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Merkezi Elazığ Sivrice olan ve başta Malatya ve Kahramanmaraş 
olmak üzere diğer çevre illerde de hissedilen elim deprem sonu-
cunda 41 vatandaşımızı kaybettik. Hayatlarını kaybeden vatan-
daşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, yaralı 
vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni 
ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını depremden etkilenen 
vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için seferber etmiş durum-
dadır. 

Ülkemiz yoğun bir deprem kuşağı içinde yer almasından ötürü 
her daim bu afete karşı teyakkuzda olmak mecburiyetini taşımak-
tadır. Nitekim depreme olan hazırlığımızı en üst seviyeye çıkar-
mak için geçtiğimiz yıllar boyunca önemli adımlar atılmış, kurum-
larımızın afet yönetimindeki kapasitesi geliştirilmiş, binalarımızın 
depreme dayanıklılığı için gerekli denetimler en sıkı şekilde 
yapılmış ve uygun olmayan binaların yıkımı gerçekleştirilmiştir. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın (AFAD) öncülüğün-
de deprem ve diğer afetlere ilişkin güçlü bir koordinasyon meka-
nizması oluşturulmuştur. 

Devletimiz depremzede vatandaşlarımızın acılarını en kısa sü-
rede sarmak, oluşan mağduriyeti gidermek için afetin ilk anından 
itibaren büyük bir uyum içinde seferber olmuştur. Afetin hemen 
ardından İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik bakanlarımız böl-
geye gitmiş, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılmışlardır. 
Cumhurbaşkanımız da depremden kısa bir süre sonra deprem böl-
gesindeki çalışmaları yerinde denetlemek üzere Elazığ’a gitmiş-
tir. Devletimizin elindeki bütün araçlarıyla milletimizin yanında 
olduğu bu dönemde depremin yaralarının bir an önce giderilmesi 
için büyük bir kolektif çaba gösterilmiştir.

Depremin gerçekleştiği tarihten bugüne yüksek bir kenetlenme 
örneği gösteren milletimiz, afet sonrası çalışmalarda kullanılmak 
için toplamda 140 milyon lirayı aşkın nakdi yardımda bulunmuş-
tur. AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30.453 
aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46.084 yatak, 102.083 bat-
taniye, 5.244 uyku seti, 11.730 ısıtıcı ve 111.858 hijyen malzemesi 
sevk edilmiştir. Bütün bakanlıklarımız kendi çalışma alanların-
daki konularda deprem bölgesinde gerekli bütün tedbirleri almış, 
depremzedelere geniş imkan ve kolaylıklar sağlamıştır. Bakanlık-
larımızın koordinasyonunda, belediyelerimiz, sivil toplum örgüt-
lerimiz, yardım kuruluşlarımız güçlü bir dayanışma içinde yardım-
ların gerekli yerlere ulaştırılması için birlikte hareket etmiştir. 

Deprem ve benzeri doğal afetlerden en az zararla kurtulmak için 
gereken bütün tedbirler devletimiz tarafından alınmaktadır. Saha 
çalışmaları yürütülmekte, tehlike arz eden binaların yıkımları ger-
çekleştirilmekte, depremden etkilenen, evleri hasar gören vatan-
daşlarımıza nakdi yardımlar ulaştırılmakta, çadırlarda geçici ola-
rak konaklayan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları karşılanmakta, 
depremzedelere psikososyal destekler sağlanmakta, esnafımızın, 
işçimizin zararları giderilmektedir. 

Rabbimizden milletimizi böylesi elim afetlerden muhafaza et-
mesini diliyor, bir kez daha tüm milletimize geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyoruz.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Devletimiz depremzede 

vatandaşlarımızın 

acılarını en kısa 

sürede sarmak, oluşan 

mağduriyeti gidermek 

için afetin ilk anından 

itibaren büyük bir uyum 

içinde seferber olmuştur. 

Afetin hemen ardından 

İçişleri, Sağlık ve Çevre ve 

Şehircilik bakanlarımız 

bölgeye gitmiş, arama 

kurtarma çalışmalarına 

bizzat katılmışlardır. 

Cumhurbaşkanımız 

da depremden kısa 

bir süre sonra deprem 

bölgesindeki çalışmaları 

yerinde denetlemek 

üzere Elazığ’a gitmiştir.
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ABD-Çin Birinci Faz 
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“Filenin Sultanları”ndan

Tarihi Bir Başarı Daha

Türkiye’de 2012’den Bu
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20 Riskli Yapıdan 165 Bin

556’sı Yıkıldı

BTC’den 2019’da 233 

Milyon 175 Bin Varil 

Petrol Aktı
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Basketbol Efsanesi

Kobe Bryant
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GÜNDEM
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Değeri Yok!”

SAYFA 68

PORTRE

Hekimlerin Pîri: Ibn-i Sina
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Türkiye Aktüalite Atlası

Kapadokya’da Turist Sayısında 
Tüm Zamanların Rekoru 
Kırıldı
Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya’daki müze ve ören yerlerini 
ziyaret eden turist sayısı, 2019’da tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134’e ulaştı. 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 
bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 
bebekten, erkeklerden 8 bin 816’sına “Yusuf”, 7 bin 713’üne 
“Eymen”, 6 bin 857’sine “Miraç”, kız bebeklerden de 13 
bin 420’sine “Zeynep”, 8 bin 586’sına “Elif”, 6 bin 886’sına 
“Defne” ismi verildi.

Geçen Yıl 1 Milyon 180 Bin 840 
Bebek Dünyaya Geldi
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“Filenin Sultanları”ndan 
Tarihi Bir Başarı Daha

Türkiye’de 2012’den Bu 
Yana Saptanan 197 Bin 
20 Riskli Yapıdan 165 Bin 
556’sı Yıkıldı

Türk otomotiv sektörü, 
tarihinin “en yüksek ikinci” 
ihracat performansına 
ulaştığı 2019 yılında, 1 milyar 
dolar ve üzerinde satış 
yaptığı ülke sayısını 10’a 
yükseltti.

Türk Otomotiv Sektörü 
“Milyar Dolarlık İhracat” 
Pazarını 10’a Çıkardı

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol 
Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya 
daha imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 
2012’den sonra bir kez daha olimpiyatlarda 
yer alacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke 
genelinde yapılan riskli yapı belirleme 
çalışmaları kapsamında, 2012’den bugüne 
kadar tespit edilen 197 bin 20 riskli yapıdan 
165 bin 556’i yıkıldı.
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Dünya Aktüalite Atlası

BTC’den 2019’da 233 Milyon 
175 Bin Varil Petrol Aktı

ABD-Çin Birinci Faz Ticaret 
Anlaşmasında “Enerji” Başrolde

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham 
Petrol Boru Hattı’nın Ceyhan’daki deniz terminalinden geçen yıl 233 milyon 175 bin varil ham petrol 
sevk edildi.

ABD ile Çin’in bu hafta imzaladığı birinci faz ticaret 
anlaşması kapsamında “enerji” en çok ihracat yapılacak 
kalemler arasında yer alıyor. Anlaşmadaki ticaret 
miktarlarına uyulması durumunda, ABD’nin Çin’e ihracatı 
bu yıl 261,7 milyar dolar, gelecek yıl ise 308,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşecek. Böylece Çin, ABD’den 2017 baz 
yılındaki 185 milyar dolarlık ithalatına ek olarak bu yıl 76,7 
milyar dolarlık, gelecek yıl da 123,3 milyar dolarlık alım 
yapacak.
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Çin’de 
Yeni Tip 
Koronavirüs 
Salgınında 
Ölenlerin 
Sayısı 1113’e 
Yükseldi

Basketbol Efsanesi  
Kobe Bryant 

OPEC’in Ham Petrol 
Üretimi Aralık’ta Azaldı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe 
Bryant, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 20 yıl 
boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla 
sayısız başarı ve rekora imza attı. Son maçında 60 
sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin 
en skorer 3’üncü oyuncusu unvanını LeBron 
James’e kaptırdıktan saatler sonra hayatını 
kaybetti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla 
ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgınında ölü sayısı, 12 Şubat 
itibariyle 1.113’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 
44.653’e yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 
günlük ham petrol üretimi aralık ayında önceki 
aya göre 161 bin varil azalarak 29 milyon 440 bin 
varile geriledi. OPEC’in aralık ayına ilişkin petrol 
piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı 
bir önceki aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak 
yaklaşık 100 milyon 280 bin varile geriledi.
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“Türkiye, Tarihinin En Hızlı 
ve Etkili Afete Müdahale 
Faaliyetini Bu Depremde 
Yürütmüştür”

Gündem

Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Genel Merke-
zi’nde düzenlenen 135. Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı’n-
da konuştu.

Cezayir, Gambiya ve Senegal’i 
kapsayan Afrika seyahati ger-
çekleştirdiğini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ile 
5 asırlık tarihi ve beşerî bağlar 
bulunduğunu, Oruç Reis’in 

Hristiyan istilacılara karşı yü-
rüttüğü destansı mücadelenin 
Cezayir’in bir İslam toprağı ola-
rak kalmasında çok büyük payı 
olduğunu anlattı.

Oruç Reis’in 1518’de yine Ce-
zayir’i savunurken şehit düştü-
ğünü belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cezayir’in Fransa’dan 
bağımsızlığını yaklaşık 5 milyon 
evladını şehit vererek kazan-
mış, büyük ve asil bir devlet 

olduğunu söyledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Cezayir Cumhur-
başkanı Abdülmecid Tebbun’un 
göreve gelmesinin ardından Ce-
zayir’e devlet başkanı düzeyin-
de ilk ziyareti gerçekleştirerek 
anlamlı bir mesaj verdiklerine 
inandığını belirtti.

Cezayir’in ardından FETÖ 
ile mücadelede Türkiye’ye ilk 
ve en güçlü desteği sağlayan 
Batı Afrika ülkesi Gambiya’ya 
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geçtiklerini anımsatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’den 
Gambiya’ya resmi ziyaret ger-
çekleştiren ilk cumhurbaşkanı 
olmasının bu ziyarete tarihi bir 
nitelik kazandırdığını vurguladı.

2008 ve 2014 yılında düzen-
lenen Türkiye-Afrika ortaklık 
zirvelerinin ilişkilere farklı bir 
boyut kazandırdığını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
THY’nin İstanbul’dan 38 Afrika 
ülkesindeki 58 noktaya uçuş dü-
zenlediğini, Türkiye burslarıyla 
4 bin 500 civarında Afrikalı öğ-
renciye yüksek öğrenim imkânı 
sağladıklarını söyledi.

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ 
ve Malatya’da yaşanan depre-
me değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hayatını kaybeden 41 
vatandaşa Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına başsağlığı diledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, depremin 
ardından hastanelere başvuran 
1607 vatandaşa geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Halen hastanelerde 7’si yoğun 
bakımda olmak üzere 48 kişinin 
tedavisinin sürdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayati 
tehlikesi bulunan depremzede 
olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
büyük afette Elazığ ve Malatya 
yanında Diyarbakır, Kahraman-
maraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve 
Batman’da büyüklü küçüklü 
toplam 498 binanın yıkıldığını,  
4 bin 912 binanın ağır hasarlı, 
296 binanın orta hasarlı oldu-
ğunu, 5 bin 447 binanın hafif 
hasar aldığını bildirdi. Özellikle 
Elazığ merkez, Sivrice ve Maden 
ilçeleriyle Malatya’nın Battal-
gazi, Doğanyol, Kale, Pütürge 
ve Yeşilyurt ilçelerinde ciddi 
yıkımlar ortaya çıktığını kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Deprem haberinin alınmasıyla 
birlikte 3 bakan arkadaşımı 
anında hemen Elazığ’a gönder-
dik. Sağ olsunlar gerek İçişleri 

Bakanım gerek Sağlık Bakanım 
gerekse Çevre Şehircilik Baka-
nım anında oraya ulaşarak ve o 
günden bugüne orada bu çalış-
malara hep birlikte müzaheret 
ettiler ve terk etmediler.” dedi.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun MGK için Ankara’ya 
geldiğini ve yeniden Elazığ’a 
döndüğünü kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın da salgınla 
ilgili bizzat kendisinin yapması 
gereken müdahaleler nedeniyle 
Ankara’da olduğunu söyledi.

Şu anda Çevre ve Şehircilik 
Bakanı, İçişleri Bakanı, il millet-
vekilleri, çevre illerden millet-
vekilileri ile yerel yönetimden 
sorumlu isimlerin de deprem 
bölgesinde bulunduğunu ve hep 
birlikte süreci takip ettiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimiz tüm kurumları 
ve görevlileriyle insanlarımızın 
yardımına koşmuştur. AFAD, 
Jandarma, Sağlık Bakanlığı, 
İtfaiye teşkilatları, Kızılay ve 
diğer kurumlarımızdan 7 bin 171 
personel ve 661 araç, deprem 
bölgesinde görevlendirilmiştir. 
Şu ana kadar deprem bölgesine 
AFAD tarafından 25 bine yakın 
çadır, 31 bine yakın yatak ve 
50 bin battaniye ulaştırılarak 
ihtiyaç sahiplerinin hizmetine 

sunulmuştur. Kızılay tarafından 
da deprem bölgesine 2 bin 500 
çadır, 15 bine yakın yatak, 42 
binin üzerinde battaniye, 220 
bin paket gıda maddesi, her biri 
5’er bin kişi kapasiteli 6 mobil ve 
sahra mutfağı gönderilmiştir.” 

Bakanlıkların her birinin kendi 
görev alanlarıyla ilgili olarak 
depremden etkilenen vatandaş-
lara destek olduklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel 
Başkanvekili ve Genel Başkan 
yardımcılarının da deprem bölge-
sinde bulunarak bütün çalışmala-
ra destek verdiklerini söyledi.

“Şunu çok açık, net söylemem 
lazım, Türkiye, tarihinin en hızlı 
ve etkili afete müdahale faa-
liyetini, elhamdülillah göğsü-
mü gere gere söylüyorum, bu 
depremde yürütmüştür.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bizim tarihimizde Erzincan 
depremi vardır, meşhurdur. Sa-
karya, Düzce, Bolu, Kocaeli, bu 
depremler var malum. O zaman 
ülkeyi yönetenler de bellidir. 
Bunun bedeli, faturası ne olmuş-
tur, bunlar da bellidir. Şu anda 
çıkıp bu CHP’nin başkanı -bu-
nun çünkü yakın siyasi tarihten 
zerre haberi yoktur, bilmez bu 
işleri, bu tarih cahilidir- acaba bir 
Düzce depreminde, bir Kocaeli, 
Sakarya depreminde, Bolu’da 
neler olmuş, bitmiş bilmez. Ben 
daha cezaevinden yeni çıkmış-
tım, bu deprem olunca ilk işim 
oralara gitmek oldu ve yaklaşık 
9-10 gün deprem bölgelerinde 
halkla bir araya geldim. Çünkü 
biz dertliydik, bunlardan uzak 
kalamazdık. Gayret ettik, çalış-
tık, iktidar olduk, yarım kalmış 
olan o deprem bölgelerindeki 
çalışmaları biz tamamladık biz. 
İnanın bundan da haberleri 
yoktur. Ve biz bunları yaparken, 
bunu insani, vicdani olarak ve 
üstlendiğimiz görev sebebiyle 
yaptık.”

“Gerek İçişleri Bakanım 

gerek Sağlık Bakanım 

gerekse Çevre Şehircilik 

Bakanım anında oraya 

ulaşarak ve o günden 

bugüne orada bu 

çalışmalara hep birlikte 

müzaheret ettiler ve terk 

etmediler.”
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Gündem

Van depreminde 20 milyar 
liraya yakın harcama yapıldı-
ğını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Utanmadan soruyor, 
‘Deprem için topladığınız para-
ları nereye harcadınız?’ Deprem 
için toplanan paralar yerine 
gittiği gibi biz milli bütçeden 
buralara çok ciddi harcamalar 
yaparak oraları ayağa kaldırdık. 
Van’da Edremit diye bir ilçe var, 
şu anda sorun, bilmez.” ifadele-
rini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mu-
halefet ne yaparsa yapsın vazife-
lerini iyi bildiklerini ve görevleri-
nin idraki içerisinde olduklarını 
belirterek, “CHP’li belediyeler 
oraya gitmiş de onların yaptık-
larıyla oradaki sorunlar halledil-
miş. Belediyelerin gittiyse Allah 
razı olsun, hayırlı olsun. Zaten 
halkım, vatandaşım Allah’ın 
izniyle onların çok çok fazlasını 
yapıyor ve yaptı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kentsel dönüşüm çalışmasının 
ilk etabında Elazığ’da 3 bin 850, 
Malatya’da 2 bin 550 olmak üze-
re toplam 6 bin 400 yeni konu-
tun süratle yapılarak vatandaş-
lara teslim edileceğini söyledi.

Türkiye’nin 1999 depreminin 
ardından ortaya çıkan hasarları 
gidermek için sadece İstan-
bul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, 
Düzce ve Bolu’da 103 milyar 
liralık yatırım yaptığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay 
Kemal, bu rakamları iyi takip 
et. Van, Kütahya, Bingöl, Afyon 
Dinar depremlerinin ardından 
da vatandaşlarımıza tüm altya-
pısı ve sosyal tesisleri ile 38 bine 
yakın kalıcı konutu yapıp teslim 
ettik.” dedi.

“Türkiye’yi onca acısının ara-
sında bu tür tartışmaların içine 
çekenleri de huzurlarınızda 
kınıyorum ve sevgili milletime 
havale ediyorum” sözlerine yer 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın da artık 
deprem konusunda çok daha 
bilinçli bir şekilde hareket ettik-
lerini memnuniyetle görüyoruz. 
Bu ülkede artık hiç kimse vatan-
daşlarımızı depreme dayanıksız 
bina yapmaya veya oralarda 
yaşamaya yönlendiremez.

Yatay yapılaşmanın ne kadar 
önemli olduğunu, maruz kaldı-
ğımız her deprem bize bir kez 
daha ispatlıyor. 81 vilayetimizin 
tamamında bundan sonra hiçbir 
yeni yerleşim yerine çürük 
zeminde ne de yüksek katlı 
olarak inşa edilemeyecektir. 
Depreme hazırlık kapsamında 
ülke çapında tespit ettiğimiz 1,5 
milyon binanın dönüştürülme-
si çalışmalarına hız veriyoruz. 
Görüldüğü gibi deprem bizi bek-
lemiyor, öyleyse deprem kapı-
mızı çalmadan hazırlıklarımızı 
tamamen bir defa yapmamız 
şarttır.”

İşgal, yıkım ve gözyaşının 
sürdüğü yerlerin başında Filis-
tin’in geldiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 
Dünya Savaşı’nın akabinde 
Filistin topraklarında korsan bir 
şekilde kurdurulan İsrail’in kan 
döke döke, haksız ve hukuksuz 

bir şekilde bugünkü sınırlarına 
ulaştığını vurguladı.

“Zalimin gözü kana da doy-
maz, mala da doymaz” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“İsrail’in de gözü doymuyor. 
Son olarak Amerikan yöneti-
minin desteğiyle hem Kudüs’ü 
hem de İsrail’in özellikle ısrar 
ettiği işgal altındaki diğer Filis-
tin topraklarını ilhak anlamına 
gelen bir planı devreye almaya 
çalışıyor. 1947’de bir Filistin 
vardı, bugün ise maalesef İsrail, 
1947’deki Filistin’in toprakla-
rının aynıyla şu anda işgalci ve 
tamamıyla Filistin’e de böyle 
damla damla gösterebileceği-
miz ne yazık ki bir Filistin var. 
Şimdi utanmadan, sıkılmadan 
bunlardan da Filistin’i mahrum 
etmenin, Batı Şeria da dahil 
olmak üzere, bunun gayreti 
içindeler. Tekrar altını çizerek 
ifade ediyorum, bu planla işgal 
edilen Filistin topraklarının 
ilhakı amaçlanıyor. Türkiye 
olarak, görünürde iki devletli 
çözümü kabul eden ama esasta 
Filistin’i tümüyle yok eden ve 
Kudüs’ü tamamen gasbeden bu 
planı asla tanımıyor ve kabul 
etmiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah’ın, tüm Filistin ve Kudüs 
topraklarıyla mübarek kıldığı 
Mescid-i Aksa’nın mahremi-
yetine uzanan elleri kırmanın 
imanın gereği olduğunu ifade 
ederek, “Şayet bugün Mescid-i 
Aksa’nın mahremiyeti koru-
yamazsak, yarın kem gözlerin 
Kabe’ye çevrilmesini engelle-
yemeyiz. Hele hele şu andaki 
zihniyetle hiç mi hiç engelleye-
meyiz. İşte bunun için ‘Kudüs 
kırmızı çizgimizdir’ diyoruz.” 
sözlerini sarf etti.

İslam dünyasının söz konusu 
plana ilişkin tavırlarına da deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Devletimiz 

tüm kurumları 

ve görevlileriyle 

insanlarımızın 

yardımına koşmuştur. 

AFAD, Jandarma, 

Sağlık Bakanlığı, İtfaiye 

teşkilatları, Kızılay ve 

diğer kurumlarımızdan 

7 bin 171 personel ve 661 

araç, deprem bölgesinde 

görevlendirilmiştir.”
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“İslam dünyasındaki ülkele-
rin şu atılan adım ve açıklanan 
metinle ilgili tavırlarına baktığı-
mız zaman ben halimize acı-
yorum. Başta Suudi Arabistan, 
sesin çıkmıyor, sesin. Ne zaman 
çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, 
Bahreyn aynı şekilde Abu Dabi 
Yönetimi. Bir de oraya katılıp 
alkış tutuyorlar, yazıklar olsun. 
Acaba o alkış tutan eller, bu ha-
ince atılan adımın hesabını nasıl 
verecekler? Başlarında kipalarla 
orada olanlar da onlar da alkış 
tutuyor. Söyle bana arkadaşını, 
söyleyeyim sana kim olduğunu. 
Bunların yaptığı bu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin-
lerce yıldır olduğu gibi bugün 
de dünya barışının anahtarının 
Kudüs olduğunu vurgulayarak, 
“Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa 
bunun altında tüm dünya kalır. 
Kudüs’ü tümüyle İsrail’in kanlı 
pençelerine terk etmek, sadece 
orada yaşayan Müslümanlara ve 
Hristiyanlara değil tüm insan-
lığa yapılmış en büyük kötülük 
olacaktır. Aynı şekilde zaten 
kendi kadim vatanlarında parya 
durumuna düşürülmüş olan Fi-
listinli kardeşlerimizi böyle rezil 
bir planı kabule zorlamanın da 
izahı yoktur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından Filistin 
Devlet Başkanı Mahmut Abbas 
ve daha sonra Hamas Siyasi 

Büro Başkanı İsmail Haniye ile 
görüşeceğini, bu konuları değer-
lendireceğini söyledi.

Hristiyan dünyasına mesajı ol-
duğunu ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hristiyan dünyasının bura-
ya sahip çıkması lazım. Dikkat 
edin bu işin başını çeken Sayın 
Trump Hristiyan değil mi? Bu 
olaylar karşısında Hristiyan 
dünyası herhalde eli bağlı kal-
mayacaktır. Çünkü aynı zaman-
da Kudüs’te Hristiyanların da 
malum hakkı var. Onların da 
burada dik, diri durması lazım. 
Dün beni ziyarete gelen haham-
başı ve heyetine onu söyledim, 
‘Sizin de burada atmanız gere-
ken adımlar, yapmanız gere-
kenler var. Sizden de ben bunu 
bekliyorum.’ dedim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin hem inanç hem kül-
tür gereği Musevilere karşı en 
küçük bir düşmanlığının olma-
dığına, olamayacağına dikkati 
çekerek, 1967 sınırları temelinde 
egemen, bağımsız ve bitişik bir 
Filistin’in komşusu olan İsrail 
Devleti ile de sorununun bulun-
madığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları söyledi:

“Bizim karşı olduğumuz, İsrail 
yönetiminin sergilediği haksız-
lık, adaletsizlik, zulüm ve kı-
yımdır. Sokaklarda çocuğundan 

yaşlısına masumların resmen in-
faz edildiği, insanların evlerinin 
başlarına yıkılarak gasbedildiği 
böyle bir haydut devlet, böyle bir 
terör devleti bizim gözümüzde 
hiçbir zaman muteber olamaz. 
Tarihte hiçbir zaman zalimlerin 
abad olduğu, uzun zaman ayakta 
kaldığı görülmemiştir. Binlerce 
yıl boyunca, omuz üstünde baş 
bırakmayarak kıtalar dolaşanlar 
hani nerede? Bir dönem Afrika’yı 
ve Güney Amerika’yı kan denizi-
ne boğanlar, çalıp çırpanlar hani 
nerede?”

