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Türkiye’nin son yıllardaki siyasetinin en asli unsuru egemen-
liğinin muhafaza edilmesi, egemenliğine halel getirebilecek her 
türlü şeyin önlenmesidir. Egemenliğimizin hiçbir şüpheye yer 
bırakmadan, en güçlü şekilde tesis edilmesi, milletimizin iradesi-
nin devlet yönetimine, ülke siyasetine hakim olması hedefleriyle 
yakın geçmişimizde pek çok olay cereyan etmiş, ülkemiz çeşitli 
sınamalarla karşılaşmış, alınan önemli kararlar ve atılan adımlarla 
siyasi tarihimizde unutulmayacak yerler, kazanımlar edinilmiştir. 
Bu tarihi kazanımlardan biri, belki de en önemlisi, hiç şüphesiz, 
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimine milletimi-
zin topyekûn bir şekilde verdiği sarsılmaz cevaptır. Milletimizin 
gösterdiği bu duruş öncelikle egemenliğimizi korumuş, devleti bir 
terör örgütü güdümüne bırakmamış, gelecek nesillerimizin özgür 
ve müreffeh bir ülkede yaşamalarını temin etmiştir.

15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verip 
meydanları, havaalanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımızın 
sergilediği irade milletimizin bağımsızlığına, egemenliğine karşı 
duyduğu hassasiyete dair en sarih gösterge olmuştur. Emperyaliz-
me karşı yine topyekûn bir şekilde verilmiş bir mücadelenin ardın-
dan kurulan Türkiye, tarihin tekerrür ettiği anlarda ilkeli, iradeli 
duruşunu aynı şekilde korumuştur. 15 Temmuz günü milletimize 
matuf o büyük onurun, tarihsel rolün en berrak şekilde zuhur 
ettiği, milli iradenin, devlet kontrolünün büyük bedeller verilerek 
korunduğu bir gün olmuştur. O gün canları pahasına Türkiye için 
sokaklara çıkan, şehadete ulaşan, gazi olan tüm vatandaşlarımıza 
ilelebet minnettarız, onların aziz hatıralarını her daim yaşatacağız. 
Şehitlerimizin cesareti, fedakarlığı geleceğimizi bizler için emin kı-
lan şeylerin başında gelmektedir. Ruhları şad, mekanları ali olsun.

Egemenliğimizin en güçlü göstergelerinden biri de İstanbul’un 
1453’teki kutlu fethinin müstesna miraslarından olan Ayasof-
ya’nın 86 yıllık bir aradan sonra yeniden ibadete açılmış olmasıdır. 
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, 86 yıl süren uzun bir suskunluğun 
ardından yeniden ezan sesine, Kur’an kıraatine, camii cemaatine 
kavuşmuş, 24 Temmuz’da kılınan Cuma namazıyla asli hüviyeti-
ne dönmüştür. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin egemenlik hakkı milletin teveccühü doğrultu-
sunda icra edilmiştir. Uzun bir bekleyişi bitiren bu büyük kararın 
uygulanmasında gösterdikleri sağlam duruş ve güçlü irade için 
Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“15 Temmuz 2016’da 
gerçekleşen hain darbe 
girişimine milletimizin 
topyekûn bir şekilde 
verdiği sarsılmaz 
cevaptır.”
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Türkiye’de Aktüalite

Ekonomik Güven Endeksi Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik 
güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi.

Türkiye’de 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin 
Yahudi için 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. 
Buna göre, Türkiye’de her 461 gayrimüslim için 1 
ibadethane var. Avrupa ve ABD’de ise yaklaşık 2 bin 
Müslümana bir cami düşüyor.

Türkiye’nin ihracatı, haziranda geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 
milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 
artarak 16 milyar 308 milyon dolar oldu. 
Dış ticaret açığı yüzde 17 azalışla, 2 milyar 
846 milyon dolara geriledi.

Türkiye Farklı İnançlara  
Sağlanan İbadet Yeri Sayısında 
Batı’nın 5 Kat Önünde

Dış Ticaret İstatistikleri
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Türkiye, Son 1 Ayda 
Kara Sularına Geri 
İtilen 929 Düzensiz 
Göçmene Yaşam Eli 
Uzattı

Türkiye’den yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,6 
artarak 7 milyon 587 bin 963 dolara ulaştı.

Türk Çayı Yılın İlk Yarısında  
7,5 Milyon Dolar Kazandırdı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa’ya 
gitmek için çıktıkları yolculukta 
Yunanistan’ın Türk kara sularına geri 
ittiği düzensiz göçmenleri çaresizce 
deniz ortasında kalmaktan kurtarıyor. 
Son 1 ayda Yunanistan’ın geri ittiği 
929 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik 
ekipleri hayata bağladı.
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OPEC’in Ham Petrol Üretimi 
Haziranda Azaldı

Fransa’da Toplumsal ve Ekonomik Krizler  
Başbakanı İstifaya Götürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya 
göre 1 milyon 890 bin varil azalarak 22 milyon 270 bin varile geriledi.

Fransa’da birkaç yıldır yaşanan toplumsal, sosyal ve ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eski Başbakan Edouard Philippe’in arasında ortaya çıkan 
anlaşmazlık, Başbakan’ın istifasını getirdi.

Dünya’da Aktüalite
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AB’nin Kıskacındaki Duda, Polonya’da 
Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Hava Yoluyla 
En Fazla Yolcu 
Avrupa’dan Geldi

Polonya’da hukuk, medya ve eşcinsellere yönelik onayladığı kararlar nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) 
eleştirdiği mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle durdurulan 
yurt dışı uçuşların, normalleşme 
sürecine girilen haziranda 
yeniden başlatılmasıyla en 
fazla hava yolu yolcu trafiğinin 
gerçekleştiği ilk 7 ülke 
Avrupa’dan oldu.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde 15 Tem-
muz Millete Sesleniş konuşması 
gerçekleştirdi.

Allah’ın yardımı ve milletin 
cesaretiyle başarısızlığa uğra-
tılan darbe girişimi sırasında, 
hainlerin kurşunları ve bom-
balarıyla şehit düşen 251 kişiye 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
Türk milletine başsağlığı dileyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
kesimden vatandaşla, polis ve 
askerle darbe gecesi şehitler 
kervanına katılan 251 vatanda-
şın tamamının isminin, tarihe 
ve kalplere silinmemek üzere 
kazındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kahramanca verdikleri mü-
cadelede gazilik unvanıyla 
şereflenen kardeşlerime de 
Rabbim’den sağlık ve afiyet te-
menni ediyorum. O gece darbe-
cilere direnmek için sokaklara, 

meydanlara, saldırganların yö-
neldiği her yere akın akın koşan 
milletimizin her bir ferdine şük-
ranlarımı sunuyorum. Hayatının 
baharındaki körpe fidanlardan 
bastonuna yaslanarak adeta 
uçarcasına hainlerin üzerine 
yürüyen aksakallı büyüklerimi-
ze kadar, bu mücadeleye katılan 
insanlarımızın hiçbiri asla unu-
tulmayacaktır.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Ankara’da Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi, İstanbul’da da 15 

“15 Temmuz Gecesi  
Bu Millete Zincir Vurmayı Tekrar 
Denediler ve Başaramadılar”

Gündem
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Temmuz Şehitler Köprüsü girişi-
ne yaptıkları anıtların bu vefanın 
birer sembolü olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı şekilde, ülkemizin dört 
bir yanında 15 Temmuz’u hatırla-
mak ve hatırlatmak için meydan-
lara, caddelere, mahallelere, pek 
çok esere konulan isimler de bu 
anlayışın yansımalarıdır. Çün-
kü, milletimizin 15 Temmuz’da 
yazdığı destan, öyle sıradan bir 
darbe teşebbüsü ve onu bastırma 
hikayesi değildir. 15 Temmuz’u 
anlamak için, bu topraklardaki 
bin yıllık mücadelemize bakmak 
gerekir. 15 Temmuz’u anlamak 
için, Malazgirt’ten beri vatanı-
mızın her karış toprağını nasıl 
şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu 
bilmek gerekir. 15 Temmuz’u an-
lamak için, Ayasofya’nın yeniden 
ibadete açılması vesilesiyle bir 
kez daha hayırla yad ettiğimiz 
İstanbul’un fethinin manasına 
vakıf olmak gerekir. 

15 Temmuz’u anlamak için, 
Çanakkale’den Kutü’l Amare’ye, 
İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkar-
masına, terörle mücadelemize 
kadar yaşadığımız nice badireleri 
gözlerimizin önünden geçir-
memiz gerekir. 15 Temmuz’u 
anlamak için, darbecilerin başarı-
lı olmaları halinde ülkemizi ve 
milletimizi nereye sürüklemek 
istediklerini kavramak gerekir. 15 
Temmuz’u anlamak için, mille-
timize diz çöktürme, devletimizi 
ele geçirme, ülkemizi parçalama 
gayretlerinin gerisindeki sinsi 
projeyi görmek gerekir.”

“İstiklal ateşinin, közlerinin 
altından yeniden harlanabilece-
ği anlaşılmıştır”

Milletin, eşsiz irfanıyla, dar-
benin ilk saatlerinden itibaren 
tüm bu gerçekleri gördüğünü 
ve hemen harekete geçtiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kadınıyla erkeğiyle, 

genciyle yaşlısıyla, her kesim-
den, her meşrepten insanıyla 
Türk milleti, ülkesinin sahipsiz 
olmadığını göstermiştir. Bin 
yıldır hep süregeldiği gibi bugün 
de yerin üstündeki yaşayanları 
ve yerin altındaki şehitleriyle, 
Türkiye’nin sahibinin bu aziz 
millet olduğu bir kez daha teyit 
edilmiştir. Milletimizin her bir 
ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü 
ve geleceği için gerektiğinde 
yenilmez birer kahramana dönü-
şebileceğini ispatlamıştır. Artık 
tamamen sönüp gittiği düşünü-
len istiklal ateşinin, közlerinin 
altından yeniden harlanabileceği 
anlaşılmıştır.” şeklinde konuştu.

“Hainleri, şanlı bir direnişle 
hüsrana uğrattık”

Merhum Mehmet Akif Er-
soy’un İstiklal Marşı’ndaki “Ben 
ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım, hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım.” dizelerini 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Evet, 15 Temmuz gecesi, 
hürriyet aşığı bu millete zincir 
vurmayı tekrar denediler ve 
hamdolsun başaramadılar. Eza-
nımızı susturmak, bayrağımızı 
indirmek, milli iradeyi ayaklar 
altına almak, geleceğimizi karart-
mak isteyen hainleri, şanlı bir 
direnişle hüsrana uğrattık. 
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Gündem

Dünyada, şehadete cesaret-
le yürüyen, şairin ifadesiyle 
‘ölümü de öldüren Rabb’e 
secdeler olsun’ diyerek hainle-
rin karşısına dikilen bir başka 
millet yoktur. İşte bunun için 15 
Temmuz’u, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü olarak ilan ettik. 
Hep dediğim gibi, beni böyle bir 
milletin ferdi olarak yarattığı 
için Allah’ıma hamd-ü senalar 
ediyorum.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“15 Temmuz hiçbir şüpheye 
yer bırakmayacak şekilde ülke-
mizi işgal girişimiydi. Bunun 
için kendi ordumuzun içindeki 
teröristlerin kullanılmış olma-
sı, işgal girişimine alçakça bir 
ihaneti de eklemiştir. Tekbirler, 
salalar, dualar eşliğinde kıyama 
kalkan milletimiz, vatanının 
özgürlüğüne sahip çıkarak, 
hainleri tepelerken, kendisi 
üzerinde hesap yapanların 
heveslerini de kursaklarında 
bırakmıştır. Milletimiz o gece, 

hiçbir mecburiyeti olmadan, 
hiçbir zorlamaya kesinlikle 
maruz kalmadan, hiçbir karşılık 
beklemeden, tamamen kendi 
inisiyatifiyle harekete geçmiştir. 
Bir asır önce, vatan toprakla-
rının 4’te 3’ünü kaybederek 
Cumhuriyeti kuran milletimiz, 
15 Temmuz’da bir daha aynı fe-
lakete izin vermeyeceğini cümle 
aleme ilan etmiştir. 15 Temmuz, 
son devletimizi yıkarak vatanı-
mızı ele geçirmeye çalışanlara, 
bunun ancak milletimizin son 
ferdi de son nefesini verdikten 
sonra mümkün olabileceğinin 
ifadesidir. ‘Sayılmayız parmağ 
ile tükenmeyiz kırmağ ile taşra-
mızdan sormağ ile kimse bilmez 
ahvalimiz’ diyen Muhyi misali, 
bizim ahvalimizi ancak bizden 
olan bilir.”

“Aynı hayallere kapılanları 
hüsrana uğratacağız”

“Bu darbe girişimi milletimizi 
yıldırmak bir yana azmini kam-
çılamıştır.” ifadesini kullanan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunla-
rı söyledi:

“Üzerimize çöken o kara 
gecede, ülkemizi yükseltmek, 
güçlendirmek, büyütmek için 
daha çok çalışmamız, daha çok 
mücadele etmemiz gerektiğini 
gördük. Biliyoruz ki Türki-
ye, 83 milyon vatandaşı ve 81 
vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz 
ki Türkiye, birliğiyle, beraber-
liğiyle güzeldir. Biliyoruz ki 
Türkiye, dostluğuyla, kardeşli-
ğiyle güzeldir. Kimsenin bunları 
bozmasına izin vermeyeceğiz. 
FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, 
kimi alttan, kimi üstten, ne ka-
dar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı 
susturamayacak, bayrağımızı 
indiremeyecekler. 

Ayasofya’da susturulan ezanı 
nasıl 86 yıl sonra yeniden 
semaya yükselttiysek, yeminli 
düşmanlarımızın her fırsatta 
indirmeye kalkıştığı bayrağımızı 
nasıl her seferinde daha yükse-
ğe astıysak, terör örgütlerinin 
saldırılarını da aynı şekilde 
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bertaraf etmekte kararlıyız. Bi-
rinci Dünya Savaşı için ‘Osman-
lı’nın paylaşım kavgası’ derler. 
Dünya düzeninin temellerinden 
sarsıldığı bir dönemde Türkiye 
Cumhuriyeti için de aynı hayal-
lere kapılanları hüsrana uğrata-
cağız.”

