larımız, şairlerimiz her türlü 
iltifatı fazlasıyla hak ediyor. 
Kültür ve sanat hayatımıza çok 
önemli katkılarda bulunan, öz-
gün eserleri veya hizmetleriyle 
öne çıkan değerlerimiz için ne 
yapsak azdır. Kültüre, sanata, 
edebiyata yapılan yatırım, gele-
ceğe yapılan yatırım demektir. 
Biz de bu anlayışla büyüyen, 
gelişen Türkiye’nin büyük iddi-
alarına ve ideallerine yakışır bir 
kültür sanat ikliminin tesisine 
katkıda bulunabilmek için 

çalışıyoruz. Sanat ile siyaset, 
ne yazık ki her zaman bir araya 
gelemeyen, iki ayrı uçta alanlar 
olarak görülür. Halbuki biz si-
yaseti, aynı zamanda bir sanat 
olarak görüyoruz. Çünkü bize 
göre gönülle üretilen, sabırla 
üretilen her şey sanattır.

Sanat, tutkunun, aşkın, 
sevdanın, adanmışlığın, sabır 
ve estetik imbiğinden süzül-
mesidir. İnsanlara hizmet için 
yüreğini ortaya koymuş, öm-
rünü adamış, aşkla ve sevdayla 
çalışmış herkesin, ortaya bir 
sanat eseri koyduğuna, sanatçı 
ruhunu teneffüs ettiğine inanı-
yorum. Tabii asıl olan yapılan 
işin en iyisini ortaya koyabil-
mektir. Gençlerimize tavsiye-
miz, her biri kendi alanlarının 
üstadları olan kültür ve sanat 
insanlarımızı örnek alarak, yeni 
değerler, yeni eserler üretme-
nin peşinde koşmalarıdır.”
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Gündem
 

“Nene Hatun’dan Nezahat 
Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan Kara 
Fatma’ya Kadar Nice Kadın 
Kahramanımızın Mücadelesi 
Sayesinde İstiklalimizi Kurtardık”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, ATO 
Congresium’da düzenlenen 
“Uluslararası Yerel Yönetim-
lerde 6. Kadın Şurası”nda 
katılımcılara hitap etti. 

AK Parti’nin 5 milyon 
üyesiyle dünyanın en büyük 
kadın teşkilatlarından biri 
olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türk ka-
dınlarının 1934’te seçme ve 
seçilme hakkını kazanmasına 

rağmen bu konudaki asıl 
büyük atılımı son 17 yılda 
gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
31 Mart yerel seçimlerinde 
belediye meclis üyelikle-
rinde kadınlara en az üçte 
bir oranında yer verilmesini 
istediklerini, ancak bu orana 
ulaşılamamışsa da eskisin-
den çok daha fazla kadının 
belediye meclislerinde so-
rumluluk üstlendiğini ifade 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şunları söyledi:

“Bundan sonraki seçim-
lerde, kadınlarımızın daha 
yüksek oranlarla hem aday 
listelerinde hem de belediye 
meclislerinde yer bulabil-
mesi için çalışacağız. Şura 
oturumlarında ülkemizden 
ve dünyanın farklı yerle-
rinden kadınların yerel 

yönetimlerdeki temsili, şehir 
sorunlarına bakışı, projeleri 
ve çözüm yolları gibi konular 
ele alınacak. Böylece benzer 
görevlere talip olacak kadın-
larla hem tecrübe paylaşımı 
yapılmış hem de başarı ör-
nekleri gösterilmiş oluyor.”

AK Parti 7’nci Büyük Kong-
resi sürecinde belde, ilçe, il 
teşkilatları ve genel merkez 
yönetiminde yer almak için 
verecekleri mücadelede tüm 
kadınların yanında olacağını 
özellikle belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Siz iste-
yeceksiniz, çalışacaksınız, 
mücadele edeceksiniz, biz de 
destek vereceğiz ve inşallah 
istediğimiz sonuca ulaşa-
cağız. Hayatın her alanında 
başarılı olan kadınlarımızın 
siyasette de hedeflediğimiz 
yere geleceklerine yürekten 
inanıyorum.” dedi.

“Hayatın her 
alanında başarılı olan 
kadınlarımızın siyasette 
de hedeflediğimiz yere 
geleceklerine yürekten 
inanıyorum.”
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Gündem

AK Parti’nin başarısındaki 
sırlarından birinin, belki de 
en önemlisinin kadınlara 
ulaşmayı ve onların gönlü-
ne girebilmeyi başar ması 
olduğuna dikkat çeken 
Cumhurbaş kanı Erdoğan, 
“Bu neticeye yılın 365 günü 
ev ev dolaşan, her kadı-
nımıza ulaşmak için çaba 
gösteren, onların dertleriyle 
hüzünlenip, sevinçleriyle 
mutlu olan dava arkadaşla-
rımızın çabalarıyla ulaştık. 
Birileri yıllarca kadının 
ismini, sıkıntısını, beklenti-
sini istismar ederek, ken-
dine siyasi rant sağlamanın 
peşine düşerken biz her me-
selelerinde onların yanında 
yer aldık. Çünkü bize göre 
kadını dışlayan bir toplum, 
gücünün ve potansiyelinin 
yarısından vazgeçmiş de-
mektir.” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Nene Hatun’dan Nezahat 
Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan 
Kara Fatma’ya kadar kadın 
kahramanların mücadelesi 
sayesinde istiklalin kurta-
rıldığını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Terör örgütü tarafından 
haince katledilen Aybüke 
öğretmen ve daha yeni def-
nettiğimiz Esma astsubay; 
sınırlarımız içinde ve dışın-
da alçakça katledilen yüz-
lerce kadın, bu mücadelenin 
günümüzdeki bayraktarla-
rıdır. Esma astsubayımızla 
ilgili komutanlarımız ve 
İçişleri Bakanımın şu tes-
pitleri çok ilginçti. Özellikle 
bomba imha olaylarında bir 
kadın olarak onun kadar 

cesur, onun kadar maharetli 
olan hemen hemen yok gi-
biydi. Nitekim bomba imha 
olayını yaparken şehit oldu. 
Rabbim makamını cennet 
eylesin. Şehitlerimiz için 
söyleyeceğimiz pek bir şey 
yok onlar, Peygamber Efen-
dimizin komşuları, onların 
makamı çok yüce. Onlar 
gerek sizlere gerekse bizlere 
birer örnek, onlar birer reh-
ber, kılavuz.”