Son dönemde önemli gelişme-
lerin yaşandığı yerlerden ikisinin 
de Suriye ve Libya olduğunu 
anımsatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Esed rejiminin İdlib’deki 
saldırılarını artırdığını belirtti. 
İdlib’deki vahşeti engellemek, 
Suriye’nin istikrarına ve siyasi 
çözüme destek vermek amacıyla 
Rusya ile bir mutabakat imzalan-
dığını hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu mutabakatın, Esed 
rejimi ve onu destekleyen Rusya 
tarafından kanla ve acıyla adım 
adım delinmekte, bozulmakta, 
ihlal edilmekte olduğunu dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-
riye’deki her gelişmenin Türkiye 
için en az kendi sınırları içindeki-
ler kadar önemli, hayati ve kritik 
olduğunun altını çizerek, şöyle 
devam etti:

“Halen 3,6 milyon Suriyeliyi 
topraklarında barındıran ülkemi-
zin, yeni bir göç dalgasına taham-
mülü yoktur. Rejimin terör örgüt-
leriyle olan kötü sicilini de göz 
önüne aldığımızda, aynı zamanda 
yeni tehditlerin sınırlarımıza da-
yanmasına da seyirci kalamayız. 
Hiçbir ülkenin siyasi ve ekono-
mik çıkarı, Türkiye’nin güvenlik 
ve istikbal önceliklerinden daha 
önemli olamaz. Bu bakımdan 
Suriye’nin ne diğer bölgelerindeki 
ne de İdlib’deki duruma seyirci 
kalmayacağız ve kalamayız.”
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Gündem

Cezayir’e hareketi öncesi 
Atatürk Havalimanı’nda basın 
toplantısı düzenleyen Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 
Cuma günü saat 20.55’te ya-
şanan Elazığ Sivrice merkezli 
6,8 şiddetindeki deprem için 

bölge halkına ve tüm millete 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri, Sağlık, Çevre ve 
Şehircilik bakanlarının hemen 
bölgeye giderek çalışmalara 
nezaret ettiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İhtiyaç duyulan her türlü 

personel, araç, gereç ve teç-
hizat çok kısa sürede deprem 
bölgesine ulaştırılmıştır. Hem 
arama ve kurtarma çalışmaları 
hem yaralıların tahliyesi ve 
tedavisi hem de evleri yıkılan 
vatandaşlarımızın iaşe, iba-
tesi konusunda gereken tüm 

“Kış Günü Evleri Yıkılan 
veya Hasar Gören 
Vatandaşlarımızın Mağduriyet 
Yaşamaması İçin Her Türlü 
Çabayı Gösteriyoruz”
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tedbirler süratle alınmıştır.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Elazığ ve Malatya’ya gittiğini 
ve yapılan çalışmaları yerinde 
incelediğini, yaralıları ziyaret 
ettiğini belirterek, şöyle de-
vam etti:

“Başkan Yardımcısı Fuat Bey, 
Aile Sosyal Çalışma Bakanımız 
Zehra Hanım birlikte orada 
olduk. Bunun yanında gerek 
Kızılay, gerek AFAD yoğun bir 
çalışmayla zaten imkanları-
nı seferber etmiş durumda. 

Kış günü evleri yıkılan veya 
hasar gören vatandaşlarımızın 
mağduriyet yaşamaması için 
her türlü çabayı gösteriyoruz. 
Türkiye bu büyük felaketin 
yaralarını birlik, beraberlik ve 
kenetlenme içinde sarmaya 
başlamıştır. 7’den 70’e milleti-
mizin tüm fertlerinin deprem 
bölgesindeki kardeşleriyle 
sergilediği dayanışma her tür-
lü takdirin üzerindedir. Gerek 
Elazığ’da gerek Malatya’da bu 
tabloyu bizzat yerinde görerek 
müşahede ettim. Aynı şekilde 

dünyadaki dost ve kardeş 
ülkelerden de pek çok daya-
nışma mesajları aldık. Bir kez 
daha Elazığ ve Malatya başta 
olmak üzere depremi hisseden 
tüm vatandaşlarımız ile mille-
timize geçmiş olsun diyorum. 
Büyük bir fedakarlıkla insanla-
rımıza yardım eden AFAD, Kı-
zılay, Silahlı Kuvvetler, Jandar-
ma tüm kamu görevlilerimize 
şahsım, milletim adına teşek-
kür ediyorum. Rabbim bizi her 
türlü afetten muhafaza buyur-
sun diye de dua ediyorum.”
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Gündem

Devlet Milletin 
Yanında
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 
24 Ocak’ta saat 20.55’te meydana 
gelen 6,8 büyüklüğündeki 
depremin ardından bütün 
kurum ve kuruluşlarla 
tam teyakkuz halinde “acil 
müdahale” faaliyeti başlatıldı.

24 OCAK 20.55

deprem 

meydana 

21.07

22.0322.32

kısa tutun." uyarısında bulundu

22.36

bırakılması konusunda uyardı

22.47

grubunun 7 gün 24 

23.01 23.38

yıkılan 

müdahale 

AFAD tarafından bölgeye 

418 arama kurtarma 

00.36 25 OCAK02.11

araçları bölgede gıda 

03.40

2 uçakla yola çıktı

14.27

Kızılay tarafından 

500 çadırın kurulumuna 

10.42

Kızılay tarafından 

26 OCAK 23.12

23.34

14 ___ Türkiye Bülteni ___ Şubat



Adalet Bakanlığı:
“Tüm cezaevlerindeki mah-
kum ve tutukluların sağlık 
durumları iyidir, etkilenen 
olmamıştır. Sivrice Ceza- 
evi’nde bulunanlar tedbiren iki 
cezaevine nakledilmiştir. Ad-
liye, otopsi hizmetleri, vatan-
daşlarımızın kimlik tespitleri, 
ölüm sebeplerinin belirlenme-
si gibi tüm hizmetler titizlikle 
yerine getirilmiştir. Deprem 
esnasından itibaren Türk Ceza 
Kanunu (TCK) anlamında suç 
teşkil eden tüm hususlarla il-
gili Ankara, Elazığ Cumhuriyet 
Başsavcılığımız soruşturmala-
rını büyük bir titizlikle devam 
ettirmektedir. Birliğimize, 
beraberliğimize kasteden her 
türlü fiil, davranış titizlikle 
takip edilmektedir.”

BAKANLIKLARIN BÖLGEDE 
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı:

Elazığ ve Malatya’da deprem-
den etkilenen vatandaşlarımız, 
prim borçlarına bakılmaksızın 
ve katılım payı ödemeksizin 
sağlık hizmeti alabilecek.

Bu illerimizdeki tüm genel 
sağlık sigortalılarımız ve bun-
ların bakmakla yükümlü oldu-
ğu vatandaşlarımızdan mua-
yene, ilaç, optik, ortez/protez 
ve diğer tıbbi malzeme katılım 
payları 30 Nisan 2020’ye kadar 
alınmayacak.

Depremden etkilenen va-
tandaşlarımızın temel ihtiyaç-
larının giderilmesi amacıyla 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı:

“Hasar tespit çalışmalarında 
bugün itibarıyla Elazığ merkez, 
Sivrice ve Maden’de 50 yıkık 
binamız mevcut, 223 bağımsız 
bölüme tekabül ediyor. 308 
ağır hasarlı ve 688 bağımsız 
bölüme tekabül ediyor, 150 de 
orta hasarlı binamız mevcut. Bu 
binalarımızdan 22’si acil yıkıla-
cak binalardan oluşuyor. Bunlar 
girmeye izin vermeyeceğimiz, 
girildiğinde vatandaşımızın can 
güvenliğinin risk altında olduğu 
binalardan ibaret. Dolayısıyla bu 
binaların da dün itibarıyla yıkım-
larını başlattık ve hızlı bir şekilde 
yıkımı gerçekleştirmiş olacağız.

Malatya’da Battalgazi, Doğan-
yol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt’ta 
toplam 155 yıkık, 1278 de ağır 
hasarlı binamız mevcut. Diyarba-
kır Çermik’te de 8 yıkık binanın 
yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, 
Çüngüş, Çermik ve Bismil’de top-
lam 16 ağır hasarlı binamız var 
vve hasar tespit çalışmalarımız 
aralıksız devam etmektedir.

Mustafa Paşa ve Sürsürü ma-
hallelerinde, yerinde zemin artı 

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarınca kullanılmak 
üzere 8 milyon lira kaynak 
aktarıldı.

Aile Sosyal Destek Programı 
(ASDEP) personelimiz, psiko-
sosyal destek ekiplerimiz ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarımızla deprem-
den etkilenen vatandaşların 
yanındayız.

4’ü, 5’i geçmeyecek kentsel dönü-
şüm projesi gerçekleştireceğiz.

Bu bölgede toplamda 184 daire 
riskli durumda. Bu konutlardan 
zaten 24’ü depremde yıkılmıştı. 
160 dairemiz de ağır hasarlı ol-
ması sebebiyle vatandaşlarımızı 
bölgeden taşınmaya yönelik yü-
rütülecek projelerimizi, kentsel 
dönüşüm projesini başlatıyoruz. 
Bugün itibarıyla Sürsürü Ma-
hallesi’ndeki vatandaşlarımızla 
görüşme işlemlerimiz başladı.

Elazığ sınırları içerisindeki 
yıkılması gereken 22 acil binamız 
var. Bu binalarla ilgili yıkım işleri 
bugün itibarıyla başladı. TOKİ 
Başkanlığınca 3-4 ay içerisinde 
tamamlanacak 400 konutumuz 
var. 400 konutu öncelikli olarak 
Sürsürü ve Mustafa Paşa’da 
binaları yıkılan vatandaşlarımıza 
teklif edeceğiz. Evleri yıkıldığı 
için o vatandaşlarımıza bu hazır 
konutlara geçmeleri noktasında 
tekliflerimizi sunacağız. Kendile-
rinin de uygun bulması halinde 
bu hazır konutlara hızlı bir şekil-
de vatandaşlarımızı taşıyacağız. 
İsterlerse yerinde dönüşüm 
projesiyle bu süreçten faydalana-
bilecekler.

Elazığ’da 2 bin yeni konut 
üretimine başlayacağız. Saha ve 
zemin etüt çalışmaları bugün 
itibarıyla başladı. Burada da ze-
min artı 3’ü geçmeyecek, Elazığ’a 
yakışacak, kültürünü yansıtacak 
önemli bir projeyi gerçekleştire-
ceğiz. Projemizi Yemişli’de bulu-
nan rezerv alanımızda yapacağız 
ve o projemizi de en geç nisan 
ayında başlayıp yılsonuna kadar 
tamamlama hedefiyle çalışmala-
rımızı başlattık.
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Gündem

Sağlık Bakanlığı:
Söz konusu deprem sonra-

sında AFAD’ dan gelen dep-
rem bilgi mesajı ile Bakanlığı-
mıza bağlı tüm personelimiz 
teyakkuza geçmiş olup, tüm 
yurttan;

127 UMKE Timi,
317 Adet 112 Ambulans ve 

Ekibi, 
3 Adet Helikopter Ambu-

lans,
1 Adet Uçak Ambulans

Milli Eğitim 
Bakanlığı:

“Elazığ’daki okullarda in-
celemeler devam ediyor. Ge-
rekli planlamaları yapacağız. 
İkinci yarıyıl faaliyetleri baş-
ladığında hiçbir öğrencimiz 
mağduriyet yaşamayacak.

Çocuklarımızın yaşadığı 
korkunun travmaya dönüş-
memesi için PDR uzmanları-
mızla beraber çocuklarımızla 
bizzat ilgileneceğim ve bura-
dayım. Çocukların korkularını 
dile getirmesi ve işleyebilme-
si için oyun terapisi alanları 
kuruyoruz. Çocuklar kitapla, 
masalla, oyunla korkuyu 
yener. Bu konuda uzman olan 
rehber öğretmenlerimiz kitap 
okuyarak, oyun oynatarak, 
masal anlatarak çocuklarımı-
za duygusal destek vermek 
için burada, bizimleler.

Gece boyunca okul ve 
pansiyonlarda 15 bin, merkez 
öğretmen evinde ise 500 va-
tandaşın ağırlandığını kayde-
den Selçuk, “Bugün de uygun 
olan okul pansiyonlarımızda 
çorba ikramı devam edecek 
olup imkanlarımız dahilinde 
vatandaşlarımıza en iyi şekil-
de hizmet verilecek.”

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı:

Mücbir sebep süresince 
verilmesi gereken vergi be-
yannameleri ve bildirimlerin 
verilme süreleri, bu beyan-
name ve bildirimler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin 
ödeme süreleri, depremden 
önce tahakkuk etmiş ödeme 
süresi mücbir sebep hali ilan 
edilen süreye rastlayan her 
türlü vergi, ceza ve gecik-
me faizin ödeme süresi ile 
motorlu taşıtlar vergisi taksit 
ödeme süreleri uzatılmıştır.

Depremde varlıklarını 
kaybeden vergi mükellefle-
rinin Vergi Usul Kanunu’nun 
115’inci maddesi uyarınca 
terkin talep etmeleri müm-
kündür.

İçişleri 
Bakanlığı:

“Şu ana kadar bölgeye 
toplam 24 bin 402 çadır sevk 
edildi ve 400 genel maksatlı 
çadır sevk edildi. 

26 bin 501 yatak sevk 
edildi, 62 bin 963 battaniye, 
20 bin de Uşak Valiliğimiz 
tarafından battaniye sevk 
edildi. Yaklaşık 4 bin civarın-
da uyku seti, elektrikli ısıtıcı 
ve 40 bin gıda kolisi geldi. Bu 
kolilerin tamamının dağıtı-
mına başlandı.

Bugün itibarıyla 
(27.01.2020) hem Malatya’da 
hem de Elazığ’da kamu ku-
rumları çalışmaya başladı.

Kira Yardımı: Şehir içeri-
sinde yeteri miktarda kirala-
nacak evin bulunmamasına 
tedbir olarak barınma mer-
kezlerimizi oluşturduk. Şehir 

Hastanesinin şantiyesi vardı, 
ona yeni yataklar aldık. Yak-
laşık 500 kişilik bir barınma 
da orada tesis edilecek.

Ağır hasarlı ve yıkacağımız 
yerlere 30 bin lira, acil kira 
ödeneği olarak da yaklaşık 
11 bin lira toplam 41 bin lira 
destek vereceğiz. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının tek-
nik ekiplerince, ağır hasarlı 
olan ama eşyaları alınabile-
cek durumda olduğu tespit 
edilen evlere yaklaşık 11 bin 
lira kira yardımı gerçekleş-
tireceğiz. Tespit edilen orta 
hasarlı evlere de 5 bin lira 
acil yardım ödeneği, artı 27 
bin lira da uzun vadeli faizsiz 
güçlendirme kredisi vere-
ceğiz. Köyde yıkılan evlerin 
tamamına, eğer köyde oturu-
yorsa 11 bin lira acil yardım 
vereceğiz. 5 bin lira da eşya 
yardımı gibi destek ortaya 
koyacağız. Toplam 16 bin lira 
yardım yapacağız.”

İl Özel İdaresine ait Elazığ 
merkez Aşağı Holpenk’teki 
bir arazide konteynerden 
müteşekkil yaklaşık 1000 
ailenin barınabileceği geçici 
konaklama merkezi yapa-
cağız. 10-15 gün içerisinde 
hazırlayacağız. Konteynerler 
hazır. Bunların hepsi yeni. 
AFAD’ın elinde bulunan 
konteynerler. Hemen bu-
raya sevkini de başlatıyo-
ruz. Elektrik, sıcak su, tüm 
altyapısıyla beraber bunu 
sağlayabilecek yeni bir tedbir 
alıyoruz. 

Malatya’da yaklaşık 5 bin 
kişilik bir konteyner kenti-
miz var. Onun da tüm reviz-
yonunu bundan 3-4 ay önce 
yapmıştık.”
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Tarım ve Orman 
Bakanlığı:

“Elazığ ve Malatya’da bu-
lunan çiftçilerin 31 Ocak’ta 
yapılması planlanan 33,3 mil-
yon lira değerindeki tarımsal 
destek ödemelerini bugün 
saat 18.00 itibarıyla üretici-
lerin hesaplarına aktarmış 
olacağız.”

Bekir Pakdemirli, Elazığ ve 
Malatya’daki üreticilere bu-
zağı için 23 milyon lira, yem 
bitkileri için 6,5 milyon lira, 
hububat için 3 milyon lira, 
Çevre Amaçlı Tarım Arazi-
lerinin Korunması Programı 
(ÇATAK) için 700 bin lira, 
sertifikalı tohum kullanımı 
için de 100 bin lira destek 
ödemesi yapacaklarını kay-
detti.

Ticaret Bakanlığı:
“Deprem sebebiyle Elazığ 

ve Malatya’da zarar gördüğü 
tespit edilen esnaf ve sanat-
karımızın, kredi ve kefalet 
kooperatifleri üzerinden 
Halkbank aracılığıyla kullan-
dığı kredilerin, 1 yıllık taksit 
ve faizleri TESKOMB tarafın-
dan ödenecektir.

5 Mobil Komuta Kontrol 
Merkezi Aracı,

10 Lojistik Aracı
9 TIR 
5 Kamyon
120 Diğer personel olmak 

üzere 
Toplam 449 Ekip ve 2.629 

personelimiz Elazığ ve Malat-
ya İlindeki sağlık hizmetlerin-
de görevlendirilmiştir.

Ayrıca ihtiyaç halinde afet 
bölgesinde kullanılmak üzere;

8 Adet Sahra Hastane 
Ünitesi,

4 Set Personel Barınma 
Ünitesi

4 Set 50 Yataklı Seyyar Has-
tane gönderilmiştir.

Yukarıda belirtilen üniteler 
ile toplam 250 hasta yatağı 
kapasitesine sahip Seyyar 
Hastaneler kurulabilmektedir.

Deprem sonrasında Elazığ 
iline hareket eden ekiplerimiz-
den Malatya UMKE Timleri ve 
112 Ekipleri ilk 1. saati itibariy-
le olay yerine ulaşmıştır. Ayrı-
ca 1. ve 2. Derece destek iller 
de aralıklı olarak olay yerine 
ulaşım sağlamıştır.

Elazığ ve Malatya illerimizde 
hem 112 hem de UMKE ekip-
leri depremin ilk 10 dakikası 
içerisinde enkaz alanlarına 
ulaşarak, yaralılarımıza acil 
yardım ve medikal kurtarma 
hizmetlerine başlamıştır.

Deprem sonrası İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından yürü-
tülecek sağlık hizmetlerinin 
yerinden yönetilmesi ve koor-
dine edilmesi amacıyla Bakan-
lığımız üst yöneticilerinden 
oluşan bir ekip Milli Savunma 
Bakanlığına ait askeri am-
bulans uçak ile saat 23.00’da 
Etimesgut havaalanından 
hareket ederek 00.30 itibariyle 
olay mahalline ulaşmıştır.

Ayrıca İstanbul ilinden saat 
3.30 da tarifeli uçak ile yola 
çıkarak saat 06.30 da Şehir 

hastanesine destek amaçlı 
ulaşmıştır. 

Kayseri ilinden saat 01.30 
da kalkan A 400 tipi askeri 
nakliye uçağı ile UMKE perso-
nelimiz gerekli malzemeler ile 
Elazığ’a yönlendirilmiştir. 

UMKE Ekiplerinin haberleş-
mesine yönelik olarak şehri 
gören, uygun bir yere seyyar 
role kurulumu gerçekleştiril-
miş, mevcut 112 kanalı dışında 
farklı bir kanal oluşturularak 
UMKE timlerinin merkez ve 
kendileri arasındaki görüşme-
leri sağlanmıştır.

Mobil Komuta Kontrol Mer-
kezi araçları aktive edilerek 
ekipleri çalışmalarının takibi 
sağlanmıştır.

04.15 te Elazığ ili Maden 
ilçesi Gezin Beldesinde Sahra 
Hastane Ünitesi kurularak ye-
rinde sağlık hizmeti sunulma-
ya başlanmıştır. Adana ilinden 
görevlendirilen ekiplerimiz 
saat 05.50 de Merkez Musta-
fapaşa mahallesinde Sahra 
Hastane Ünitesini kurmuştur. 
Yine Merkez Sürsürü mahal-
lesinde Sahra Hastane Ünitesi 
aktive edilmiştir. Cumhuriyet 
Fuar Alanında kurulan çadır 
bölgesinde de Sahra Hastane 
Ünitesi kurularak hasta alımı-
na başlamıştır. 1’i Malatya’da 
olmak üzere toplamda 7 Sahra 
Hastanesi Ünitesi hizmete 
başlamıştır.

AFAD tarafından vatandaş-
lara yönelik çadır kurulumuna 
başlanan;

Kültür Park Çadır bölgesin-
de: Kültür Park Çocuk Sahra 
Hastane Ünitesi, Kültür Park 
Erişkin Sahra Hastanesi Üni-
tesi kurularak hasta kabulüne 
başlanmıştır. 27.01.2020 tari-
hinde Erişkin Sahra Hastane 
Ünitesinde 103 hastaya, Çocuk 
Sahra Hastane Ünitesinde ise 
47 hastaya hizmet verilmiştir.

Depremden etkilenerek 

hastanelerimize başvuran 
1607 vatandaşımız tedavi 
edilmiş olup şu an hastanele-
rimizde tedavisi süren 81 kişi 
kalmıştır.
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“Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de 
Emperyal Heveslerimiz Hiç 
Yoktur, Gözümüz Petrol ve Para 
Hırsıyla Kör Olmuş da Değildir”

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, AK Parti TBMM 
Grup Toplantısı’nda yaptı-
ğı konuşmada, çok önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir 
süreçten geçildiğini belirterek, 
Türkiye’nin bu dönemde attığı 
adımların, ortaya koyduğu 

iradenin, giriştiği mücadelenin 
gelecek yarım asrı, hatta bir 
asrı biçimlendirecek öneme 
sahip olduğunu vurguladı.

Bölgede, Türkiye’yi dışarıda 
bırakmaya, hakkını ve huku-
kunu gasp etmeye yönelik 
her oyunu çok daha büyük 
hamlelerle boşa çıkarmayı 

sürdürdüklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’den Libya’ya kadar Tür-
kiye sınırları dışında attıkları 
adımların ülke güvenliği ve çı-
karlarını korumaya, dostların 
ve kardeşlerin mağduriyetini 
engellemeye yönelik olduğu-
nun altını çizdi.

Gündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tarihinin hiçbir döneminde 
sömürge, katliam, zulüm, 
mazlumu ezme, güçlüye tes-
lim olma lekesi bulunmayan 
bir millet olarak, bize yakışan 
tavır ne ise onu ortaya koyu-
yor, onu sergiliyoruz.” dedi.

Askeri güç kullanımının ade-
ta açık artırmaya çıkarıldığı bir 
dönemde böyle bir duruş ser-
gilemenin de kolay olmadığı-
na dikkati çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Çocuk, kadın demeden mil-
yonlarca masumun hayatının 
milyar dolarlar karşılığında 
pazara çıkartıldığı bu utanç 
tablosundan Türkiye, haysiyet 
sembolü olarak ayrışmıştır. 
Bunun için hem Suriye’de 
hem Libya’da hem de Irak’ta 
son dönemdeki gelişmelerle 
tarihimizin, medeniyetimizin, 
ahlakımızın ve elbette ülkemi-
zin bekasının gerektirdiği her 
şeyi yapmakta kararlıyız.

Bir kez daha altını çizerek 
söylüyorum. Biz Suriye’de, 
Libya’da, Akdeniz’de mace-
ra peşinde değiliz. Hele hele 
emperyal heveslerimiz hiç 
yoktur. Gözümüz petrol ve 
para hırsıyla kör olmuş da 
değildir. Bizim tek amacımız 
kendimizin ve kardeşleri-
mizin hakkını, hukukunu, 
geleceğini korumaktır. Türki-
ye’nin güvenliğinin Libya’nın, 

Suriye’nin, Irak’ın, Balkanlar’ın, 
Kafkasya’nın güvenliğinden 
geçtiğinden hala anlamamış 
olanlara diyecek bir sözümüz 
bulunmuyor. Ama hamdolsun 
milletimiz bu gerçeği görüyor 
ve bizi destekliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhur İttifakı’ndaki or-
takları MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’ye, izledikleri 
politikaya verdiği güçlü des-
tek için şahsı ve millet adına 
teşekkür etti. 

Eski CHP Genel Başkanı De-
niz Baykal’a da Libya konusun-
da gösterdiği “devlet adamı” 
tavrı için ayrıca teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Daha dün, ‘Doğu Akdeniz’de 
herkes var, Türkiye yok.’ diyen 
birileri bugün ülkemizin Doğu 
Akdeniz’de attığı adımlara 
karşı çıkıyorsa da işte böyle 
vicdanlı siyasetçiler, yapılan 
işin hakkını maalesef ancak 
teslim edebiliyor.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’deki 
varlığının, kendi güvenliğinin 
yanı sıra Suriye’nin toprak 

bütünlüğünü ve halkın tama-
mının huzurunu sağlamaya 
yönelik olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Bu ülkede konjonktürel 
çıkarları için bulunanlarla 
bizim aramızda işte böylesine 
temel bir fark vardır. Suri-
ye’deki gelişmeler bizim için 
beka meselesi vasfını sürdür-
düğü müddetçe geri adım 
atmamız mümkün değildir. 
Son dönemde İdlib’de yaşa-
nan gelişmeler, bölgedeki 
her adımın ülkemizi nasıl 
doğrudan ilgilendirdiğini bir 
kez daha gösterdi. Rejimin 
artan saldırılarından kaçan ve 
sayıları 400 bini bulan İdlibli 
kardeşimiz, ülkemiz sınırları-
na doğru harekete geçti. 3, 4, 
5 yaşında, kadın yaşlı deme-
den, o çocukların çırılçıplak 
ayaklarıyla o çamur yollarda 
nasıl çırpındıklarını televiz-
yon ekranlarında hep birlikte 
izliyoruz değil mi? Vicdanı 
olanların acaba bu tabloya 
seyirci kalması mümkün mü? 