“Bu milletin söyleyecek çok 
sözü, hayata geçireceği çok 
projesi var”

Türkiye’yi siyasi, ekonomik, 
askeri kuşatma altına almaya 
çalışanların senaryolarını, çok 
daha büyük vizyonları hayata 
geçirerek yırtıp attıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bölgemizde pek çok devleti 
önce iç karışıklıklarla sarsıp 
ardından işgal edenlere Türki-
ye’nin öyle bir devlet olmadığını 
her alandaki atılımlarımızla 
gösteriyoruz. Milletimizin kendi 
içindeki görüş ayrılıkları ve 
tartışmalara bakarak niyetleri-
ni bozanlara cevabımızı konu 
vatanımız, ezanımız, bayrağımız 
olduğunda çelik bir yumruk 
olup tepelerine inerek veriyo-
ruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin özellikle son 7 
yılda yaşadığı her hadisenin bu 
hakikatin birer örneği olduğuna 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ağaç bahanesinin ar-
kasına sığınanların da adalet kis-
vesi altında milli iradeyi teslim 
almaya çalışanların da çukurlar 
da bölücülük yapanların da 
sınırları kuşatmaya kalkanların 
da” bu akıbetten kurtulamadığı-
nı anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Teslim almak için darbe giri-
şimi dahil her yola başvurduk-
ları Türkiye’nin silkinip asırlık 
uykusundan uyanan bir dev gibi 
yeniden ayağa kalkışı karşısında 
şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz 
ki daha bitmedi; bu milletin 
daha söyleyecek çok sözü var. 

Bu milletin, daha hayata geçire-
cek çok projesi var. Bu devletin 
daha harekete geçirecek çok 
potansiyeli var. Çünkü bu millet 
yüreği ve bileği güçlü olmanın 
yanında arkasında ancak gönül 
gözü açık olanların fark ede-
bileceği dua ordusu olan bir 
millettir. 

İslam’la müşerref olarak bu 
duayı aldık. Ayak bastığımız her 
yerde mazlumların, mağdurların 
yanında durarak bu duayı aldık. 
Asırlar boyunca süren haçlı 
seferlerinde Anadolu’yu çapul-
culara mezar ederek bu duayı al-
dık. İstanbul’a fethederek bu du-
ayı aldık. Hint Okyanusu’ndan 
Viyana önlerine kadar çağının 
en büyük devletini önce insan 
diye yöneterek bu duayı aldık. 
Çanakkale’de 15 Temmuz’a 
kadar arkasında yedi düvelin 
olduğu her saldırıya göğsümü-
zü siper ederek bu duayı aldık. 
Fırsat bulduğumuzda elimizdeki 
tüm imkanları, bölgemizdeki ve 
dünyadaki gariplerle paylaşarak 
bu duayı aldık. “

“Bugün şehit olma sırası bize 
geldi diyerek seviniyorlardı”

Ordunun cephede savaşırken, 
“dua ordusu”nun da onlarla 
başka bir harp verdiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Fatih’in askerleri İstanbul 
surları önünde dizi dizi saldırıya 
geçerken geride bekleyenler bu-
gün şehit olma sırası bize geldi 
diyerek seviniyordu. Çanak-
kale’de düşmanın ölüm kusan 
silahlarının önüne atılan asker 
grubunun arkasında şehadet 
sırasını bekleyen bir başka grup 
vardı. Uzun yıllardır süren terör-
le mücadele harekatında benzer 
pek çok hadisenin yaşandığını 
biliyoruz.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz’da darbecilerin silah-
ların üzerine ‘bugün değilse ne 
zaman öleceğiz’ diyerek şehadet 
umuduyla dimdik yürüyen nice 
kahramanların olduğunu vurgu-
layarak, şunları kaydetti:

“Mehmet Akif’in ne güzel 
ifade etmiş; sen ki asara gömül-
sen taşacaksın... Heyhat! Sana 
gelmez bu ufuklar, seni almaz 
bu cihad. Ey şehid oğlu şehid is-
teme benden makber, Sana agu-
şunu açmış duruyor Peygamber. 
Ne mutlu, Peygamber’in yoldaşı 
olanlara. Ne mutlu, Rabbimizin 
müjdelediği o kutlu yolda yü-
rüyenlere. Güçlü olmak sadece 
sayıca çok silahça, üstün olmak 
demek değildir. Güçlü olmak, 
tıpkı yüce kitabımızda müjde-
lendiği gibi asıl hakkın yardımı-
na mazhar olmaktır. 
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
dolayısıyla eşi Emine Erdoğan 
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Sergi Salonu’nda şehit aileleriy-
le yemekte bir araya geldi.

Evlat acısı yaşamanın zor 
olduğunu ve bir anne babanın 
bu dünyadaki belki de en zor, en 
ağır imtihanlarından birisinin 
evladını kaybetmek olduğunu 

dile getiren Cumhurbaşkanı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir 
baba olarak biliyorum ki ciğer-
paresini toprağa vermiş bir an-
neyi, evladını yitirmiş bir babayı 
teselli edebilecek mahiyette 
hiçbir söz yoktur. Bunun için 
Allah hiç kimseye, hiçbir anne 
babaya evlat acısı yaşatmasın 
diyorum. Aynı şekilde eşini, 
annesini, babasını, kardeşini 
kaybetmiş olmanın acısını da 

sadece yaşayanlar anlayabilir. 
Rabbim siz şehit yakınlarımıza 
sabr-ı cemil ihsan eylesin, bu 
ağır imtihanı alnınızın akıyla 
vermeyi nasip etsin diye dua 
ediyorum.” diye konuştu.

“En büyük makam  
şehadettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim inancımıza göre nü-
büvvetten sonra bir kulun 

Gündem

“Milletimiz 15 Temmuz’da 
Tarihe Altın Harflerle Geçecek 
Bir Zafer Kazandı”
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ulaşabileceği en büyük makam 
şehadettir. Ancak şahadet mer-
tebesine ulaşmak ne kadar ulvi 
bir dereceyse arkada kalanlar 
için de sabretmek, metanetli 
olmak, rıza-i ilahiye ittiba etmek 
de o kadar büyük, o kadar ulvi 
bir derecedir. Türkiye’deki her 
bir şehit yakınımızın bu hassa-
siyetle hareket ettiğini yakınen 
biliyorum.” şeklinde konuştu. 

“Şehitlerimiz sizlerin olduğu 
kadar artık bu milletin de canın-
dan birer parçadır.” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin 
geride bıraktığı diğer yakınları 
ile birlikte özellikle yetimleri ve 
öksüzlerinin de millete emanet 
olduğunu söyledi.

“Milletimiz, topyekün bir 
işgal tehdidini de bertaraf 
etmiştir”

“Milletlerin tarihlerinde 
merhum Cengiz Aytmatov’un o 
veciz ifadesiyle bir günü bir asra 
bedel anlar olur.” şeklinde ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz gecesi Türk mil-
letinin tarihinde işte böyle bir 
andır. O gece milletimiz kadını 
erkeği, genci yaşlısıyla 83 mil-
yon yekvücut olarak tarihe altın 
harflerle geçecek, asla unutul-
mayacak üzerinde hep konu-
şulacak bir zafer kazanmıştır. 
FETÖ’cü hainlerin kurşunları, 
tankları, helikopterleri, uçakları, 

namluları karşısında istiklaline 
sahip çıkan milletimiz devle-
timizi bir darbe girişiminden 
kurtarmanın yanında topyekün 
bir işgal tehdidini de bertaraf 
etmiştir. Bugün burada evlatla-
rıyla eşleriyle anne babalarıyla 
kardeşleri ile birlikte olduğumuz 
şehitlerimizle bizzat gazilerimiz 
o gece nesilden nesile aktarı-
lacak büyük bir kahramanlık 
destanına imza atmışlardır. 
Atılan kurşunların getirilen 
tekbirler karşısında adeta eridiği 
o karanlık gece Allah’ın yardımı, 
mazlum ve mağdurların dua-
sı, aziz milletimizin cesareti, 
şehitlerimizin ve gazilerimizin 
fedakarlığı sayesinde ülkemiz 
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Gündem
ve milletimiz için aydınlık bir 
yarına dönüşmüştür.”

Devlet ve millet bünyesini 
40 yıl boyunca habis bir ur gibi 
saran FETÖ’ye karşı 15 Tem-
muz’un ardından çok daha etkili 
ve kararlı tedbirler aldıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ordumuz, emniyet teşkilatı-
mız, mülkiye, hariciye ve adliye 
teşkilatlarımız FETÖ’cü unsur-
lardan temizlendikçe adeta ken-
dini yeniden buldu. 15 Temmuz 
sonrasında Türkiye’nin DE-
AŞ’tan PKK, YPG’ye kadar tüm 
terör örgütlerine ağır darbeler 
indirmesinin gerisinde FETÖ vi-
rüsünün bünyeden temizlenme-
si vardır. FETÖ unsurlarından 
arındırdığımız yargımız yeniden 
milletimizin adalet arayışının 
umudu haline dönüşmüştür. 
Evlatlarımızın zihinlerini örgü-
tün sapkın emelleri için iğdiş 
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eden öğretmenler, dershaneler, 
özel okullar tasfiye edildikçe 
çocuklarımızın ufku açılmaya 
başlamıştır. İçindeki hainlerden 
arındırılan Türk Silahlı Kuv-
vetleri Türkiye’nin ve bekası 
söz konusu olduğunda hiçbir 
tereddüt göstermeden her türlü 
operasyonu icra edebilecek 
imkanlara kavuşmuştur.”

“Şehitlik ve gazilik her türlü 
siyasi hesabın üstündedir”

Şehit yakınlarına ve gazile-
re seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “15 Temmuz’a ‘kont-
rollü darbe’ iftirası atanlar, şehit 
yakınlarının acılarını istismar 
ederken biz hep sizlerin yanın-
da olmaya gayret ettik. Sizlerin 
ihtiyaçlarını gidermek, sorunla-
rına, sıkıntılarına çözüm bul-
mak amacıyla pek çok kanuni 

düzenlemeyi hayata geçirdik. 
İnşallah bundan sonra da aynı 
hassasiyetle faaliyetlerimizi 
sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şe-
hit yakınları ve gazilerin özellik-
le bir hususa dikkat etmelerini 
isteyerek, şunları kaydetti:

“Şehitlik ve gazilik her türlü 
siyasi hesabın üstündedir, öyle 
olmalıdır. Vatanımız için canını 
veren her şehit, canını vermeyi 
göze alan her gazi bu milletin 
ortak değeridir. Hiç kimsenin bu 
değerlerimiz arasında ayrımcılık 
yapmasına müsaade edemeyiz. 
15 Temmuz gecesi darbeciler-
le anlaşıp tankların arasından 
kaçarak kendi belediye başka-
nının evine sığınanların, kendi 
ikballeri uğruna her mesele gibi 
bunu da istismar etmeye çalıştı-
ğını görüyoruz. Ortaya attıkları 

safsatalarla şehit yakınlarımızın 
ve gazilerimizin zihnini bu-
landırmaya çabalıyorlar. Oysa 
devletimiz her türlü sıkıntısın-
da, her türlü ihtiyacında daima 
şehit yakınlarımızın ve gazileri-
mizin yanındadır.”

“Son nefesimize kadar birlik-
te yürüyeceğiz”

Şehit yakınlığı ve gazilik un-
vanlarının vakarına, onuruna, 
manevi sorumluluğuna uygun 
şekilde hareket edenlerle son 
nefeslerine kadar birlikte yürü-
yeceklerini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu unvanla-
rın sorumluluğunu taşımakta 
zorlananlar elbette olabilir. 
Onların da en kısa zamanda şe-
hit yakınlığı ve gazilik şerefinin 
manevi sırrına vakıf olmalarını 
diliyorum.” dedi.
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“FETÖ’cü Hainlerin TBMM’yi 
Özellikle Hedef Alması  
Rastgele Bir Tercih Değil”

Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
15 Temmuz Anıtı önünde 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü kapsamında düzen-
lenen törende konuştu.

TBMM 15 Temmuz Anıtı’nı 
işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Zaten şu anda önünde 

merasim yaptığımız anıtta da 
kufi olarak malum Rabb’imi-
zin buyurduğu, ‘Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler deme-
yiniz. Onlar diridirler ancak 
siz bilemezsiniz.’ hükmü yer 
almaktadır. Bu uğurda şehade-
te koşan şehitlerimize şahsım, 
milletim adına özellikle biz de 

şükranlarımızı ifade ediyoruz. 
Bin yıldır her karışını şehit kan-
larıyla suladığımız bu toprakla-
rın vatanımız haline gelmesi ve 
kalması için verdiğimiz müca-
delelerde yer alan gazilerimizi 
minnetle yad ediyorum.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
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15 Temmuz 2016 gecesinde, 
Türkiye’ye saldıran FETÖ’cü 
hainlerin TBMM’yi özellikle 
hedef almasının, rastgele bir 
tercih olmadığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Bu Meclis, masa başında 
değil savaş meydanında kurul-
muş bir Meclistir. Bu Meclis, 
sadece düşmanla değil ihanetle 
de mücadele ederek zafere yü-
rümüş bir Meclistir. Bu Meclis, 
ülkemizi her sıkıntılı dönemin 
ardından milletimizin umudu 
olarak yeniden ayağa kaldıran 
Meclistir. Bu Meclis, Polatlı’dan 
top sesleri gelirken de tepesi-
ne bombalar yağdırılırken de 
azimle milletin hizmetinde 
olmayı sürdürmüş Meclistir. 
Bu Meclis, mayası bağımsızlık 
ateşiyle yoğrulmuş bir Meclis-
tir. Bu Meclis, tarihe gömülmek 
istenen 700 yıllık bir cihan dev-
letinden genç bir Cumhuriyet 
çıkartarak, milletimizin ayağı-
na takılmaya çalışılan prangayı 
kırıp atan Meclistir.”

“Dünyadan gazi unvanını bu 
kadar hak eden başka bir Mec-
lis bilmiyorum”

Böyle bir Meclis’in 10 yılı 
aşkın süre mensubu olarak 
görev yapmaktan şeref duy-
duğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Milletin seçtiği 
Cumhurbaşkanı olarak, bu 
Mecliste yemin ederek göreve 
başlamış olmaktan şeref duyu-
yorum. Türkiye’nin en büyük 
yönetim reformunu bu Meclisle 
birlikte yürütmüş olmaktan 
şeref duyuyorum. Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak 17 yılı 
aşkın süredir bu Meclisle birlik-
te milletime hizmet etmekten 
şeref duyuyorum. Milli irade-
nin üstünlüğünü tesis etmek 
ve korumak için kimi zaman 
vesayete, kimi zaman darbeci-
lere, kimi zaman teröristlere, 

kimi zaman küresel güçlere 
karşı bu Mecliste omuz omuza 
mücadele vermiş olmaktan 
şeref duyuyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Dünyada, gazi unvanını bu 
kadar hak eden ve bu kadar 
hakkıyla taşıyan başka bir 
Meclis bilmediğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dünyada, Meclisine bu kadar 
sahip çıkan ve gerektiğinde 

gövdesini ona siper eden bir 
başka millet de bilmiyorum. 
Rabb’ime, bana böyle bir mille-
tin ferdi olma şerefini bahşetti-
ği için hamd ediyorum.” dedi.