Kadına yönelik şiddet 

“Terör örgütü 
tarafından haince 
katledilen Aybüke 
öğretmen ve daha yeni 
defnettiğimiz Esma 
astsubay sınırlarımız 
içinde ve dışında alçakça 
katledilen yüzlerce 
kadın bu mücadelenin 
günümüzdeki 
bayraktarlarıdır.”
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başta olmak üzere, mücade-
leye devam etmeleri gereken 
sorunların bulunduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Ancak istisnai bir-
takım olayları büyüterek bu 
güzel fotoğrafı gölgelemeye 
çalışanlara izin veremeyiz. 
Kadın meselesinin her şey-
den önce bir insan meselesi 
olduğunu kabul ettiğimizde 

pek çok şey yerli yerine 
oturacaktır. Kardeşlerim, 
yaratılmışların en şereflisi 
olan insana bu kutlu sıfatına 
uygun şekilde muamele edil-
diğinde dünya hepimiz için 
çok daha güzel hale gele-
cektir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kadın insan içinde ayrıca 
istisna bir makamı olan var-
lıktır, nedir? Annedir, anne.” 
dedi.

Kadının konuşulduğu 
yerde aileden söz edilmeme-
sinin mümkün olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kadının ailenin 
direği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şayet kadının Allah vergisi 
o kucaklayıcılığı, kolaycılığı, 
şefkati, merhameti, dirayeti 

olmasa aile kurumunun 
ayakta kalabilmesi mümkün 
değildir. Bu yaklaşımın kadı-
na çok büyük bir sorumluluk 
yüklediğinin elbette farkın-
dayız. Ama kadınlar bu yükü 
kaldırabilecek donanıma ve 
azme sahiptir.” diye konuş-
tu.

Belediye başkanlığı, bele-
diye meclis üyeliği, il genel 
meclis üyeliği ve muhtarlık 
gibi görevlerde kadınlar ne 
kadar etkin olursa sorunla-
rın çözümünün de o derece 
kolaylaşacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
siyasetin ve çalışma ha-
yatının diğer alanları gibi 
yerel yönetimlerde de kadın 
elinin ve zarafetinin değdiği 
her konuda çok daha güzel 
hizmetler ortaya çıkacağını 
anlattı.

“Şayet kadının Allah 
vergisi o kucaklayıcılığı, 
kolaycılığı, şefkati, 
merhameti, dirayeti 
olmasa aile kurumunun 
ayakta kalabilmesi 
mümkün değildir.” 
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AK Parti Genel Merkez Ka-
dın Kolları Başkanlığınca, Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla, 11 Aralık 2019 
Çarşamba Günü, ATO Congresi-
um’da “Uluslararası Yerel Yöne-
timlerde Kadın Şurası” büyük 
coşkuyla gerçekleştirildi.

 
Şuraya;  18 ülkeden; B os-

na-Hersek, KKTC, Makedonya, 
Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ür-
dün, Cibuti, Filistin, Afganistan, 
Irak, Kenya, Somali, Moldova, 
Özbekistan, Kırgızistan, Arna-
vutluk, Norveç yerel yönetimleri, 

seçilmiş 44 kadın temsilcisiyle, 
bakanlarımız, kadın bakan yar-
dımcılarımız, milletvekillerimiz, 
genel başkan yardımcımız, kadın 
kolları MKYK ve gençlik kolları 
MKYK üyelerimiz, il ana kademe, 
kadın kolları ve gençlik kolları 
başkanlarımız, il kadın kolları 
yerel yönetimler başkanları, ilçe 
kadın kolu başkanlarımız, il, ilçe, 
belde belediye başkanlarımız, il 
genel kadın meclis üyelerimiz, il, 
ilçe, belde kadın meclis üyeleri-
miz katılım sağladı.

11 Aralık Çarşamba günü öğ-
leden önce gerçekleştirilen 
panelde Prof. Dr. Ümit Meriç 

‘Medeniyet, Kadın ve Şehir’ 
üzerine konuşmalarını  ger-
çekleştirdi. Ardından AK Parti 
Genel Merkez Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanı, Samsun Mil-
letvekili Çiğdem Karaaslan’ın 
Moderatörlüğünde Kenya Kitui 
Valisi Charity Kaluki Ngilu, Cibu-
ti Şehri Belediye Başkanı Fatou-
ma Awaleh Osman, Afganistan 
Meydanşehir Belediye Başkanı 
Zarifa Ghafari, Filistin Beit Liqia 
Belediye Başkanı Areej Assi, Bos-
na-Hersek Bosnia-Podrinje Go-
ražde Kantonu Başbakanı Aida 
Obuća, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, 

Kadın Kolları

Uluslararası Yerel 
Yönetimlerde Kadın 
Şurası Büyük Coşkuyla 
Gerçekleştirildi
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi E. Baş-
kan Yardımcısı, Şeref Üyesi Gaye 
Doğanoğlu konuşmalarını ger-
çekleştirdi.

Öğleden sonra gerçekleşen 
programda Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
ATO Kongre Merkezinde 120 adet 
yerel yönetimimize ait stantla-
rının yer aldığı sergi alanlarını 
ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı, Ankara Milletve-
kili L. Selva Çam konuşmalarının 
ardından, Endonezya Surabaya 
Belediye Başkanı Tri Rismahari-
ni, katılımcılara gerçekleştirdiği 
çalışmaları aktardı. 