“Hem Suriye’de 

hem Libya’da hem de 

Irak’ta son dönemdeki 

gelişmelerle tarihimizin, 

medeniyetimizin, 

ahlakımızın ve elbette 

ülkemizin bekasının 

gerektirdiği her şeyi 

yapmakta kararlıyız.”

Şubat ___ Türkiye Bülteni ___ 19



Gündem

Olmaması gerekir ama vicdan-
sızlar var mı bu dünyada? Var 
ama elhamdülillah Türkiye 
gibi, bizler gibi vicdan sahibi 
olanlar da var. Bizler Kızılay’ı-
mızla, AFAD’ımızla bu bölgede 
şu anda bir taraftan çadırları 
dikiyoruz diğer taraftan gıda 
yardımcılarını gönderiyo-
ruz, diğer taraftan da onların 
güvenliği için ne yapabiliriz, 
bunun çalışması, gayreti 
içindeyiz. Onları kendi başına 
bırakamayız. Onları bu karda 
kışta yalnız bırakmamak için 
‘Biz sizin yanınızdayız.’ diyo-
ruz. Bu bizim insani, vicdani, 
ahlaki, hepsinden öte İslami 
görevimizdir.”

“Dünya’nın, halen Suriye’de, 
İdlib’de seyirci” olduğunu, 
çözüm arayışında olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bunların tek çözümü, varil 

bombalarını bu savunmasız 
insanlara atmaktır. Yaptıkları 
hep bu. ‘Siz bomba yağdırı-
yorsunuz, nedir bu hal?’ diye 
sorduğunuzda da söyledikleri 
‘Bunlar terörist.’ Bunlar senin 
vatandaşın. 4 yaşındaki ço-
cuktan terörist mi olur?  

5 yaşındaki çocuktan terörist 
mi olur? İnsaf edin. ‘Gelin, 
bu işi birlikte çözelim’ dedi-
ğimizde cevap aynı: ‘Bunlar 
terörist.’ Öyle veya böyle, 
bugün TBMM’de şu anda grup 
toplantı salonumuzdan dün-
yaya sesleniyorum, bu duyar-
sızlığınız nereye kadar devam 
edecek? Ele ele verip bu maz-
lumların, mağdurların yanın-
da ne zaman yer alacaksınız? 
Birleşmiş Milletler acaba ne 
zaman bu konuda görevinin 
bilincinde adımını atacak? On-
lara da bunu söyledik. Ben bir 
taraftan söylüyorum, Dışişleri 
Bakanım bir taraftan söylüyor. 
Bütün bunlara rağmen atılan 
bir adım yok.”

“Karşımızda halkının tama-
mını temsil eden meşru bir 
yönetim olmadığı için İdlib’deki 

“4 yaşındaki çocuktan 

terörist mi olur? 5 

yaşındaki çocuktan 

terörist mi olur? 

İnsaf edin. ‘Gelin, bu 

işi birlikte çözelim’ 

dediğimizde cevap aynı: 

‘Bunlar terörist.’”
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süreci Rusya ile yürütüyoruz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçtiğimiz günlerde Rus muha-
taplarla hem telefonla hem yüz 
yüze hem de heyetler aracılığıy-
la gerçekleştirilen yoğun görüş-
meler sonucunda, İdlib’de yeni 
bir ateşkes ilanına muvaffak 
olduklarını dile getirdi. 

“Kalıcı bir ateşkes olması” 
temennisinde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bundan 
önceki ateşkesleri bozan hep 
rejimdi ancak bu defa durum 
farklı. Ateşkesin, sınırlarımıza 
yığılan 400 bin insanın yeni-
den kendi evlerine dönmesini 
sağlayacak şekilde yürütül-
mesi şarttır. Siyasi sürecin 
ilerlemesini engellemeye 
çalışan rejimi, şiddete ve kan 
dökmeye dayalı yöntemlerden 
vazgeçirmek herkesin sorum-
luluğudur. Gerekirse rejimin 
ateşkesi bozma girişimlerini 
bizzat önlemekte kararlıyız. 
Artık herkes bu işin şakasının 
olmadığını, Türkiye’nin ‘ya-
parım’ dediği bir şeyi mutlaka 
yapacağını görüp kabul etme-
lidir.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Libya’ya ilgisi-
nin sadece ekonomik, askeri, 

diplomatik ve siyasi sebeplere 
bağlı olduğunu düşünenle-
rin yanıldığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Li-
bya’nın, harita üzerinde biraz 
uzak gözükebileceğini ancak 
Türkiye için asla yabancı bir 
yer olmadığını dile getirdi.

“Barbaros’un yadigarı” 
Libya’nın, asırlar boyunca 
Osmanlı’nın önemli bir parçası 
olduğunun altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Türkiye ve Türk milleti 
olarak, Libya ve Libya halkı ile 
çok derin tarihi, insani, sosyal 
bağlarımız vardır. Bunun için 
Libya’da yaşananlara kayıtsız 
kalamayız. Kimse bizden, ül-
kemizden yardım isteyen  
Libyalı kardeşlerimize sırtı-
mızı dönmemizi bekleyemez. 
Libya’yı kana ve ateşe bula-
yanlar, sadece yönetimi ele 
geçirmeye çalışmıyor, aynı 
zamanda ülkemize karşı kin-
lerini de sergiliyor. Bu ülkede, 
darbeci Hafter’e tabi olmayan 
Arap kardeşlerimiz var. Hafter 
onları yok etmek istiyor. Bu 
ülkede Hafter’in hedef aldı-
ğı Berberi, Amazig, Tuareg 

kardeşlerimiz var. Hafter 
onları da yok etmek istiyor. Li-
bya’da, Hafter’in etnik temizli-
ğe tabi tuttuğu, Barbarosların, 
Turgut Reislerin torunları olan 
ve sayıları 1 milyonu aşan Os-
manlı bakiyesi Köroğlu Türk-
leri var. Hafter onları da yok 
etmenin peşindedir. 

Kuzey Afrika boyunca her 
yerde olduğu gibi Libya’daki 
ecdat torunlarına sahip çıkmak 
en başta gelen görevlerimiz-
den bir tanesidir. Irak’taki ve 
Suriye’deki Türkmenler, Bal-
kanlar’daki Türkler, Kırım’daki 
kardeşlerimiz, Kafkasya’daki 
Ahıskalılar neyse, Libya’da-
ki Köroğlu Türkleri de odur. 
Arap’ı, Berberi’si, Amazig’i, 
Tuareg’i, Köroğlu Türkü ile,  
Libya’daki tüm bu kardeşleri-
mize karşı tarihi sorumluluk-
larımızın farkındayız. Onlar 
geçmişte en zor günlerimizde 
bizim yanımızda oldular. Bizim 
de bugün zor günlerinde onla-
rın yanında olmamız gerekiyor. 
Nitekim tüm imkanlarımızla 
Libyalı kardeşlerimizin yan-
larına koştuk. Bırakınız diğer 
unsurları, bu ülkedeki Türk 
varlığından ve onların etnik 
temizliğe tabi tutulduğundan 
bile haberi olmayanları gör-
dükçe, inanın milletimiz adına 
üzülüyoruz. Kendi öz kardeş-
lerini bile tanımaktan uzak 
olanların, bu milletin davasını 
gütmeleri elbette mümkün de-
ğildir. Gazi Mustafa Kemal’in 

“Kimse bizden, 

ülkemizden yardım 

isteyen Libyalı 

kardeşlerimize  

sırtımızı dönmemizi  

bekleyemez.”
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Libya’daki mücadelesi de mi 
size bir şey ifade etmiyor?  
Hadi onu da geçtik, Libya’nın 
Kıbrıs Harekâtında ülkemize ver-
diği desteği de mi unuttunuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Libya’nın, Kıbrıs Barış Ha-
rekâtında tüm askeri depo-
larında ne var ne yoksa Tür-
kiye’nin emrine sunduğunu 
hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
Libya’nın o dönemde 

gösterdiği alicenaplığı bir 
kenara koymanın mümkün 
olmadığını belirterek, “Kad-
dafi’nin o zaman söylediği şu 
sözler unutulamaz: ‘Elimdeki 
bütün silahlar Türk ordu-
sunun emrindedir, emrine 
amadedir. Depolarım açıktır, 
nereden ne istiyorlarsa gelsin 
alsınlar’ demiştir. Bu tablo-
lar yaşandı, bunları biliyoruz 
ama şu anda ‘Libya’da ne 
işimiz var’ diyenler, siyasetin 

cahilidir. Bunlar aynı zamanda 
tarih cahilidir. ‘Libya nerede-
dir’ diye sorun, inanın onu 
da bilmezler. Çok farklı yer 
gösterirler. Belki Eymir Gö-
lü’nü gösterirler. Durumları 
bu. Türkiye’nin Libya konu-
sunda ortaya koyduğu net 
tavrın, Akdeniz’deki siyasi 
ve ekonomik oyunları bozma 
yanında, işte böyle daha derin 
bir arka planı vardır. Türkiye 
müdahale etmeseydi, bugün 
darbeci Hafter tüm ülkeyi ele 
geçirmiş, Libya halkının tama-
mı zulmün pençesine düşmüş 
olacaktı.” diye konuştu.

Kanal İstanbul üzerinde-
ki tartışmaların, Türkiye’de 
icraat yapanlarla, tek misyo-
nu ‘yapılanları engellemek’ 
olanlar arasındaki farkı bir kez 
daha gösterdiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 
Temmuz Şehitler Köprüsü 
inşa edilirken Kanal İstanbul’a 
verdikleri tepkinin kelimesi 
kelimesine aynısını söylemiş-
lerdi. Yarım asır önce ‘Boğaziçi 
Köprüsü, İstanbul’un başına 
gelen en büyük felakettir’ 
diyen zihniyet şimdi de ‘Kanal 
İstanbul en büyük felakettir’ 
kampanyasını yürütüyor. 
Değişen bir şey yok.” diye 
konuştu.

Kanal İstanbul’a karşı çı-
kanların, projenin ne oldu-
ğu konusunda en küçük bir 
bilgi ve fikre sahip olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 

“Ülkemizin göz bebeği 

İstanbul’u, boğazdaki bu 

tehlikeli trafikle baş başa 

bırakamayacağımıza 

göre yeni alternatifler 

üretmemiz gerekiyor.”

Gündem
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Erdoğan, “Çünkü böyle bir 
dertleri yok. Halbuki bu işin ne 
olduğunu biz de arkadaşları-
mız da defaatle anlattık. Şimdi 
burada Kanal İstanbul’un ne 
olduğunu bir kez daha anla-
tayım ki sonra, ‘duymadık, 
bilmiyoruz, haberimiz yoktu’ 
demesinler. Arkadaşlarım 
defaatle anlattılar ama bir de 
bugün TBMM AK Parti Grup 
Salonu’ndan anlatayım.” ifade-
sini kullandı.

İstanbul Boğazı üzerindeki 
yük, insan ve trafik baskısının 
her geçen gün arttığına deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Montrö Sözleşmesi’ne göre, 
İstanbul Boğazı’ndan geçen 
ticari gemi trafiğini engelleme 
hakkımız bulunmuyor. Kıla-
vuz kaptan ve römorkör gibi 
uygulamalar maalesef kazaları 
önlemede yetersiz kalıyor. Şeh-
rin iki yakası arasındaki deniz 

trafiğini engellemek de ekono-
mik ve sosyal olarak mümkün 
değil. Ülkemizin göz bebeği İs-
tanbul’u, boğazdaki bu tehlikeli 
trafikle baş başa bırakamaya-
cağımıza göre yeni alternatifler 
üretmemiz gerekiyor.

Dünyadaki örneklere baktığı-
mızda Kanal İstanbul tarzı su 
yollarının hem yaygın hem de 
oldukça karlı olduğunu görü-
yoruz. Kanal İstanbul Projesi 
bu arayışın sonunda ortaya 
çıkmıştır. Üstelik bu proje yeni 
de ortaya atılmış da değildir. 
Tarih boyunca aynı amaçla 
hayal edilmiş diğer projeleri 
bir kenara bırakıyorum. AK 
Parti olarak bizim de İstanbul 
Büyük Şehir Belediye Başkanı 
olduğumuz dönemden itiba-
ren İstanbul’da böyle bir Kanal 
İstanbul Projesi’nin arayışı 
içerisine girdik. Hükümet 
olduk, ondan sonra yaklaşık 10 
yıllık bir emekle bu çalışmayı 

sürdürüyoruz. 2011 yılında 
milletimize bu sözü verdik, 
adım adım dersimize çalıştık. 
Esasen 2023 hedeflerimizden 
biri olan Kanal İstanbul’u yap-
makta geç bile kaldık.”

“Kapısını çalmadığımız, 
gönlüne giremediğimiz her 
vatandaşımız bizim eksiğimiz-
dir.” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, seferber-
lik ruhuyla kesintisiz çalışmak 
zorunda olduklarını söyledi. 

Ancak bu şekilde AK Parti’nin 
milletin partisi olma vasfını 
güçlendirebileceklerini vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Partimizdeki hiçbir görev, 
kimsenin tapulu malı değildir. 
Her birimiz, milletimize hizmet 
etmek için bize emanet edilmiş 
görevlerimizi hakkıyla yerine 
getirmekle mükellefiz. İşinin 
hakkını veremeyenin yerini 
bunu yapabilecek olan alır.” 
ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen “2019 
Yılı Değerlendirme Toplantısı”-
na iştirak ederek katılımcılara 
hitap etti. 

Türkiye için yazılan senar-
yolarda 2019’un bir yıkılış ve 
teslim oluş yılı olarak öngörül-
düğünü belirten Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Rabbimize binlerce şükürler 
olsun ki, biz 2019 yılını yeniden 

yükseliş yılı haline dönüştür-
dük. Milli birlik ve beraberli-
ğimizi daha da güçlendirdik. 
Terör örgütlerini sınırlarımızdan 
uzaklaştırdık. Darbecilere dün-
yayı zindan ettik. Sınırlarımız 
boyunca kurulmaya çalışılan 
terör koridorunu parçaladık. 
Ekonomimize kurulan tuzakları 
bozarak yeniden hedeflerimi-
ze odaklandık. Şimdi de hem 
büyümeyi, üretimi, ihracatı, 
istihdamı güçlendirerek hem 
Akdeniz başta olmak üzere 

uluslararası alandaki hakla-
rımıza sahip çıkarak, yeni bir 
şahlanış döneminin kapılarını 
açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı 
icraat sonuçları, Türkiye’nin en 
zor şartlarda bile neler yapabi-
leceğini gösteren bir başarı hi-
kayesidir. İnşallah 2020 yılında 
her alanda çok daha fazlasını 
gerçekleştirerek milletimize 
bize verdiği hasbi destek ve 
yaptığı fedakarlıklar için borcu-
muzu ödemeye çalışacağız. Bu 
büyük milletin, şartlar ne olursa 

Gündem

“Dört Gözle Türkiye’nin 
Tökezlemesini ve Yere 
Kapaklanmasını Bekleyenleri 
Hüsrana Uğratmayı Sürdüreceğiz”
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olsun istiklali ve istikbali için 
destan yazmaya devam edece-
ğini, içeride ve dışarıda herkese 
göstereceğimiz bir yıla giri-
yoruz. Dört gözle Türkiye’nin 
tökezlemesini ve yere kapak-
lanmasını bekleyenleri hüsrana 
uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu 
yaparken kendimizi sürekli 
muhasebeye çekmeyi ihmal 
etmiyoruz.”

Milli Eğitim
Gençlere, ailelerine yük ol-

madan üniversite eğitimlerini 
tamamlayabilmeleri için her 
türlü desteği verdiklerini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yıllarca protestolara konu olan 
üniversite harçlarını kaldırdıkla-
rını söyledi.

Lisans öğrencilerinin kre-
di-burs desteğini yılbaşı itiba-
rıyla 550 liraya, yüksek lisansta 
1100 liraya, doktorada ise 1650 
liraya yükselttiklerini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt-
larda kalan öğrencilere aylık 420 
lira da beslenme yardımı yaptık-
larına değindi.

Yurtlarda kalan öğrencilerin 
barınma sorununu çözmek için 
yatak sayısını 182 binden 677 

bine ulaştırdıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekra-
na yansıtılan yurt görüntülerini 
işaret ederek, “Odalarımız gayet 
güzel görüyorsunuz.” ifadesini 
kullandı. 

“Bu yılın ilk yarısında 13 bin 
750 yatak kapasiteli 21 yurdu 
daha hizmete açıyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
tür lüks yurtlarla birlikte öğren-
cilerin artık barınma sorununu 

“Rabbimize binlerce 

şükürler olsun ki, biz 

2019 yılını yeniden 

yükseliş yılı haline 

dönüştürdük. Milli 

birlik ve beraberliğimizi 

daha da güçlendirdik. 

Terör örgütlerini 

sınırlarımızdan 

uzaklaştırdık. 

Darbecilere dünyayı 

zindan ettik. Sınırlarımız 

boyunca kurulmaya 

çalışılan terör 

koridorunu parçaladık. 

Ekonomimize kurulan 

tuzakları bozarak 

yeniden hedeflerimize 

odaklandık.
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da büyük oranda çözeceklerini 
belirtti.

İlk ve ortaöğretimde hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tüm öğren-
cilere ders kitaplarını ücretsiz 
verdiklerini hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ne çileler 
çektik ya biz, kırtasiyeci dükka-
nına giderdik bir hafta sonraya 
gün verirlerdi. O da şu anda 
bizim dağıttığımız kitaplar gibi 
kitaplar değil, ne yazık ki baskı-
larıyla, kaliteleriyle ele alınacak 
gibi olmayan, hatta biz teksir 
kağıdından yapılmış notlarla 
okurduk, üst sınıflardaki abile-
rimiz bize o teksir notlarını bile 
satmazlardı, bunları yaşadık.” 
şeklinde konuştu.

Okulların hangi alanda destek-
lenmesi gerektiğini gösterecek 
Okul Profili Değerlendirme Sis-
temini 2019’da oluşturduklarını 
ve üç ay içinde hayata geçirecek-
lerini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“2019 yılında, ezberlemeyi 
değil, tasarlamayı, analitik dü-
şünmeyi ve üretkenliği teşvik 
eden 5 binden fazla Tasarım 
Beceri Atölyesini okullarımızda 
hizmete açtık. İlkokul, ortao-
kul ve lise düzeyinde, bu yılın 

ilk altı ayında 2 bin ve izleyen 
dönemde 10 bin daha Beceri 
Atölyesi kurmayı planlıyoruz. 
Mesleki eğitim-öğretim mer-
kezlerini güçlendiriyoruz. Bu 
okullarda çıraklık, kalfalık ve 
ustalık eğitim-öğretimi alan 
gençlerimizin, fark derslerini 
yine aynı yerlerde vererek lise 
diplomasına sahip olabilmele-
rinin önünü açıyoruz.”

Sağlık
Sağlığın en büyük reformları 

gerçekleştirdikleri alanların 
başında geldiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, va-
tandaşları hastane kapılarında 
eziyet çekmekten kurtaracak ve 
herkese insanca hizmet verecek 
bir sistem kurmaya çalıştıklarını 
söyledi.

“Ülkemizde uygulanan genel 
sağlık sigortası ve sağlık hizmet-
leri kalitesi, tüm dünyaya örnek 
olacak düzeye geldi.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 17 yılda hastane ve diğer 
yataklı tedavi kurumlarının sa-
yısını 2 bin 600’den 5 bin 500’e 
yükselttiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hastanelerimizin toplam yatak 

sayısını 240 bine, nitelikli yatak 
sayısını 145 bine çıkarttık. Dok-
tor sayımızı 92 binden 161 bine, 
toplam sağlık çalışanı sayımızı 
ise 378 binden 1 milyon 25 bine 
çıkardık. Ülkemizde kişi başına 
yapılan sağlık harcamasını, ba-
kınız ekranları başında bizi izle-
yen milletime de sesleniyorum, 
kişi başına sağlık harcamasını 
19 liradan 140 liraya çıkartırken, 
vatandaşlarımızın ceplerinden 
yaptıkları harcama oranını yüz-
de 20’den yüzde 17’ye gerilet-
tik.” şeklinde konuştu.

Adana, Isparta, Mersin, Yoz-
gat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, 
Manisa, Bursa ve Ankara Bil-
kent Şehir Hastanelerini mille-
tin hizmetine sunduklarını ak-
taran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu yıl Konya Karatay, İstanbul 
İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve 
İzmir Bayraklı Şehir Hastanele-
rinin açılışlarını da yapacağız.” 
ifadesini kullandı. 

İnşaatı devam eden 64 sağlık 
tesisini tamamlayarak hizmete 
açacaklarını ve 19 sağlık tesisi-
nin daha inşaatına başlayacak-
larını kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tüp bebekten irsi 
hastalıkların tedavisine, psiko-
sosyal ve ruhsal problemlere 
kadar pek çok hizmeti sosyal 
güvenlik kapsamına aldık. Kan-
ser tedavisinde oldukça yüksek 
bedeli olan işlemlerden ilave 
ücret alınmasının önüne geçtik. 
2019 yılı itibarıyla antiserum 
üretimine başladık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sağlık turizmi yoluyla ülkemize 
gelen hasta sayısı 2019 Kasım 
sonu itibarıyla yıllık 470 bine 
ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, 
ardından 1,5 milyona yükselt-
meyi hedefliyoruz. Ayrıca bu 
kapsamda tedavi öncesinde 
ve tedavi sonrasında hastaları 
takip etmek üzere, yurt dışında 
20 teşhis merkezi kuracağız.” 
şeklinde konuştu.
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Adalet
Adalet hizmetlerinde, mev-

zuattan alt yapıya, ceza infaz 
kurumlarından yargı bağımsızlı-
ğı ve tarafsızlığına kadar önemli 
gelişmeler katedildiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim 
savcı sayısını 9 bin 349’dan 2019 
yılı sonu itibarıyla 20 bin 629’a, 
yardımcı personel sayısını 51 
binden 138 bine çıkardıklarını 
bildirdi. 

Mahkeme sayılarını yüzde 
82 artırdıklarını ve 256 adalet 
sarayı inşa ederek yargının 
işleyişini kolaylaştırdıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, istinaftan ihtisaslaşmaya, 
ombudsmanlıktan Hakimler 
ve Savcılar Kurulunun (HSK) 
yeniden yapılandırılmasına ve 
askeri mahkemelerin kaldırılma-
sına kadar pek çok tarihi reform 
yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığının 
güçlendirilmesini, hukukun 
üstünlüğünün temel şartı olarak 
gördüklerini vurgulayarak, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Yargı Reformu Strateji Bel-
gemizi, 2019 Mayıs’ında mille-
timizle paylaşmıştık. Belgedeki 
hedeflerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla hazırlanan birinci 
yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl 
Mecliste kabul edilerek kanun-
laştı. Bu düzenlemeyle ceza 
adaleti sistemine ‘seri muhake-
me usulü’ ve ‘basit yargılama’ 
adı altında iki yeni uygulama da 
kazandırdık.

Kamu vicdanını rahatsız et-
meyecek, suçluların cezalarını 
çektiği, ceza adaleti sistemi-
nin amacına uygun, ölçülü ve 
adaletli bir infaz rejimi üzerinde 
çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli 
bir çalışma olan insan hakla-
rı eylem planını da birkaç ay 
içerisinde tamamlamayı plan-
lıyoruz. İnfaz düzenlemesini 
de içeren ikinci yargı paketinin 

hazırlıklarını tamamladık, birkaç 
hafta içinde Meclis gündemine 
getiriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, va-
tandaşların devletle olan hukuki 
ihtilaflarının yargıya gitmeden, 
arabuluculuk benzeri bir idari 
sulh sistemiyle çözümünü içeren 
düzenlemenin bir başka önemli 
reform olduğunu söyledi. 

Veraset ilamlarında oldu-
ğu gibi, bazı çekişmesiz yargı 
işleriyle henüz dava açılmamış 
aşamadaki delil tespitlerinin 
noterlikler tarafından yapılması-
nın, yargının iş yükünü azaltaca-
ğını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Elektronik tebligat 
sistemiyle, yargı sürecinde bu 
sebeple oluşan hataların ve 

gecikmelerin önüne geçtik. Bu 
sistemle şu ana kadar 17 milyon-
dan fazla e-tebligat gönderimi 
yapılarak, 210 milyon liranın 
üzerinde tasarruf sağlandı.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2019’da yeni adli yıla girerken 
4 yeni bölge adliye mahkemesi 
kurarak sayıyı 11’den 15’e çıkar-
dıklarını söyledi.

“Geç gelen adalet, adalet 
değildir” yaklaşımıyla, geçen yıl 
yargılamada hedef süre uy-
gulamasını başlattıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, soruşturmalarda yüzde 
74, yargılamada ise yüzde 80’in 
üzerinde hedef sürelere uyuldu-
ğunu dile getirdi. 
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Yargı sistemine kazandırılacak 
önemli yeniliklerden birinin de 
hâkim ve savcı yardımcılığı ol-
duğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yargı Reformu 
Stratejisi’nde geniş bir hukuk 
eğitimi reformu yapacağımızı 
belirtmiştik. Bu konuda Adalet 
Bakanlığının ve YÖK’ün çalışma-
ları devam ediyor.” ifadelerini 
kullandı.