“Güçleri yetseydi, Meclisi 
yıkmaktan çekinmeyeceklerdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz gecesi, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi, Özel Harekat 
Başkanlığı, Ankara İl Emniyet 
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Müdürlüğü ile Meclis binasına 
bomba yağdıran darbecilerin, 
ne yaptıklarını gayet iyi bildiği-
ni dile getirdi.

15 Temmuz gecesi, tankları 
ve zırhlı araçlarıyla Ankara’nın, 
İstanbul’un caddelerinde önle-
rine gelen herkesi ezip geçerek 
ilerleyen darbecilerin, yaptık-
ları işin gayet şuurunda olduk-
larını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi, devletin 
vatanı korumak üzere namus-
larına emanet ettiği silahları 
millete çeviren darbeciler, o 
tetiklere taammüden dokunu-
yor, bilerek kan döküyor, can 
alıyorlardı. Eğer güçleri yetsey-
di, bu Meclisi taş üstünde taş 
bırakmayacak şekilde yıkmak-
tan çekinmeyeceklerinden 
emin olunuz. Eğer güçleri yet-
seydi, ülkenin Cumhurbaşkanı 

başta olmak üzere seçilmiş tüm 
yöneticilerini katletmekten çe-
kinmeyeceklerine emin olunuz. 
Eğer güçleri yetseydi, kendileri 
gibi düşünmeyen milletimizin 
her bir ferdine hayatı zehir 
etmekten çekinmeyeceklerine 
emin olunuz. Eğer güçleri yet-
seydi, uğruna nice fedakarlıklar 
yaptığımız bin yıllık vatanımızı 
müstevlilere bırakmakta tered-
düt etmeyeceklerinden emin 
olunuz. Eğer güçleri yetseydi, 
Türk milletini Anadolu’dan 
ve Avrupa’dan kazıyıp atmak, 
İslam’ın tüm izlerini bu toprak-
lardan silmek isteyenlerin bay-
ram edeceğinden emin olunuz. 
Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve 
milletimizin direnişi sayesinde 
güçleri yetmedi ve darbe girişi-
mi başarısızlıkla sonuçlandı.”

“İstanbul’un fethinde ne ol-
muşsa 15 Temmuz’da o oldu”

15 Temmuz’un, asla sıradan 
bir darbe girişimi olmadığının 
altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Arkasında çok büyük hesap-
ların olduğu, gerçekleştiğinde 
ülke ve millet olarak bambaşka 
mecralara sürükleneceğimiz 
tarihi bir kırılma noktasıdır. 
Açık söylüyorum, Malazgirt’te 
ne olmuşsa 15 Temmuz’da o 
olmuştur. Kosova’da, Niğbo-
lu’da ne olmuşsa 15 Temmuz’da 
o olmuştur. İstanbul’un fethin-
de ne olmuşsa 15 Temmuz’da 
o olmuştur. Çanakkale’de, 
İstiklal Harbi’nde ne olmuş-
sa 15 Temmuz’da o olmuştur. 
Cumhuriyet tarihi boyunca 
neredeyse kesintisiz verdiğimiz 
terörle mücadelede ne olmuş-
sa 15 Temmuz’da o olmuştur. 
Velhasıl 15 Temmuz, bu top-
raklarda yaşadığımız asırlar 
boyunca verdiğimiz varlık 
yokluk mücadeleleri zinciri-
nin en son halkasıdır. Her kim 
15 Temmuz’u küçümsemeye, 

Gündem
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önemsizleştirmeye, itibarsız-
laştırmaya, karikatürleştirmeye 
çalışıyorsa bilin ki, amacı işte 
bu derin tarihi anlamı gölgele-
mek, gözlerden kaçırmaktır.

Dünyada, milletleri mil-
let yapan ve asırlar boyunca 
etrafında bir arada tutunul-
masını sağlayan destanlara 
baktığımızda, çoğunun konu 
ve hacim olarak 15 Temmuz’un 
gerisinde olduğunu görürüz. 
Buna karşılık, cihan savaşla-
rı gibi gerçekten çok büyük 
katliamların, acıların yaşandığı 
hadiselerden ise herhangi bir 
destan çıkmamıştır. Bazen 
tek bir kahraman koskoca bir 
milletin kaderini değiştirir. 15 
Temmuz’da, ülkemizin dört bir 

yanında milyonlarca kahraman 
ortaya çıkmış ve kendileriyle 
birlikte tüm milletin geleceğine 
damga vurmuştur. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisimiz ve o gece 
burada darbecilere duruşları 
ve sesleriyle meydan okuyan 
milletvekillerimiz dahi tek ba-
şına 15 Temmuz’u tarihimizin 
en önemli destanlarından biri 
yapmaya yeterlidir.”

‘Çok daha güçlü ve kararlı 
şekilde yolumuza devam  
ediyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkelerin ve milletlerin tarihi 
dönüm noktalarını anlamak 
için, bu tür hadiselerin ön-
cesiyle sonrasını mukayese 

etmek gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin, 15 Temmuz 

öncesi, FETÖ’cülerin bürokra-
sideki, medyadaki, sivil toplum 
kuruluşlarındaki, iş dünyasın-
daki, siyasetteki mensupları 
vasıtasıyla yaptığı herhangi 
bir hamlenin adeta sonu felçle 
sonuçlanan bir ülke durumun-
da olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Çoğu defa, 
yaşadığımız durumun sebebini 
özellikle bilmeden çok ener-
ji sarf ediyor, az netice elde 
ederek hedeflerimize doğru yol 
almaya çalışıyorduk. Elbette 
bir noktadan sonra, ülkemizin 
karşılaştığı sıkıntıların gerisin-
de bu örgütün silüetini görme-
ye başladık. Ama, örgütün sinsi 
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yapısı sebebiyle, tespitlerimizi 
somutlaştırmakta ve etkili 
tedbir almakta zorlanıyorduk.” 
diye konuştu.

Örgütün kendini pervasızca 
ilk belli ettiği yerin 17-25 Aralık 
emniyet-yargı darbe girişimi 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu tarihten 
itibaren FETÖ’nün saldırıları ve 
ihanetlerinin arttığını kaydetti.

FETÖ’nün asıl büyük hamle-
sinin ise 15 Temmuz’da geldiği-
ni anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yüce Meclis, o gece, 
milletimizin iman dolu göğsü-
nün çelikleşmiş serhattı olarak 

görev yaparak, darbecilerin 
bozgununu hızlandırmıştır. 15 
Temmuz’da deşifre olan FETÖ 
hücrelerinin hızla tasfiyesiyle, 
Türkiye, her alanda yepyeni 
ufuklara kavuşmuş, yepyeni 
hamleler içine girmiştir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, uzun yıllar-
dır icrası için bir türlü harekete 
geçiremediğimiz operasyon-
larını ardı ardına yapmaya 
başlamıştır. Bürokrasiden iş 
dünyasına kadar her yerde 
insanlarımız özgüvenle yönle-
rini geleceğe çevirmişlerdir. “ 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM’nin de çıkardığı 

kanunlarla ülkenin reform 
gündemine çok önemli katkı-
larda bulunduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi gibi, tarihimizin en 
büyük yönetim reformunu ha-
yata geçirmek bu Meclise nasip 
olmuştur. 15 Temmuz’un adeta 
perçinlediği birlik ve beraberli-
ğimizin en önemli tezahürünü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizin çalışmalarında görmek 
mümkündür. Milli iradenin te-
celligahı olan Meclisimiz, aynı 
zamanda bir olma, iri olma, diri 
olma, kardeş olma, hep birlikte 

Gündem
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Türkiye olma irademizin de 
zirvesidir. İşte onun için ‘tek 
vatan, tek bayrak, tek millet, 
tek devlet’ dedik ve yolumuza 
böyle yürüdük.” dedi.

“Hep birlikte ‘Önce Türkiye’ 
dediğimiz sürece, bu Meclisin 
çatısı altındaki görüş ayrılıkla-
rının, tartışmaların, müzakere-
lerin hepsi de makbulümüzdür, 
hatta zenginlik kaynağımızdır.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “ TBMM, ülkemizdeki 83 
milyon vatandaşımızla birlikte, 
bölgemizdeki ve dünyadaki yüz 
milyonlarca kardeşimizin de 
umut kapısıdır. Aldığımız her 
karar, sarf ettiğimiz her söz, 
sergilediğimiz her duruş, çar-
pan etkisiyle dalga dalga geniş 
bir coğrafyaya yayılmaktadır. 
Meclisiyle, Cumhurbaşkanlığıy-
la, diplomasisiyle, ordusuyla, 
altyapısıyla hem kendimiz hem 
tüm dostlarımız için çok daha 
güçlü ve kararlı şekilde yolu-
muza devam ediyoruz.” şeklin-
de konuştu.

“Gelin, Türkiye’yi aydınlık 
yarınlara hep birlikte  
taşıyalım”

“Bizim nazarımızda hiçbir 
şey Türkiye’nin istiklalinden, 
vatanımızın istikbalinden, 
milletimizin birlik ve beraberli-
ğinden daha kıymetli değildir.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, söz konusu vatan 
ve milletse gerisinin teferruat 
olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kefenimizi giyerek çıktığımız 
bu kutlu yolculukta, milli ira-
denin üstünde bir güç, millete 
hizmetkarlıktan daha büyük 
bir paye tanımıyoruz. İnşallah 
bundan sonra da aynı samimi-
yetle mücadelemizi sürdürece-
ğiz.” dedi.

Şimdiye kadar olduğu gibi 
ayrıştırmanın değil kucaklaştır-
manın; kavganın değil barışın 

tarafında yer alacaklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Sokak terörüyle, şiddetle, 
baskıyla Türk siyasetini esir 
almaya heveslenenleri, inşallah 
hep birlikte hüsrana uğrataca-
ğız. Kendi ikbal ve çıkarları için 
Türkiye’yi ateşe atmaya hazır 
muhterislere inat; 15 Temmuz 

gecesi olduğu gibi gerektiğin-
de milletimizle sırt sırta verip, 
vatanımızı, demokrasimizi, 
bağımsızlığımızı savunmaya 
devam edeceğiz.” diye  
konuştu.
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15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK

AKIN SERTÇELİK

AHMET KOÇBAY

ADİL BÜYÜKCENGİZ

AKİF ALTAY

AHMET ORUÇ

AHMET KARA

AKİF KAPAKLI

AHMET ÖZSOY
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ALİ ALITKAN

ALPER KAYMAKÇI

ALİ KARSLI

ALİ ANAR

ASKERİ ÇOBAN

ALİ MEHMET VUREL

ALİ İHSAN LEZGİ

AYDIN ÇOPUR

ALPASLAN YAZICI
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AYHAN KELEŞ

BEKİR FERHAT KAYA

BARIŞ EFE

AYŞE AKTAÇ

BEYTULLAH YEŞİLAY

BATTAL İLGÜN

AYTEKİN KURU

BİROL YAVUZ

BATUHAN ERGİN

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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BURAK CANTÜRK

CEMAL DEMİR

BÜLENT KARALI

BURHAN ÖNER

CENGİZ HASBAL

BÜLENT YURTSEVEN

BÜLENT AYDIN

CENGİZ POLAT

CELALETTİN İBİŞ
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CENNET YİĞİT

DURSUN ACAR

ÇETİN CAN

CUMA DAĞ

EDİP ZENGİN

DAVUT KARAÇAM

CÜNEYT BURSA

EMİN GÜNER

DEMET SEZEN

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

26 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos



EMRAH SAĞAZ

ERKAN ER

ERDEM DİKER

EMRAH SAPA

ERKAN PALA

ERHAN DURAL

ENGİN TİLBAÇ

ERKAN YİĞİT

ERHAN DÜNDAR
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EROL İNCE

FATİH KALU

FAHRETTİN YAVUZ

EROL OLÇOK

FATİH SATIR

FARUK DEMİR

EYÜP OĞUZ

FAZIL GÜRS

FATİH DALGIÇ

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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FERHAT KOÇ

GÖKHAN YILDIRIM

FİKRET METİN ÖZTÜRK

FEVZİ BAŞARAN

GÜLŞAH GÜLER

FUAT BOZKURT

FIRAT BULUT

HAKAN GÜLŞEN

GÖKHAN ESEN
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HAKAN ÜNVER

HALİL KANTARCI

HALİL HAMURYEN

HAKAN YORULMAZ

HALİT GÜLSER

HALİL IŞILAR

HAKKI ARAS

HALİT YAŞAR MİNE

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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HASAN ALTUN

HÜSEYİN GÖRAL

HASAN YILMAZ

HASAN GÜLHAN

HÜSEYİN GÜNTEKİN

HİKMET BAYSAL

HASAN KAYA

HÜSEYİN KALKAN

HURŞİT UZEL
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HÜSEYİN KISA

İSMAİL KEFAL

İHSAN YILDIZ

İBRAHİM ATEŞ

İZZET ÖZKAN

İLHAN VARANK

İBRAHİM YILMAZ

JADOID MERROUNE

İSMAİL KAYIK

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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KADER SİVRİ

LOKMAN BİŞİNCİ

KÖKSAL KARMİL

KEMAL EKŞİ

LÜTFİ BİLŞEN

KÖKSAL KAŞALTI

KEMAL TOSUN

MAHİR AYABAK

KÜBRA DOĞANAY
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MAHMUT COŞKUNSU

MEHMET EKİZCELİ

MEHMET ALİ KILIÇ

MAHMUT EŞİT

MEHMET GÜDER

MEHMET ÇETİN

MEHMET AKİF SANCAR

MEHMET GÜLŞEN

MEHMET DEMİR

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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MEHMET KARAASLAN

MEHMET ŞEVKET UZUN

MEHMET ORUÇ

MEHMET KARACATİLKİ

MEHMET YILMAZ

MEHMET ŞEFİK ŞEVKATLİOĞLU

MEHMET KOCAKAYA

MERİÇ ALEMDAR

MEHMET ŞENGÜL
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MESUT ACI

MUHAMMED YALÇIN

METİN ARSLAN

MESUT YAĞAN

MUHAMMET ALİ AKSU

MUCİP ARIGAN

METE SERTBAŞ

MUHAMMET FAZLI DEMİR

MUHAMMED AMBAR

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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MUHAMMET OĞUZ KILINÇ

MURAT ELLİK

MURAT AKDEMİR

MUHARREM KEREM YILDIZ

MURAT ERTEKİN

MURAT ALKAN

MUHSİN KİREMİTÇİ

MURAT İNCİ

MURAT DEMİRCİ
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MURAT KOCATÜRK