Uluslararası Yerel Yönetimler-
de Kadın Şurası Filmi ardından 
Genel Başkanımız, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan konuşmalarını gerçek-
leştirdi. Endonezya-Surabaya 
Belediyesi ve Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi arasında Kardeş 
Belediye Anlaşması imza töreni 
yapıldı.

“Uluslararası Yerel Yönetim-
lerde Kadın Şurası”na katılan mi-
safirler onuruna verilen yemeği, 
Hanımefendi Emine Erdoğan ka-
tılımları ile onurlandırdı. Emine 
Erdoğan, burada yaptığı konuş-
mada, AK Parti’nin teşkilat ruhu-
nun yüksek enerjisinin salonda 
adeta gözle görüldüğünü belirte-
rek, şura süresince tecrübelerin 
aktarılacağının, kadınların yerel 
yönetimler başta olmak üzere 
tüm kademelerde yer almasının 
gerekliliğinin altının çizeceğini 
ifade etti.

Türkiye’de kadınların seçme 
ve seçilme hakkını dünyanın 
birçok ülkesinden önce 1934’te 
elde ettiğini anımsatan Emine 
Erdoğan, bu hakkın kadınların 
önünde duran kapalı bir kapıyı 
araladığını dile getirdi. Söz konu-
su o kapıdan geçmeyi mümkün 
kılan uygulamalar noktasında 

geçmişte bazı eksiklikler bulun-
duğuna dikkati çeken Emine Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Neyse ki onlar da 2013’te büyük 
ölçüde aşıldı. AK Parti dönemi-
ne kadar siyasi pozisyonlarda 
kadınların temsil oranı, yalnız-
ca yüzde 4,5 seviyelerindeydi. 
Şu anda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yüzde 17,2’ye ulaşan 
kadın temsil oranımız, ülkemi-
zin siyasi tarihinde erişilen en 
yüksek oran olmuştur. Bununla 
birlikte, AK Parti Kadın Kolları, 
5 milyona yakın üyesiyle dünya-
nın en büyük kadın örgütüdür. 
Bu, dünyada emsali olmayan bir 
başarıdır. Kadınlarımızın varlığı, 
partimizin taşıyıcı kolonu niteli-
ğindedir. 

AK Parti’nin uzun soluklu ba-
şarılı siyasi hayatı, kadınlarımı-
zın alın teriyle yoğrulmuştur. 
Vatan sevdasıyla çıktığımız bu 
yolda, AK Parti Kadın Kolları, da-
vamızın lokomotifi olmuştur. Ön 
yargıları yıkarak ne kadar zor bir 
işi başarmış olduğunuzu yakinen 
biliyorum. Sizlerin, teşkilatımı-
zın adeta ruhu olduğunuza ina-
nıyorum.”

Yapılan tüm işlerin, kadınların 
ekonomik, sosyal ve kültürel ola-
rak güçlendirilmesinde sayısız 
katkıları bulunduğunu vurgula-
yan Emine Erdoğan, kadınların 
seçilmiş ve atanmış pozisyonlar-
daki istikrarlı artışının da bu titiz 
çalışmalarının ürünü olduğunu 
söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Lütfiye Selva Çam da şura ha-
zırlıklarının 3 aydır sürdüğünü 
belirterek, şurada tecrübelerin 
paylaşılacağını, sonrasında da 
çalışmaların bir araya getirilece-
ğini söyledi.

12 Aralık 2019 Perşembe günü, 
“Uluslararası Yerel Yönetimlerde 
Kadın Şurası”nın 2. Gününde ise 
Uluslararası Katılımcılarının ve 
Yerel Yönetim Kadın Temsilcile-
rinin katılımıyla AK Parti Genel 

Merkez Toplantı Salonunda saat 
10.30’da çalıştay gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı, Ankara Millet-
vekili L. Selva Çam moderatör-
lüğünde I. Oturumda, Somali: 
Monika Hassan, Beledweyne 
Belediye Başkanı, Filistin: Areej 
S. A. Assi, Beit Leqia/Ramallah 
Belediye Başkanı, Arnavutluk: 
Juliana Memaj, Ura Vajgurore 
Belediye Başkanı Nijer: Fatima 
Halirou, Birni N’Gaouré Belediye 
Başkanı, KKTC: Aynur İş, Ulu-
kışla Köyü Muhtarı, Kırgızistan: 
Saltanat Esenamanova, Naryn 
Belediye Başkan Yardımcısı, Ür-
dün: Ibtisam Salem, Salt Bele-
diyesi Yarka İlçesi Meclis Üyesi, 
Moldova: Sofia Jecova, Gagauz 
Yeri Çeşmeköy Belediye Başkanı, 
Norveç: Saida Begum, Eski Yerel 
Meclis Üyesi, Oslo Belediye Baş-
kan Adayı, Şeyma Döğücü San-
caktepe Belediye Başkanı konuş-
malarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın II. Oturumda, En-
donezya: Tri Rishmaharini, Su-
rabaya Belediye Başkanı, Cibuti: 
Fatouma Awaleh Osman, Cibuti 
Şehri Belediye Başkanı, Afga-
nistan: Hanifa Growal, Kabil Vali 
Yardımcısı, Irak: Ibtisam Aziz 
Ali, Irak Kadınları Güçlendirme 
Devlet Departmanı Genel Müdü-
rü, Bosna-Hersek: Aida Obuća, 
Bosnia-Podrinje Goražde Kan-
tonu Başbakanı, Kenya: Charity 
Kaluki Ngilu, Kitui Eyalet Valisi, 
Somali: Asha Kalif Mohammed, 
Hirshabelle Federal Cumhuri-
yeti Kadın ve Aileden Sorumlu 
Bakanı, Makedonya: Milikije Ha-
limi, Haraçina Belediye Başkanı, 
Özbekistan: Mavluda Kobulova, 
Surhanderya Vilayeti Vali Yar-
dımcısı, Hilal Ayık Akyurt Bele-
diye Başkanı konuşmalarını ger-
çekleştirdi.
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İzmir’in Bornova ilçesinde hiz-
mete giren Özkanlar Yeni Pazar 
Yeri’nin açılışına katılan Genel 
Başkan Yardımcısı Hamza DAĞ, 
açılışta bir konuşma gerçekleş-
tirdi. 