İçişleri
Terör örgütüne katılımların 

neredeyse tamamen durma 
noktasına geldiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böl-
gemizdeki huzur ve güven iklimi 
kökleştikçe, turizm başta olmak 
üzere, her alanda gözle görülür 
bir olumlu hareketlenme yaşanı-
yor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz’da millete kurşun 
sıkan FETÖ’yü devlet kurum-
larından ve ülkeden tamamen 
temizleyene kadar mücadelenin 
süreceğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

“DEAŞ, El Kaide ve diğer terör 
örgütlerine yönelik operasyon-
larda da 388 terörist etkisiz hale 
getirilmiştir. Amacımız, 780 bin 
kilometrekare vatan toprağının 
her karışında insanlarımızın 
güvenli, huzurlu, geleceğinden 
emin bir şekilde yaşamasını 
sağlamaktır. Nitekim, hırsızlık 
olayları son üç yılda İstanbul’da 
günde 78’den 34’de, Ankara’da 
4’e, İzmir’de ise 6’ya düştü. 

Özellikle FETÖ’nün kurum-
larımızdan temizlenmesiyle 
birlikte, güvenlik alanındaki ba-
şarılarımız arka arkaya gelmeye 
başladı. Güvenlik bürokrasimiz 
tek vücut halinde hareket ede-
rek ülkemize yönelik tehditlerle 
mücadele edebilme imkanına 
kavuşmuştur. Şu anda polisimiz, 
jandarmamız, korucularımız 
hiçbir ayrım yok, el ele, omuz 
omuza terörle mücadelelerini 
sürdürmektedirler.”

Ulaştırma ve Altyapı
Ulaştırma ve altyapı hiz-

metlerine ilişkin bilgi veren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
konuların hükümetlerinin en 
başarılı hizmet alanlarından biri 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
her noktasına hızlı, konforlu ve 
güvenli şekilde erişilebilmesini 
sağlamak için 17 yılda 750 milyar 
liranın üzerinde ulaşım yatırımı 
yaptıklarını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bölünmüş 
yol uzunluğumuzu 21 bin 64 
kilometre ilaveyle 27 bin 165 
kilometreye, otoyol uzunluğu-
muzu 1346 kilometre ilaveyle 
3060 kilometreye çıkardık.” diye 
konuştu. 

Geçmişteki yolların durumu-
nu anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cumhuriyet tarihi 
boyunca 6 bin kilometre bölün-
müş yol yapıldığını, sonrasında 
yapılanların tamamının ken-
dilerine ait olduğunu anlattı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolları 
sadece duble yapmadıklarını, 
bazı yerlerde üç gidiş üç geliş, 
bazı yerlerde de dört gidiş dört 
geliş yaptıklarını, otoyollarla 
da yolların bir kısmını çok daha 
güçlendireceklerini aktardı. Bazı 
yerleri de özellikle viyadük ve 
geçişlerini çevre düzenlemesi 
yaparak çok daha güzel hale 
getireceklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü 
Türkiye başka bir ülke, yolla-
rımız bambaşka yollar, bunu 
dünyaya göstereceğiz.” dedi.

Bu yolların Türkiye’deki tra-
fiğin 2019 sonu itibarıyla yüzde 
82’sine hizmet verdiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yol, 
unutmayalım medeniyettir. Su, 
medeniyettir. Eğer medeniyse-
niz yolunuz, suyunuz olacak. 
Eğer bunlar yoksa medenilikten 
kimse bahsetmesin.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Bu çerçevede Türkiye’nin eko-
nomik ve stratejik gücüne güç 
katacak Kanal İstanbul Projesi’ni 
de çok yakında başlatacaklarına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
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Erdoğan, şunları söyledi:
“Yarım asır önce, ‘Boğaziçi 

Köprüsü, İstanbul’un başına 
gelen en büyük felakettir.’ diyen 
zihniyet, şimdi de ‘Kanal İstan-
bul en büyük felaket’ kampan-
yası yürütüyor. Aynı zihniyet. 
Değişen bir şey yok. Üstelik 
Kanal İstanbul’a karşı çıkanların 
hiçbirinin bu projenin aslında 
ne olduğu konusunda inanın 
en küçük bir bilgileri de yok. Ne 
açıkladıkları rakam doğru ne 
gösterdikleri yerler doğru ne de 
buranın geçmişte yaşadıkları.”

Bu kapsamda boğazlarda yaşa-
nan kazaları anımsatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu değerlen-
dirmeyi yaptı:

“İstanbul Boğazı, yılda orta-
lama 45 bin geminin geçtiği, 
günde 500 bin kişinin iki yaka 
arasında taşındığı, üzerindeki 
yük ve insan trafiği baskısının 
sürekli arttığı bir yere dönüştü. 
Boğazdaki deniz trafiğini en-
gellemek, hukuki, ekonomik ve 
sosyal olarak mümkün değil-
dir. Tek çare, alternatif bir su 
yolu inşa etmektir. Üstelik bu 
proje bir anda ortaya çıkmış da 
değildir. Bu kanal, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımızdan beri 

savunduğumuz, 2011 yılında da 
milletimize sunduğumuz, taah-
hüt ettiğimiz bir projedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İnşa maliyeti 75 milyar lira ola-
rak hesaplanan Kanal İstanbul 
bünyesinde 2 liman, 1 yat lima-
nı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 
2 demir yolu hattı, 2 hafif raylı 
sistem hattı ve 500 bin kişilik 
konut alanları burada yer alacak. 
Projenin finansmanında ve inşa-
sında herhangi bir sorun yaşan-
mayacaktır.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
havalimanlarının sayısını 30 
ilaveyle 56’ya, yolcu kapasitesini 
de 317 milyona çıkardıklarını 
vurgulayarak “Türkiye’nin zafer 
anıtı İstanbul Havalimanı birinci 
fazını 2019 yılında tümüyle 
hizmete açtık. Havalimanımız 
2019’da iç hatta 12,5 milyona 
yakın, dış hatta ise 39,5 milyona 
yakın olmak üzere toplamda 51 
milyonu aşkın yolcu trafiğine 
ulaştı. İstanbul Havalimanı-
nın ilk etabının ikinci fazını da 
Haziran ayında hizmete açmayı 
planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik
Yerleşim yerlerinin tamamını, 

insanların ihtiyaçlarına uygun ve 
modern bir şehirleşme anlayışıy-
la dönüştürmeyi hedefledikleri-
ni belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, geçen yıl kentsel dönüşüm 
ve sosyal konutlar dahil olmak 
üzere, tüm bayındırlık projeleri 
için yaklaşık 16 milyar liralık 
yatırım yaptıklarını söyledi.

Ülkenin tamamında, 1 milyon 
330 bin konutu dönüştürerek, 5 
milyondan fazla vatandaşı can 
ve mal güvenliğine kavuştur-
duklarını aktaran Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Halen 53 ilde 240 
riskli alanda çalışmalar sürüyor. 
En fazla 5 yıl içinde acilen dö-
nüştürülmesi gereken 1,5 milyon 
konutumuz var. Amacımız, 100 
bini İstanbul’da olmak üzere, 
her yıl 300 bin konutun dönüşü-
münü sağlamaktır. Ülkemizde 
ilk defa, sistematik ve yaygın bir 
depreme dayanaklı yapı stoku 
oluşturmaya başladık. TOKİ 
vasıtasıyla, 4 milyona yakın 
vatandaşımızın yaşadığı 725 bin 
güvenli konutu tamamlayıp, 
sahiplerine teslim ettik.” ifadele-
rini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 
yıl 50 bin sosyal konutun inşasını 
başlattıklarını, 2020 yılı için de 
“100 bin Sosyal Konut” kampan-
yası çerçevesinde başvuruların 
tamamlandığını vurguladı.

Bu kampanyaya 1 milyonun 
üzerinde talep geldiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne 
diyorlar? ‘konut satışları durdu’ 
Buyurun ben talebi söylüyorum. 
1 milyonun üzerinde talep geldi. 
Güven, güven... Eğer halkı-
mız güvenirse, kimse endişe 
etmesin. Ülkemizde ev sahibi 
olmayan dar ve orta gelirli hiçbir 
vatandaşımız kalmayıncaya 
kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal 
konut üretimini sürdüreceğiz.” 
diye konuştu. 

Millet bahçelerinin son dö-
nemdeki en önemli projeler-
den biri olduğuna işaret eden 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 
ilde 81 milyon metrekare millet 
bahçesi inşası için yer ve proje 
çalışması yürüttüklerini dile 
getirdi.

İlk defa Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde hayata geçirilen Sı-
fır Atık Projesi’nin bugün 25 bin 
kurum binasında uygulandığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, böyle bir kampanyayı 
başlattığı için eşi Emine Erdo-
ğan’a teşekkür etti.

Proje sayesinde 4 milyon to-
nun üzerinde değerlendirilebilir 
atığı topladıklarını ve geri dö-
nüşüme kazandırdıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sıfır Atık Projesi kapsamında 
geçen yılın başında başlattık-
ları uygulamayla plastik poşet 
kullanımında yüzde 78 azalma 
olduğuna değindi.

Enerji
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, kalkınmanın temel 
unsuru olan enerji konusunda 
da geçen 17 yılda Cumhuriyet 
tarihinde tüm yapılanları kat be 
kat aşan başarılar yakaladıkları-
na dikkati çekti.

Yerli kaynaklara dayalı elekt-
rik üretiminde kurulu gücü 56 

bin megavatın üzerine çıkar-
dıklarını, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik 
üretiminin geçen yıl yüzde 
62’ye ulaştığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bizden önce ülkemizde hiç 
olmayan güneş enerji santra-
li kurulu gücümüz, 5 bin 894 
megavatı buldu. Rüzgâr ener-
jisindeki kurulu gücümüzü 19 
megavattan, 7 bin 591 megavata 
yükselttik. Küresel elektrik üre-
timinin sadece yüzde 25’i yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından 
elde ediliyor. Ülkemizin bu alan-
da ulaştığı yüzde 44’lük yenile-
nebilir elektrik üretimi, önemli 
bir başarının ifadesidir. 2002 
yılında sadece 5 ilimizde doğal 
gaz varken, 2019 yılı itibarıyla şu 
anda 81 ilimizin tamamına doğal 
gaz arzı sağlamış durumdayız. 
İlçeler itibarıyla da Türkiye’nin 
tamamında, yarıdan fazlasına 
ilçelerimizin ulaştık ama hedef 
tamamına ulaşmak. Doğal gaz 
depolama kapasitemizi yaklaşık 
4 milyar metreküpe ulaştırdık, 
şimdi de bunu 2023 yılında 11 
milyar metreküpe çıkartıyoruz.”

Rusya’dan gelen doğal gazı 
Karadeniz’in altından Türkiye 

topraklarına getiren ve oradan 
da Avrupa’ya ulaştıracak Türk- 
Akım projesinin vanalarını ge-
çen hafta açtıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii 
şunu da söylemek görevimdir 
diye düşünüyorum, TürkAkım 
isminin de patent hakkı Sayın 
Vladimir Putin’e aittir.” dedi.

Bir başka önemli doğal gaz 
projesinin de Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ol-
duğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TANAP ile Türkiye’yi üç 
kıtanın enerji ticaret merkezine 
dönüştürme yolunda önemli bir 
adım attıklarını vurguladı.

Bölgesel gerilimlere ve atla-
tılan onca badireye rağmen, 
TANAP’ı planlanan şekilde 
tamamladıklarını ve 2019’da 
hizmete sunduklarını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
inşasının da hızla ilerlediğini 
söyledi.

Nükleer mühendislik alanında 
uzmanlık eğitimine gönderdik-
leri 244 Türk öğrenciden 88’inin 
geçen yıl eğitimini tamamla-
yarak işbaşı yaptığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

‘Rezerv bakımından dünyada 
birinci sırada yer aldığımız bor 
madenini ileri teknolojiyle işle-
meye ve değerlendirmeye önem 
veriyoruz. 2002 yılında 813 bin 
ton bor ürünü karşılığında 201 
milyon dolar gelir sağlanırken, 
bu yıl bor ürünleri satışından 
820 milyon dolara yakın gelir 
elde etmeyi hedefliyoruz. Tabii 
bunu da yeterli bulmuyoruz. 
Artık bunda milyarlarca dola-
rı yakalamak durumundayız. 
Onun için de bor madeninden 
işlenmiş olan çeşitlendirmeyi 
yapmak suretiyle gelirimizi 
daha da fazlasıyla artıracağımı-
za inanıyorum. Geçen yıl boru 
yüksek teknolojiyle işleyecek 
bor karbür tesisimizin temelini 
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Balıkesir Bandırma’da attık. Bor 
karbür, yüksek sertlik ve mu-
kavemet oranının kritik olduğu 
taktik araçlar, helikopterler, 
uçaklar, top namlusu ve perso-
nel koruyucu yeleklerin zırhlan-
ması gibi malzemelerde yoğun-
lukla kullanılabilecek.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon arama faaliyetlerini 
hem barışa hem de refaha katkı 
sağlayacak bir diplomasiyle 
takip ettiklerine işaret etti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni bölgedeki enerji 
denkleminden dışlama girişim-
lerine izin vermediklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Hem kendi kıta sahanlığımız-
daki çıkarlarımızı hem de Kuzey 
Kıbrıs’taki soydaşlarımızın 
haklarını korumakta kararlıyız. 

Son teknolojiye sahip sondaj 
gemilerimiz Fatih ve Yavuz, 
2019 yılında ülkemizin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sa-
halarında faaliyetlerini sürdür-
dü. İşte Yavuz. Gemilerimizin 
ve mürettebatımızın güvenliği 
Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 
en üst düzeyde sağlanıyor. İn-
şallah yakında bu çalışmalardan 
müjdeli haberler alacağımıza 
inanıyorum. Tabii iki sondaj ge-
mimiz olduğu gibi iki de sismik 
araştırma gemimiz var. Bunlar 
bizim kendi malımız. Daha önce 
kiralamayla dahi bu tür gemileri 
bulamıyordunuz, şimdi inşallah, 
birileri duymasın, üçüncüsünü 
almanın gayreti içerisindeyiz.” 

Tarım ve Orman
Son 17 yılda ekonomide, 

turizmde, sağlıkta ve savunma-
da olduğu gibi tarım, orman ve 

hayvancılıkta da ülkeyi ilkler-
le tanıştırdıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım 
ve orman sektörünün 2019’un 
ilk çeyreğinde yüzde 3,6 bü-
yüyüp diğer sektörlerin önüne 
geçtiğini vurguladı.

Çiftçilere toplamda 138 milyar 
lira tutarında tarımsal destek 
verdiklerini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu bilgileri 
verdi:

“Ziraat Bankası, geri ödemede 
sıkıntı yaşayan çiftçilerimiz için 
borçları uygun şartlarda 5 yıla 
kadar vadelendiriyor. Tarımsal 
ürün ihracatımızı 3,7 milyar 
dolardan 17,7 milyar dolara 
yükselttik. Dünyanın 195 farklı 
ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç 
ediyoruz. Tarımda dış ticaret 
fazlamız 4,8 milyar dolar gibi 
ciddi bir rakama ulaştı. Top-
raksız tarım yapılan teknolojik 

Şubat ___ Türkiye Bülteni ___ 31



sera sayımız 2019 sonu itibarıyla 
1532’yi buldu. Stratejik bir ürün 
olan tohum üretimimiz 145 bin 
tondan 1 milyon tonu geçti. Bu-
gün artık tohum ihtiyacımızın 
yüzde 96’sını yerli olarak karşı-
lıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tarımın yanında ormanları da 
asla ihmal etmediklerini, dün-
yada orman varlığı azalırken 
Türkiye’de orman varlığının 
1,8 milyon hektar artırıldığına 
işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
17 yılda hayvancılık destekleri-
nin 60 kat artışla 33 milyar lirayı 
bulduğuna işaret ederek, şu 
hedefleri dile getirdi:

“Bu yıl 6,6 milyar lira hay-
vancılık desteği vereceğiz. 
Küçükbaş sürü büyütme projesi 
kapsamında sürüye katılan hay-
van başına ilave 100 lira destek 
sağlıyoruz. Bu yıl et ithalatını 
daha da azaltacak ve 2022’de 
tamamen sıfırlayacağız. Küçük-
baş hayvan varlığını artırarak, 
56 milyon rakamını yakalamak 
istiyoruz. Ülkemizin tavukçuluk 
üretimini garanti altına alacak 
bir sistemle, yılda 220 bin yerli 
et ve yumurta amaçlı damızlık 
civciv üretimi yapılmasını sağ-
lıyoruz. Bu damızlıklar kulla-
nılarak yılda 30 milyon tavuk 
üretilebilecek. Kırsal Kalkınma 
Destekleme Programı kapsamın-
da toplam 4,1 milyar lira destek 
verecek ve 16 bin ilave istihdam 
sağlayacağız.”

Aile, Çalışma ve Sosyal  
Hizmetler

Sosyal yardımları, devlet gele-
neği ve medeniyetin en önemli 
değeri olarak gördüklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugüne kadar ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yaklaşık 339 milyar 
lira sosyal yardım yaptıklarını 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sadece geçen yıl 55 milyar lira 
sosyal yardım ödemesi gerçek-
leştirdiklerini, Birleşmiş Millet-
ler İnsani Gelişmişlik Raporu’na 
göre Türkiye’nin 2019 itibarıyla 
“çok yüksek insani gelişme” 
kategorisindeki ülkeler arasına 
girdiğini söyledi.

Aile Sosyal Destek Programı 
kapsamda 2,1 milyon hanedeki 
4,7 milyon vatandaşa ulaşıldığı-
na dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Vefa Projesi’yle 21 bin yaşlı 
vatandaşımızın günlük bakım-
larını ve temel ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Kadının, şiddete 
maruz kalma dahil, her alanda 
korunarak güçlendirilmesi için 
çalışıyoruz. Aktif İşgücü Prog-
ramları kapsamındaki kurs ve 
programlarla bu yıl en az 261 bin 
kadınımıza ulaşacağız. Koruyu-
cu aile modeli ile 6 bine yakın 
aile yanında 7 binin üzerinde 
çocuğumuzu sıcak aile ortamına 
kavuşturduk. Sokakta işçi olarak 
çocukların çalıştırılmasıyla 
mücadele ettik ve 18 bin 516 
çocuğumuza ulaştık. Engellilere 
yönelik gündüz yaşam merkezi 
sayımızı 7’den 69’a çıkardık. 
Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 

kişilik atamalarla birlikte toplam 
26 bin 684 şehit yakını, gazi ve 
gazi yakınımızın kamu kurum 
ve kuruluşlarında istihdamını 
sağladık.”

Bu yılın ilk yarısında 600 kişi-
nin daha istihdamının sağlana-
cağını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki engelli memur 
sayısı bizden önceki döneme 
göre yaklaşık 10 kat artışla 56 
bin 500 kişiye ulaştı. Devlet 
korumasında yetişen gençleri-
mizden 2002’den bugüne kadar, 
kamuya yerleştirdiklerimizin 
sayısı 29 bini buldu. Geçtiğimiz 
hafta her eğitim seviyesinden 
1304 engelli vatandaşımız ile 
1561 devlet korumasında yeti-
şen gencimizin daha atamasını 
gerçekleştirdik. Çalışma haya-
tımızda da önemli iyileşmeler 
sağladık. 2005’te 21,7 milyon 
olan iş gücümüz bugün 33 mil-
yonu aşmış durumda. Türkiye, 
OECD ülkeleri arasında son 12 
yılda işgücüne katılım oranı en 
fazla artan ülkedir. 2002’de 24 
bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe 
yerleşmişken, 2019 yılında bu 
rakam 1 milyon 325 bine ulaştı. 
Geçtiğimiz yıl özellikle genç, 
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kadın ve engelli kardeşlerimiz 
için İŞKUR kanalıyla yapılan 
kurs ve eğitim programlarından 
toplam 568 bin kişi faydalandı. 
2020’nin ilk yarısında 125 bin 
vatandaşımızın daha İŞKUR’un 
kurs ve programlarından yarar-
lanmasını hedefliyoruz. Geçtiği-
miz yılın ilk 8 ayında 1,6 milyon 
iş yerimize ve 11 milyon sigor-
talımıza toplam 38,5 milyar 
lira tutarında istihdam desteği 
sağladık.”

Gençlik ve Spor
İstikbalin teminatı gençlerin 

her alanda kişisel gelişimlerinin 
desteklenmesine önem veril-
diğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, gençleri daha fazla 
kütüphane, daha fazla spor tesi-
si, daha fazla kültür merkeziyle 
buluşturmak için tüm imkânla-
rın seferber edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 
yılında 9 olan gençlik merkezi 
sayısının 321’e ve 1575 olan spor 
tesisi sayısının da 2019 sonu 
itibarıyla 3 bin 708’e çıkarıldığını 
söyledi.

“Bu yılın ilk yarısında 15 yeni 
spor tesisini daha hizmete açıyo-
ruz. Ayrıca, 330 gençlik ve spor 
tesisini de yeniliyoruz.” diyen 
Recep Tayyip Erdoğan, mevcut-
lara ilave 10 gençlik merkezi ve 
1 gençlik külliyesini de hizmete 
sunacaklarını aktardı.

Türkiye’deki 39 gençlik kam-
pından geçen yıl 125 bin gencin 
yararlandığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, 2020’de bu 
sayının, kamplara ulaşım imkan-
ları da desteklenerek en az iki 
katına çıkarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş-
ta spor okullarında okuyanlar ol-
mak üzere antrenörlük yapmak 
isteyen tüm gençlerin önünü 
açan düzenlemelerin geçen ay 
yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sporcuları güçlendiren 

çalışmalarla, uluslararası mü-
sabakalarda alınan madalya 
sayısının 1481’den 6 bin 256’ya 
yükseltildiğini bildirdi.

Siyasette, bürokraside genç-
lere daha fazla görev vererek 
gençlere olan güvenin sadece 
sözde olmadığının gösterildi-
ğini dile getiren Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM’de, AK Parti’de, 
kabinede, yakın çalışma arka-
daşları arasında gençlerin çok 
önemli sorumluluklar üstlendi-
ğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 
yılının “Gönüllülük Yılı” ilan 
edildiğini ve tüm illerden genç-
lerin sivil toplum faaliyetlerine 
teşvik edildiğini anımsattı.

Kültür ve Turizm
Kültür ve turizm alanında 

2019’un rekorlarla kapatıldığı-
nı ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “2019’da ülkemize 
gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
12 artarak 51,5 milyonu buldu.” 
diye konuştu.

Bakanlık yatırım ve işletme 
belgeli tesis sayısının 3 bin 
262’den 4 bin 761’e, turizm böl-
gesi sayısının ise 143’den 237’ye 
ulaştırıldığına işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, belediye-
lere yapacakları çevre düzenle-
mesi ve altyapı çalışmaları için 
geçen yıl yaklaşık 2 milyar liralık 
destek verildiğini vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Ge-
liştirme Ajansının kurulduğunu, 
tanıtımın devlet desteğiyle özel 
sektör tarafından yapılacağı bir 
yapı oluşturulduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kül-
tür ve turizm faaliyetlerini ülke-
mizin tüm bölgelerine ve sezonu 
12 aya yayarak, 75 milyon turist 
ve 65 milyar dolar gelir hedefi-
ne ulaşılacağımıza inanıyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Geçen yıl 30 kütüphane-
nin millet kıraathanesine 

dönüştürüldüğünü ve vatan-
daşların kullanımına sunuldu-
ğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 24 saat hizmet verecek 
prestijli bir eser olan Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
kütüphanenin yakında hizmete 
sunulacağını bildirdi.

İnsanlık tarihini kökten değiş-
tiren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 
ören yerinin ziyarete açıldığını 
ve 2019’un turizmde “Göbekli-
tepe Yılı” ilan edildiğini hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada emeği geçenlere teşek-
kür etti.

Geleneksel Türk Okçuluğu’nun 
da eklenmesiyle UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Liste-
si’ne kayıtlı unsur sayısının 18’e 
ulaştığına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu listede 
kayıtlı değerlerle Türkiye’nin 178 
ülke arasında ilk 5’te yer aldığını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen 17 yılda 154 müzenin ye-
nilendiğini, uluslararası ölçekte 
ses getiren 57 müzenin hizmete 
açıldığını bildirdi.

Ankara’nın Kahramankazan 
ilçesindeki 15 Temmuz Şehit-
leri ve Demokrasi Müzesi ile 
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür 
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Merkezi’nin hizmete sunuldu-
ğu dile getiren Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul’da inşaatı 
devam eden yeni Atatürk Kültür 
Merkezi’nin 2020 sonuna kadar 
tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, An-
kara’daki Atatürk Kültür Merke-
zi’nin inşaatının da hızla devam 
ettiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen yıl 18 vakıf kültür var-
lığının yenilendiğini, yurt 
dışında da 6 caminin yapım ve 
onarımının tamamlandığına 
işaret etti.

Dizi sektörünün 2019’daki 350 
milyon dolarlık ihracat hacmiyle 
ABD’nin ardından dünyada 2’nci 
sırada yer aldığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 156 
ülkede 500 milyon kişinin Türk 
dizi ve filmlerini seyrettiğini 
anlattı.