MUSTAFA DİREKLİ

MUSTAFA ASLAN

MURAT MERTEL

MUSTAFA KAYMAKÇI

MUSTAFA AVCU

MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA SERİN

MUSTAFA CAMBAZ

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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MUSTAFA SOLAK

NECATİ SAYIN

MUTLU CAN KILIÇ

MUSTAFA TECİMEN

NECMİ BAHADIR DENİZCİOĞLU

MUZAFFER AYDOĞDU

MUSTAFA YAMAN

NEDİP CENGİZ EKER

MÜNİR ALKAN
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NİYAZİ ERGÜVEN

OSMAN EVSAHİBİOĞLU

ONUR KILIÇ

OĞUZHAN YAŞAR

OSMAN YILMAZ

ORHUN GÖYTAN

ONUR ENSAR AYANOĞLU

OZAN ÖZEN

OSMAN ARSLAN

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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ÖMER CAN AÇIKGÖZ

ÖZCAN ÖZSOY

ÖMER İPEK

ÖMER CANKATAR

ÖZGÜR GENCER

ÖMER TAKDEMİR

ÖMER HALİSDEMİR

ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL

ÖNDER GÜZEL
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ÖZKAN ÖZENDİ

RESUL KAPTANCI

RAMAZAN SARIKAYA

RAMAZAN KONUŞ

RÜSTEM RESUL PERÇİN

RECEP BÜYÜK

RAMAZAN MEŞE

SAİT ERTÜRK

RECEP GÜNDÜZ

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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SALİH ALIŞKAN

SERDAR GÖKBAYRAK

SEDAT KAPLAN

SAMET CANTÜRK

SERHAT ÖNDER

SEHER YAŞAR

SAMET USLU

SERKAN GÖKER

SELİM CANSIZ

Ağustos ___ Türkiye Bülteni ___ 43



SERVET ASMAZ

SÜMER DENİZ

SUAT AKINCI

SEVDA GÜNGÖR

ŞENER DURSUN

SUAT ALAOĞLU

SEYİT AHMET ÇAKIR

ŞENOL SAĞMAN

SULTAN SELİM KARAKOÇ

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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ŞEYHMUS DEMİR

TİMUR AKTEMUR

ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

ŞİRİN DİRİL

TOLGA ECEBALIN

TAHSİN GEREKLİ

ŞUAYİP SEFEROĞLU

TURGUT SOLAK

TEVHİT AKKAN
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TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN

VAHİT KAŞÇIOĞLU

ÜMİT ÇOBAN

UFUK BAYSAL

VAROL TOSUN

ÜMİT GÜDER

UHUD KADİR IŞIK

VEDAT BARCEĞCİ

ÜMİT YOLCU

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ

YALÇIN ARAN

VOLKAN PİLAVCI

VELİD BEKTAŞ

YASİN BAHADIR YÜCE

YAKUP KOZAN

VOLKAN CANÖZ

YASİN NACİ AĞAROĞLU

YAKUP SÜRÜCÜ
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YASİN YILMAZ

YUSUF ÇELİK

YUNUS EMRE EZER

YILDIZ GÜRSOY

YUSUF ELİTAŞ

YUNUS UĞUR

YILMAZ ERCAN

ZAFER KOYUNCU

YUSUF ÇELİK

15 Temmuz Gecesi  
Vatan İçin Canlarını Feda Eden  

Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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ZEKERİYA BİTMEZ ZEYNEP SAĞIR ZİYA İLHAN DAĞDAŞ
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Cumhurbaşkanımız Danıştay’ın 
Ayasofya Kararının Ardından 
Saat 20.53’te Millete Sesleniş 
Konuşması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden 
ibadete açıldığı gün olan 10 
Temmuz’da saat 20.53’te Mille-
te Sesleniş konuşması yaparak 
Danıştayın Ayasofya kararını 
değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aya-
sofya, 86 yıl aradan sonra yeni-
den, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
vakfiyesinde belirttiği şekilde 

cami olarak hizmet vermeye baş-
layabilecektir. Bu kararın milleti-
mize, ümmete ve tüm insanlığa 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye 
konuştu.

Herkesi, ülkenin yargı ve 
yürütme organları tarafından 
alınan Ayasofya kararına saygılı 
olmaya davet eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Uluslararası alanda bu konuda 
ortaya konulan her türlü görüşü 
elbette anlayışla karşılarız. Ancak 
Ayasofya’nın hangi amaçla kulla-
nılacağı konusu, Türkiye’nin ege-
menlik haklarıyla ilgilidir. Yeni 
bir düzenlemeyle Ayasofya’nın 
ibadete açılıyor olması, ülkemi-
zin egemenlik hakkı kullanımın-
dan ibarettir. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin bayrağı neyse, başkenti 

Gündem
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neyse, ezanı neyse, dili neyse, 
sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, 
Ayasofya’nın vakfiyesine uygun 
şekilde camiye dönüştürülmesi 
hakkı da odur. Bu konuda, görüş 
belirtmenin ötesindeki her türlü 
tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımı-
zın ihlali olarak kabul ederiz. Şu 
anda hemen arkamda bakınız, 
dev bir vakfiyename vardır ve bu 
Fatih’in vakfiyenamesidir. Ve bu 
vakfiyename içerisinde ne varsa 
o bizim için asıldır. 

Türkiye olarak, nasıl diğer 
ülkelerdeki ibadet mekanlarıyla 
ilgili tasarruflara karışmıyorsak 
biz de tarihi ve hukuki hakları-
mıza sahip çıkma konusunda 
aynı anlayışı bekliyoruz. Üstelik 
bu, öyle 50-100 yıllık değil, tam 
567 yıllık bir haktır. Şayet bugün 
inanç odaklı bir tartışma yapıla-
caksa bunun konusu Ayasofya 
değil, dünyanın dört bir yanında 
her geçen gün tırmanan İslam 
düşmanlığı ve yabancı nefreti 
olmalıdır.”

“Türk tarihinin en şanlı  
sayfaları arasında”

İstanbul’un fethi ve Ayasof-
ya’nın cami haline dönüştürül-
mesi hadisesinin, Türk tarihinin 
en şanlı sayfaları arasında yer 
aldığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Uzun bir kuşatmanın ardın-
dan 29 Mayıs 1453 tarihinde 
İstanbul’u fethederek şehre 
giren Fatih Sultan Mehmet Han, 
doğrudan Ayasofya’ya yönelir. 
Bizans halkı, korku ve merakla 
Ayasofya’da akıbetlerini bek-
lemektedir. Fatih, kendisini 
karşılayan halka, hayatları ve 
hürriyetleri konusunda temi-
nat vererek, Ayasofya’ya girer. 
İstanbul’un Fatihi, fetih sembolü 
olarak sancağını Ayasofya’nın 
ortasındaki mihrabın bulunduğu 
yere diker, kubbeye doğru bir ok 
fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. 

Böylece, fethini tescillemiş olur. 
Ardından, mabedin uygun bir 
köşesinde şükür secdesi yaparak 
iki rekat namaz kılar. Bu davra-
nışıyla da Ayasofya’yı camiye 
çevirdiğini gösterir.”

“Gençlik yıllarımızdan beri 
kalbimizde bir Ayasofya sevgisi 
vardır” 

Ayasofya’nın her devirde bu 
milletin tüm fertlerinin gönlün-
de ayrı bir yeri olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Bizim de gençlik yıllarımız-
dan beri kalbimizde bir Ayasofya 
sevgisi vardır. Bu mabedi, kültür 
hazinesi kimliğine halel getirme-
den, vakfiyesine uygun şekilde 
yeniden ibadete açarak milleti-
mize önemli bir hizmet verdiği-
mize inanıyoruz. 

Milletimiz için fetih ‘Cihad-ı 
Asgar’ hükmünde iken, asıl 
‘Cihad-ı Ekber’ imar, inşa ve 
hayrat faaliyetleriydi. Doğu 
Roma döneminde Ayasofya 
inşa edilirken Mısır’dan İzmir’e, 
Suriye’den Balıkesir’e kadar im-
paratorluğun dört bir yanından 

malzeme taşınmıştı. Fatih ve 
ardından gelen padişahlar, 
Anadolu’nun ve Rumeli’nin her 
yerinden zanaat erbabını İstan-
bul’a getirerek hem Ayasofya’yı, 
hem şehri adeta yeni baştan imar 
ve inşa ettirdiler. Bunu yaparken 
de devraldıkları mirastan azami 
derecede faydalandılar. Mesela 
Fatih, Ayasofya’nın içindeki 
sabit mozaikleri korumuş, sa-
dece taşınır heykelleri yapıdan 
çıkarttırmıştır. 

Asırlar boyunca yerinde 
kalan mozaikler, daha sonraki 
onarımlar sırasında peyderpey 
kapatılmış, böylece dış etkilere 
karşı korunması ve bugünlere 
gelmesi temin edilmiştir. Esasen 
farklı inançların mensuplarına 
hoşgörüyle bakmak, dinimizin 
özünde varolan bir yaklaşımdır. 
Peygamber Efendimiz, tebliğini 
sürdürürken, Müslümanlara 
saldırmayan ve bozgunculuk 
yapmayan diğer dinlerden toplu-
luklara herhangi bir müdahalede 
bulunmamıştır. Hazreti Ömer de 
Kudüs’ü aldığında, şehirdeki Hı-
ristiyanları ve Musevileri, hakları 
ve ibadethaneleriyle koruması 
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altına almıştır. Ecdadın kurduğu 
tüm devletler gibi Osmanlı’nın 
yöneticileri de aynı yolu izlemiş-
tir. Fatih’in ve ardından gelenle-
rin İstanbul’da yaptıkları da bu 
kadim geleneği takip etmekten 
ibarettir.”

“Pek çok caminin, medrese-
nin başına da benzer felaketler 
gelmiştir”

Aynı dönemde Türkiye’nin 
dört bir yanında pek çok cami-
nin, medresenin, ecdat yadigarı 
eserin başına benzer felaketler 
geldiğini hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Esasen, tek 
parti döneminde alınan bu karar, 
tarihe ihanet olmanın yanında 
hukuka da aykırıydı. Çünkü Aya-
sofya ne devletin ne de herhangi 
bir kurumun malı değil, vakıf 
mülküdür.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Fatih İstanbul’u fethettiğin-
de, Roma İmparatoru unvanını 
da almış ve dolayısıyla Bizans 
hanedanı üzerine kayıtlı bulunan 
tüm emlake sahip olmuştur. İşte 
bu hukuka istinaden, Ayasofya 
da, Fatih’in ve onun kurduğu 
vakfın üzerine tapulanmıştır. 
Cumhuriyet döneminde bu tapu 
senedinin yeni harflerle hazırlan-
mış resmi bir sureti de çıkarılarak 
hukuki statüsü tescillenmiştir. 
Ayasofya Fatih’in tapulu mül-
kü olmasaydı, hukuken burayı 
vakfetme hakkı da bulunmazdı. 
Fatih Sultan Mehmet Han, Aya-
sofya’yı da içeren 1 Haziran 1453 
tarihli yüzlerce sayfalık vakfiye-
sinin bir yerinde aynen şunları 
söylüyor. ‘Kim bu Ayasofya’yı 
camiye dönüştüren vakfiyemi 

değiştirir, bir maddesini tebdil 
eder, onu iptal veya tedile koşar-
sa, fasit veya fasık bir teville veya 
herhangi bir dalavereyle Ayasof-
ya Camisi’nin vakıf hükmünü 
yürürlükten kaldırmaya kaste-
derse, aslını değiştirir, füruuna 
itiraz eder ve bunları yapanlara 
yol gösterir, yardım ederse, 
kanunsuz olarak onda tasarruf 
yapmaya kalkar, camilikten 
çıkarır ve sahte evrak düzenleye-
rek mütevellilik hakkı gibi şeyler 
isterse, yahut onu kendi batıl 
defterine kaydeder veya yalan-
dan kendi hesabına geçirirse hu-
zurunuzda ifade ediyorum ki en 
büyük haramı işlemiş ve günahı 
kazanmış olur. 

Bu vakfiyeyi kim değiştirirse, 
Allah’ın, Peygamber’in, melekle-
rin, bütün yöneticilerin ve dahi 
bütün Müslümanların ebediyen 

Gündem
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laneti onun ve onların üzerine 
olsun. Azapları hafiflemesin, 
haşr gününde yüzlerine bakılma-
sın. Kim bunları işittikten sonra 
hala bu değiştirme işine devam 
ederse, günahı onu değiştirene ait 
olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. 
Allah işitendir, bilendir.’ Evet, 
bugün alınan karar, aynı zamanda 
Fatih’in işte bu ağır bedduasından 
kurtulmamızı sağlamıştır. Gerçi, 
aynı zihniyet bugün de bırakınız 
Ayasofya’nın hüznünü giderme-
yi, İstanbul’un en gözde camisi 
Sultan Ahmet’i müzeye dönüş-
türmeyi teklif edebilmektedir. Bu 
zihniyet geçmişte, Sultan Ahmet 
Camisi’ni resim galerisi, Yıldız 
Sarayı’nı kumarhane, Ayasofya’yı 
caz kulübü olarak kullanmayı 
da düşünmüş, hatta bir kısmını 
gerçekleştirmişti.”

“Hamdolsun, işte o yarınlara 
kavuştuk”

Tarihçi ve şair Nihal Atsız’a, 
“Dünyaya bir daha gelseniz, ne 
olmak isterdiniz?” diye soruldu-
ğunda, “Ayasofya’ya imam olmak 
isterdim” cevabını verdiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı Cumhur-
başkanı Erdoğan, dünya çapında-
ki tarihçi Halil İnalcık’ın da “Batı, 
İstanbul’un fethini ve Ayasofya’yı 
hiç unutmadı” derken, aslında bu 
konunun siyaset üstü bir mesele 
olduğunu anlatmaya çalıştığını 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ede-
biyatın zirve isimlerinden Peyami 
Safa’nın ise “Ayasofya’nın müze 
haline getirilmesi, Hıristiyanlığın 
İstanbul üzerindeki emellerini 
bertaraf etmemiş, bilakis cesare-
tini artırmış, kışkırtmış ve azdır-
mıştır.” dediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Osman Yüksel Serdengeçti’nin 
idamla yargılanmasına sebep olan 
Ayasofya başlıklı yazısının son sa-
tırlarındaki “Ayasofya, ey muhte-
şem mabet. Merak etme, Fatih’in 
torunları bütün putları devirip 

seni camiye çevirecekler. Gözyaş-
larıyla abdest alıp secdelere kapa-
nacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları 
boş kubbelerini yeniden doldura-
cak, ikinci bir fetih olacak. Ozan-
lar bunun destanını yazacaklar, 
ezanlar ilanını yapacaklar. Sessiz 
ve öksüz minarelerden yükselen 
tekbir sesleri fezaları yeniden in-
letecek. Şerefelerin yine Allah’ın 
ve Hazreti Muhammed’in şerefi-
ne ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya 
Fatih dirildi sanacak. Bu olacak 
Ayasofya, bu olacak. İkinci bir fe-
tih yeni bir ba’sü ba’del-mevt. Bu 
muhakkak. Bugünler yakın. Belki 
yarın, belki yarından da yakın.” 
ifadelerini okudu. 