Yargı kararıyla kapatılan Öz-
kanlar Pazar Yeri’nin 2 yıllık 
tartışma ve çalışmaların ardın-
dan yeni yerinde hizmete gir-
diğine işaret eden Dağ “Bir ta-
raftan bugün burada, 2 yıllık 

mücadelesinin ardından yeni 
Pazar yerine kavuşan Pazar esna-
fımız için önemli bir günü yaşar-
ken, diğer taraftan da ülke olarak 
tarihi günlere şahitlik etmekte-
yiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından tanıtımı 
yapılan ve ilk sürüşü gerçekleş-
tirilen yerli otomobile de de-
ğinen Hamza Dağ ““Dün milli 
ve yerli arabamızın tanıtımını 

gerçekleştirdik. 82 milyon vatan-
daşımızın tamamının gurur ve 
onur duyacağı, bütün tasarımı, 
tertibatı ülkemize ait olan ve in-
şallah 2022’nin ikinci yarısında 
seri üretime geçeceğimiz yerli 
ve milli aracımızı tanıttık. Hangi 
görüş, inanç ve mezhepten olur-
sa olsun 82 milyon kardeşimizin 
onur ve gurur duyacağı bu eserin 
ülkemize hayırlı ve uğurlu olma-
sını diliyorum.” diye konuştu.

AR-GE Başkanlığı

“Türkiye’nin Otomobili 
Gurur Verici”
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TBMM Parlamenterler Fut-
bol Takımı, Meclisin kurulu-
şunun 100.  yıl ı  etkinlikleri 
k a p s a m ı n d a  d ü z e n l e n e c e k 
parlamentolar arası futbol tur-
nuvasının hazırlıklarını sisli 
havada yapılan antrenmanla 
sürdürdü.

TBMM Parlamenterler Fut-
bol  Takımı oy unc ularından 
Genel Sekreter Fatih Şahin, ta-
kımda yalnızca mevcut millet-
vekillerinin değil, önceki dö-
nem milletvekillerinin de yer 
aldığını söyledi.

Takımın, milletvekilleri ara-
sındaki bağı güçlendirme ve 
dostluğu geliştirme açısından 
önemli olduğuna dikkati çeken 
Şahin, “Meclisin gergin hava-
sından koparak farklı bir at-
mosferde birlikte olma imkânı 
buluyoruz. Yaşadığımız gün-
ler, yaptığımız işler stresli. Bir 
nebze olsun bu stresten uzak-
laşmak açısından hem bedenen 

hem zihnen hem de r uhen 
daha sağlıklı olmak için büyük 
katkısını görüyoruz.” dedi.

“Sportif açıdan oldukça iddi-
alı” olduklarını belirten Şahin, 
zaman zaman farklı ülkelerin 
parlamentolarının futbol ta-
kımlarıyla müsabakalar yap-
tıklarını, Türkiye’nin göğsünü 
kabartan sonuçlar aldıklarını 
ifade etti.

TBMM’nin 100. kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri  kapsa-
mında büyük bir organizasyon 
gerçekleştirileceğini bildiren 
Şahin, “Çok sayıda parlamen-
to futbol kulübünü ülkemizde 
misafir edeceğiz. TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yılı etkinlik-
leri kapsamında düzenlenecek 
turnuvada iddialıyız.” diye ko-
nuştu.

Mecliste, 2020 yılı bütçe me-
saisinin sürdüğü sırada da ça-
lışmalara devam ettiklerini ha-
tırlatan Şahin, “Gece 02.00’de 

biten bütçe mesaisinden sonra 
sabah 07.30’da başlayan ant-
renmanda bir  araya geldik. 
Burada stresimizi atarak parla-
mento çalışmalarına katılmak 
hepimizi daha müsamahakâr 
kılıyor.” dedi.

Genel Sekreterlik

Meclis Koridorlarından 
Yeşil Sahalara
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla gerçekleştirilen etkin-
liklerle İl Gençlik Kolları Teşki-
latlarımız, Genel Merkez Gençlik 
Kolları Sosyal Politikalar Başkan-
lığı koordinatörlüğünde bu sene 
farklı bir uygulamaya imza attı. 
İl ve ilçe teşkilatlarımız tarafın-
dan vatandaşlarımızın dikkatini 
çekmek amacıyla şehirlerimizin 
merkezlerine “empati parkurla-
rı” kuruldu. Engelli vatandaşları-
mızın toplumsal yaşama katılım-
ları önünde engel olan zorlukları 
empati yaparak anlamak açısın-
dan önemli bir etkinlik gerçek-
leştirildi.

Milletvekillerimiz ve ana kade-
me yöneticilerimizin de katıldığı 
etkinliklerde; tekerlekli sandalye 
parkuru, görme engelliler parku-
ru ve daha birçok parkur yer aldı. 
Engelli vatandaşlarımızın yol 
üzerindeki engelleri aşma, yön 
tayin çizgilerinin olmadığı kaldı-
rımlarda yürüme, engelli rampa-
sının olmadığı yerlerden geçme 
gibi durumlarda neler hissettik-
lerinin anlaşılması açısından son 
derece etkili olan bu parkurlar 
vatandaşlarımız tarafından da 
büyük ilgi gördü.