Hazine ve Maliye
Milli geliri 236 milyar dolardan 

950 milyar dolarlara kadar çıkar-
tarak 4 kat artırdıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Son yıllarda maruz kaldığımız 
küresel çaplı saldırıların sebep 
olduğu kur etkisiyle gösterge-
ler bir parça gerilemiş olmakla 
birlikte, ekonomideki hedef-
lerimizden asla vazgeçmedik. 
Küresel düzeydeki belirsizlikler 
ve spekülatif saldırılar karşı-
sında kararlı ve güçlü bir duruş 
sergileyerek, 2019’da ülkemizi 
yeniden yükselişe geçirdik.” 
diye konuştu.

Öncelikle, saldırı dalgasının ilk 
ayağı olan döviz kurunu, nispeten 
istikrarlı bir çizgiye oturttuklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Faizin kademeli olarak 
aşağıya inmesi için adımları 

attık. ‘İnmesi gerekir’ dedik ve 
indi, iniyor. Bugün de yine bir 
açıklama yapılacak. Geçtiğimiz 
Eylül ayında 2020-2022 döne-
mini kapsayan Yeni Ekonomi 
Programımız yürürlüğe girdi. 
Programın temel hedefleri, fiyat 
istikrarı, finansal istikrar ve cari 
işlemler dengesinde elde edilen 
kazanımların korunup gelişti-
rilmesidir. Esasen, geçtiğimiz 
17 yılın genel görüntüsü, eko-
nomide hedeflerimizin çok da 
gerisine düşmediğimize işaret 
ediyor. 

Mesela, 2003 yılından önceki 
16 yılda, yıllık enflasyon orta-
laması yüzde 68,7 seviyesin-
deyken, 2003’ten bu yana yıllık 
enflasyon ortalaması yüzde 10,3 
olarak gerçekleşti. Tüm sıkıntı-
lara rağmen 2019 enflasyonu da 
yüzde 11,8 oranı ile bu genel gö-
rünümün çok dışında kalmadı. 
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Para ve maliye politikalarını, 
güçlü eş güdüm ve yapısal re-
formlarla tahkim ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Merkez Bankası’nın altın dahil 
toplam rezervlerinin 105 milyar 
doların üzerine çıktığını akta-
rarak, Borsa İstanbul’un 2003 
yılında 10 bin 600 olan kapanış 
endeksinin, dün 121 bini bularak 
tarihinin en yüksek seviyesine 
ulaştığının altını çizdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Birileri konu-
şuyor, ağzı olan konuşur. Biz de 
işimize bakarız. Her şey ortada.” 
ifadelerini kullandı. 

Ekonomik göstergelerin 
hemen tamamının, önümüz-
deki dönem için olumlu yönde 
gelişmelerin yaşanacağına işaret 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ekonomimizin en bü-
yük zaafı olarak gösterilen cari 
işlemler dengesinde, tarihimiz-
de ilk defa Eylül ayı itibarıyla 5,4 
milyar dolar artıya geçtik. Mali 
disiplinden asla taviz vermiyo-
ruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren Yatırım Ofi-
si’nin, girişimcilere yatırımları 
öncesinde, yatırımları esnasın-
da ve sonrasında gereken her 
türlü desteği verdiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya 
Bankası tarafından hazırlanan 
İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 
43’üncü basamakta yer alan 
Türkiye’nin, bu yıl 10 basamak 
birden yükselerek 33’üncü sıraya 
geldiğine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Önümüzdeki dönem atacağı-
mız adımlarla ülkemizi yatırım 
yapılabilir en iyi ülkeler arasına 
yükseltmeyi hedefliyoruz.” açık-
lamasında bulundu.

Ticaret
Ticaret alanına ilişkin de bilgi 

veren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, geçen yıl ihracatın yüzde 
2 artışla 180,5 milyar dolara 

yükseldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 

yılında 54 milyar 323 milyon 
dolar olan dış ticaret açığının 
ise 2019 yılı sonunda 29 milyar 
926 milyon dolara gerilediğini 
vurgulayarak, “Bir başka ifadeyle 
dış ticaret açığımız yüzde 44,9 
oranında azaldı. Dünya Ticaret 
Örgütü tarafından açıklanan 2019 
yılı listesinde, en fazla ihracat 
yapan ilk 50 ülke içerisinde, ih-
racat artış oranında 7’nci, mutlak 
ihracat değer artışında ise 5’inci 
sıradayız.” diye konuştu.

2019 yılı ilk üç çeyreğinde 
sağlanan büyümeye ihracatın 
katkısının 4,7 puan olduğuna 
değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, 18 yılda ticaretin eko-
nomik büyümeye sağladığı en 
yüksek katkıdır. 2020 yılında 
da iş insanlarımızı dünyanın 
her köşesine bayrağımızı taşı-
maları için destekleyecek, dış 
ticaret fazlası veren bir Türkiye 
için gayret edeceğiz. Geçen yıl 
ihracatçılarımıza 3,2 milyar lira 
ile Cumhuriyet tarihindeki en 
yüksek desteği verdik. 

Eximbank şube sayısını 20’ye, 
irtibat ofisini 12’ye yükselterek 

ihracatçımıza daha da yakın-
laştık. Bankacılık sektörünün 
ihracata yönelik kredilerinin 
yüzde 53’ünü Eximbank eliy-
le karşıladık. Kredi ve sigorta 
programları vasıtasıyla 12 bin 
500 firmaya toplam 44 milyar 
dolarlık ihracat finansmanı sağ-
ladık. Eximbank kaynakları ile 
2020 yılında 50 milyar dolarlık 
ihracatın finanse edilmesini 
hedefliyoruz.

Yurt dışı pazarlara çok daha 
rahat açılmalarını sağlamak için 
14 bin 315 ihracatçımıza yeşil 
pasaport verdik. Kağıtsız ihracat 
projesiyle, tüm ihracat beyanna-
meleri ve diğer belgeleri elekt-
ronik ortama taşıyarak, Dijital 
Gümrük uygulamasını devreye 
aldık. 56 ilde 67 adet ihracat des-
tek ofisi kurduk. Karekodlu çek 
sayısı 115 milyonu aştı. Önümüz-
deki günlerde karekodlu bono 
ve elektronik çek uygulamasını 
da başlatıyoruz. Sınır kapıların-
daki araç trafiğini azaltmak için 
randevulu sanal sıra sistemini 
önümüzdeki günlerde hizmete 
alıyoruz.”

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Ke-
falet Kooperatifi aracılığıyla kul-
landırılan düşük faizli finansman 
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desteğinin 40 milyar lirayı 
aştığını anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sadece geçen yıl 25,2 
milyar lira tutarında faiz indirim-
li kredi kullandırdıklarını, toplu 
alım ve tedarik yöntemiyle esnaf 
ve sanatkarların girdi maliyetle-
rini düşürerek rekabet güçlerini 
artırdıklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji
2022’de seri üretime geçecek 

Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
otomobil prototipini 2019’un 
son günlerinde milletin takdi-
rine sunduklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’nin 60 yıllık hayalinin gerçe-
ğe dönüşmesine bir adım daha 
yaklaştıklarını vurguladı. 

Tanıtımı yapılan prototiplerin 
hem dizaynı hem teknik özellik-
leri bakımından millet ve sektör 
tarafından beğeniyle karşılandı-
ğına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İnşallah bu süreci 
yakından takip etmeyi ve des-
teklemeyi sürdürecek, Türki-
ye’nin Otomobilini milletimizin 
hizmetine mutlaka sunacağız. 
Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 
milyon metrekarelik alana ku-
rulacak fabrikayla üretim orada 
yapılacak. Zira yan sanayinin 
çok güçlü olduğu Bursa ilimizde 
silahlı kuvvetlerimize ait olan 
bu arazide fabrikayı kuralım 
istedik.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kat-
ma değeri yüksek ürünlerin yer-
lileşmesi için Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı’nı 
başlattıklarına işaret ederek, 
“Nisan ayında makine sektörün-
de desteği hak edenleri açıklıyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 136 
milyar liralık sabit yatırım için 5 
bin 691 teşvik belgesi düzenle-
dik. Yatırım teşvikleri sayesinde 
toplamda 212 binin üzerinde 
ilave istihdam oluşturacağız.” 
ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla 

2019’da 2,3 milyar liralık destek 
sağladıklarını, kalkınma ajans-
ları ve kalkınma idareleri aracılı-
ğıyla bir yıllık dönemde 2 bin 87 
projeye 1 milyar 49 milyon lira 
kaynak aktardıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Proje Bazlı Destek kapsamına 
aldığımız ve yatırım tutarı 36,5 
milyar lira olan 7 proje, sağlaya-
cağı 7 binin üzerinde ek istih-
dam yanında, cari açığı azaltma-
da da önemli katkılar özellikle 
sunacak. Son 17 yılda organize 
sanayi bölgelerinin sayısını 
122 ilaveyle 315’e, buralardaki 
işletme sayısını 42 bin ilaveyle 
53 bine, istihdamı da 1,5 milyo-
na yakın ilaveyle 1,9 milyona 
yükselttik. Bu yıl 7 yeni organize 
sanayi bölgesi ve 5 sanayi site-
sini daha hizmete açarak 25 bin 
kişiye istihdam imkânı oluştu-
racağız.

2019 yılında ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde 7 ayrı organize 
sanayi bölgesinin altyapılarını 
tamamladık. İstanbul, Balı-
kesir, İzmir, Bursa, Mardin, 
Çanakkale, Trabzon, Adana ve 
Ankara illerinde ilan ettiğimiz 
12 endüstri bölgesinde yaklaşık 

45 milyar lira yeni yatırımla 62 
bin ilave istihdam hedefliyoruz. 
2020 yılının ilk yarısında Ada-
na-Ceyhan Enerji İhtisas En-
düstri Bölgesi’nde ilk özel sektör 
yatırımlarını başlatıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Uluslararası Lider Araştırmacı-
lar Programı ile ilk etapta 98’i 
Türk, 29’u yabancı 127 üst düzey 
araştırmacıyı Türkiye’ye getirdik-
lerini belirterek, “20 yıllık haya-
limiz olan Türkiye Uzay Ajansını 
2018’in Aralık ayında kurduk. 
Milli Uzay Programı’nı ise bu yılın 
ilk yarısında ilan ediyoruz.” dedi. 

17 yılda 1.229 ARGE merkezi 
ile 361 tasarım merkezini hayata 
geçirdiklerini, Teknopark sayı-
sını 5’ten 85’e çıkardıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Muğla Teknokent ve Sağlık 
Bilimleri Teknokent’i bu yılın ilk 
yarısında faaliyete geçirecekleri-
ni bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen yıl TÜBİTAK aracılığıyla, 
özel sektörün 3 bin 427 Ar-Ge 
projesine 700 milyon liraya 
yakın hibe desteği sağlandığını, 
ikincisi düzenlenen TEKNO-
FEST’in 1 milyon 720 bin zi-
yaretçiyle dünyanın en büyük 
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havacılık, uzay ve teknoloji 
festivali olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tüm milletimizi saran teknoloji 
ve yenilikçilik coşkusu TEK-
NOFEST’i, bu yıl inşallah Gazi-
antep’te yapacağız. Gaziantep 
Belediye Başkanımız çok heye-
canlı, ‘Biz İstanbul’u geçeceğiz, 
2 milyonu bulacağız’ diyor. Ta-
mam dedik, bulman halinde biz 
de hediyeyi yaparız.” ifadelerini 
kullandı. 

Sahip olunan büyük verinin 
işlenmesi, bilgiye ve ekonomik 
değere dönüştürülmesi amacıy-
la TÜBİTAK bünyesinde Yapay 
Zekâ Enstitüsü’nün kurulduğu-
na işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu yıl Türkiye’nin ilk yapay 
zekâ destekli sinyal istihbarat 
platformunun sistem kabul 
testlerini başlatıyoruz. 2019’da 
üçüncü bilim seferimizi gerçek-
leştirerek geçici bilim üssümüzü 
Antarktika’ya kurduk ve Kutup 
Araştırmaları Enstitümüzü ha-
yata geçirdik. Dördüncü Ulusal 
Antarktika Bilim Seferini bu yılın 
ilk yarısında gerçekleştireceğiz.” 

Savunma sanayi alanındaki 
çalışmalara yönelik bilgileri pay-
laşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu alanda Türkiye’yi dışa ba-
ğımlılıktan kurtarmak amacıyla 
17 yılda yerlilik oranını yüzde 
20’lerden yüzde 70’ler seviyesi-
ne çıkardıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2002’de sadece 62 savunma 
sanayi projesi yürütülürken, 
bugün proje sayısının 700’e 
ulaştığına dikkati çekerek, 
“Yıllık savunma sanayii ve 
havacılık cirosu 9 milyar dolara 
yaklaşırken, ihracatımız da 2,7 
milyar dolara yükseldi.” bilgisi-
ni paylaştı. 

Geçen yıl çeşitli özelliklerde 
800’ün üzerinde zırhlı aracın 
güvenlik güçlerine teslim edil-
diğini, yeni zırhlı araç VURAN’ı 

envantere aldıklarını, milli tor-
pido AKYA’nın atış testlerini ba-
şarıyla tamamladıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK 
helikopterlerinin operasyonlar-
daki başarısını gururla izledikle-
rini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen yıl 14 ATAK helikopterinin 
daha teslimatını tamamladık-
larını belirterek, “Bunları İtal-
yanlarla ortaklaşa üretiyoruz, 
devam ediyoruz. İtalya Başbaka-
nı buradaydı. Tekrar konuştuk, 
bunu daha ileri nasıl götürürüz, 
bunun görüşmesini de yaptık.” 
dedi. 

Milli tasarım GÖKBEY helikop-
terinin de test uçuşlarını sürdür-
düklerini, MİLGEM Projesi’nin 
dördüncü gemisi Kınalıada’yı 
Deniz Kuvvetlerine teslim ettik-
lerini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şimdi bir şey daha var, milli 
gemisavar füzemiz ATMACA’yı 
da Kınalıada korvetimize yer-
leştirdik. Sadece uçaksavar yok, 
bir de gemisavarlar var. Olur ya 
onlar da saldırı olduğu zaman 
gemilerimiz kendilerini savuna-
cak. Havadan Bağımsız Tahrik 
Sistemi ile donatılmış denizal-
tılarımızdan ilki olan Pirireis’i 
geçtiğimiz günlerde havuza 
çıkardık. Denize indirdiğimiz 
Anadolu çıkarma gemimizi, 
inşallah bu yıl Deniz Kuvvetleri-
mizin envanterine alıyoruz. 

Savaş gemilerimizi ihraç et-
menin gururunu da yaşıyoruz. 
Elektronik harp ve radar sistem-
lerinde ileri teknoloji seviyesi-
ne ulaşmaya başladık. KORAL 
projesiyle düşman hatlarındaki 
elektronik haberleşme hatlarını 
ve radar sistemlerini köreltmede 
önemli kabiliyetler kazandık. 
Çok önemli bu. HAVASOJ pro-
jesiyle ise bu alanda dünyada 
sayılı ülkenin sahip olduğu kabi-
liyete ulaşacağız.” 

İnsansız kara-deniz araçları, 

lazer silah sistemleri, elektro-
manyetik fırlatma sistemleri, 
sürü İHA teknolojisi, otonom 
sistemler ve roket projelerinin 
süratle ilerlediğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
çalışmaları, dünyada az sayıda 
ülke ile eş zamanlı sürdürüyo-
ruz. Onlar yapar da biz yapmaz 
mıyız, biz de yapıyoruz, yapaca-
ğız. Eninde sonunda başardık.” 
bilgisini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin İHA’ya da SİHA’ya da 
sahip olduğunu, şimdi de AKIN-
CI’nın geldiğini vurgulayarak, 
“AKINCI bambaşka, donanım-
larıyla çok farklı. O da bir silahlı 
insansız hava aracı. İrtifa, uçuş, 
mühimmat hepsi çok güçlü olan 
bizim havadaki zenginliğimiz 
olacak. Dünyada bu sınıfta en 
iyi aracı üreten üç ülkeden biri 
olduk.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

BAYRAKTAR SİHA’nın ihracatı-
na başladıklarını, bir diğer SİHA 
ANKA-S’nin yeni yerli motoru ile 
göklerdeki yerini sağlamlaştır-
dığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“KORKUT hava savunma sis-
temimizin güvenlik güçlerimize 
teslimatına başlandı. HİSAR-A 
Alçak İrtifa Hava Savunma Sis-
temi’nde seri üretim aşamasına 
geldik, bu yıl onu da envantere 
alacağız. Havadan Taşınabilir 105 
Milimetrelik Hafif Çekili Obüs 
BORAN’ın testlerini bu yıl ta-
mamlayarak envantere alıyoruz. 

Uzun menzilli hava savunma 
füze sistemimiz SİPER’in çalış-
malarında önemli ilerleme sağla-
dık. 2020 yılının ilk yarısında 
Yüksek Güçlü Milli Lazer’in Kirpi 
aracına entegrasyonunu da ta-
mamlayacağız. Savaş uçağından 
her türden motorumuza kadar 
tüm savunma sanayi ihtiyaç-
larımızı kendi imkanlarımızla 
üretebilir hale gelmeye giderek 
daha çok yaklaşıyoruz.” 
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Dışişleri
Dış politika konusuna ilişkinde 

açıklama yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, girişimci ve insani dış 
politika yaklaşımları sayesinde 
Türkiye’nin dünyanın en geniş 
temsil ağına sahip 5’inci ülkesi 
konumuna ulaştığını söyledi.

Yurt dışı temsilcilikleri sayısını 
163’ten 246’ya, büyükelçiliklerin 
sayısını 93’ten 142’ye çıkardıkla-
rını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu yıl ilan ettiğimiz 
‘Yeniden Asya’ girişimi ile As-
ya-Pasifik bölgesiyle ilişkileri-
mizi daha da güçlendiriyoruz.” 
dedi.

Özbekistan’ın katılımıyla Türk 
Konseyi çatısı altında Türk dün-
yasının birlikteliğinin sağlanma-
sı yolunda tarihi bir adım atıldı-
ğını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Afrika kıtasıyla da köklü 
tarihi ve kültürel ilişkilerimizi 
canlandırma yolunda büyük 
mesafe kaydettik. 2008 yılında 
‘Stratejik Ortaklık’ ilişkisi tesis 
etmiş olduğumuz Afrika Birliği 
ile Üçüncü Ortaklık Zirvesi’ni 
2020 yılının ilk yarısında ülke-
mizde düzenleyeceğiz. İsrail 
yönetiminin hukuk tanımaz 
tacizleri karşısında Kudüs’ün 
ve Filistin’in onurunu korumak 
için mücadele etmeyi sürdürü-
yoruz. Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkilerinin en üst düzeyde 
karar alma organı olan Ortaklık 
Konseyi’nin 54’üncü toplantısı, 
4 senelik bir aranın ardından 15 
Mart 2019 tarihinde Brüksel’de 
düzenlendi. Reform İzleme 
Grubu’nun son toplantısını 
da 9 Mayıs Avrupa Günü’nde 
Ankara’da yaptık. Önümüzde-
ki dönemde Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizde yeni bir ivme 
yakalamayı umut ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suri-
ye meselesinin en hayati dış po-
litika başlığı olarak gündemdeki 
yerini koruduğunu belirterek, 

Suriye ve Irak krizlerinde hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tüm maz-
lumlara ve mağdurlara ülkenin 
kapısını açtıklarına dikkati çekti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 
Rusya, Fransa ve Almanya’nın 
katılımıyla Suriye konulu dörtlü 
zirve düzenleyerek çözüm 
arayışlarına katkı sunduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Yine NATO Liderler Zirvesi 
kapsamında Londra’da, Fransa, 
Almanya ve İngiltere ile Suriye 
konulu bir başka Dörtlü Zirve 
daha gerçekleştirdik. Suriye kri-
zinin sınırlarımıza dayanan terör 
örgütleri üzerinden ülkemize 
ihracı gayretleri, bizi sahada 
fiilen var olmaya yöneltmiştir. 
Fırat’ın batısında yürüttüğü-
müz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatlarıyla DEAŞ balonunu 
söndürdük ve PYD üzerinden 
kurulan oyunları bozduk. Barış 
Pınarı Harekatıyla, Fırat’ın do-
ğusunda oluşturulmaya çalışılan 
terör koridorunu da parçaladık. 
9 Ekim’de başlattığımız Barış 
Pınarı Harekâtı ile Suriye sınırı-
mızda 145 kilometre genişliğin-
de ve 30 kilometre derinliğinde 
bir alanı terör unsurlarından 
arındırdık. Soçi Mutabakatıyla 
İdlib’de yaklaşık dört milyon in-
sanı etkileyecek büyük bir insani 
trajedinin önüne geçtik. İdlip’de 
sükunetin yeniden tesisi için 
çabalarımızı artırdık. Suriye’deki 
soruna kalıcı çözüm getireceği-
ne inandığımız Anayasa Komis-
yonu, uzun uğraşlar sonunda 
nihayet kuruldu. Rasulayn ve 
Tel Abyad arasında ilk etapta 
yüz binlerce kişiyi, sınır hattın-
daki diğer yerlerle birlikte bir 
milyon kişiyi iskân edebileceği-
miz yerleşim yerlerinin inşasıyla 
ilgili çalışmalara başladık.”

Türkiye’nin güvenli hale ge-
tirdiği bölgelere şimdiye kadar 
373 bin Suriyelinin gönüllü 
olarak geri döndüğünü söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir-
leşmiş Milletler tarafından ilk 
kez düzenlenen Küresel Mülteci 
Forumu, Türkiye’nin bu alan-
daki öncü konumunun teyidi 
olmuştur.” değerlendirmesini 
yaptı.

Irak’ın da toprak bütünlü-
ğüne önem verdiklerini ve bu 
ülkedeki Türkmenlerin hak ve 
çıkarlarını gözettiklerini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yılın ilk 6 ayında Basra 
ve Musul Başkonsoloslukları-
mızı yeniden faaliyete geçir-
meyi hedefliyoruz. Necef ve 
Kerkük’te de yeni Başkonso-
losluklar açmayı planlıyoruz. 
Akdeniz’de ülkemizi kendi 

Gündem
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sahillerine hapsetmeye yönelik 
bir senaryoyu hayata geçir-
meye çalıştılar. Önce Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
ardından da Libya ile yaptığı-
mız anlaşmalarla bu oyunu da 
bozduk. Libya ile deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılmasına 
ilişkin mutabakatı imzaladık. 
Türkiye ve Libya deniz kıyıları 
arasında kalan bölgede her iki 
ülkenin onayı olmadan arama 
ve sondaj faaliyeti yapılması 
ya da boru hattının geçirilmesi 
hukuken artık mümkün değil. 
2020’de bu alanları ruhsatlan-
dırıp en hızlı şekilde arama ve 
sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. 
Ruhsatlandırma çalışmalarının 
ardından ilk olarak Oruç Reis 

Sismik Araştırma Gemisi bölge-
de sismik çalışmalar yürütecek. 
Libya’daki meşru hükümetin 
ayakta kalmasını ve istikrarı 
sağlamak için bu ülkeye askeri-
mizi gönderiyoruz. Türkiye’nin 
güvenliğinin sınırları dışında 
başladığının bilinciyle, siyasi, 
ticari, insani, diplomatik ve 
askeri tüm imkanlarımızı güne-
yimizdeki coğrafyanın istikrarı 
için seferber etmeyi sürdüre-
ceğiz. Parlamentomuza bunu 
getirmek suretiyle parlamento-
muzdan da geçirdik.”

Resmi kalkınma yardım 
kuruluşu TİKA’nın 5 kıtada 170 
ülkeyi kapsayan bir faaliyet 
genişliğine ulaştığını akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye’de burslarıyla eğitim 
gören öğrenci sayısının 17 bini 
bulduğunu dile getirdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Dünyanın 100’e yakın ülke-
sinde kendilerine hayat kuran 
6,5 milyon vatandaşımızla 
81 vilayetimizde yaşayan 82 
milyon insanımız arasında 
sağlam köprüler oluşturduk. 
Yunus Emre Enstitümüz, dünya 
genelinde faaliyet gösteren 58 
merkeziyle, dilimizi, medeni-
yetimizi, tarihimizi ve kültürü-
müzü tüm dünyada tanıtıyor. 
Türkiye Maarif Vakfımız ise 
dünyanın 42 ülkesindeki 324 
eğitim kurumuyla istikbalimi-
zin teminatı olan gençlere yatı-
rım yapıyor. Uluslararası insani 
yardım faaliyetleri kapsamında 
5 kıtada 60’tan fazla ülkede 
faaliyette bulunduk. Dış poli-
tikada, bayrağımızın onurunu, 
pasaportumuzun ve paramızın 
değerini, ülkemizin itibarını hak 
ettiği yere yükseltmeye devam 
edeceğiz.” 