“Hamdolsun, işte o yarınlara 
kavuştuk” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasof-
ya’nın mahzunluğu konusundaki 
en çarpıcı şiirlerden birinin de 
Arif Nihat Asya’ya ait olduğunu 
söyledi.

“Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i 
Aksa’nın özgürlüğe kavuşması-
nın habercisidir”

“Ulu mabed, neye hicrana 
büründün böyle / Fatih’in devrini 
bir nebzecik olsa söyle / Beş vakit 
loşluğunda saf saftık / Davetin 
vardı dün ezanlarda / Seni ey 

mabedim utansınlar / Kapayanlar 
da, açmayanlar da.” dizelerini 
okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugün Türkiye, işte böyle bir 
utançtan kurtulmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bugün Ayasofya, inşa edildiği 
tarihten itibaren defalarca şahit 
olduğu yeniden dirilişlerinden 
birini yaşıyor. Ayasofya’nın 
dirilişi, Mescid-i Aksa’nın özgür-
lüğe kavuşmasının habercisidir. 
Ayasofya’nın dirilişi, dünyanın 
dört bir yanındaki Müslümanların 
fetret devrinden çıkış iradesinin 
ayak sesidir. Ayasofya’nın dirili-
şi, sadece Müslümanların değil, 
onlarla birlikte tüm mazlumların, 
mağdurların, ezilmişlerin, sömü-
rülmüşlerin umut ateşinin yeni-
den alevlenişidir. Ayasofya’nın 
dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar 
ve tüm insanlık olarak dünyaya 
söyleyecek yeni sözlerimiz oldu-
ğunun ifadesidir. Ayasofya’nın 
dirilişi, Bedir’den Malazgirt’e, 
Niğbolu’dan Çanakkale’ye kadar 
tarihimizin tüm atılım dönemleri-
ni yeniden hatırlayışımızın adıdır. 
Ayasofya’nın dirilişi, şehitlerimi-
zin ve gazilerimizin emanetlerine 
gerekirse canımız pahasına sahip 
çıkma kararlılığımızın remzidir.”
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 
86 Yıl Sonra Kılınan Cuma 
Namazıyla İbadete Açıldı
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İstanbul’un fethine kadar 
916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te 
alınan kararla müze oluncaya 
dek cami olarak kullanılan, 86 
yıl müze olarak hizmet veren 
Ayasofya’nın yeniden ibadete 
açılması dolayısıyla Diyanet İş-
leri Başkanlığınca dua programı 
düzenlendi. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Diyanet İş-
leri Başkanlığınca camide düzen-
lenen dua programında, Kur’an-ı 
Kerim tilavetlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Fatiha suresini ve Bakara suresi-
nin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
program sonunda dua etti.

Duaların ardından Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 mi-
naresinden 4 müezzinle ezan 
okundu, 86 yıl sonra kılınan ilk 
namazda, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
yanı sıra çok sayıda Müslüman 

saf tuttu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan da 
kadınlar için ayrılan bölümde 
namazını eda etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, “Ayasofya: Fethin 
nişanesi, Fatih’in emaneti” baş-
lıklı hutbe verdi. Erbaş, hutbe-
sini okumak için minbere kılıçla 
çıktı.

Cumhurbaşkanımız, Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl 
sonra kılınan cuma namazının 
ardından, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın türbesini ziyaret etti. 
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• Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, saat 12.00 
sıralarında Ayasofya Mey-
danı’na gelmesinin ardın-
dan camiye giriş yaptı

• Erdoğan, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca camide dü-
zenlenen dua programında, 
Kur’an-ı Kerim tilavetlerini 
dinledi

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
cami içinde Kur’an-ı Kerim 
okudu

 
• Erdoğan, Fatiha suresini ve 

Bakara suresinin ilk 5 aye-
tini okurken, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
program sonunda dua etti

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan da ka-
dınlar için ayrılan bölümde 
namazını eda etti

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, “Ayasofya: 
Fethin nişanesi, Fatih’in 
emaneti” başlıklı hutbe 
verdi

 
• Erbaş, hutbesini okumak 

için minbere kılıçla çıktı
 
• Hutbe sonrası cuma nama-

zının farzını kıldıran Erbaş, 
Fetih suresini okudu

Açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başladı
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Gündem
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Duaların ardından caminin 
4 minaresinden 4 müezzinle 
ezan okundu

86 yıl sonra kılınan ilk na-
mazda, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
yanı sıra çok sayıda Müslü-
man namazda saf tutu

Mobil araçlar üzerine kuru-
lan dev ekranlarla arka saf-
larda yer alan kişilerin alanı 
görmesi sağlandı
 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şeri-
fi’nin açılışı dolayısıyla 21 bin 
polis görev yaptı

Namaz için belirlenen alanlar 
cuma namazı vaktinden önce 
doldu
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen Cumhur-
başkanlığı Hükümet Kabinesi 2 
Yıllık Değerlendirme Toplantı-
sı’nda katılımcılara hitap etti.

Milletlerin ve devletlerin 
asırlara sari sonuçları olan dö-
nemleri bulunduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
milleti ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin son 7 yılda tarihi bir 

dönemden geçtiğini söyledi.
Bu dönemin içinde her türlü 

tuzak, saldırı, oyun, ihanet, acı 
ve sıkıntı olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine 
bu dönemin içinde her türlü 
mücadele, her türlü kahra-
manlık, her türlü cesaret, her 
türlü zafer vardır. Hamdolsun, 
saldırı ve ihanet safı başarısız 
olmuş, mücadele ve kahraman-
lık safı, yani milletin safı her 
türlü imtihandan alnının akıyla 

çıkmıştır.” diye konuştu. 

“Ülkesinin yanında yer alan 
herkesten Allah razı olsun”

Dünyanın siyasi ve ekonomik 
gerilimlerden iç çatışmalara, 
koronavirüs salgınının yıkıcı 
etkilerine kadar pek çok alanda 
yalpaladığı bir dönemde, Tür-
kiye’nin dimdik ayakta kala-
rak, farkını ortaya koyduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Cumhurbaşkanı olarak, 

Gündem

“Türkiye Krizlere Karşı Daha 
Etkin Refleksler Verebilme 
İmkanına Kavuştu”
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bakanlıklarımızı ve kurumları-
mızı en üst seviyede koordine 
ederek, bu süreçte Türkiye’yi 
dünyada örnek gösterilen bir 
ülke haline getirdik. En büyük 
gücümüzün birliğimiz, beraber-
liğimiz, kardeşliğimiz olduğu-
nun bilinciyle hedeflerimize 
doğru kararlılıkla yürüyoruz. 
Bu kutlu yürüyüşte kalbi ve fiili 
desteğiyle ülkesinin yanında yer 
alan herkesten Allah razı olsun 
diyorum.” ifadelerini kullandı.

“Alışkanlıkları değiştirmenin 
kolay olmadığını biliyoruz”

Yönetim sistemini değişti-
rirken, iç ve dış siyasetten, 
tarihi ve sosyal düzeltmelere 
kadar pek çok alanda değişi-
min sancılarının yaşanmasının 
kaçınılmaz olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alış-
kanlıkları değiştirmenin kolay 
olmadığını biliyoruz. En başta 
kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz. 
Ama adım adım hedeflerimize 
doğru ilerlerken, bunların da 
üstesinden geliyoruz.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hayatın hiçbir döneminde mil-
lete rağmen iş yapmayı, millete 
karşı durmayı akıllarından bile 
geçirmediklerini belirterek, 
şunları kaydetti:

“İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın ilkesini, sadece lafzıyla 
değil özüyle her çalışmamızın 
merkezine yerleştirdik. Sul-
tanü’l Berreyn ve Sultanü’l 
Bahreyn, yani iki kıtanın ve 
iki denizin hakanı Fatih Sul-
tan Mehmet Han’ın vasiyetine 
uygun şekilde, ‘hünerin ülkeyi 
imar ederek milletin kalbini ka-
zanmak’ olduğunu hiç aklımız-
dan çıkarmadık. Ayasofya’yı 
yeniden Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın vakfiyesine uygun ola-
rak müzeden camiye dönüştür-
me kararımız da bu anlayışın 
ürünüdür.

Türkiye, sınır güvenliği için 
yürüttüğü harekatlarda, ulusla-
rarası anlaşmalara uygun olarak 
attığı tüm adımlarda ve ülke 
içinde aldığı kararlarda, milli 
egemenlik haklarını kullanmak-
tadır. Geçmişinde sömürge ve 
katliam lekesi olmayan nadir 
devletlerden biriyiz. Bu gururla 
kimsenin hakkına göz dikmeyen 
ancak kendi hakkını da söke 
söke alan bir ülke olarak hareket 
etmeye devam edeceğiz.

Gerek ülkemizin içinde ge-
rekse ülkemizin dışında, ister 
Irak’ın kuzeyinde ister Suri-
ye’nin kuzeyinde ister Barış 
Pınarı Harekatı’nda ister İdli-
b’de ister Libya’da ister Azeri 
kardeşlerimize karşı Ermenis-
tan’ın şu anda yapmış oldu-
ğu saldırılarda hiçbir zaman 
mazlumları yalnız bırakmadık, 
bırakmayacağız.” 
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“Reform, icraat ve değişim 
temelli bir anlayışla yolumuza 
devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile birlikte ülkenin 
yönetim yapısında köklü deği-
şikliklere gidildiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Tabii bu yönetim sistemi, 
gerek ve ihtiyaç duyulduğunda 
her türlü değişikliğin süratle 
yapılabilmesine imkan sağlayan 
dinamik bir sistemdir. Hayatı-
mızın hiçbir döneminde olma-
dığı gibi şimdi de ‘Biz yaptık 
öyleyse en doğrusu budur.’ gibi 
bir inatlaşmaya girmiyoruz. 
Daha iyisini, daha efdalini, 
daha güzelini bulduğumuzda 
her türlü değişime gönlümüz de 
siyasetimiz de açıktır. Nitekim 
bugüne kadar Cumhurbaş-
kanlığı kararnameleri ile pek 

çok yapısal değişikliği hayata 
geçirdik. Kabinede ve üst dü-
zey bürokraside, ihtiyaç hasıl 
olduğunda yeni isimlere görev 
vermekten asla çekinmedik. 
Bundan sonra da reform, icraat 
ve değişim temelli bir anlayışla 
yolumuza devam edeceğiz.”

“Eserlerle anılacağız”
“Kerameti kendinde görüp 

nefsine yenik düşerek halka 
tepeden bakanların, istikame-
ti kaybetmesi mukadderdir.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ahlat’ta Van Gölü’nün kenarın-
da Sultan Alparslan’a yakışan, 
çok güzel bir eserin meydana 
geldiğine dikkati çekerek, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Eşek ölür kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri. Bu eserlerle 
anılacağız. Onun için çok önem-
li. Hamdolsun biz bu yanlışa 

düşmeden çalıştığımız, müca-
dele verdiğimiz, gereken gayreti 
gösterip tevekkül ettiğimiz için 
bugünlere geldik. İnşallah 
bundan sonra da aynı anlayışla 
aynı teslimiyetle aynı kalp ve 
zihin huzuruyla yönümüz hep 
geleceğe dönük olarak müca-
deleyi sürdüreceğiz. Türkiye, 
gerçekten çok zor ve bir o kadar 
da tarihi süreçlerden geçiyor. 
Bilhassa son 7 yıldır kesintisiz 
yaşadığımız saldırıların, günlük 
siyasi sonuçlar elde etme değil, 
doğrudan inancımıza, tarihimi-
ze, kültürümüze, birliğimize, 
beraberliğimize, vatanımıza, 
kardeşliğimize, ezanımıza, 
bayrağımıza, tüm kutsallarımı-
za yönelik amaçları olduğunun 
gayet iyi farkındayız. Sokak-
ların karıştırılmasından darbe 
girişimlerine, terör örgütlerinin 
kışkırtılmasından ekonomimize 
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kurulan tuzaklara kadar her sal-
dırının aynı hedefe yönelik gül-
leler anlamı taşıdığı konusunda 
şüphemiz bulunmuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin, vatan topraklarındaki 
bin yıllık tecrübesinin verdiği 
irfanla, bu gerçeği görüp, sa-
fını istiklali ve istikbalinden 
yana belirlediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize 
düşen, milletimizin bu fedakar-
lığına karşı borcumuzu, içeride 
ve dışarıda oynanan tüm oyun-
ları bozacak feraset, gayret ve 
azimle çalışarak ödemektir. 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştırana kadar durmadan, 
duraksamadan, önümüze çıkan 
hiçbir engel karşısında yeise 
düşmeden, hizmet çıtasını hep 
yükselterek yolumuza devam 
edeceğiz.” dedi.
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“Türkiye Azerbaycan’a Yönelik Her 
Türlü Saldırının Karşısında Yer 
Almakta Tereddüt Göstermeyecektir”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı’nın ardından 
millete seslendi.

Toplantıda üzerinde 
durdukları konuların başında, 
koronavirüs salgınının etkileri 
ve sonuçlarının geldiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye, bu konuda 
dünyaya örnek olan başarılı bir 
mücadele ortaya koymuştur. 