Gençlik Kolları Başkanlığı

AK Gençlik’ten
“Empati Parkurları”
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Kampüse Hoş Geldin, AK Par-
ti Genel Merkez Gençlik Kolları 
Üniversiteler birimi tarafından 
Türkiye’nin 81 ilinde ve Kıb-
rıs’ta kendi inisiyatifi ile öğrenci 
arkadaşlarına yardımcı olmaya 
çalışan gönüllülerin oluştur-
duğu bir platform. Gönüllülük 
esasıyla çalışan gençler üniver-
siteyi yeni kazanan öğrencilere 
yardımcı olmak ve şehre daha 
çabuk alışmalarını sağlamak 
amacıyla karşılama stantları, 
şehir gezileri, zirveler ve konfe-
ranslar gibi birçok faaliyet ger-
çekleştiriyor. 

Yeni döneme gelen talepler 
doğrultusunda tercih döne-
miyle başlayan Kampüse Hoş 
Geldin, gençlerin daha doğru 
üniversite tercihlerinde buluna-
bilmesi, üniversite seçimindeki 
akıllarındaki soru işaretlerini 
giderebilmeleri için “Üniversite 
Tercih Robotu” tasarladı. Puan-
larına, istedikleri şehirlere veya 
bölümlere göre arama yapılabi-
len tercih robotundan binlerce 
genç faydalandı. AK Parti Genç-
lik Kolları Başkanımız -Yalova 
Milletvekilimiz Ahmet Büyük-
gümüş ve birçok Milletvekilinin 
de destek verdiği #TercihSenin 
çalışması ile gençler, bölümler 
ve şehirler hakkında fikir sahibi 
oldu.

Tüm bunlarla birlikte, üniver-
siteli gençlerin aktif olarak kul-
landığı www.kampusehosgeldin.
com sitesinde de yeni dönemde 
üniversiteli gençlerin ilgisini çe-
kecek bir çok konuda gönüllü 
arkadaşlarımız tarafından her 
hafta hazırlanan #KampüsBlog 

yazılarımız ile gençlerin merak 
ettikleri sorular cevap buluyor. 
Kampüse Hoş Geldin projemiz 
tercih ve karşılama stantları ile 
şu an itibarıyla 100 bin civarı üni-
versiteli gence temas etti. Önü-
müzdeki aylarda 81 ilde düzen-
lenecek şehir,kültür gezileri ve 
konferanslar ile sayının giderek 
artması bekleniyor.

Genç kardeşim unutma!
G elecek S ensin #Kampü-

seHoşGeldin

Kampüse Hoş Geldin 
Bu Sene De Gençlerin Yanında!

Gençlik Kolları Başkanlığı
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“Sürdürülebilir Şehirler İçin 
Yeni Fikirler” Çalıştayları

AK Parti Çevre, Şehir ve Kül-
türden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Millet-
vekili Çiğdem Karaaslan, 16-23 
Aralık tarihlerinde AK Parti Ge-
nel Merkezi’nde “ortak gelecek” 
vurgusuyla hayata geçirilen 
“Sürdürülebilir Şehirler İçin Yeni 
Fikirler” çalıştayı hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu.
“AK Parti Genel Merkezi, Aynı 
Zamanda Çözümün Merkezidir”

Üzerinde titizlikle çalışılan, 
uzun soluklu bir çalışmanın 

ürünü olan çalıştaylar serisine 
ilişkin değerlendirmelerini pay-
laşan Karaaslan, “Bugün dünya, 
kaçınılmaz olarak iklim değişik-
liğini hızlandıran pek çok sorun 
ile baş etmek zorunda, mücade-
le ve uyum politikalarını birlikte 
değerlendirmek durumundadır. 
Atılan her adımın bir maliyeti ol-
duğu düşünülerek çevreyi mer-
keze alan stratejiler geliştirilmesi 
ve bunların uygulanması küresel 
gündemin en önemli ve öncelikli 
konularındandır. AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı ola-
rak; yerel ve ulusal hizmetlerde 

çevre ve kalkınmayı birlikte ele 
alan, gelişirken gelecek nesil-
lerin de haklarının korunduğu 
sürdürülebilir yaklaşımların be-
nimsenmesi, enerji verimliliği, 
yeşil şehirler, alternatif ulaşım 
sistemlerinin yaygınlaştırılması, 
atık yönetimi, düşük karbonlu 
kalkınma stratejileri, her şehre 
özgü planların oluşturulması ve 
uygulanması gibi çevreyi ve şe-
hirlerimizi bütüncül yaklaşım-
larla ele aldığımız çalıştayları-
mız, AK Parti Genel Merkezi’nin 
ulusal meselelerde olduğu gibi 
küresel meselelerde de çözümün 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

“AK Parti Genel Merkezi 
Çözümün Merkezidir”
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merkezi olduğunu göstermiş-
tir. Çevre, ortak paydamızdır. 
Bu bakımdan daha yaşanabilir 
dünya için tek ses, tek yürek 
ilerlemek durumundayız. Bu 
kapsamda gerçekleştirdiğimiz 
çalışma ile çevreye saygılı, akıl-
lı, değer üreten, altyapısı ve 
üstyapısıyla uyumlu şehirleri-
miz için fikri olan isimler yeni 
yol haritamıza önemli katkılar 
sundular.” açıklamasında bu-
lundu.

“Siyasetimizi Çevre Hassasiyeti-
miz Belirliyor”

“Sürdürülebilir Şehirler İçin 
Yeni Fikirler” temasıyla düzenle-
nen çalıştayların gerçekleştirildi-
ği alanı ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi alan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ziyaretinden 
duydukları memnuniyeti ifade 
eden Çiğdem Karaaslan, “Vizyo-
nundan ilham aldığımız, güçlü 
desteğini daima yanımızda his-
settiğimiz Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ziyareti bizle-
ri çok memnun etti. Gerçekleştir-
diğimiz kapsamlı çalışma, Genel 
Başkanımızın liderliğinde AK 
Parti olarak çevreyi salt siyasetin 
konusu olarak görmediğimizin 
fakat siyasetimizi büyük ölçüde 
çevre hassasiyetimizin belirledi-
ğinin göstergesi olmuştur.” dedi.