Konuşmasında hem geçen 17 
yılın genel bir değerlendirmesi-
ni hem 2019 yılında yapılanları 
hem de 2020’de yapılacakları 
özetle anlattığını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bunlar tabii yaptıklarımızın, 
yapacaklarımızın bütünü değil, 
o zaman saatler sürer. Ülke ve 
millet olarak içinden geçtiğimiz 
tarihi sürecin farkında bir şekil-
de, 2020 yılında da mücadele-
mizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
2020 yılının ilk 6 ayını kapsa-
yan, 537 eylem içeren ve bütçesi 
34 milyar lira olan 180 günlük 
icraat programımızı da 1 Ocak 
itibarıyla uygulamaya aldık. 
İnandığımız yolda yürümeye 
devam edeceğiz. Rabbimizin 
yardımının ve milletimizin des-
teğinin hep yanımızda olacağı-
na yürekten inanıyoruz.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde engelliler ile devlet koru-
masından yararlanmış gençlerin 
kamu kurumlarına yerleştiril-
mesi töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
törenle birlikte her eğitim sevi-
yesinden 1304 engelli vatandaşı 
daha kamuda işe yerleştirdikle-
rini, devlet korumasında yetişen 
gençlerden 2002’den bugüne 
kadar kamuya yerleştirilenle-
rin sayısının 29 bine ulaştığını 
bildirdi.

Devlet olarak 17 yıllık gö-
rev sürecinde hiçbir zaman 

engellilere duyarsız kalmadık-
larını, her zaman yanlarında 
olduklarını ve olmaya devam 
edeceklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
her eğitim seviyesinden 1561 
gencimizin daha atamasını 
gerçekleştiriyoruz. Böylece Tür-
kiye, sosyal devlet olmanın ge-
reklerini yerine getiren bir ülke 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bu ülkede yaşayan 
her birey gibi engellilere ve dev-
let korumasında yetişen gençle-
rimize sahip çıkıyor, kendilerini 
en iyi geleceğe hazırlamaya 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Geçmişte devlet ile millet 

arasındaki ilişkilerin uzunca bir 
süre kopuk yürüdüğünü belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek parti döneminde insanı-
na tepeden bakan, milleti hor, 
hakir gören jakoben bir anlayış 
hâkim oldu. Çok partili siyasi 
hayata geçilirken milletimiz 
sadece değerlerine saygı duyan 
değil, aynı zamanda kendisine 
hak ettiği hizmetleri getiren bir 
yönetim anlayışının da özlemi 
içindeydi. Rahmetli Adnan Men-
deres ve ardından rahmetli Özal, 
işte bu iki alanda birden yap-
tıkları reformlarla milletimizin 
gönlünü fethettiler. AK Parti’nin 
17 yıllık iktidarındaki en bü-
yük başarısı hem demokrasiyi 
geliştirmesi hem de kalkınmayı 
sağlamasıdır. Tabii kalkınma 
bu ülkenin vatandaşlarının her 

Gündem

“Sağlık ve eğitim 

kurumları ile iş yerleri 

başta olmak üzere her 

alandaki hizmetlerin 

engelli ve yaşlılarımız 

açısından erişilebilir 

şekilde verilmesini 

özellikle istiyoruz. ”

“Ülkemizdeki Engelli Memur 
Sayısı Bizden Önceki Döneme 
Göre Yaklaşık 10 Kat Artışla  
56 Bin 500 Kişiye Ulaştı”
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birini de kapsayınca anlamlı hale 
gelir. Ülkenin kaynakları eskiden 
olduğu gibi sadece bir avuç mut-
lu azınlığın emrine verildiğinde 
yapılan işin adı kalkınma değil 
adaletsizlik olur.”

Sosyal yardımlar için ayırılan 
yıllık bütçeyi 2 milyar liradan 55 
milyar liraya çıkardıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, son 17 yılda tam 339 milyar 
liralık sosyal yardımda bulu-
nulduğunu, milli gelir içindeki 
sosyal yardımların payını yüzde 
0,3’ten yüzde 1,2 seviyesini yük-
selttiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en-
gelliler ve devlet korumasındaki 
çocukların yanı sıra kadınlara, 
yaşlılara, dul ve yetimlere, şehit 
yakınları ve gazilere ihtimam 
gösterdiklerini ifade ederek, 
Türkiye büyüdükçe, güçlendik-
çe, zenginleştikçe ortaya çıkan 
değeri tüm vatandaşlara yansıt-
maya bundan sonra da devam 
edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sağlık ve eğitim kurumları ile 
iş yerleri başta olmak üzere her 
alandaki hizmetlerin engelli ve 
yaşlılarımız açısından erişilebi-
lir şekilde verilmesini özellikle 
istiyoruz. Bunun başarılması 
lazım. Evinden çıkan bir engelli 

veya yaşlı, kaldırımıyla, yaya 
geçidiyle, parkıyla, bina girişiyle, 
toplu taşıma aracıyla her bakım-
dan kolayca yararlanabileceği 
imkanlara sahip olmalıdır.” diye 
konuştu.

“Aile kurumu, milli varlığımı-
zın belkemiğidir.” ifadesini kul-
lanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Büyük ve güçlü Türkiye hede-
fimize ulaşabilmenin en önemli 
şartlarından biri, aile kurumu-
nu sağlam bir şekilde ayakta 
tutmaktır. Aksi takdirde tıpkı 
omurgası çökmüş bedenin felç 
olması gibi aile kurumu dağılmış 
bir toplumun da yerle yeksan ol-
ması kaçınılmazdır. Bugün Batı 
toplumlarını bekleyen en büyük 
tehdit budur. Batı çöküyor. Niye? 
Aile diye bir kavram buralarda 
kalmamış. Ama şimdi bizi de 
tehdit ediyor.

Aile kurumu dağıldığında 
nüfus da azalmaya başlıyor. Niye 
ben en az 3 çocuk diyorum? Bunu 
dememin sebebi; güçlü milletler 
güçlü ailelerden oluşur. Güçlü 
aileler kuracağız ki güçlü millet 
olalım. Yıllarca maalesef doğum 
noktasında kısırlaştırma politika-
sı güttüler. Niye? Türkiye’nin nü-
fusu azalsın diye. Ben de tam ak-
sini iddia ediyorum, nüfusumuz 

çoğalmalı ki biz ekonomi tahsili 
gördük, ekonominin belkemiği 
insandır. İnsan varsa güçlüsünüz, 
insan yoksa güçlü değilsiniz, 
insan varsa emek var, insan varsa 
sermaye var, insan varsa para var, 
insan varsa üretim var, tüketim 
var. İnsan yoksa bunların hiçbiri 
yok.”

Gençlerin evlilik yaşının gide-
rek yukarı doğru çıktığını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmeleri yaptı:

“Kızlarımız da erkeklerimiz de 
çoğu 30’u aşkın evleniyor veya-
hut da çoğu evde kalıyor. Böyle 
bir şey olur mu? Devlet babadan 
bahsediyor muyuz, devlet baba-
nın başında da şu anda Cumhur-
başkanı Erdoğan var mı? Var, ben 
de şu anda tavsiye ediyorum.

Hiç evlenmeyenlerin sayısı da 
artıyor, evlilik dışı hayat biçimi 
medya aracılığıyla meşrulaştırıl-
maya, daha da vahimi özendiril-
meye çalışılıyor, televizyonların 
birçoğunda bunun kampanyası 
yapılıyor. Aman bunlara dikkat 
edelim. Aile kurumunu kökün-
den kurutmayı amaçlayan sem-
bollerin önü bilinçli bir şekilde 
açılırken, aile kurumuna sahip 
çıkan davranışlar küçümseniyor. 
Bu büyük tehlikeye hep birlikte 
karşı koymalıyız.”
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Gündem

“Teşkilatımız PKK’nın 
Lider Kadrosuna Yaptığı 
Operasyonlarla, Kendini En 
Güvende Hissettiği Yerleri 
Örgütün Adeta Başına 
Geçirmiştir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Millî 
İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni 
hizmet binası “KALE”nin 
açılış töreninde katılımcılara 
hitap etti.

İsmi değişse de bugün-
kü MİT’in yaptığı görevleri 
yürüten bir veya birden fazla 
yapının daima bulunduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esasen Osmanlı’nın 18’inci 
yüzyıldan itibaren gerilemeye 
başlamasında istihbarat zafi-
yetinin de önemli payı vardır. 
Son döneminde istihbarata ye-
niden önem verilmeye başlan-
mışsa da maalesef kötü gidişin 
önü kesilememiştir. Sultan 
Abdülhamid Han’ın bu konu-
ya verdiği ehemmiyet ve elde 
ettiği başarılar özellikle kay-
da değerdir. 1. Dünya Savaşı 
yıllarından İstiklal Harbimize 
kadar Osmanlı’nın son dö-
nemlerinde yürüttüğü tarihi 
mücadelelerde 1913’te kurulan 
Teşkilatı Mahsusa mensup-
larının çok büyük emeği ve 
katkısı vardır. Balkanlardan 
Kafkasya’ya, Orta Asya’dan 
Kuzey Afrika’ya kadar geniş 
bir alanda mücadele yürüten 
istihbaratçılarımızın gayretleri 
tarihin satır aralarında kalmış 
olsa da milletimizin gönlünde 
müstesna bir yere sahiptir. 
Teşkilatı Mahsusa’dan Milli 
Emniyet Hizmeti’ne ve oradan 
Milli İstihbarat Teşkilatımıza 
kadar uzanan Cumhuriyetin 
istihbarat kurumları ve ge-
lenekleri büyük ölçüde bu 
dönemden yadigardır. Her 
ne kadar çok uzunca bir süre 
bilinçli olarak istihbarat teş-
kilatımız zayıf tutulmuşsa da 
şartlar ve ihtiyaçlar bu kuru-
mu yeniden güçlendirmemizi 
gerektirmiştir.”

Dünyanın adeta yeniden 
yapılandığı bir dönemden 

geçtiklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
sancılı süreçte karşı karşıya 
bulunduğumuz tehditler hem 
değişiyor hem artıyor. Yeni 
dönemin en önemli tehdidi 
hiç şüphesiz terördür. PKK/
YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör 
örgütleri adeta ülkemize karşı 
topyekün savaş ilan etmiş 
durumdalar. Bir başka önemli 
tehdit de bölgemizdeki ülke-
lerin yaşadığı iç karışıklıklar 
ve bunların yol açtığı krizler-
dir. Suriye’den kaynaklı her 

gelişme hem terör boyutu 
hem göç meselesi hem siyasi 
sonuçları itibarıyla ülkemizi 
doğrudan ilgilendiriyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı şekilde Irak’ta yaşanan 
her hadisenin de doğrudan 
ve dolaylı olarak Türkiye’ye 
yansımaları olduğunu belirte-
rek, “Doğu Akdeniz’de ülke-
miz aleyhinde oluşturulan 
bölgesel ittifakların ve güç 
mücadelesinin sonucu yakın 
geleceğimiz için hayati öneme 
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Gündem

sahiptir. Bölgesel ve küresel 
güçlerin coğrafyamızdaki 
rekabetinin yol açtığı karmaşık 
ve değişken tablo karşısında 
elimiz kolumuz bağlı dura-
mayız. Kendi oyun planımızı 
geliştirmeye ve hayata geçir-
meye mecburuz.” dedi. 

Böyle zorlu bir dönemde 
MİT’in yürüttüğü cansiperane 
çalışmalarla kendilerine çok 
büyük destek sağladığının 

altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Teşkilatımız son dönemde 
PKK’nın lider kadrosuna yöne-
lik olarak Kuzey Irak’ta yaptığı 
operasyonlarla kendini en gü-
vende hissettiği yerleri örgü-
tün adeta başına geçirmiştir. 
Elde edilen istihbaratlar İHA 
ve SİHA’lar aracılığıyla operas-
yona dönüştürülerek örgüte 
çok büyük kayıplar verdiril-
miştir. Bu tablo ülkemizin tek-
noloji ile istihbaratı bir arada 
kullanma kabiliyetinin ulaştığı 
seviyeyi göstermesi bakımın-
dan çok önemlidir. Teşkila-
tımız FETÖ’nün haberleşme 
sistemi ByLock’u ve mahrem 
yapılanmasını çözerek devlet 
sisteminden bu büyük belanın 
temizlenebilmesi için gere-
ken alt yapıyı oluşturmuştur. 
FETÖ’nün yurt dışı ayağına 
yönelik çalışmalarıyla da pek 

çok örgüt mensubunun ülke-
mize iadesini sağlamıştır.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin 
aydınlatılmasında teşkilatımı-
zın oynadığı rol, uluslararası 
düzeyde ülkemizin yüzünü 
ağartacak mükemmellikte-
dir. Teşkilat, olayın başından 
sonuna kadar her düğümü 
hızlı bir şekilde çözerek hem 
bu kanın üzerimize sıçrama-
sını engellemiş hem de muha-
taplara Türkiye’nin ağırlığını 
hissettirmiştir.”

Çatışma bölgelerinde de 
çok büyük hizmetler ifa eden 
teşkilatın adeta akıncı rolü 
oynayarak güvenlik güçleri 
sahaya inmeden önce zemini 
hazırladığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Özellik-
le Suriye krizinin başladığı ilk 
günden itibaren sahada aktif 
rol oynayan teşkilatımızın 
sınır ötesi harekatlarımızın 

“Doğu Akdeniz’de 

ülkemiz aleyhinde 

oluşturulan bölgesel 

ittifakların ve güç 

mücadelesinin sonucu 

yakın geleceğimiz için 

hayati öneme sahiptir.”
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başarıya ulaşmasında çok 
büyük emeği bulunuyor. Aynı 
şekilde şimdi de Libya’da üze-
rine düşen görevleri hakkıyla 
yerine getiriyor. Devletimizin 
ve milletimizin çıkarlarını 
sınır, mesafe, engel tanımaksı-
zın her coğrafyada savunmaya 
devam edeceğinize yürekten 
inanıyorum.” diye konuştu. 

MİT’in uluslararası alanda 
hatırı sayılır, güçlü istihbarat 
kuruluşları arasında yer aldı-
ğını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yurt dışı temasla-
rımda pek çok ülke tarafından 
Teşkilatımızın faaliyetlerinden 
sitayişle bahsedildiğini görü-
yorum. Sadece bilgi toplayan 
ve rapor eden bir kurum ol-
maktan öteye geçen Teşkilatı-
mızın ürettiği bilgi, diplomasi 
masasında muhatapları karşı-
sında kullanılan istihbarat ile 
diplomasiyi yakınlaştıran bir 
yere gelmiştir. Türkiye, Teşki-
latımızın her alandaki başarılı 
çalışmaları sayesinde hiçbir 
ülkenin icazetine ve yardımına 
ihtiyaç duymadan dünyanın 
her yerinde, kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket edebil-
me imkanına kavuşmuştur.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri bakanlıkları ile MİT’in 
başını çektiği güvenlik ku-
rumları arasındaki koordinas-
yonun geliştirilmesinin iç ve 
dış güvenlik açısından gerekli 
olduğuna dikkati çekti. 

Amaçlarının kurumlar ara-
sındaki istihbarat iş birliğini, 
şahıslar üzerinden yürütülür 
olmaktan çıkartıp sağlıklı bir 
mekanizmaya kavuşturmak 
olduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bunun 
için önümüzdeki günlerde 
başkanlık edeceğimiz Milli 
İstihbarat Koordinasyon Kuru-
lunu oluşturduk. İnşallah bu 

kurulumuzun faaliyete geçme-
siyle koordinasyon meselesi 
tümüyle çözülmüş olacaktır.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devletin ve milletin MİT’ten 
beklentisinin yüksek olduğu-
na işaret ederek, “Karşı karşı-
ya kaldığımız ve her geçen gün 
artan tehditlerin büyüklüğü, 
bu beklentiyi daha da artırı-
yor. Bugün olduğu gibi gele-
cekte de sınırlarımız içinden 
ve dışından ülkemize yönelik 
tehditlerin süreceği açıktır. 
Öyleyse bizim de diğer alan-
larla birlikte ve hatta öncelikli 
olarak istihbaratımızı bu ger-
çeğe uygun şekilde geliştirme-
miz şarttır.” değerlendirmesini 
yaptı. 

MİT’in başarılarını yakından 
takip ettiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları söyledi:

“Ancak kat etmemiz gereken 
daha çok yolumuzun oldu-
ğunu da biliyoruz. Bunların 
başında yeni teknolojileri ve 
yeni operasyonel yöntemle-
ri geliştirmek geliyor. Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın ülke 
içindeki görevlerini azaltarak 
yurt dışı operasyon kabiliyeti-
ni artırmaya devam edeceğiz. 

Önümüzdeki dönemde yurt 
dışında daha fazla örtülü faa-
liyet yürüten, teknik ve siber 
istihbaratta daha etkin bir 
istihbarat yapısı hedefliyoruz.

Karşı karşıya bulunduğumuz 
sorunların üstesinden gelebil-
mek, devletimizin bekasını ve 
milletimizin geleceğini güven-
ce altına alabilmek için orta ve 
uzun vadede bu kabiliyete sa-
hip olmaya mecburuz. Üstelik 
bu mücadeleyi sadece sahada 
değil sanal ortamda da yürüt-
memiz gerekiyor. İnternetin, 
teröristlerce ve casuslarca 
oldukça etkin şekilde kulla-
nıldığı bir dönemde Teşkilatın 
siber alana daha fazla eğilmesi 
kaçınılmazdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sa-
hip olduğu nitelikli insan gücü 
ve çalışma azmiyle MİT’in 
Türkiye’nin karşısındaki so-
runların çözümü konusunda 
kendisinden beklenen katkıla-
rı vermeye devam edeceğine 
inandığını ifade ederek, şunla-
rı kaydetti:

“Milli İstihbarat Teşkilatı-
mızın isimsiz kahramanları 
gerektiğinde ‘Derviş’ ve gerek-
tiğinde ‘Akıncı’ misali herhan-
gi bir karşılık beklemeksizin 
görevlerini yerine getirmeyi 
sürdüreceklerdir. Bugün aynı 
zamanda 93’üncü kuruluş yıl 
dönümünü kutladığımız Milli 
İstihbarat Teşkilatımız inşallah 
daha büyük başarılara burada 
imza atacaktır. Açılışını yaptı-
ğımız hizmet binasının Teş-
kilatımıza layık bir eser oldu-
ğunu ümit ediyorum. Teşkilat 
Başkanımızın ‘KALE’ olarak 
isimlendirdiği bu yeni karargâ-
hın özellikle de adına yakışır 
şekilde devletimizin ve mille-
timizin koruyucu kalelerinden 
biri olarak hizmet vereceğin-
den şüphe duymuyorum. Yeni 
hizmet binamızın bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum.”

“Sadece bilgi toplayan 

ve rapor eden bir 

kurum olmaktan öteye 

geçen Teşkilatımızın 

ürettiği bilgi, diplomasi 

masasında muhatapları 

karşısında kullanılan 

istihbarat ile diplomasiyi 

yakınlaştıran bir yere 

gelmiştir.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Rus 
doğal gazını Türkiye’ye ve 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
nakledecek TürkAkım doğal 
gaz boru hattının tamamlan-
ması dolayısıyla Haliç Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen 
törende konuştu.

Türkiye’nin OECD ülkeleri 
arasında 10. en büyük enerji 
piyasasına sahip ülke olduğu-
na da işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bugün itibarıyla 
81 ilin tamamına doğal gaz 
arzının sağlandığını kaydetti.

Nüfusun yüzde 79’una karşı-
lık gelen 53 milyon vatandaşın 
doğal gazı aktif bir şekilde 
kullandığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu sayı, 
yaptığımız altyapı yatırım-
larıyla gün geçtikçe artıyor.” 
dedi.

Rusya’nın Türkiye’nin önde 
gelen doğal gaz tedarikçileri-
nin başında geldiğin idile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geride bıraktığımız 33 
senede Rusya Federasyo-
nu’ndan yaklaşık 400 milyar 
metreküp doğal gaz tedariki 
sağladık. Bu tablo ülkelerimi-
zin karşılıklı çıkarına dayalı, 
kazan-kazan temelli iş birliği-
nin en güzel örneğidir. Enerji 
alanındaki iş birliğimiz, her 
türlü sınamayı diğer alan-
larda olduğu gibi başarıyla 

Gündem

“Hedefimiz, Ülkemizi Küresel 
Enerji Merkezlerinden Biri 
Haline Getirmektir”
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atlatmıştır. Türkiye ve Rusya 
olarak bu iş birliğinin zemini 
üzerinde yeni projelere, yeni 
başarılara imza atmaya devam 
edeceğiz. Avrupa ülkelerinin 
proje kapsamındaki ikinci hat-
tan gelecek Rus gazına yoğun 
ilgi gösterdiğini görüyoruz. 
Türkiye olarak son yıllardaki 
yatırımlarımızla kendimizle 
birlikte bölge coğrafyası için 
de önemli bir doğal gaz arz 
kapasitesi ve ticaret merkezi 
oluşturacak altyapıya ka-
vuştuk. Bundan bir ay önce 
bölgemizin en stratejik hatla-
rından biri olan TANAP’ı aziz 
kardeşim Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Aliyev ile birlikte 
resmen hizmete açtık. Ener-
jinin İpekyolu olarak görülen 
TANAP ile 16 milyar metre-
küplük Azerbaycan doğal 
gazını Türkiye ve Avrupa’nın 
istifadesine sunduk. İlerle-
yen yıllarda TANAP’ın taşıma 
kapasitesini önce 24 milyar 
metreküpe inşallah ardından 
da 31 milyar metreküpe çıkar-
mayı planlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Hedefimiz ülkemizi küresel 

enerji merkezlerinden biri 
haline getirmektir. Türkiye 
olarak kesinlikle bölgesel 
gerilim peşinde değiliz, asla 
da olmadık. Doğu Akdeniz’de 
süren hidrokarbon arama 
faaliyetlerimizin tek amacı 
ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin men-
faatlerini korumaktır. Her 
fırsatta tekrarladığımız gibi 
Doğu Akdeniz’de ülkemizin 
dışlandığı hiçbir projenin 
ekonomik, hukuki, diplomatik 
bakımdan hayata geçme şansı 
yoktur. Akdeniz’deki en uzun 
kıyı şeridine sahip Türkiye’nin 
bu bölgeyle ilgili her türlü 
projede söz söyleme hakkı 
elbette olacaktır. Buradan tüm 
kıyıdaş ülkelere yaptığımız iş 
birliği çağrımızı tekrarlamak 
istiyorum. Gelin tarih boyunca 
medeniyetlere beşiklik yap-
mış Akdeniz’i çatışma değil, iş 
birliği sahasına dönüştürelim. 
Bize bir adım gelene çok daha 
fazlasıyla gitmeye hazırız. 
Karşılıklı saygı ve hakkaniyet 
temelinde her türlü iş birliğine 
varız. Gerek TANAP, gerekse 
bugün açılış gururunu yaşa-
dığımız TürkAkım, ülkemizin 

işte bu vizyonunun en somut 
nişanesidir. Ve TürkAkım is-
minin sahibi de hak sahibi de-
ğerli dostum Sayın Putin’dir. 
Muhataplarımızdan beklen-
timiz, Türkiye’nin uzattığı 
bu samimi iş birliği elini geri 
çevirmemeleridir.”

Türk-Rus dostluğunun ortak 
projelerle son yıllarda bu gerçeği 
defalarca ete kemiğe büründür-
düğünü ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “İnşallah önü-
müzdeki dönemde de Türkiye ve 
Rusya’nın iki komşu ülke olarak 
yol arkadaşlığını kararlılıkla sür-
düreceklerine inanıyorum.” dedi.

“Türkiye olarak 

son yıllardaki 

yatırımlarımızla 

kendimizle birlikte 

bölge coğrafyası için 

de önemli bir doğal gaz 

arz kapasitesi ve ticaret 

merkezi oluşturacak 

altyapıya kavuştuk.”
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Röportaj

Memleketiniz Bursa’ya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak hizmet etmek size ne 
anlam ifade ediyor?

Öncelikle şunu ifade 
etmeliyim ki, Bursa’nın merkez 
dışındaki en büyük ilçesi olan 
İnegöl’de Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturduğum 2004 
yılından bu yana önceliğim 
hep insan oldu. Bir şehri inşa 

ederken, gönüller de inşa 
etmek gerektiğini düşünüp, 
günü kurtarmanın değil 
geleceği tasarlamanın derdine 
düştüm. Kişiler, makamlar, 
mevkiler geçici o yüzden asıl 
olan gök kubbede hoş bir sada 
bırakmak diye düşünüyorum. 
Bunun yanında Bursa, bir cihan 
devletinin kurulduğu şehir. 
Ecdat bu kente birbirinden 
eşsiz eserler bırakmış ve o 

eserler günümüzde hala ilk 
günkü ihtişamı ile ayakta. 
Nasıl bugün biz o eserleri 
gördüğümüzde ecdadımızı 
saygıyla yad ediyorsak, gün 
gelip bu görevi bıraktığımızda 
hayırla yad edilmek benim de 
en büyük temennim. Bunun 
için yaşadığım kente değer 
katacak ve iz bırakacak eserler 
kazandırmak için gayret 
ediyorum. 

“Şehri İnşa Ederken, 
Gönüller de İnşa Etmek Gerek”

ALİNUR AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Ticaret hayatınızda 
edindiğiniz tecrübelerin 
Belediye yönetimine ve 
Bursa’ya yönelik vizyonunuza 
nasıl etkileri oldu? Aynı 
şekilde İnegöl Belediyesi’ndeki 
deneyimleriniz bugün size nasıl 
kolaylıklar, imkanlar sağlıyor? 
İlçe ve İl Belediyelerinin 
yönetim dinamiklerinde nasıl 
farklılıklar bulunuyor? 