Sağlık hizmetleri başta olmak 
üzere her alanda milletimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir 
sistemle süreci yönettik. Ne 
hastanelerimizde yığılmaya 
ne temizlik ve gıda ürünleri 
tedarik zincirinde kırılmaya 
ne güvenlikte zafiyete ne 
de herhangi bir konuda 
mağduriyete meydan verdik.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Salgının zirve dönemini 
alınlarının akıyla geride 
bıraktıklarını dile getiren 

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Dünyanın önemli bir 
bölümünde salgının hasta ve 
ölü sayısında rekorlar kırdığı 
bir dönemi biz gayet kontrollü 
ve sakin bir şekilde geçiriyoruz. 
Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz 
kaldıkları kriz konularının 
sağlam alt yapımız ve dikkatli 
organizasyonumuz sayesinde 
kolayca üstesinden geliyoruz. 
Milletimizden ricamız bu güzel 

Gündem

64 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos



tablonun sürmesi ve daha iyiye 
gitmesi için dikkati, hassasiyeti, 
kurallara riayeti elden 
bırakmamasıdır. Geldiğimiz 
noktada baş harflerinden 
ilhamla ‘tamam’ diye ifade 
ettiğimiz ‘temizlik, maske, 
mesafe’ ilkelerine uymanın 
ötesinde yapılabilecek bir iş, 
alınabilecek bir tedbir yoktur. 
Vaka ve ölüm sayılarının 
yeniden aşağı yönlü bir eğilime 
girmiş olması sevindiricidir. 
Biraz daha gayret ve 
fedakarlıkla bu sayıları sıfıra 
yaklaştırmalıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ayasofya gibi kutsal bir mabedi 
1453 yılında harap bir vaziyette 
teslim alıp camiye dönüştüren 
Fatih Sultan Mehmet Han ve 
ardından gelen padişahlar 
olduğunu vurgulayarak, 
yapılan ilaveler ve tadilatlarla 
asırlar boyunca Ayasofya’nın 
geliştirildiğini, büyütüldüğünü 
ve güzelleştirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
harap halde bir ana kubbe 
olarak teslim alınan 
Ayasofya’nın külliyesi, 
minareleri, kütüphanesi, 
şadırvanı, imareti, hamamı, 
sıbyan mektebi, sebilleri, 
türbeleri, muvakkithanesi, kasrı 
hümayunu, hünkar mahvili 
ve diğer eklemeleriyle tam 
anlamıyla Türkiye’ye ait bir 
eser haline dönüştürüldüğünün 
altını çizdi. 

Ramazan ayı boyunca ve 
bayramlarda Ayasofya’nın 
İstanbul’da şehir hayatının 
merkezine yerleştiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam 
5 asırdır süren bu sahiplenişi yok 
sayarak burayı fetihten önceki 
haliyle tasavvur etmekteki 
ısrarın gerisinde gaflet yoksa 
başka şeyler aramak gerekir. 
Daha yakın tarihlerde yaşanan 
sokak eylemlerinde İstanbul’un 

duvarlarına ‘zulüm 1453’te 
başladı’ diye yazıldığını da 
unutmadık. Kimlerin duvarlara 
bunları yazdığını da milletçe 
de gayet iyi biliyoruz.” diye 
konuştu. 

İstanbul’un fethinden 
utanmanın sadece kendini 
Türk ve Müslüman olarak 
görenlerin değil bu topraklarda 
yaşayan hiçkimsenin hissiyatı 
olamayacağına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
fethin sorgulanışının bir adım 
gerisinin Söğüt, onun bir adım 
gerisinin Malazgirt ve İznik, 
onun bir adım gerisinin de Bedir 
olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanımız sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu milletin medeniyetine, 
tarihine, kültürüne, değerlerine, 
doğrudan saldırmaya cesareti 
olmayanlar sembollerimizi 
yıpratarak sinsice kendilerine 
yol bulmaya çalışıyor. Bugüne 
kadar aradıkları yolların hepsi 
de milletimizin irfanına çarpıp 
yerle yeksan oldu. Ayasofya 
tartışmasını, kültürel değer 
parantezine hapsetmeye 
çalışanlanların Osmanlı’nın 
Balkanlar ve Doğu Avrupa’da 
bıraktığı göz alıcı mirasın 
hoyratça yok edilişi karşısında 
ettikleri tek söz, duyulmamıştır. 
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Aynı şekilde bu kesimlerin 
Endülüs’ten Kırım’a kadar 
medeniyetimizin teşkil eden 
değerlerinin yıkılışı veya 
yağmalanışı hususunda da 
herhangi bir serzenişleri vaki 
değildir. Demek ki bunların 
maksadı, kültürel mirası 
savunmak değil. Kalplerini ve 
zihinlerini sarmış olan Türk 
ve İslam düşmanlığına kılıf 
bulmaktır. Gün, bu ulu mabedin 
yeniden özüne dönmesinin 
sevincini amasız, fakatsız, 
lakinsiz, hesapsız, kitapsız 
bir şekilde yaşama günüdür. 
Hiçkimse merak etmesin, 
Ayasofya’yı yeniden vakfiyesine 
uygun hale getirirken kültürel 
miras vasfını da ecdadın yaptığı 
gibi koruyacağız.”

“Avrupa’da ortalama 2 bin 
müslümana 1 ibadethane 
düşüyor” 

Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin hangi inançtan olursa 
olsun tüm vatandaşlarının 
ibadethane ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda dünyadaki 
tüm ülkelerden daha ileri bir 
seviyede olduğunu bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul’da ve Türkiye genelinde 
435 kilise bulunduğunu bunların 
bir kısmının devletin cebinden 
ihya edilerek restore edildiğini 
anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
en son Süryanilere ait 
Bakırköy’deki bir arsanın bizzat 
temelini kendisinin attığını 
anımsatarak, Balat’ta yine aynı 
şekilde “Demir Kilise” diye 
anılan Ortodoks Kilisesi’nin 
açılışını da Bulgaristan 
Başbakanı ve çeşitli dinlere 
mensup patrik ve papazlarla 
beraber yaptığını dile getirdi.

Farklı dinin mensuplarına 
veya mabetlerine karşı bir 
düşmanlık ve hasımlıklarının 
olmadığının altını çizen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tam aksine bizde saygı var. 
Avrupa ülkelerinde Müslüman 
nüfusa düşen ibadethane sayısı 
ile ülkemizdeki gayrimüslim 
nüfusa düşen ibadethane sayısı 
arasında 4-5 kat fark vardır. Biz 
de ortalama 460 gayrimüslime 
1 ibadethane hizmet verirken 
Avrupa’da ortalama 2 bin 
Müslüman’a 1 ibadethane 
düşmektedir. Avrupa’daki 
kilise ve sinagogların önemli 
bir kısmının da harap vaziyette 
olduğunu en iyi oralarda 
yaşayanlar bilir.” diye konuştu.

“Haçlı Ordusu, Ayasofya’yı 
vahşice yağmaladı”

Meseleye tarihi açıdan 
bakıldığında Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın İstanbul’u 
fethettiğinde hemen Ayasofya’yı 
imara başladığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna 
karşılık ondan yaklaşık 250 yıl 
önce İstanbul’u işgal eden Haçlı 
Ordusu’nun Ayasofya’yı vahşice 
yağmaladığını vurguladı.

Bu dönemde yağmalanan 
esenlerin Vatikan başta 
olmak üzere Avrupa’nın pek 
çok şehrinde hala gururla 
sergilendiğine değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Demek ki mesele, 
Ayasofya’nın kendisi değil bu 
mabedin ve içinde bulunduğu 
şehrin kimin egemenliğinde 
olduğudur. Coğrafyamızdaki bin 
yıllık varlığımızı, İstanbul’daki 
600 yıla yaklaşan hakimiyetimizi 
bırakmak niyetinde değiliz. 
Ayasofya konusu başta olmak 
üzere milletimizin varlığı, birliği, 
özgürlüğü ve haklarıyla ilgili 
konularda kararımızı kendimizi 
veririz. Ayasofya’yı yanlış bir 
kararla da olsa müzeye biz 
çevirmiştik, onu yeniden camiye 
de biz döndürüyoruz. Yerin 
altında yatan yüzlerce milyon 
ecdada ve üstünde yaşayan 83 
milyon vatandaşımıza karşı 
sorumluluğumuzun gereğini 
yerine getirmiş olmanın huzuru 
ve mutluluğu içindeyiz. 1934’te 
kimler müzeye çevirdi? Tabii 
ki bu millet. Şimdi de biz aslına 
rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz 
düzeltiyoruz. Olay, bu kadar 
basit.” 

“İstanbul’un fethi tüm dünya 
bakımından dönüm noktası 
olmuştur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal 
davasının her alanda ilelebet 
devam edeceğini vurgulayarak, 
şunları kaydetti:

“Kadim dönemlerden beri 
tüm dünyanın gözbebeği 
olan bu coğrafyada yaşamayı 
tercih etmişsek bunun için 
gereken mücadeleyi de vermeyi 
göze aldık demektir. Sultan 
Alparslan’dan beri bu mücadeleyi 
kesintisiz yürütüyoruz. 
İstanbul’un fethi sadece bizim 
için değil tüm dünya bakımından 
bir dönüm noktası olmuştur. 
Tarih kitaplarında Avrupa’nın 
Orta Çağ karanlığından çıkışının 
sembolü olarak, İstanbul’un 
fethi gösterilir. Osmanlı’nın Hint 
Okyanusu’ndan Avrupa’nın 
ortalarına kadar uzanan 

Gündem
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hükümranlık dönemi bizim 
için elbette büyük bir iftihar 
sebebidir. Bu dönemin en önemli 
özelliği, diğer inanç gruplarına 
ve kültürlere tarihte eşi benzeri 
görülmemiş bir müsamaha ile 
yaklaşılmış olmasıdır.” 

Asırlar süren yönetiminin 
ardından Osmanlı’nın tarih 
sahnesinden çekildiğinde geride 
inançlarını ve kültürlerini 
tüm canlılığıyla yaşatan 
topluluklara bıraktığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Buna karşılık aynı coğrafyada 
Osmanlı’nın ardından hem 
diğer inanç mensuplarına 
hem de birbirlerine karşı çok 
büyük kıyımlar yaşanmıştır. 
Sadece Birinci ve İkinci Dünya 
savaşlarında çoğu sivil 100 
milyonu aşkın insan hayatını 
kaybetmiştir.” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti 
olarak bize yönelik tarihi 
husumetleri ne derece sabırla 
karşılarsak karşılayalım sürekli 
çifte standarta maruz kalmaktan 
kurtulamadık.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“AB tam üyelik sürecimiz 
bunun en bariz örneklerinden 
biridir. Siyasi ve ekonomik 

olarak Türkiye’nin seviyesiyle 
mukayese dahi edilemeyecek 
ülkeler tam üyeliğe kabul 
edilirken, biz gerçekten komik 
bahanelerle hep dışarıda 
tutulduk. Şimdi salgın sonrası 
yaşanan normalleşme sürecinde 
yine benzer tavırlarla karşı 
karşıyayız. Sağlık hizmetlerinden 
şeffaflığa kadar hiçbir 
konuda ülkemizin yanına 
yaklaşamayacak devletleri 
akredite edip Türkiye’yi dışarıda 
bırakanların ilmi kurallarla değil, 
zihinlerindeki saplantılarla 
hareket ettikleri ortadadır.”

Türkiye’nin müdahil olduğu 
her konuda insan hakları, 
hukuk, adalet gibi kriterlerin 
yerini benzer yaklaşımların 
aldığına değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Suriye’de bunu görüyoruz. 
Libya’da bunu görüyoruz. 
Diğer pek çok yerde aynı 
gerçekle karşılaşıyoruz. 
Ülkemiz üzerinden Suriye’deki 
milyonlarca mazlum ve mağdura 
yardım ulaştırılmasıyla ilgili 
programlar sırf halkın Türkiye’ye 
muhabbetini kırmak için 
engellenmiştir. Libya’da BM 
tarafından muhatap kabul edilen 
meşru hükümet ‘sırf Türkiye 

destekliyor’ diye yıpratılmaya 
çalışılmaktadır. Ülkemizin pek 
çok yerdeki kalkınma ve yardım 
programları makul sebeplere 
dayanmayan engellemelere 
maruz kalabilmektedir. Halbuki 
biz ecdadımızdan tevarüs 
ettiğimiz şekilde yaptığımız her 
şeyi Allah rızası için yapıyor, 
sadece insana hizmet gayesiyle 
hareket ediyoruz.”

Tarihinde sömürge ve katliam 
lekesi bulunmayan bir ülke 
olarak aynı anlayışla çalışmayı 
sürdüreceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cezayir’e bakın, Ruanda’ya 
bakın. Oralarda binlerce, 
onbinlerce, yüzbinlerce insanı 
katleden Batılıların kimler 
olduğunu basın mensupları 
olarak sizler gayet iyi 
biliyorsunuz. Hele hele oralarda 
Fransa’yı görmemezlikten gelmek 
mümkün mü? İşte şimdi yine aynı 
şekilde Libya’da Tarhuna’ da aynı 
şekilde insan cesetlerinin nasıl 
oralara gömüldüğünü açık ve net 
görüyoruz. 

Ayak bastığımız her yerde 
yaşatmanın, inşa etmenin, 
ihyanın gayreti içinde 
olmakta kararlıyız. Biz sağlam 
durdukça hem milletimizin 
hem dostlarımızın hem de tüm 
insanlığın samimiyetimizi, 
ihlasımızı, hak ve hayır üzerine 
duruşumuzu eninde sonunda 
göreceğine inanıyorum. Bugüne 
kadar içeride ve dışarıda 
oluşturduğumuz muhabbet 
halesi bu gayretlerin boşa 
gitmediğinin ispatıdır. Kimi 
ülkelerin yönetimleri Türkiye 
düşmanlığı yapıyor olsa da 
halkların önündeki yerimizin 
farklı olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Milletimizin 18 
yıldır olduğu gibi bugün de 
girdiğimiz her mücadelede 
yanımızda olduğundan şüphe 
duymuyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan yerli 
otomobil TOGG’un üretileceği 
TOGG Platform Tasarım ve 
Üretim Merkezi’nin inşaat 
başlama töreninde konuştu.

Geçtiğimiz aralık ayında 
Türkiye’nin otomobillerinin 
tanıtıldığını, örnek modellerinin 
kamuoyuyla paylaşıldığını 

anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’nin 
otomobili sadece ülkemizde 
değil dünyanın bir çok yerinde 
ses getirdi. Bilhassa milletimiz 
on yıllardır hasretini çektiği 
bu projeye büyük bir ilgi ve 
teveccüh gösterdi. Ancak meyve 
veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl 
sonra bile olsa Türkiye’nin böyle 

bir hamleye girişmesi insanımız 
için nasıl umut olmuşsa 
içimizdeki bazı çevrelerin de 
adeta kabusu haline geldi. 
Ülkemizin büyümesinden, 
güçlenmesinden, öz güveninin 
artmasından rahatsızlık 
duyanlar hemen yoğun 
bir karalama kampanyası 
başlattılar.” ifadelerini kullandı.