“Yeni Fikirler, 
Hedeflere Dönüşecek”

“Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Sn. Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde AK 
Parti olarak şehircilikte de yeni 
ve günün koşullarını dikkate 

alan bir anlayışı hayata geçir-
dik.” diyen ve 8 farklı oturum-
da gerçekleşen çalıştaylar hak-
kında bilgi veren Karaaslan, 
“Farklı uzmanlık alanlarından 
akademisyenlerin, uygulayıcı-
ların, çevre örgütlerinin, TBMM 
Çevre Komisyonu’nun, finans 
sektörü temsilcilerinin, Kadın 
Kolları ve Gençlik Kollarımı-
zın, Çevre ve Şehircilik, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcılarının, 
Türkiye Belediyeler Birliği Baş-
kanının ve belediye başkanla-
rının değerli katkılarıyla top-
lamda 93 kişinin konuya ilişkin 
görüş ve önerilerini dinleyerek 

AK Parti Genel Merkezi’nin aynı 
zamanda çözümün merkezi ol-
duğunu gösterdik. Çevre, Şehir 
ve Kültür Başkanlığı olarak ger-
çekleştirdiğimiz çalıştaylar se-
risi ile temel altyapı sorunlarını 
büyük ölçüde çözen, beklentile-
ri değişen, yaşam kalitesi yük-
selen şehirlerimizde, çevre ve 
sürdürülebilirlik konusu başta 
olmak üzere geniş bir perspek-
tifte meseleleri ele aldık ve çok 
farklı grupları bir araya getirdik. 
Elde ettiğimiz birikimle bundan 
sonraki süreçte fikirleri hedef-
lere dönüştürecek çalışmaları 
ortaya koyacağız.” ifadelerini 
kullandı.
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AK PARTİ GENEL MERKEZ SIFIR ATIK PROJESİ 
2019 YILI GERİ DÖNÜŞÜM VERİLERİ

Sıfır Atık Projesi çalışmaları AK Parti Genel Merkezi'nde tüm hızıyla devam ediyor.
2019 yılında AK Parti Genel Merkezi'nde;

12.292 kg kağıt ve karton geri dönüştürülerek 209 ağacın korunması sağlandı.

3.392 kg cam geri dönüştürülerek 339,31 litre petrol tasarrufu sağlandı.

85,80 kg metal geri dönüştürülerek 55,05 kWh enerji tasarrufu sağlandı.
1.191 kg plastik geri dönüştürülerek 48,83 kg sera gazı emisyonu azaltımı sağlandı.

Not: Toplamda, binli değerlerin virgülden sonraki kısmı ihmal edilmiştir.

Kağıt (kg) Cam (kg) Metal (kg) Plastik (kg)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
TemmuzTemmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
OrtalamaOrtalama

1.024,00
876,80
993,90

1.118,90
743,14
459,00

3.266,153.266,15
704,50
636,10
980,00
789,00
631,00

12.292
1.0241.024

282,00
166,50
252,45
410,10
137,85
230,25
359,55359,55
374,20
371,50
350,00
269,00
189,00
3.392

282,70282,70

7,15
3,70
7,95

11,35
3,45
3,20

12,1512,15
9,20
6,25

11,00
4,65
5,75

85,80
7,157,15

99,00
34,75
91,45

136,45
32,55

100,70
137,40137,40

95,35
94,90

156,00
121,00

92,00
1.191
99,3099,30
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AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Dr. Leyla Şahin Usta, kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı verilişi-
nin 85. yıl dönümü dolayısıyla 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) tarafından düzenlenen 
“Her İnsan Bir Dünya” konulu 
konferansta konuşma yaptı.

Konuşmasına, Dünya İnsan 
Hakları Günü’ne değinerek baş-
layan Genel Başkan Yardımcısı 
Usta, Dünya İnsan Hakları Be-
yannamesi’nin ilk maddesi olan 
“Tüm insanlar özgürdür, değer 
ve haklar bakımından eşit olarak 
doğarlar.” ifadesini hatırlattı.

İçinde yaşanan çağdaki kaos-
ta, her bireyin insan olarak ka-
bul göremediğini belirten Usta, 
“Avrupa ve Amerika’da artan 
ırkçılık bir virüs gibi yayılmakta. 

Ötekileştirmelerle birlikte insan-
lar bir arada yaşamayacak hale 
getiriliyor. Biz bu virüsün ülke-
mize bulaşmasına müsaade et-
memeliyiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Usta, hak ihlallerinin sadece 
Afrika ve Asya ile sınırlı olmadı-
ğını dile getirerek, “İnsanlar im-
kansız seçimlere zorlanıyor. Elin-
de kalan son can yeleğini hangi 
çocuğuna vereceğini seçmek 
zorunda kalan insanlar var. Ya-
şadığımız dünyaya baktığımızda 
maalesef şu anda insanlığın can 
çekiştiğini görüyoruz.” dedi.

“Şiddet konusunda ciddi bir 
tavır koymamız gerekmekte”

Avrupa’da yükselen ırkçılığın 
Türkleri ve Müslümanları hedef 
aldığını vurgulayan Usta, “İnsan 
hakları mücadelesi Batı’da irtifa 

kaybetmeye başladı. Bu müca-
dele hiçbir ülkenin, toplumun ve 
örgütün tekelinde değildir. As-
lında insan hakları mücadelesi, 
herkesin katkı vermesi gereken 
çok önemli bir süreçtir.” diye ko-
nuştu. 

Usta, Avrupa’daki insan hakla-
rı ihlallerine karşın Türkiye’nin 
bu konuda büyük ilerleme ortaya 
koyduğuna vurgu yaparak şunla-
rı ifade etti:

“Türkiye’nin hedefleri var. 
Türkiye eskiye göre koyduğu 
hedefler doğrultusunda epey bir 
yol almış durumda. Üniversite 
ve kamu kurumlarında yaşanan 
kıyafet yasaklarından tutun, sağ-
lık alanında, sigorta sisteminde, 
ulaşımda ve gündelik hayatta 
birçok yenilik ve gelişmelerle ül-
kemiz ilerleme kaydetti.”