Ben 33 yaşında Belediye 
Başkanı oldum. 13,5 yılı İnegöl 
gibi Bursa’nın merkez dışındaki 
en büyük ilçesinde başkanlık 
yaptım. Sonrasında Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı nasip 
oldu ve 2019 yılında da Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve parti 
büyüklerimizin teveccühü ile 
Bursa’ya hizmete devam etme 
şansını yakaladım. Belediye 
Başkanı oluncaya kadar da 

hiç kamuda çalışmadım. Hep 
özel sektördeydim. Bunun için 
özel sektörün bir belediyeden 
beklentileri nelerdir ve 
özeldeki rekabet ortamı nasıl 
gibi konulara hakim oldum. 
Gerek özel sektörde gerekse 
ilçe belediyesinde çok önemli 
tecrübeleri edinme fırsatı 
buldum. Kamuda da özel 
sektör mantığı ile çalışmalı ve 
buna göre konsantre olmalıyız. 
Arkadaşlarıma her zaman 
şunu söylüyorum. Artık eski 
belediyecilik anlayışı kalmadı. 
Sabah 8 akşam 5 anlayışı 
ile ne vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına çözüm üretebiliriz 
ne de dertlerine derman 
olabiliriz. Nasıl ki belediyecilik 
doğumdan ölüme yaşamın her 
anında insanımızın günlük 
yaşamına dokunan yatırım ve 
çalışmaları gerektiriyorsa biz de 

günün belli bir saat aralığında 
belediyecilik düşünerek bu 
işleri yapamayız. Her saati dolu 
dolu düşünmeli ve yaşamalıyız. 
Ekibimi bu yönde motive 
etmeye çalışıyorum. Bana göre 
belediyecilik günün sadece 
belli bir kısmını planlayan bir 
çalışma biçimi olamaz. Özel 
sektör bu manada gerçekten 
sonuç ve çıktı odaklı iş üreten 
bir dinamizmi gerektiriyor. Her 
daim yeniliklere ve fırsatlara 
hazırlıklı olmak gerekiyor. 
Gerektiği durumlarda hızlı ve 
yeni kararlar almayı gerektiriyor. 
Bu tecrübelerimi Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevimde de en iyi şekilde 
değerlendiriyorum.

Osmanlı Devleti’nin ilk 
başkenti olan Bursa, turizmiyle, 
tarihi zenginlikleriyle, 
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sanayideki büyük payıyla 
ülkemizin en önde gelen 
şehirlerinden biri. Bursa’nın pek 
çok alanda sahip olduğu büyük 
potansiyelin daha ileri taşınması 
için Büyükşehir Belediyemizin 
nasıl projeleri bulunuyor?

Sizin de söylediğiniz gibi 
Bursa, tarihi, kültürel ve 
doğal güzellikleriyle aslında 
tam bir turizm kenti. Ancak 
bugüne kadar maalesef turizm 
pastasından beklenen payı 
bir türlü alamamış. Bursa 
için önceliklerimizden biri 
de turizm. Çünkü turizm 
konusunda pek çok imkanlara 
sahibiz. Hükümetimizin 
köprü, otoban, çevre yolu gibi 
ulaşım yatırımlarıyla hem yerli 
hem de yabancı turistlerin, 
kolaylıkla ulaşılabileceği bir 
konuma sahibiz. Sabiha Gökçen 
Havaalanı’na inen bir turist 
Osmangazi Köprüsü sayesinde, 
İstanbul Havaalanına inen 
turistler ise Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve otoban bağlantısıyla 
en fazla 1,5 saat içinde şehrimiz 
sınırlarına ulaşmış oluyorlar. 
Bu yatırımların da katkısıyla 
turizm destinasyonları arasında 
daha cazip bir konuma gelen 
Bursa, inanç turizmi açısından 
da hem Müslüman Coğrafyası 
hem de Hristiyan alemi için 
önemli bir uğrak noktası. 1. 
Konsülün toplanması nedeniyle 
Hristiyanlar için büyük önem 
taşıyan İznik ilçemiz inanç 
turizmi için önemli bir merkez. 
Yine şifalı termal kaynaklarımız 
sağlık turizmi için Uludağ ise 
hem kış turizmi hem de endemik 
bitki örtüsü nadir bulunan bitki 
ve canlı çeşitliliği açısından 
doğa turizmi için önemli 
bir değer. Tarihi ve kültürel 
mirasımız ise ülkenin kültür 
turizminin lokomotiflerinden 
biri. 8500 yıllık Arkeoparktan 
2300 yıllık Bitinya surlarına, 

700 yıllık Osmanlı eserlerinden 
Cumhuriyet dönemi sivil 
mimarlık örneği yapılara 
kadar Bursa’mız adeta bir açık 
hava müzesi. Özellikle Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımızın 
desteğiyle hayata geçireceğimiz 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni 
çevreleyen ve sonradan 
yapılan binaların kaldırılması 
projesi, tarih ve kültür turizmi 
açısından bize büyük bir avantaj 
sağlayacak. Zaten Unesco Dünya 
Kültür Mirası listesinde yer alan 
tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde 
yapılacak bu çalışmalar 
sayesinde hak ettiği değeri 
alacak. Bu değerlerin ulusal ve 
uluslararası arenada tanıtımı için 
çalışmalara başladık. Bursa’mızın 
sahip olduğu değerleri dünyaya 
tanıtıyoruz. Yine özellikle 
Güney Kore’ye yönelik önemli 
bir turizm açılımı içindeyiz. 
BEBKA ve TÜRSAB ile birlikte 
yaptığımız organizasyonla 
Güney Kore’nin en büyük beş 
seyahat acentesini orada ziyaret 
ettik, akabinde aynı acenteleri 
Bursa’da ağırladık. Yine Güney 
Kore’nin önemli sosyal medya 
fenomenlerini kentimizde 
ağırlayıp, onların Bursa ile ilgili 
paylaşımlarda bulunmasını 
sağladık. Önümüzdeki dönem 

özellikle Güney Kore’den önemli 
geri dönüşler bekliyoruz. Güney 
Kore’de bir tanıtım ve iletişim 
ajansı ile anlaşıp Bursa’nın 
tanıtımına kendi kültürlerinde 
anlatmaya çalışıyoruz. Buna 
benzer destinasyon hedefli 
açılımlara devam edeceğiz. 

Sanayi konusuna gelince, 
evet Bursa otomotivi, tekstili 
ve makine sanayii başta olmak 
üzere sanayide Türkiye’nin 
lokomotif kentlerinden 
biri. Ancak biz artık vahşi 
sanayileşmeden ziyade 
yüksek teknolojiye dayalı 
sanayileşmenin öne çıkmasını 
istiyoruz. Bu anlamda 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yerli ve 
milli otomobil için adres olarak 
Bursa’yı göstermesi bizim için de 
büyük önem taşıyor.

Otomotiv ihracatında 
kendisini yıllardan beri 
kanıtlamış olan Bursamız, 
hepimizin heyecanla beklediği 
Türkiye’nin Otomobili’nin 
de üretileceği yer olacak. Bu 
konuda Büyükşehir Belediyemiz 
nasıl çalışmalar yürütüyor? Yerli 
otomobilimizin Bursa imzasıyla 
üretilecek olması Bursa halkına 
neler ifade ediyor?

Röportaj
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Öncelikle tarihi üretim 
için konum olarak Bursa’nın 
belirlenmesi nedeniyle 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanımız 
Mustafa Varank ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 
Söylediğiniz gibi Bursa zaten 
otomotiv sektöründe kendini 
ispatlamış bir kent. Ana 
üretimin yanında bu alanda 
yan sanayimiz de oldukça 
gelişmiş. Göreve geldiğimizden 
beri iddia ettiğimiz bir şey 
vardı. Bursa, sanayi şehri 
fakat yüksek teknolojiyi 
bünyemizde barındırmamız 
lazım. Yerli ve milli, elektrikli 
otomobilin Bursa’dan çıkacak 
olması Türkiye’nin kazanımı 
olacak. Bugün artık teknoloji 
üreten bir Türkiye var. Yerli 
ve milli otomobil de bunun 
ispatıdır. Kurulacak fabrika 5 
bini direkt, 15 bini de dolaylı 
olarak 20 bin kişiye ekmek 
sağlayacak. Üretim için Gemlik 
ilçemizdeki askeriyeye ait 1 
milyon metrekarelik bir alan 

belirlendi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak biz de hem bu alanla ilgili 
plan düzenlemeleri üzerinde 
çalışıyoruz hem de bu fabrika 
sayesinde Gemlik ilçemizde 
olası konut ihtiyaçlarına yönelik 
planlamalarımızı hazırlıyoruz.

Bursa’yı 5 yıl sonra nasıl 
görmek istiyorsunuz? Bu süre 
içinde çözmek istediğiniz 
temel sorunlar ve şehrimize 
kazandırmak istediğiniz 
yenilikler nelerdir?

Bursa’da göreve başladıktan 
hemen sonra saha çalışmalarına 
başladık. Sorunları tespit 
ettik ve bu sorunlarla ilgili 
çalışmaları hemen başlattık. 
Daha sonra bir hedef koyduk. 
Bir Şehir Tasavvuru hazırladık. 
Dedik ki; ‘yeşili ve görseli daha 
zenginleşmiş, estetik kaygıların 
öne çıktığı, kenti temsil eden 
yapıların ortaya çıktığı ve en 
önemlisi de trafiği rahatlamış 
bir Bursa’ hedefliyoruz. Peki 
5 yıl sonra Bursa ne durumda 
olacak derseniz. Az önce 

saydığım hedefleri tutturmuş 
bir kent olacak. Bir kere hem 
Büyükşehir Belediyemizin hem 
de bakanlıkların desteklediği 
projelerle dönem sonunda Bursa 
artık ulaşımı öncelikli bir sorun 
olarak konuşmayacak. Yine 
içinde Millet Bahçelerinin de 
bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon 
metrekarelik düzenlenmiş yeni 
yeşil alanlarıyla Bursa yeniden 
yeşille anılan bir kent olacak. 
Çocuklarımıza bina gölgesi 
yerine, çınar gölgelerinde bir 
Bursa bırakmak istiyoruz, 
Bursa’ya yakışan da budur. 
Esen rüzgarımızın sesini, 
çocuklarımızın neşesini, 
birbirimize söylediklerimizi 
duymamızı engelleyecek 
kirliliklere asla izin vermeyeceğiz. 

Ulaşabilen ve herkesin 
ulaşabildiği, trafiği rahat bir 
Bursa yaklaşımından taviz 
vermeyeceğiz. Bursa’mız sahip 
olduğu tarihi, kültürel ve turistik 
zenginlikleriyle çok daha fazla 
yabancı turist ağırlayan bir kent 
olacak. 
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Bursa tarihe yön veren bir 
kenttir. Dolayısıyla zengin bir 
tarihi vardır. ‘Kurucu, öncü ve 
girişimci” özellikleriyle, 8500 
yıllık şehircilik birikimiyle 
önemli konularda ilklerin 
yaşandığı bir kent olmuştur. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
deyimiyle: “Devletler kuran, 
birbirinden kıymetli devlet, 
sanat ve bilim adamları 
yetiştiren, tarihteki birçok 
olaya ev sahipliği yaparak tarihi 
yaşayan değil, yazan şehirdir 
Bursa...”

Tarihin akışını değiştiren 
şehir olarak Bursa, bağrında 
taşıdığı sosyal, kültürel ve 
mimari miras ile geçmişte 
olduğu gibi bugün de geleceğe 
yön verme misyonunu 
sürdürmektedir.

Yaklaşık 1,5 asır boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu’na 
başkentlik yapmış olan Bursa, 
tarihi eserler bakımından 
ülkemizin en önde gelen 
şehirlerinden birisidir. 
Bursa’nın, uygarlıkların 
kesişme noktası, kültürlerin 

kaynaşma diyarı olmasının 
en büyük sebeplerinden 
birisi de coğrafi konumunun 
eşsizliğidir. Bursa’da yaşayan 
bütün medeniyetler bu şehrin 
değerlerine yeni değerler 
katarak burayı dünyanın cazibe 
merkezi haline getirmişlerdir. 

Yaşadığımız coğrafyanın tarihi 
süreç içinde yoğrularak anlam 
kazanan tüm güzellikleri, tarihi 
mirasın ilham veren dokusu 
ve daha birçok farklı özellik, 
bütün özgünlüğü ile Bursa’da 
hissedilmektedir.

Yeşilin ve Tarihin Şehri 
BURSA
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Türkiye’de ilk “Avrupa Kenti” 
unvanını alan bir şehir olan 
Bursa, ekonomik ve sosyal 
ahengi, doğal güzellikleri, 
şifalı yer altı suları, yaz ve kış 
turizmi olanaklarının yanı 
sıra, zengin tarihi kültür ile 
harmanlanmış bir şehirdir. 
Hıristiyanlık ve Osmanlı 
döneminin eşsiz eserleri ile 
süslüdür. İlçelerinin tabii 
güzellikleri, çağlayanları, 
mağaraları ve otantik Osmanlı 
köyleri ile keşfedilecek bir çok 
değeri bünyesinde barındırır. 

Bursa kaplıcaları Roma 
Dönemi’nden beri kullanılan 
sağlık merkezleridir. Yıllardır 
şifa bulmak için gelen 
misafirlere ev sahipliği 
yapmaktadır.

Marmara Bölgesi’nin Güney 
Marmara kısmında yer alan 
ve adı yeşille birlikte anılan 
tek şehir olan Bursa, Asya ve 
Avrupa uygarlıkları arasında 
bir köprü niteliği taşımaktadır. 
Bunun yanı sıra; otomotiv, 
makine ve gıda sektörlerinde de 
söz sahibidir. 

Her karesiyle bir tarih hazinesi 

olan Bursa; Bizans, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemi mekansal 
ve mimari özellikleriyle de 
az bulunur bir kültür ve tarih 
mirasını gururla taşımaktadır. 

Bugün tarihi kapalı çarşısıyla 
her yıl birçok turiste ev sahipliği 
yapan Bursa, 1442 yılında 
yapılan ve dünyadaki ilk çarşılı 
köprü olma özelliğini taşıyan 
“Irgandı Köprüsü”nü de 
bünyesinde barındırmaktadır.

Tarihi, kültürü, doğal 
güzellikleri ile Bursa görülmeye 
değer ve her seferinde yeniden 
görmek istenilecek nadide 
güzelliklerle doludur. 

Eski adı “Keşiş Dağı” olan, 
ağaçlarla çevrili Uludağ’ın 
eteğinden 1700 m yükseklikteki 
Aras şelalesine ulaşarak, 
manzaranın güzelliğini 
keşfedebilir ya da taze balığı, 
zeytini, zeytinyağı, körfez 
manzarası ve yemyeşil doğası 
ile ünlü Mudanya’da denizin 
keyfini çıkarabilirsiniz. Parkları, 
Termal Kaplıcaları, Camileri, 
Medreseleri, Müzeleri ve daha 
nicesi Bursa’dadır… 

Doğal zenginliklerini 

“Kongre Kenti” özelliğiyle 
birleştiren Bursa, ulusal ve 
uluslar arası önemli kongre 
organizasyonlarına de ev 
sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin ilk teleferik 
hattı Bursa’da kurulmuştur. 
Yenilenen yüzüyle bugün 
dünyanın en uzun teleferik hattı 
Bursa’dadır.

Bursa; tarihi eserlerinin 
dışında zengin ve kadim bir 
yemek kültürüne de sahiptir. 
Bu kültürün oluşturduğu 
Bursa mutfağı, günümüz 
Türk mutfağına armağan 
ettiği birçok yemek ve tatlıyla 
tanınmaktadır. İskender Kebap, 
İnegöl Köfte, Kemalpaşa tatlısı, 
pideli kebap, cevizli lokum, 
tahinli pide, höşmerim ve 
kestane şekeri Bursa ile anılan 
tatların başında gelir.

Bugün ulaşım yatırımlarından 
kültürel organizasyonlara, 
altyapıdan spora, kentsel 
dönüşümden sosyal sorumluluk 
projelerine kadar yeni ve farklı 
bir yönetim anlayışı ile Bursa 
geleceğe taşınıyor. Bursa’nın, 
geleceği parlak bir Avrupa 
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kenti, eşsiz özellikleriyle 
markalaşmış bir dünya 
şehri olması noktasında 
atılan bu adımlar, tabii ki 
Türkiye’nin ve dünyanın farklı 
noktalarında bulunan kardeş 
şehirlerimizle, ulusal ve uluslar 
arası ilişkiler çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz 
bilgi birikim ve tecrübe 
paylaşımının da katkılarıyla 
maksimum verime 
dönüşmektedir. 

Bursa, gelişen bir kenttir. 
Bu şehirde gelenekle gelecek 
aynı potada eritilmektedir. 
Bursa, değişimini gelişerek 
sürdürmektedir.

6 asırlık mekanda yemek 
molası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kentin marka lezzetlerinden 
Bursa Kebabı’nı 600 yıllık 
tarihi hamamda konuklarıyla 
buluşturuyor.

Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin en önemli anıtsal 
yapılarından biri olan ve Sultan 
2. Murad’ın tahta çıkışıyla Baş 
Vezirlik makamına getirilen 
Vezir Koca Mehmet Nizamüddin 
Paşa tarafından 15. yüzyılın 
ikinci yarısında yaptırılan 
Kayıhan Hamamı, 2013 yılındaki 
restorasyonun ardından harabe 
görüntüsünden kurtarılıp, 

orijinal kimliğine bürünmüştü. 
Restorasyonun tamamlanmasının 
bölgenin doğal yapısına uygun 
olarak yeme-içme mekanı olarak 
tasarlanan tarihi yapı, o günden 
bu yana Kayhan Döner Sofrası 
olarak hem Bursalılara hem de 
dışarıdan gelen konuklarına 
kentin eşsiz lezzeti Bursa 
Kebabı’nı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden BURFAŞ 
tarafından işletilen tesis, 
ekonomik fiyat politikası, hijyen 
ve helal gıda sertifikaları ve 
güler yüzlü personeliyle, tarihi 
mekanda unutulmaz bir yemek 
molası imkanı sunuyor.
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Çevre

1. ve 2. 100 Günlük Eylem Planları Kapsamında
10 millet bahçesi açıldı
4 millet bahçesi açılışa hazır hale getirildi
 
3. 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında
3 millet bahçesi açıldı

4. 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında
5 millet bahçesi açılışa hazır hale getirilecek
8 millet bahçesi inşaatına devam edilecek
4 millet bahçesi inşaatına başlanacak
4 millet bahçesi projelendirmesi tamamlanarak 
inşasına yönelik ihalesi başlanacak

8 millet bahçesi projelendirmesine devam edilecek
18 millet bahçesi projelendirmesine başlanacak
13 millet bahçesi yer seçimi yapılacak
 
100 Günlük Hedef
34 il
20 milyon 132 bin m2 alan
60 millet bahçesi

Toplam
63 il
36 milyon 643 bin m2

142 millet bahçesi

MİLLET BAHÇELERİ

ÇEVRE KORUMA PROJELERİ 

OTİM (Ozon tabakasını incelten madde) miktarı
2014: 2300 ton
2019: 200 ton

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların  
Desteklenmesi Projesi
İklim değişikliği hibe programı
- 27 il
- 37 hibe projesi
- Uygulama süreleri 8 ila 24 ay
- Belediyeler, üniversiteler, bakanlıkların il teşki-
latları, STK’lar
2018: 18 proje uygulama süresi tamamlandı
2019: 4 proje uygulama süresi tamamlandı
2020: 15 proje uygulama süresi tamamlanacak

Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi
Medipol Üniversitesi ile enerji, ulaştırma, sa-
nayi, tarım, orman ve atık sektörleri ile ilişkili 
kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşlarına yönelik sektörel temelde kapasite 
geliştirme ve farkındalık faaliyetleri yürütül-
mektedir

Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı
Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan afetler nedeniy-
le bölgede iklim değişikliğine karşı direncinin 
artırılması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ele 
alınması gereken eylem ihtiyaçlarının tespit edi-
lerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla 
‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’ 
hazırlanmıştır

Eş-Öncülük Görevi
23 Eylül 2019’da New York’ta gerçekleştirilmiş 
olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesi kapsamında 
Türkiye, Kenya ile birlikte BM habitat desteği ile, 
belirlenen dönüşüm alanlarından altyapı, şehirler 
ve yerel eylem temasına eş-öncülük görevini 
üstlenmiştir
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Katı Atık Depolama Hizmeti
Türkiye Geneli
2002
150 belediye
15 düzenli depolama tesisi
Belediye nüfusunun %33’üne hizmet 
2019
1.179 belediye
89 düzenli depolama tesisi
Belediye nüfusunun %82’sine hizmet

Atık Su Arıtma Hizmeti
2002
145 atık su arıtma tesisi
Belediye nüfusunun %35’ine hizmet
2019
1.135 atık su arıtma tesisi
Belediye nüfusunun %86,8’ine hizmet

Deniz Kirliliğine Karşı Yapılan Mücadele ve  
Mavi Bayraklı Plajlar
Türkiye Geneli
306 kıyı tesisi
39 atık alma gemisi
2002
127 mavi bayraklı plaj
2019
463 mavi bayraklı plaj 

Sıfır Atık Projesi
Türkiye Geneli 2017-2019 sıfır atık 
uygulamasına geçirilen kurum/kuruluş: 
27.000

Kimyasalların Yönetimi
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında 
Yönetmelik

Etkin Hava Yönetimi
Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü
Egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi
01 Ocak-19 Aralık 2019 tarihleri arasında 
8.999.081 adet ölçüm yapılmıştır

Stratejik Gürültü Haritaları 
46 ilin yerleşim alanının gürültü haritaları 
hazırlanmıştır

Bisiklet Yolu 
3.000 km bisiklet yolu
3.000 km yeşil yürüyüş yolu
60 km çevre dostu sokak
60.000 m2 gürültü bariyeri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE 
VE OZON TABAKASININ KORUNMASI
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Tanıtım ve Medya Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal, “AK Parti bu milletin 
derdinin, davasının, kavgasının, 
iddiasının, tarih içinden akıp 
gelen o büyük geleneğin 
bugünkü ismidir. O yüzden AK 
Partili olmak önemli bir ahlakı 
gerektirir.” dedi.

Ünal, partisinin Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Balıkesir İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, Müslümanın hırs 
sahibi değil, azim ve gayret 
sahibi olduğunu belirterek, hırsın 
nefisten, azim ve gayretin ise 
imandan olduğunu söyledi.

“Gayret bizden, tevfik 
Allah’tandır.” diyen Ünal, şöyle 
devam etti:

“Biz biliriz ki aldığımız her 
nefeste imtihan olanlarız. Bizim 
derdimiz, davamız kuru bir 
iktidar kavgası değil. Bir ahlakı, 
bir imanı, bir inancı ayakta 
tutmak için savaşanlarız, yoksa 
biz bu dünyaya kuru bir iktidar 
kavgası için gelmedik. İnsan 
olmayı, insanca yaşamayı, 
insanlığın üzerinde yükseldiği 
değerleri ayakta tutmak için 
geldik.”

AK Parti’nin bir ahlak hareketi 
olduğunu vurgulayarak Ünal, 
şunları söyledi:

“O yüzden AK Parti bizatihi 
milletin ta kendisidir. AK Parti 
bu milletin derdinin, davasının, 
kavgasının, iddiasının, tarih 
içinden akıp gelen o büyük 

geleneğin bugünkü ismidir. 
O yüzden AK Partili olmak 
önemli bir ahlakı gerektirir. 
Ahlaklı bir duruşu gerektirir. AK 
Partili olmak hırsın, hasedin, 
kıskançlığın yanında değil, 
yardımlaşmanın, merhametin, 
kardeşliğin, azmin, gayretin 
yanında olmaktır. O yüzden 
birilerinin hırs yaptığını 
gördüğünüzde onu uyarın. 
Birilerinin kıskançlıkla, hasetle 
davrandığını gördüğünüzde onu 
uyarın ama şuna da dikkat edin, 
birbirimizin kalbini kırmayalım.” 

“Birliğimizi, beraberliğimizi 
devam ettireceğiz”

Ünal, dünyanın yeni bir 
dönüşüm ve değişim yaşadığına 

“Biz Bu Dünyaya Kuru Bir İktidar 
Kavgası İçin Gelmedik”
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işaret ederek, “Bugün artık 
soğuk savaş yıllarının 
dünyası değil, Avrupa’nın, 
Amerika’nın merkez olmaktan 
nasıl çıktığını konuşuyoruz. 
Bunu biz söylemiyoruz. Bunu 
onlar söylüyor. Neden biliyor 
musunuz? İnsanın üzerinde 
yükseldiği değerleri yok 
ederseniz ne gücünüz kalır 
ne kudretiniz kalır. İnsan 
bozulunca elinizde bir şey 
kalmaz.” diye konuştu.