Gündem

“Türkiye’nin Otomobili Dünyanın 
Bir Çok Yerinde Ses Getirdi”
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“Komik gerekçelerle projede 
açık aramaya çıktılar”

Hayatlarında ülke ve millet 
hayrına bir tek çivi dahi 
çakmamış olanların koro 
halinde iftira üretme yarışına 
koyulduklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 
milyonun sevincine ortak olmak 
yerine menüsünden, başlatma 
tuşuna kadar komik gerekçelerle 
projede açık arandığını kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“’Otomobilin ‘kaputu da farı 
da varmış’ manşetleriyle 
aslında kendi seviyelerini, 
kendi cahilliklerini, aşağılık 
komplekslerini ortaya 
koydular. Tüm çabalarına, 

tüm araştırmalarına rağmen 
hamdolsun projede hiçbir kusur 
bulamadılar.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün temeli atılan Türkiye’nin 
Otomobili Fabrikasının ise bu 
yatırım zincirinin altın halkası 
olduğunu dile getirerek, 
burada sadece yeni bir yatırıma 
başlamanın sevincini değil 
salgına rağmen devasa bir 
projeyi hayata geçirmenin haklı 
gururunun yaşandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
otomobil tanıtıldığında “Bunlar 
nerede üretilecek” diye soranlara, 
daha tasarım aşamasında bu 
güzel eseri öldürmeye çalışanlara 
hep birlikte en güzel cevabın 
verildiğini kaydetti.

“TOGG tarafından üretilecek 
tüm otomobillerin AR-GE’si ve 
tasarımı burada yapılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milli otomobillerin üretim 
öncesinden, üretim sonrasına 
kadarki tüm süreçlerini buradan 
idare edeceklerini aktararak, 
“Yani TOGG tarafından 
üretilecek tüm otomobillerin 
Ar-Ge’si ve tasarımı burada 
yapılacak, seri üretime yine 
burada geçilecek. Test ve müşteri 
deneyim parkıyla fabrikamız 
doğrudan vatandaşlarımıza 
hizmet verecek, çocuklar ve 
gençler yeni teknolojilerle 
burada tanışacak.” diye konuştu. 

Tüm bunları yaparken 
çevre hassasiyetini de en 
üst düzeyde tuttuklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Üretim ve fabrikanın 
inşasında kullanacağımız 
çevre dostu teknolojilerle bu 
alanda çıtayı daha da yükseğe 
taşıyoruz. Büyük, güçlü ve 
yenilikçi ülke vizyonumuzun 
sembollerinden biri olacak bu 
eserin genç kuşaklara da ilham 
aşılayacağına inanıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Millet aşıklarının projelerini 
sabote edenler, bizim 
çalışmalarımıza da mani olmaya 
çalıştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu iftira furyasının o zamanlar 
başını çekenler tıpkı bugün 
olduğu gibi yine CHP medyası 
olmuştur. O dönemin CHP 
zihniyetindeki gazetelerini açıp 
baktığımızda yerli otomobil 
fabrikası konusu boş lakırtıdır. 
Böyle diyorlar. ‘Daha vida, kablo 
üretemiyoruz, memleketimizde 
bir otomobil fabrikası kesinlikle 
kurulamaz.’ diyen CHP’li 
yazarları görürsünüz. ‘Milli 
kaynakların otomobil sanayine 
yönlendirilmesi kaynakların 
israfından başka bir mana 
ifade etmez.’ diyen CHP’li 
siyasetçileri görürsünüz. Bunlar 
gibi daha birçok yazı, makale 
ve manşet birer utanç vesikası 
olarak arşivlerimizde halen 
durmaktadır.” diye konuştu. 

“Avrupa’nın, doğuştan 
elektrikli ilk ve tek SUV modeli 
Türkiye’den yola çıkacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Otomobili’ni 
üretecek fabrikayı 18 ayda 
tamamlamayı ve aracı 2022 
yılının son çeyreğinde banttan 
indirmeyi planladıklarını 
belirterek, “Böylece Avrupa’nın, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV 
modeli Türkiye’den yola çıkacak. 
Üretime geçtikten 3 yıl sonra, 
binek otomobillerde ülkemizde 
en yüksek yerlilikle üretilen tek 
marka, Türkiye’nin Otomobili 
olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasında, kendi 
dönemlerinde Bayraktar 
İnsansız Hava Araçlarının hangi 
zorluklardan geçerek bugünlere 
geldiğine bizzat şahit olduklarını 
söyledi.

Hava araçlarının vatan 
savunması ve terörle 
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Gündem

mücadeledeki başarılarına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“İnsansız Hava Aracı ve Silahlı 
İnsansız Hava Araçlarımız 
halen CHP ve ortaklarının 
hedefi oluyor. İnsanımıza 
tepeden bakan, ona ‘makarnacı, 
kömürcü, göbeğini kaşıyan 
adam’ diyerek hakir gören faşist 
anlayışla çarpışarak bugünlere 
geldik. Son 18 yılda tabiri 
caizse, hem şeytan taşladık hem 
de tavaf yaptık. Sorunların, 
sıkıntıların, eksikliklerin 
hepsinin büyüklüğü karşısında 
geri adım atmadık, asla 
umutsuzluğa kapılmadık. Ne 
dedik 5 tane yiğit adam dedik. 
Sonunda bu oldu mu? Oldu. 
Şimdi biz bu 5 yiğit adamla 
yola çıktık. Öyle veya böyle 
bu işi bitireceğiz. Ölmek var, 
dönmek yok. Şunu da açık ve 
net söylüyorum. Herhangi bir 
aksilik şu bu oldu, elhamdülillah 
devletimizin hazinesi, maliyesi 

bu işi bitirmeye yeter. Bunu 
böyle bitiririz. CHP’nin takoz 
siyasetine rağmen, sonuçta 
ülkemizi sanayiden üretime, 
sağlıktan milli teknolojiye 
kadar her alanda hayalleriyle 
buluşturduk. Çünkü biz bu 
ülkeye bu millete güveniyoruz. 
Biz Türkiye’nin potansiyeline, 
tarihi şanlı destanlarla dolu Türk 
milletinin zorluklar karşısındaki 
mücadele azmine inanıyoruz. 
Biz, fırsat verildiğinde 
insanımızın neleri başaracağını 
yakinen biliyoruz. Her zaman 
söylüyorum. Bugün Bursa’dan 
yine söylüyorum. Biz ‘İman 
varsa imkan da vardır.’ şiarıyla 
hareket ediyoruz.”

“Aracımızı 2022 yılının son 
çeyreğinde banttan indirmeyi 
planlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin Türkiye’nin Otomobili 
Projesi’nde olduğu gibi samimi 
mücadelelerini gördüğünü 

ve desteklediğini dile getirdi. 
27 Aralık’ta kamuoyunun 
beğenisine sunulan araçların, 
milletten de çok yoğun 
takdir topladığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anketler, milletimizin bu 
projeyi destekleme oranının 
yüzde 95’in üzerinde olduğunu 
gösteriyor. Bu tablo, hem bizim 
hem de bu işe gönül veren 
ekibin motivasyonunu daha 
da artırıyor. Salgın döneminde 
bir yandan fabrika inşaatına 
başlamak için tüm süreçleri 
tamamlarken, diğer yandan 
da 78’i Türkiye’de yerleşik 
firmalardan oluşan tedarikçi 
seçimlerinin yüzde 93’ünü 
tamamladık. Çin’de dış tasarım, 
Avrupa Birliği ülkelerinde ise 
iç ve dış tasarımımızın tescil 
işlemleri bitti. Rusya, Güney 
Kore, Japonya ve Amerika’daki 
tasarım tescil süreçleri devam 
ediyor. Kullanıcı araştırmaları 
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ve mühendislik çalışmalarının 
tümü yine planlanan takvim 
çerçevesinde gerçekleşti. Bugün 
ise ‘Bismillah’ diyerek tesisimizin 
inşaatına inşallah birlikte 
başlıyoruz. Burası Bursa. Çok 
önemli bir yer. Sadece Yeşil Bursa 
değil, burası payitaht Bursa. 
Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı 
ve aracımızı 2022 yılının son 
çeyreğinde banttan indirmeyi 
planlıyoruz. Böylece Avrupa’nın, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV 
modeli Türkiye’den yola çıkacak. 
Üretime geçtikten 3 yıl sonra, 
binek otomobillerde ülkemizde 
en yüksek yerlilikle üretilen tek 
marka, Türkiye’nin Otomobili 
olacaktır.”

“Sahadan aldığımız bilgiler 
ekonomideki canlanmayı güçlü 
bir şekilde teyit ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sahadan birebir aldığımız 
bilgiler de ekonomideki 
canlanmayı güçlü bir şekilde 
teyit ediyor. Verilerimize göre, ilk 
6 ayda sanayi siciline yaklaşık 7 
bin işletme kaydoldu.” dedi. 

Verdikleri desteklerin 
sayesinde ekonominin çok 
hızlı bir toparlanma sürecine 
girdiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Mayıs ayında sanayi üretimi 
nisana göre yüzde 17,4 arttı. 
Mayıs ayında küresel ölçekte en 
hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden 
birisi olduk. Bu performansla 
Amerika, Çin, Almanya, Güney 
Kore ve Rusya gibi ülkeleri 
de geride bıraktık. Tabii biz 
sadece endekslere bakarak 
konuşmuyoruz. Sahadan 
birebir aldığımız bilgiler de 
ekonomideki canlanmayı 
güçlü bir şekilde teyit ediyor. 
Verilerimize göre, ilk 6 ayda 
sanayi siciline yaklaşık 7 bin 
işletme kaydoldu, yani üretime 
başladı. İstanbul, Bursa, Ankara, 
Konya ve İzmir başta olmak 

üzere yurdun dört bir yanında 
yeni işletmeler faaliyete geçti. 
Sadece haziran ayında ise 1421 
yeni sanayi işletmesi kuruldu. 
Bu sayı, geçen senenin aynı 
dönemine göre yüzde 91’lik bir 
artışa tekabül ediyor.” 

Yılın ilk yarısında sadece 
Organize Sanayi Bölgelerinde 
606 üretim tesisinin faaliyete 
geçtiğini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, gıdadan kimyaya, 
mobilyadan makine imalatına 
varıncaya dek farklı sektörlere 
odaklanan bu fabrikalar için özel 
sektörün 9 milyar liraya yakın 
yatırım yaptığını kaydetti. 

Haziran’da düzenledikleri 
859 yatırım teşvik belgesiyle 
teşvik tarihindeki aylık belge 
rekorunu kırdıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel 
sektörün 84 milyar liralık sabit 
yatırımı için teşvik belgesi verdik. 
Bu yatırımlar tamamlandığında 
129 binin üzerinde vatandaşımıza 
yeni iş imkanı doğacaktır.” dedi. 

“Toparlanma süreci  
Temmuz’da hızlandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toparlanma sürecinin temmuz 
ayında daha da hızlandığını 
gördüklerini ifade ederek, 
“Sanayideki elektrik tüketimi 

temmuzun ilk haftasında; mayıs 
ve haziranın aynı dönemini 
şimdiden geride bıraktı. 
Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, 
girişimi ve istihdamı çok farklı 
teşvik mekanizmalarıyla 
destekliyoruz.” diye konuştu. 

“Devlet-millet olarak sırt sırta 
verirsek, aşamayacağımız hiçbir 
zorluk yoktur”

Mensubu olmaktan iftihar 
ettiği bu milletin, mazisi 
mücadele ve zaferlerle dolu 
necip bir millet olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye; tarihiyle değerleriyle 
coğrafyasıyla beşeri sermayesiyle 
üretim kapasitesiyle büyük ve 
güçlü bir ülkedir. Biz çalışırsak, 
gayret gösterirsek, devlet-
millet olarak sırt sırta verirsek, 
Allah’ın izniyle aşamayacağımız 
hiçbir zorluk yoktur. Devrim 
Arabalarından tam 60 yıl sonra 
gerçeğe dönüştürdüğümüz 
başarı hikayesi, bunun en 
güzel örneğidir. ‘Devrim 
otomobilini’ müzeye mahkum 
edenler, ‘devrin otomobilinin’ 
yollarımızda kullanılmasına 
mani olmayacaklardır. Rabb’im 
yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.” ifadelerini kullandı. 
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Karaaslan: “Ayasofya’da Ruh İle 
Mekân Yeniden Bütünleşti”
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AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan 
Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nin İbadete Açılması 
dolayısıyla görüşlerini paylaştı.

Karaaslan, “Beş asra yakın 
süre, içinde ilahi kelamın 
yankılandığı Ayasofya Camii, 
24 Temmuz’da kılınan ilk Cuma 
namazıyla inananları yeniden 
ilahi huzurda buluşturdu. Müze 
statüsünden çıkan Ayasofya 
inşallah ebediyyen cami 
olarak tüm inananları bir araya 
getireceği gibi insanlığın kültür 
mirası olarak da her dinden 
ziyaretçinin gelip gezebileceği 
bir mekân olma özelliğini 
taşıyacak” dedi. 

Ayasofya’nın korunup 
geleceğe taşınması hususunda 
tarihi sorumlulukları 
olduğunun altını çizen 

Karaaslan, “Ayasofya’ya en 
çok katkı yapan isimlerin 
başında gelen Başmimar Mimar 
Sinan’ın mekân tasavvuru ve 
gelecek nesilleri de etkileyen 
estetik anlayışıyla güzelliğini 
daha da perçinleyen, 
ecdadımızın her dönemde 
yeniden ayağa kaldırmak 
için çaba gösterdiği bu ulu 
mabedi bizler de koruyup 
geleceğe taşıma gayretimizi 
sürdüreceğiz. İnsanlığın ortak 
mirası olan Ayasofya’nın 
aslına dönmesini ve yeniden 
dirilişini bizlere gösteren 
Rabb’imize sonsuz hamd 
ediyoruz. 86 yıllık hasretin 
ardından Ayasofya’da ruh ile 
mekân yeniden bütünleşti. 
Evrensel kültür hazinesi 
Ayasofya’nın yeniden, içinde 
Allah kelamının anıldığı bir 
mekân hüviyetine kavuştuğu 

bu anı coşkuyla idrak etmek 
bizlere nasip oldu. İstanbul’un 
Fethi’nin sembolü Ayasofya’nın 
Müze’den Camii’ye dönüşü 
vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet 
Han ve kahraman ordusunu, 
rahmetle ve duayla anıyorum. 
İstanbul’un Fethi’nden sonra 
olduğu gibi bugün yeniden 
Ayasofya’nın cami hâline 
dönüştürülmesi, tarihimizin 
şanlı sayfaları arasında 
yer alacaktır. Milletimizin 
gönlünden geçeni gerçeğe 
dönüştürme iradesi göstererek 
Ayasofya hasretini sona erdiren 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkürlerimi 
sunuyor, bu ilahi sedanın 
ebediyyen minarelerden 
yükselmesini niyaz ediyorum. 
Ülkemize, milletimize ve âlem-i 
İslam’a hayırlı olsun” dedi.
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Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Gaziemir İlçe 
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir 
araya geldi. Toplantıda konuşan 
Dağ, pandemi üzerinden 
sağlık yatırımlarının önemi ve 
Ayasofya’nın ibadete açılması 
konusuyla ilgili açıklamada 
bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, 18 yıllık iktidarları 
döneminde Türkiye’deki 973 
ilçenin tamamına ya hastane 
yapıldığını, ya da hastaneye 
mutlaka ilave inşa edildiğini 
aktaran Dağ, İzmir’de de bu 
alanda önemli hizmetlerin 
hayata geçirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile istikrarın geldiğini 
anlatan Dağ, şunları söyledi:

“Birileri bugünlerde 
erken seçimi ya da darbe 

söylentilerini gündeme 
getiriyor. Bunlar erken seçim 
diye bir gündemin olmadığını 
biliyor. Pandemi sürecinden 
sonra Türkiye Cumhuriyeti 
ciddi anlamda yol alacak. 
Ekonomik anlamda büyüme 
içerisinde olacak. Çin’de 
ve diğer ülkelerde yaşanan 
sıkıntılardan dolayı doğrudan 
yatırım yapan birçok firma 
ülkemizi tercih eder noktada. 
Ama muhalefet yine burada ne 
yazık ki yanlış bir propaganda 
izleyerek bu vatana yanlış 
yapıyor. 