Dini, dili, ırkı, mezhebi ne 
olursa olsun birliği, beraberliği 
ve kardeşliği Türkiye’den dünya-
ya yayma çabası içinde oldukla-
rını belirten Usta, şöyle konuştu:

“Coğrafyamıza baktığımız-
da zulmün, gözyaşının, acının, 
savaşın olduğu bir ortamda tek 
başına bunlara dur diyen bir li-
dere sahibiz Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan. Bütün 
dünya liderlerinin önünde ‘Dün-
ya beşten büyüktür.’ diyerek tek 
başına bütün dünyaya meydan 
okuyan bir liderimiz var. Türki-
ye’yi farklı kılan bu.”

İnsan Hakları Başkanlığı

“İnsan Hakları Mücadelesi 
Batı’da İrtifa Kaybetmeye Başladı”
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Gönül Coğrafyamız

Libya’nın başkenti, 
tarihî bir şehir ve eski 
bir Osmanlı eyaleti. Adı: 
Sabratha (Zwagha), Leptis 
Magna (Lubdah) ve bugün 
merkezi olduğu yerdeki 
Oea adlı üç tarihî şehrin 
Yunanca ifadesine (üç 
şehir: Tripolis/Tripoli) 
dayanır. Kelime Arapça’ya 
Tarâbulus olarak geçmiş, 
Osmanlılar, Suriye’de aynı 
adlı şehirle karışmasını 
önlemek ve batıda yer 
aldığını belirtmek için “garp” 
kelimesini ekleyerek buraya 
Trablusgarp demişlerdir. 

Avrupalılar ise Ortaçağ ve 
sonrasında Berberistan 
Tripolisi anlamında Tripoli of 
Barbary, Tripoli de Barbarie 
şeklinde adlandırmışlardır. 
Ayrıca Osmanlılar şehrin 
merkez olduğu eyalete 
Bingazi, Fizan ve Kufra adlı 
bölgeleri de dahil ederek 
bugünkü Libya topraklarının 
tamamını kapsayacak şekilde 
Trablusgarp adını vermiştir. 
Avrupalılar da şehri ve 
çevresindeki toprakları 
Tripolitiane ismiyle 
anmışlardır.

Trablusgarp ülkenin 

kuzeybatısında Akdeniz 
sahilinde uzanan, bir kısmı 
kayalık olan ve limanı 
kuzeybatı rüzgârlarından 
koruyan bir burnun 
siperinde kurulmuştur. 
Burası aynı zamanda Büyük 
Sahrâ istikametine doğru 
açılan çölün başlangıç 
noktası gibidir. Trablusgarp 
şehri milâttan önce VII. 
yüzyılda burayı Oea diye 
isimlendiren Fenikeliler 
tarafından tesis edildi. 

Trablusgarp şehri özellikle 
Karamanlılar döneminde 
(1711-1835) dış baskılarla 

Kadim Şehir: Trablus
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karşılaştı. Karamanlı 
beylerinin Avrupa’dan 
ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden buraya gelen 
ticaret gemilerinden vergi 
almaları ciddi problemlere 
yol açtı. 1663’te İngiliz, 
1728’de Fransız donanması 
şehri top ateşine tuttu. 
Özellikle Amerika 1796’da bu 
vergiyi ticaret gemilerinin 
güvenlik içinde seyretmesi 
için vermekteydi. 1801’de 
verginin miktarının 
arttırılması ilişkileri 
gerginleştirince Karamanlı 
idaresine karşı küçük 
bir donanma gönderildi. 
Trablusgarp Limanı 1801-
1805 yılları arasında 
ablukaya alındı. Bu abluka 
sırasında kaptan William 
Bainbridge kumandasındaki 
Filedelfiya firkateyni ele 
geçirilerek bütün askerleri 
esir edildi. Bunun üzerine 
William Eaton yeni sefer 
düzenleyip Trablusgarp’ın 
doğusundan başşehre 
doğru ilerledi. Ancak 
Derne’ye ulaştıklarında 3 
Haziran 1805’te iki taraf 
anlaştı. 1815’te Bainbridge 
ve Stephen Decatur 
kumandasında yeni bir 
Amerikan donanması 

Trablusgarp önlerine 
kadar gelerek Karamanlı 
beylerbeyine isteklerini 
zorla kabul ettirdi.

Trablusgarp şehrinde 
XX. yüzyılın başında 
çoğu tarihî değere sahip 
on cami, otuz bir mescid, 
kırk medrese, bir rüştiye 
mektebi, on yedi sıbyan 
mektebi, iki kız mektebi, 
iki tekke, beş zâviye, yirmi 
han, 2470 ev, 1100 dükkân, 
elli mağaza, dört hamam, 
elli kahvehane, bir ateş 
değirmeni, yetmiş iki su 
değirmeni, iki sabunhâne, 
bir debbâğhâne, üç eczane, 
iki hastane ve yirmi üç fırın 
bulunmaktaydı. 1910’lu 
yılların başında nüfusu 

18.000’i Müslüman, 4000’i 
Yahudi, 3000’i ecnebi 
olmak üzere toplam 25.000 
civarındaydı. Şehirde 
ve buraya bağlı yerlerde 
yaşayan ahali başta Berberî 
asıllılar olmak üzere Araplar, 
Tevârikler, Tîbûlar, Türkler, 
Kuloğulları, Sudanlılar, 
Yahudiler ve Avrupalı 
göçmen Hristiyanlardan 
meydana gelmekteydi. 
1911’de İtalyan işgali 
sırasında nüfusunun önemli 
bir bölümü yok oldu. 1951’de 
bağımsızlığın ardından 
nüfusu giderek arttı; daha 
o yıllarda 100.000 kişiye 
ulaştı, 2010’lu yıllara 
gelindiğinde 1 milyonu 
aştı (1.025.244 nüfus). 
Ülkenin en büyük şehri 
ve limanı, ayrıca sanayi 
ve ticaret merkezi haline 
geldi. Libya’nın başta gelen 
yüksek öğretim kurumu el-
Fâtih Üniversitesi buradadır.