Değerlerimizin, inançlarımızın, 
bizi biz yapan kimliğimizin ve 
maneviyatımızın korunması 
gerektiğini vurgulayan Ünal, 
şöyle devam etti:

“Arzumuzun, nefsimizin 
peşinden değil, derdimizin, 
davamızın peşinden koşmamız 
gerekiyor. Bir insanın kıymeti, 
amacı kadardır. Sizin amacınız 
nefsiniz olmayacak. Sizin 
amacınız, derdiniz, davanız 
olacak. Davanız da bu aziz 
milleti ayağa kaldırma ülküsü 
olacak. 15 Temmuz’da olduğu 
gibi yeri geldiğinde bu aziz 
millet için ölmek, ölümü göze 
almak olacak. Birinin gözünde, 
sesinde kaygı, endişe, korku 
görürseniz, bu kutlu yürüyüşün 

geleceğine dair birilerinin endişe 
yaydığını görürseniz, ondan 
uzak durun çünkü biz Recep 
Tayyip Erdoğan’ın gözlerinde 
hiçbir zaman kaygı, endişe ve 
korku görmedik.”

Ünal, bugün Türkiye’nin oyun 
kurucu durumuna geldiğine 
dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak tüm 
sınamalardan geçtik. 
Önümüzde bir sınama var. 
O da AK Parti’nin teşkilat 
mensuplarının birbirleriyle 
olan hukuklarını korumak, 
kardeşliklerini muhafaza 
etmek. Asla ayrılık ve gayrılık 
yok. Giden gitmiş, birileri 
istediklerini alamadıkları, 
istedikleri olmadıkları için, 
birileri daha genel başkan olur 
olmaz kendisini lider sandıkları 
için, bu teşkilat ve millet de ‘Bir 
dakika bu milletin de siyasetin 
de lideri vardır.’ dediği için, 
lider olamadığı için gidenler 
gitsin, zaten onlarla bizim 
işimiz olmaz. Biz kendi içimizde 
birliğimizi, beraberliğimizi 
devam ettireceğiz.”

- “Tuzaklara dikkat edin”
Gençlere de seslenen Ünal, 

2023’e giderken kimlerin hangi 

tuzakları kurduklarına dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskiden Türkiye’nin bütün 
tehditleri kendi içinde 
karşılamak zorunda kaldığını 
söyleyen Ünal, “Türkiye’yi şu 
hale getirmişlerdi, ‘Uzadığı 
zaman buda, kuruduğu zaman 
sula.’ Türkiye’yi ne oldururlar ne 
öldürürler, bu hale getirmişlerdi 
Türkiye’yi. Biz ‘Birilerinin artık 
bu ülkeyi budamasına müsaade 
etmeyeceğiz’ dedik, o elleri 
kırdık.” diye konuştu.

Ünal, Türkiye’nin bağımsız 
güç olarak bölgesinde nasıl 
belirleyici olduğunun akıldan 
çıkarılmaması gerektiğinin 
altını çizerek, “Türkiye 
ile ilgili umudumuzu ve 
inancımızı artırarak yolumuza 
devam edeceğiz. Türkiye, 
daha yeni başlıyor. Türkiye, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile kendi siyasal 
kültürünü, kendi demokrasi 
kültürünü oluşturarak 
bölgesinde bağımsız bir güç 
olarak daha henüz yeni başlıyor. 
Buna olan umudumuzu ve 
inancımızı artırarak yolumuza 
devam edeceğiz.” ifadesini 
kullandı.
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AR-GE Başkanlığı

Teşkilatlara ve vatandaşlara 
yönelik en önemli çalışmalardan 
birinin Siyaset Akademisi 
olduğunu vurgulayan Hamza 
Dağ, burada tecrübeli siyasetçiler 
ve akademisyenler tarafından 
siyaset, sosyoloji, iletişim, 
ekonomi, dış politika gibi temel 
alanlarda dersler verildiğini 
söyledi. 

Açıldığı günden bugüne 
akademide yaklaşık 75 bin kişinin 
eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, 
bu kişiler arasında siyasetin en üst 
noktasında görev almış ve almaya 
devam eden milletvekilleri, 
il başkanları ve genel başkan 
yardımcıları bulunduğunu belirtti.

Hamza Dağ, Siyaset 
Akademisi’nin ‘‘Siyasi alanı 
genişletmeyi, toplumun siyasete 
ve siyasetçiye olan ön yargısını 
kırmayı, ilkeli bir siyaset 

anlayışını tüm topluma yaymayı” 
kendine görev edindiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti:

“18 dönemdir düzenlediğimiz 
Siyaset Akademisi eğitimlerine 
sadece parti teşkilatları değil 
tüm vatandaşlarımız yoğun bir 
teveccüh gösterdi. 12’nci yılına 
giren Siyaset Akademisi, Türk 
siyasetinde bir marka değeri 
olarak yerini almıştır. Bu süreç 
içerisinde, yaklaşık 75 bin 
katılımcı bu eğitimlere katılmış ve 
40 bin katılımcı başarı sertifikası 
almaya hak kazanmıştır. 38 ilde 
açılacak olan 19’uncu dönem 
Siyaset Akademisi’nin başvuru 
süreci tamamlandı ve bu süreçte 
milletimiz tarafından rekor 
teveccüh gösterilen Akademi’ye 
yaklaşık 12 bin vatandaşımız 
başvuru geldi. Şubat ayının 
son haftasında başlayacak olan 

dersler, 8 hafta boyunca haftada 2 
saat olmak üzere 16 saat yüz yüze 
olarak gerçekleşecektir. Bunun 
yanı sıra kursiyerlerimiz 4 saat 
de online eğitim göreceklerdir. 
Akademi’nin ilk dersi Ankara’da 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, Ankara’daki 
kursiyerlerimize verilecektir. 
Diğer dönemlerden farklı olarak, 
bu dönem Siyaset Akademisi’ni 
Türkiye’de dereceye girerek 
tamamlayan katılımcılarımıza 
ödül olarak ilk kez gezi programı 
hediye edilecektir. Bu hediyeler; 
Türkiye birincisine Kudüs, 
Türkiye ikincisine Balkanlar ve 
Türkiye üçüncüsüne Endülüs 
gezisi şeklinde olacaktır. 19’uncu 
dönem Siyaset Akademisi, 
katılımcılarımıza, partimize ve 
ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

19’uncu Dönem Siyaset Akademisi 
Rekor Katılımla Başlıyor
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AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Mali İdari İşler Başkanı 
Vedat Demiröz, Kars İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Demiröz, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün konferans salo-
nunda düzenlenen “AK Parti Kars 
İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, Elazığ dep-
reminde tüm ekiplerin başarılı 
şekilde çalıştığını söyledi.

Deprem vergileri ile yapılan 
yorumlara değinen Demiröz, ver-
gilerin 7-8 katı kadar rakamın ge-
nel bütçeden illere aktarıldığını 
belirterek “Depremden hasar gö-
ren her ilimize konutlar yapıldı, 
hala yapılmaya devam ediyor. Biz 
ülkeyi nereden nereye getirdik, 
bunu hazmedemeyenler tabii ki 
leke sürmeye çalışıyorlar. Her ba-
şarıdan sonra bunu nasıl karala-
rız derdine düşenleri görüyoruz. 
Muhalefetin bu konuda yakışık-
sız açıklamaları oldu. Yapılanları 
görmezden gelerek bunları söyle-
mek ahlakla bağdaşmıyor” dedi. 

Karalamalara kulak asmadan 
bildiğimiz doğru yolda yürümeye 
devam edeceğiz diyen Demiröz, 
AK Parti teşkilatlarının delege-
leriyle, kadın kollarıyla, gençlik 
kollarıyla yenilenerek güçlenece-
ğini ifade etti ve şunları kaydetti:

“Bu süreçte şekillenecek yeni 
teşkilatımız önümüzdeki günler-
de AK Parti’nin sürükleyici gücü 
olacaktır. Daha güçlü, daha di-
rayetli, daha gayretli kadrolarla 
geleceğe yürüyeceğiz. AK Parti 
milletin partisidir. Bu kadar uzun 

süre iktidarda olmamız, teşkilat-
larımızın milletle olan gönül ba-
ğının güçlü kalması sayesindedir. 
Yeniliklerle bu bağı güçlü tutma-
ya devam edeceğiz.”

“2020’ye çok daha güçlü adım-
larla giriyoruz”

Demiröz, Türkiye’nin ekono-
mi ve dış politikada da yükse-
lişte olduğunu söyleyerek, AK 
Parti’nin Türkiye’nin her zaman 
bir numarası olduğunu dile ge-
tirdi. Ekonomi politikalarımızın 
ortaya koyduğu güvenin, göster-
gelere yansımaya devam ettiğini 
belirten Genel Başkan Yardımcısı 
Vedat Demiröz“İnşallah 2020’ye 
çok daha güçlü adımlarla giriyo-
ruz” dedi. 

Dış politikada Türkiye’nin her 
zaman barıştan ve askeri değil 
siyasi güç kullanmaktan yana 
olduğunu vurgulayan Demiröz, 
konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Türkiye Libya’da meşru hü-
kümetin, Suriye’de ise halkın 
yanındadır. Meydanı hiçbir za-
man darbecilere ve kan dökmek 
isteyenlere bırakmadık, bırak-
mayacağız. Libya ile yaptığımız 
anlaşmalar hem ülkemizin hem 
Libya halkının hakkını, huku-
kunu koruyan önemli anlaşma-
lardır. Doğu Akdeniz’de Türkiye 
aleyhine bir kurgu yapılamayaca-
ğını ortaya koymuş olduk. 

 Diğer tarafta İdlib meselesi 
var. Bizim topraklarımıza tehdit 
oluşturan kim varsa onlara kar-
şı gereği yapılacaktır. Tehditlere 
boyun eğmeden, İdlib’teki duru-
mun süratle normale döndürül-
mesi için ne gerekiyorsa yapmak-
ta kararlıyız.”

Mali ve İdari İşler Başkanlığı

“Türkiye’nin Umudu AK Parti’den 
Başkası Değildir”
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AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Fatma Betül 
Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, 
Çiğdem Karaaslan ve Hamza 
Dağ, Elazığ’ın Maden ilçesine 
bağlı Gezin’de, depremin 
merkez üssü Sivrice’de ve 
merkezdeki mahallelerde 
incelemelerde bulundular, 
hayatını kaybedenlerin 
yakınlarını ziyaret ettiler, 
çadırlarda kalan afetzede 
vatandaşlarla bir araya 
geldiler.

“Acil İhtiyaçlar Hızla 
Gideriliyor”

24 Ocak’ta meydana 
gelen depremin ilk anından 
itibaren Bakanlıkların, ilgili 
kurum ve kuruluşların 
Elazığ ve Malatya’da büyük 
bir özveriyle görevlerini 
sürdürdüklerini ifade eden AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, “Sahada 

gece gündüz demeden, 
aralıksız bir çalışma ortaya 
konuldu. Arama kurtarma 
çalışmalarının 67. saatte 
tamamlanması ve 45 
vatandaşımızın enkaz 
altından sağ çıkarılması bu 
yoğun gayretin sonucudur. 
Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
depremin üzerinden bir 
gün bile geçmeden bölgeye 
gerçekleştirdiği ziyaret ve 
vatandaşlarımızın yanında 
oluşu büyük bir moral oldu. 
Acil yardım ihtiyaçlarının 
temini ve vatandaşlarımızın 
can güvenliğinin sağlanması 
ile ilgili bölgede yoğun 
bir çalışma ortaya koyan 
Sayın Bakanlarımızın 
koordinasyonunda depremin 
hemen ardından başlayan 
çalışmalar başarılı bir şekilde 
sürdürülüyor, yaralar hızla 
sarılıyor. Allah devletimize, 

milletimize zeval vermesin.” 
dedi.

“Hayatın Normale Dönmesi 
En Kısa Sürede Sağlanacak”

Depremin ardından afet 
bölgesine ayni ve nakdi 
yardımların hızla ulaştığını 
bildiren Karaaslan, “Hayatın 
hızla normalleşmesi ve bölge 
ekonomisinin durumdan 
olumsuz etkilenmemesi 
amacıyla genel hayata 
etkililik kararı devletimiz 
tarafından gecikmeksizin 
alındı. Ülkemizin tüm 
şehirlerinden buraya ulaşan 
yardımlar da pek çok ihtiyacın 
giderilmesine önemli katkı 
sağladı. Milletimizin örnek 
dayanışması ve gönül 
birliğiyle bu zorluğun da 
üstesinden geliyoruz. 
Sayın Bakanlarımız afetten 
etkilenen vatandaşlarımızı 
rahatlatacak birtakım 
destekleri paylaştılar. 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Elazığ’da
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Programımız kapsamında 
ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgi aldığımız 
Türk Kızılay Elazığ Bölge 
Afet Yönetimi Müdürlüğü 
de oldukça önemli bir 
görev üstleniyor. Yirmi 
dört saat esaslı devam eden 
çalışmalarla milletimizin 
temel ihtiyaçları karşılanıyor. 
Tüm şehirlerimizden 
gelen ekiplerin fedakâr 
çalışmalarıyla bölgede sağlık, 
eğitim, gençlik ve spor 
hizmetleri ile psikososyal 
destek konularında çabalar 
sayesinde hayatın normale 
dönmesi en kısa sürede 
sağlanacak.” açıklamasında 
bulundu.

“Hasar Tespit Çalışmaları 
Hassas Bir Şekilde 
Yürütülüyor”

Elazığ’da gerçekleştirdikleri 
incelemeler hakkında da bilgi 

veren Karaaslan, “Depremde 
en çok can kaybının yaşandığı 
mahallelerden başlayarak 
bölgede kapsamlı bir 
çalışmayı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız başlatmış 
durumda. Hasar tespit 
çalışmaları hassas bir şekilde 
yürütülüyor, vatandaşlarımız 
binalarının hasar seviyesi 
ve yapılması gerekenler 
hakkında çeşitli kanallar 
vasıtasıyla bilgilendiriliyor. 
İlk etapta konteyner kentler 
kurulacak, daha sonra kalıcı 
konutlarla ilgili çalışma 
yapılacak. Genel Başkan 
Yardımcıları olarak bir arada 
bölgeye giderek mevcut 
durumu ve vatandaşlarımızın 
beklentilerini görmüş 
olduk. Acil yardımlar 
vatandaşlarımıza ulaştırıldı, 
önümüzde daha uzun vadeli 
bir süreç var, bu konuda da 
hızlı bir şekilde yol alınıyor. 

Bu vesileyle bir kez daha, 
depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine başsağlığı ve 
sabırlar, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Allah 
ülkemize ve milletimize bir 
daha böyle acılar yaşatmasın, 
tüm milletimize geçmiş 
olsun.” dedi.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcılarından oluşan 
heyet saha çalışmalarının 
ardından Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın Murat 
Kurum’un Başkanlığında 
gerçekleştirilen, deprem 
bölgesinde devam eden 
çalışmaların ele alındığı 
toplantıya katıldı. Heyete 
ziyaretlerinde Elazığ 
Milletvekilleri Metin Bulut, 
Sermin Balık ile AK Parti İl 
Başkanı Ramazan Gürgöze 
eşlik etti.
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Kadın Kolları

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Sayın Lütfiye 
Selva Çam, 6. Olağan Kongre 
süreci kapsamında “online 
başvuru” sisteminin açıldığını 
belirtti. Kongre sürecinin ocak ayı 
itibariyle başladığını belirterek, 
“Türkiye için inandığın yolda 
yürü” sloganıyla yola çıktıklarını 
söyledi.

Bu ay itibarıyla ilçe kongrelerine 
başlayacaklarını açıklayan Sayın 
Lütfiye Selva Çam, “Sistematik 
olarak ana kademe kongrelerinin 
bitiminden sonra 15 gün ile bir 
ay arasında kadın kollarımız 
kongrelerini yapacaklar. Ana 
kademeyle eş zamanlı olarak yılın 
ilk yarısında ilçe kongrelerimizi, 
yıl sonuna kadar il kongrelerimizi 

bitirmeyi hedefliyoruz.” diye 
konuştu.

“Kapımız herkese sonuna 
kadar açık”

AK Parti Kadın Kolları 5 
Olağan Kongre sürecinde hayata 
geçirdikleri “online başvuru” 
sistemine işaret eden Sayın 
Lütfiye Selva Çam, “Kadınlarda 
‘Bir referans sistemi olmaksızın 
partide görev alabilir miyiz?’ 
şeklinde bir çekince vardı. Ama 
biz, geçen dönem ‘Kapımız 
herkese açık. Siyaset yapmak 
isteyen, bizimle birlikte çalışmak 
isteyen, vatanı, milleti, davası için 
çalışmak isteyen herkese kapımız 
sonuna kadar açık.’ dedik.” 
ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları “online başvuru” 
sistemine geçen kongre sürecinde 
yoğun bir başvuru aldıklarını 
anlatan Sayın Lütfiye Selva Çam, 
başvuru yapan herkesin mülakata 
çağrıldığını belirtti.

‘kongre.akkadin.org’ sitemizden 
başvuru formunu doldurdukları 
takdirde il veya ilçelerinde 
yapılacak mülakatlara davet 
edileceklerini belirten Sayın 
Lütfiye Selva Çam, “Partimizin 
temel ilkelerini biliyor olmaları 
çok önemli. Bunun dışında bir 
dava ruhunun olmasına önem 
veriyoruz. Kendi birikimlerini 
partimize aktarmaları, yönetimde 
aktif şekilde rol almaları, 
çalışkanlık, disiplin çok önemli.” 
diye konuştu.

“Kadın Kolları teşkilatlarımızda 
görev almak isteyen kadınlarımız 
için “online başvuru” sistemi açıldı”
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Gönül Coğrafyamız

“Gökyüzünün sokaklarını 
Tillo’nun sokaklarından daha 
iyi biliyorum.” diyen bir hocaya 
verilebilecek en anlamlı 
armağanı bu sözlerle vermişti 
büyük bilgin Erzurumlu 
İbrahim Hakkı. Siirt’in Tillo 
beldesinde kendisini yetiştiren 
hocası Şeyh İsmail Fakirullah’a 
duyduğu sevgiyi, zamana 

meydan okuyan astronomik 
bir düzenekle somutlaştırdı: 
Gün ve gecenin eşitlendiği 
21 Mart ve 23 Eylül ekinoks 
tarihlerinde tan yeri ağarırken 
günün ilk ışığı hocasının 
kabrini aydınlatacaktı. 
Üstelik bu olay tüm Tillo 
henüz karanlıktayken 
gerçekleşecekti. İbrahim 

Hakkı’nın ışığa hükmeden 
sistemi birkaç farklı aşamadan 
oluşuyordu. Türbenin 
pencereli duvarının yanına 
inşa ettiği bir kule üzerindeki 
cam prizma, düzeneğin adeta 
kilit taşıydı. Amaç 21 Mart 
nevruzunda doğan güneşin ilk 
ışıklarını hocasının sandukası 
üzerine düşürebilmekti. 

“Yeni Yılın İlk Işığı Hocamı 
Aydınlatmadıktan Sonra O Işığın 
Benim İçin Bir Değeri Yok!”
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Coğrafya Kaderdir
Mağrip’in büyük bilgesi 

İbn-i Haldun’un bu muhteşem 
sözündeki gerçeklik 
kuşkusuz İbrahim Hakkı için 
de geçerliydi. Bulunduğu 
coğrafya onun da hayallerinin 
de kaderiydi. Uzun bir 
süre güneşin yalçın Botan 
Vadisi’nin ve Gabar Dağları’nın 
ardından Tillo üzerine 
doğuşunu gözlemledi. Günlere 
göre ışığın hangi açılarla, hangi 
zaman dilimleri sırasında 
yükseldiğini sabırla ve dikkatle 
izledi. 

“Üstadın Kalesi”
Ya da orijinal adıyla Kal’at 

ül-Üstad... İbrahim Hakkı 
astronomik gözlem ve 
ölçümlerini tamamladıktan 
sonra Tillo’ya güneşin 
doğduğu tepenin zirvesine 
yığma taştan bir duvar inşa 
etti. Duvarın ortasında da 
ufak bir pencere boşluğunu 
andıran bir aralık bıraktı. 
Çoğu kimse bu duvarın 
güneşten gelen ışığın yolunu 
kestiğini ve sadece pencere 
boşluğundan geçen bir ışık 
demetinin kuledeki prizmaya 
ulaşabildiğini düşünüyordu.

Ancak bu duvar İbrahim 
Hakkı için sadece bir ayar 
ya da kerteriz noktasıydı. 
Onun başarısının asıl sırrı 
topografyayı iyi analiz 
etmesinde yatıyordu. Tüm 
Tillo karanlıktayken güneşin 
ilk ışığını yakalayacağı açı ve 
yüksekliği arıyordu ve bu basit 
duvar ona hesaplamalarında 
yardım ediyordu. Sonunda 
Üstadın Kalesi coğrafyanın 
kaderini çözmesini sağlamıştı. 
Artık her 21 Mart ve 23 Eylül 
sabahında günün ilk ışığı 
Botan’dan kuledeki prizmaya, 
oradan da türbe duvarının 
penceresinden sandukaya 
yansıyordu. Erzurumlu 

İbrahim Hakkı “Ben O’na 
tercüman oldum.” dediği 
hocasına vefa ve sevgisini 
bilgisiyle harmanlayarak 
göstermeyi başarmıştı.

Küllerinden Doğdu
Zamanın yıpratıcılığını 

bilinçsiz müdahaleler izledi 
ve 1960’lı yıllarda ışık hadisesi 
bozuldu. Ta ki karlı ve sisli 
bir ocak gününde Tillo’yu 
ziyaret eden Prof. Cengiz Işık’a 
kadar. Nefeslerin tutulduğu 
bir 23 Eylül sabahında güneşin 
ilk ışığı İsmail Fakirullah’ın 
sandukasına ulaştı ve yeniden 
aydınlattı. 

Çift Kanatlı
Tillo’nun kelime anlamı 

oldukça ilginç. Süryanice 
“Yüksek Ruhlar”, Arapça 
ise “Yüksek Yer” demek 
olan Tillo yüzyılları aşan 
bir eğitim geleneğine 
sahip. Özellikle Arap dili ve 
grameri öğretiminde halen 

uluslararası tanınırlığa ve 
öneme sahip olan Tillo, din 
eğitiminin yanı sıra pozitif 
bilimlerin öğretiminde de 
büyük bir şöhret edinmişti. 
Bu nedenle çift kanatlı, çift 
yönlü anlamına gelen “Zül 
Cenaheyn” unvanına sahip. 

Disiplinler Arası Öğretim
Tillo medreselerinde 

özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda 
astronomi başta olmak 
üzere matematik, coğrafya, 
kimya, anatomi ve fizik 
alanlarında ders veriliyordu. 
Erzurumlu İbrahim 
Hakkı’nın Marifetname adlı 
başyapıtı bu ana başlıklarda 
yazılmış birçok makale 
içerir. Büyük mürşit ve âlim 
İsmail Fakirullah “Anlarsa 
uzağım yakınım, anlamazsa 
yakınım uzağımdır.” der. En 
değerli öğrencisi ve manevi 
evladı, ilimde de vârisi olan 
Erzurumlu İbrahim Hakkı onu 
en iyi anlayandı...

Şubat ___ Türkiye Bülteni ___ 67



Aynı asırda yaşayan 
talebelerinin Şeyhü’l-Reis, 
Batı dünyasının ise Avicenna 
adıyla tanıdığı İbn-i Sina, her 
ne kadar hekim olarak şöhret 
yapmışsa da matematik, 
astronomi, fizik, kimya, 
jeoloji, felsefe, teoloji, şiir  
 

ve müzik onun dehasıyla 
zenginleşmişti. Kuşyar 
adlı bir doktorun yanında 
okuduğu tıp kitapları 
sayesinde tıpta yoğunlaştı.

İbn-i Sina 57 yıllık 
yaşamına birçok bilimsel ve 
felsefi çalışmanın yanı sıra 

devlet adamlığını da sığdırdı. 
Tıpla alanında iki önemli 
eser meydana getirdi. İlki, 
Kalp İlaçları Risalesi’dir. 
Bu eserinde, önce kalp 
hakkındaki teorileri ve genel 
olarak ilaçların özelliklerini 
ele almış, sonrasında kalp 
ilaçlarını ele alıp, alfabetik 
sırayla onların hangi kalp 
rahatsızlığına iyi geldiğini 
belirtmişti. Diğer eseri 

de İslam dünyasının 
yanı sıra Avrupa’da 

da tanınmasını 
sağlayan El Kanun 
Fi’t Tıb (Tıbbın 
Kanunu) isimli 
eseridir. Yaklaşık altı 

yüzyıl boyunca Asya 
ve Avrupa’daki tıp 
okullarında okutulan 
bu eser 5 ciltten 
oluşur. Matematik 
kavramları üzerinde 

duran İbn-i Sina’nın 
matematik felsefesinin 

kurucularından biri 
olduğu söylenebilir. 
Fizikle ilgili olarak 

optik, fizyolojik optik 
ve dinamik konularına 

ilgi duyan ve bu konudaki 
klasik bilgileri tartışarak 

yeni görüşler ileri süren 
İbn-i Sina, fizikteki 
önemli konulardan 
birisi olan hareketin 

açıklanmasında, 
Aristo’nun görüşüne karşı 
çıkar ve herhangi bir cisim 
bir engelle karşılaşmıyorsa 

onun hareketinin sürekli 
olduğunu söyler. Bu, daha 
sonra Newton tarafından 
da aynı şekilde ifade 

edilen Birinci Newton 
Yasası’dır.

Portre

Hekimlerin Pîri: İbn-i Sina
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İran’ın Hemedan şehrinde bulunan İbni-i Sina’nın kabri.