Onun için bu tarzdaki 
tartışmaların ülkenin 
geleceğine, istikrarına, 
güvenine hiçbir faydası yoktur. 
Esas gündemimizi bundan 
sonra inşa edeceğiz.”

“Ayasofya konusunda 
milletimizin teveccühü yüksek”

Ayasofya’nın ibadete 
açılmasına ilişkin gündemin 
oluştuğu andan itibaren 
AK Parti AR-GE Başkanlığı 
olarak kamuoyu araştırmaları 
yaparak vatandaşların 
görüşüne başvurduklarını 
ifade eden Dağ “Ülkemizi 
ilgilendiren ve gündemde 
yer alan her konuda olduğu 
gibi, Ayasofya’nın ibadete 
açılması konusunda da defaten 
kamuoyu araştırmalarımızı 
gerçekleştirdik. Bu 
araştırmaların neticesinde 
ise her siyasi görüşten 
vatandaşlarımızın Ayasofya’nın 
cami hüviyetini tekrar 
kazanması yönünde büyük bir 
destek verdiğini gördük diyerek 
açıklamasını sonlandırdı.

AR-GE Başkanlığı

“Pandemi Sürecinden Sonra 
Türkiye Ciddi Anlamda Yol Alacak”
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AK Parti Genel Sekreteri 
ve Ankara Milletvekili Fatih 
Şahin, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Avukatlık Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Söz konusu Kanunun 
komisyondaki ve genel 
kuruldaki görüşmeleri sırasında 
muhalefetin tavrını eleştiren 
Şahin “Avukatlık mesleğini daha 
ileriye taşıyacak, olumlu katkılar 
sunacak eleştiri veya öneri 
getirmek yerine, maddelerin 
görüşmelerini engellemeye 
dönük girişimlerde bulundular” 
dedi.

Genel Sekreter Şahin getirilen 
düzenlemeyle Barolardaki 
tekçi, vesayetçi, köhnemiş ve 
antidemokratik statükoya son 
verileceğini, aşırılıkçılığa ve 
ayrılıkçılığa engel olunacağını 
ifade etti. 

Diğer Meslek Kuruluşları 
için de demokratik reformlar 
yapılacak 

Düzenlemenin çeşitli meslek 
kuruluşlarında gerçekleştirilecek 
bir dizi demokratik reformun da 
ilk adımı olduğunu vurgulayan 
Fatih Şahin “Tüm meslek 
kuruluşlarını yaşadığımız 
yüzyılın şartlarına uygun, 
daha demokratik ve katılımcı 
bir yapıya kavuşturmak için 
düzenlemeler yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

Daha çoğulcu, katılımcı, 
özgürlükçü; temsilde adaleti 
güçlendirmeyi, mesleğin onur 
ve saygınlığını pekiştirmeyi 
hedeflediklerinin altını çizen 
Şahin “Avukatlık mesleğindeki 
antidemokratik, ideolojik, 
yasakçı tekele son verecek, 
aşırılıkları dengeleyecek 
olan düzenlemeyle genç 
meslektaşlarımız için bir 
dizi avantajla birlikte kıyafet 
konusunda da ayrımcılığa son 
veren, demokratik ve özgürlükçü 
hükümler getirildi” dedi. 

Büyükşehir barolarının 
anadolu baroları üzerindeki 
tahakkümüne son verilecek

Baro seçimlerine de değinen 
Fatih Şahin “Baroların Türkiye 
Barolar Birliğinde daha eşitlikçi 

bir anlayışla temsilini öngören, 
büyükşehir barolarının 
Anadolu baroları üzerindeki 
tahakkümüne son verecek 
olan düzenlemeyle avukatlık 
mesleğinin onur ve saygınlığını 
daha da yukarılara çıkarmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Genel Sekreter Şahin 
açıklamasını şu sözlerle 
noktaladı: Statükonun yılmaz 
bekçileri CHP-HDP-İYİP 
ittifakının her türlü engelleme 
çabalarına ve dezenformasyon 
faaliyetlerine rağmen AK Parti 
Grubu ve Cumhur İttifakı olarak 
meslek örgütleri alanında 
devrim niteliğindeki bir dizi 
reformun bu ilk adımını 
kararlılıkla hayata geçirdik.

Genel Sekreterlik

“Barolardaki Tekçi, Vesayetçi, 
Köhnemiş ve Antidemokratik 
Statükoya Son Vereceğiz”
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AK Kadınlar Kirlenmiş ve  
Dar Zihniyete Karşı Suç 
Duyurusunda Bulundu

Kadın Kolları

AK Parti Kadın Kolları 
Başkanı Lütfiye Selva Çam, 
kamuoyunu bilgilendirmek 
adına basın açıklaması 
düzenledi. Gerçekleşen basın 
açıklamasında Lütfiye Selva 
Çam, Abdurrahman Dilipak’ın 
kadınlara yönelik hakaret 
içeren köşe yazısı nedeniyle 
yargıya başvuru yaptıklarını 
aktardı.

“Kadınlara yönelik 
ayrımcılık ırkçılıktan beterdir”

AK Parti Kadın Kolları 
Başkanı Lütfiye Selva Çam 
basın açıklamasında şunları 
aktardı: “AK Parti kurulduğu 
günden bugüne, her zaman 
çözüm odaklı siyasetten 
yana olmuş, milletimizin 
taleplerini, hassasiyetlerini 
önemsemiş ve siyasi bir akılla 

çözmeye çalışmıştır. Son 
dönemlerde, bazı çevrelerin, 
meseleleri kendi zemininde 
konuşuyormuş gibi yaparak, 
bir takım hesaplaşmalar 
peşinde koştuklarına şahit 
olmaktayız. Birileri sebep 
ve sonuç ilişkisini tamamen 
yanlış kurgulayarak adeta işi, 
psikolojik şiddet uygulamaya 
kadar götürmektedir” dedi.
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“Kadınlara yönelik ayrımcılık 
ırkçılıktan beterdir” diyen 
AK PARTİ Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan bu 
inanç ve gayretleri neticesinde 
dünyanın en büyük kadın 
örgütünü kurarak, yıldan yıla 
büyütmeyi başarabilen bir 
lider olduğunu vurgulayan 
Lütfiye Selva Çam, “AK 
PARTİ aile birliğini korumak 
ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele etmek amacıyla, 
bugüne kadar çok önemli 
düzenlemeleri hayata 
geçirmiştir. Eğitimde, sağlıkta, 
sosyal politikalar alanında, 
ekonomide, istihdamda, 
ayrımcılık ve şiddetle 
mücadelede, kadını, aileyi 
ve çocuğu koruyan pek çok 
yasal düzenlemelerle kadının 
statüsünü ve toplumdaki yerini 
dünya standartlarının üzerine 
çıkartmıştır” dedi.

Lütfiye Selva Çam şöyle 
devam etti: “Kadınlarımızın 
karar alma mekanizmaları olan, 
merkezi ve yerel Meclislerde 
tarihimizin en yüksek katılımı 
sağlanmıştır. Kamu Kurum ve 
Kuruluşları başta olmak üzere 
siyasette, bürokraside, yargıda, 
güvenlikte, akademide, eğitim 
kurumlarında kılık ve kıyafet 
ayrımcılıkları kaldırılmış, 
kadınlar arasındaki eşitlik 
sağlanmış, toplumsal barışın 
yeniden tesisinde ülkemiz hak 
ettiği seviyeye kavuşmuştur. 
Bütün bu hak ve özgürlükleri 
milletimize, liderimiz, 
partimiz ve hükümetlerimiz 
sağlamıştır. Bunlar öyle 
birilerinin 5- 10 bin twit 
atmasıyla ve algı yönetmesiyle 
kazanılacak başarılar değildir. 
Diğer taraftan ise aileyi 
yıkan, nesilleri kirleten tüm 
sapkınlıklara, ahlâksızlıklara 
karşı her türlü mücadeleyi 
vermiştir, vermeye de devam 

edecektir. Diklenmeden dik 
durarak, erkekleşmeden kadın 
olarak, siyaset yapmaya özen 
göstermiştir” diye konuştu.

AK KADIN hareketi asla bir 
Feminist Hareket Değildir!

AK KADIN’lar hiçbir zaman 
Papatya da olmamıştır!

AK KADIN’lar hiç kimse 
tarafından AK PARTİ’li / AKP’li 
gibi ayrıştırılamaz!

AK KADIN’lar dürüst, ahlaklı 
ve vatansever kadınlardan 
oluşmaktadır!

Hiç kimse mensubu 
olduğumuz ailelerimizi, 
Partimizi ve camiamızı hakaret 
ve çirkin yatıştırmalar ile 
rencide edemez ve incitemez 
diyen Çam, “Ayrıca din, iman, 
inanç, namus ve ahlak gibi 
değerlerimiz hiç kimsenin 
tekelinde değildir dedi. 
Partimizin içinde bir fitne 
ve bölünme vesilesi olacağı 
beklentisi ile, sözde bizimle 
birlikte siyasi hareketin 
içindeymiş gibi görünen, 
ama aslında kirlenmiş ve dar 
zihniyetli gazeteci ve sosyal 
medya fenomenleri karşısında 
asla susmadık, susmayacağız 
! Bugün bizlerin bu toplantıyı 
tertip etmemize neden olan 
Kadınlarımıza yönelik ağır 
hakaretlerle dolu içerik, artık 
teşkilatlarımızda bardağı 
taşıran son damla olmuştur” 
dedi.

Lütfiye Selva Çam “Umarız 
ki; Genel Merkezimizden, 81 
İlimiz ve 922 İlçemizden 5 
milyona ulaşmış kadın üyemiz 
adına yapılan bu çağrılar 
vesilesi ile bundan sonra 
kalemini siyasal tehdit aracına 
kimse dönüştürmez. AK PARTİ 
Genel Merkezimiz, Partimizin 
kadınlarına yönelik hakaret, 
çirkin yakıştırma ve yazıları ile 
yapmış olduğu saldırılardan 
dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe 
yazarı, Abdurrahman Dilipak 

aleyhine Yargıya başvurmuş, 
hukuki takip için dava açılmış 
bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, eş zamanlı olarak 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığımız ve 81 İldeki 
Başkanlıklarımızla birlikte 
sözkonusu gazeteci hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
suç duyurusunda bulunmuştur. 
Partimizin tüm kadınlarına 
yönelik yaptığı çirkin 
yakıştırmalar, ağır hakaret 
ve saldırgan ifadeleriyle suç 
işlemiştir. Bugüne kadar en 
başta liderimize, ailesine ve 
partimizin mensuplarına 
yapılan her türlü saldırıya karşı 
aynı duyarlılığı göstererek, 
gerekli hukuki girişimlerde 
bulunduk. Dün olduğu gibi, 
bugün de yargısal süreçlerin 
takipçisi olacağız” diye 
konuştu.
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Kadın Kolları

Video Konferansla  
Çalıştaylar Gerçekleştirildi

Salgın sonrası AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığı Merkez Yürütme 
Kurulu, 81 ildeki birim 
başkanlarıyla çalıştaylar 
gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları İnsan Hakları 
Başkanlığı, 81 il 7 bölge 
şeklinde 81 il İnsan Hakları 
Başkanlarının katılımı ile 

“Küresel salgın sonrası 
yeni dünya düzeninde 
insan hakları, sorunlar, 
çözüm ve önerileri’’ başlıklı 
çalıştay tamamlanmıştır. 
Çalıştay dizisinin amacı; 
küresel salgın sonrası yeni 
dünya düzeni ekseninde, 
Türkiye’de insan hakları 
bağlamında genel ve/veya 
bölgesel anlamda ekonomik, 

sosyo-psikolojik, hukuksal, 
kültürel, geleneksel 
alışkanlıklar ve yaşam tarzı 
gibi konularda yaşanan/
yaşanması muhtemel 
sorunlar, hak ihlalleri ile 
bunlara dönük çözüm 
önerilerinin raporlanarak 
tesbiti ve çözüm önerilerinin 
üretilmesi olmuştur.

81 İl Sivil Toplum ve Halkla 
78 ___ Türkiye Bülteni ___ Ağustos



İlişkiler Birim Başkanlarına; 
9 soru ile salgın öncesinde 
ve salgın dönemindeki 
birim çalışmaları, illerinde 
STK’ların çalışmaları 
ve salgın sonrası 
yapmayı planladıkları 
çalışmaları içeren anket 
gerçekleştirilmiştir. 
Sonrasında 81 il Sivil 
Toplum ve Halkla İlişkiler 
Birim Başkanları ile anket 
soruları üzerine, her bir 
başkandan kanaatleri 
alınarak, video konferans 
çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

81 İl Teşkilat 
Başkanlarından konu 
içerikleri ile ilgili bilgiler 
derlenmiş olup, kongreler 
ve saha çalışmaları üzerine 
hazırlanan sorularla çalıştay 
gerçekleştirilmiştir.

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Siyasi ve 
Hukuki İşler Başkanlığı 
olarak, küresel salgın 
sonrası, oy oranını 
artırmak, kadınlara 
yönelik yeni politikalar 
geliştirmek, aile içi şiddet 
ve kadın cinayetlerinin 
önlenmesi konusunda neler 
yapılabileceğine dair Siyasi 
ve Hukuki İşler Başkanları 
ile her bölgede olmak 
üzere online çalıştaylar 
yapılmıştır.

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanlığı 
olarak 81 ilde çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştayda 8 soru sorulmuş 
olup, dönüşleri ile rapor 
hazırlanmıştır.
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VATAN SIZE  
ILELEBET MINNETTAR

15 TEMMUZ ŞEHITLERIMIZI  
RAHMETLE ANIYORUZ