Şehirdeki tarihî eserler 
arasında 13.000 m2’lik bir 
alanı kaplayan ve milâttan 
sonra II. asırda Romalılarca 
inşa edilen, XVI. asırda 
Osmanlılar tarafından 
iki kule eklenen, içinde 
Osmanlı vilâyet binası ve 
farklı birimlerin bulunduğu 
es-Sarây el-Hamrâ en 
görkemli yapılardan biridir.
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Muhyiddin İbnü’l-Arabî 
1165 yılında günümüzün 
İspanya sınırları içerisinde 
yer alan Murcia şehrinde 
doğmuştur. Tam adı; 
Muhyiddin Muhammed 
bin Ali bin Muhammed el-
Arabi et-Tai El-Hatimi’dir. 
Şeyhü’l Ekber unvanı ile 
anılır. Avrupa’da ise Dr. 
Maximus denilmektedir. 
Yazdığı kitaplarla ve 
savunduğu düşüncelerle 
hem devrindekileri hem 
de devrinden sonra gelen 
neredeyse her kişi ve 
sahayı etkilemiştir. 

Endülüs Devleti’nin 
hüküm sürdüğü İspanya 
topraklarında doğmuş olan 
İbnü’l-Arabî, 8 yaşında 
iken ailesi ile birlikte 
Sevilla şehrine göç etti. 

Ailesi Arap olan Tayy 
kabilesine mensuptu. 
Yakın akrabaları 
hakkında çok fazla bilgi 
bilinmemektedir. Ailesi 

arasında tasavvufî 
bilgilere sahip kişiler 
vardı. Endülüs’te bir süre 
kaldı ve seyahate çıktı. 

Şam, Bağdat ve Mekke’ye 
gitti. Orada bulunan 
tanınmış alimlerle 
görüştü. 17 yaşında olan 
Muhyiddin gerçek bilginin 
akıldan gelmediğine, 
ilham ve keşf yolu ile elde 
edilebileceğine inanıyordu. 
Şekkaz isimli bir şeyh ile 
tanıştı ve ondan Kur’an 
dersleri almaya başladı. 

İbnü’l-Arabî 
İşbiliyye’deyken hastalanıp 
okuma kabiliyetini 
kaybetti. İki sene bu halde 
kaldıktan sonra Sebte 
Şehri’ne giderek ahlak 
makamına erdiği söylenir. 
1196 yılında Fas’a gitti. 
Buradaki seyahatleri 
sırasında büyük şöhret 
kazandı. 

1200 yılında ilk defa 
hac için Mekke’ye gitti. 

Mekke’den sonra Ruhu’l- 
Kuds ve Tacu’r-Rasul 
isimli eserlerini yazdı. 
1204 yılında Medine, 
Musul, Bağdat’ta bulundu. 
Musul’da iken et-
Tenezzülatu’l Musuliyye’yi 
yazdı. Musul’dan sonra 
Konya’ya geldi. Burada 
tanıştığı Sadreddin 
Konevî’nin dul olan annesi 
ile evlendi. Selçuk Meliki 
tarafından büyük hürmet 
gördü. Mısır’a geçti. Orada 
Futuhat-ı Mekkiye kitabı 
çok ilgi gördü. Ardından 
Mekke’ye geldi. 

617 yılında Şam’a 
yerleşti. Ara sıra civar 
şehirlere seyahat etti. 
Şam’da kendisinin 
Fütuhat’tan sonra en 
büyük eseri olarak 
“Fusûsü’l-hikem”i kaleme 
aldı. 638 yılında Şam’da 
vefat etti. Kabri Şam şehri 
dışında Kasiyun dağı 
eteğindedir.

Portre

Muhyiddin İbnü’l-Arabî
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Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin türbesi – Şam / Suriye



Türkiye’nin Otomobili 
Görücüye Çıktı

Segmentinin en uzun 
aks mesafesine 
sahip 

30 dakikanın altında 
hızlı şarj ile %80 doluluğa 
ulaşacak

500+ 
300+ 300+ ve 500+ kilometre 

menzil opsiyonları 
mevcut

Yüksek teknolojiye sahip 
doğuştan elektrikli ve 
bağlantılı platform

7,6 s

200

200 beygir güç 
ile 0-100 saniye 
hızlanma 
7,6 saniye

400 beygir güç 
ile 0-100 saniye 
hızlanma 
4,8 saniye

FARKLI BIR DENEYIM;

Yüksek 
çarpışma 
dayanımı

%30 daha 
fazla burulma 
direncine sahip 

Merkeze sürekli 
bağlı olacak ve 
güncellemeleri 
uzaktan 4G/5G 
bağlantısıyla 
alabilecek

2023’ten itibaren dünyada ilk 
kez Türkiye’nin otomobilinde 
“Holografik Asistan”  
kullanılmaya başlanacak 

“Holografik Asistan” teknolojisi 
günümüzde otomobil içerisinde 
kullanılmakta olan 2 boyutlu 
ekran teknolojilerinin yerine ilk 
kez üç boyutlu görüntüleme ve 
artırılmış gerçekliği getirerek 
araç içi deneyimini sil baştan 
şekillendirecek

C-SUV

C-HATCHBACK

C-MPV

B-SUV

C-SEDAN

5 FARKLI MODELDE ÜRETILECEK

HOLOGRAFIK  
ASISTAN

Evlerde, ofislerde 
ve yol üzerindeki 
istasyonlarda şarj 
edilebilecek

Emisyon 
değeri: 0

Araç menziline 
%20’ye kadar 

katkı sağlayan 
geri kazanımlı 

frenleme 
400

4,8 s


