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Türkiye’nin uzun yıllardan beri mücadele ettiği ana sorunlardan 
biri olan cari açık, enerji alanındaki dışa bağımlılığımızın zorunlu 
kıldığı yüksek miktarda enerji ithalatının yol açtığı ağır bir hu-
sustur. Bu sorun, milletimizin alın terinden teşekkül eden devlet 
bütçesinin daha farklı alanlarda kullanılmasına engel olmuş, 
büyük kapsamlı, vatandaşlarımızın hayat standartlarını iyileştire-
cek, gelecek odaklı projelerin hayata geçirilmesini ya engellemiş 
ya da geciktirmiştir. İktidarlarımız boyunca açılan her fabrikanın, 
üretim tesisinin, hayata geçirilen her altyapı projesinin arkasında 
cari açığı azaltma ve milletimize daha etkili şekilde hizmet ulaştır-
ma gayesi yatmaktadır.

Bu uğurda yapılan çalışmaların belki de en önemlisi, Türkiye’nin 
bir deniz ülkesi olduğunun bilincinde olunarak, deniz kaynaklarını 
daha verimli şekilde kullanabilme hedefiyle ciddi bedeller ödene-
rek satın alınan sondaj gemileri olmuştur. Dünyada çok az ülkenin 
sahip olduğu sondaj gemilerini envanterine dahil etmek suretiyle 
ülkemiz enerji arama çalışmalarında önemli bir irade örneği ortaya 
koymuştur. En son Karadeniz açıklarına sondaj çalışmaları yap-
mak üzere uğurladığımız Fatih gemimiz, mühendislerimizin, çalı-
şanlarımızın yoğun emekleri sonucu Karadeniz açıklarında yüksek 
miktarda (320 milyar metreküp) bir doğalgaz keşfi yapmıştır. Bu 
keşif Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfi olmakla 
birlikte, mezkur cari açık sorununun tarih olması için de bugüne 
kadar atılmış en büyük adım olma özelliğini taşımaktadır. 

Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, bu büyük keşifle Türkiye artık 
enerji alanında bir üst lige çıkmış, ithalata bağlı olmaktan, kendi 
ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye yükselmiştir. Bütün mesnetsiz 
eleştirilere, maddi yüke rağmen sarsılmaz bir irade gösterip sondaj 
çalışmalarına arka çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız 
Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’e, sondaj süresince büyük bir 
özveriyle çalışan mühendislerimize, personellerimize milletimizin 
geleceği için hayati bir katkı sağlayacak olan bu büyük adım için 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Geçtiğimiz ay partimizin 19. Kuruluş yıl dönümünü Mamak’taki 
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde salgın için 
gereken önlemlere titizlikle riayet ederek coşkuyla kutladık. Bu 
vesileyle Türkiye’yi 19 yıldır baştan başa değiştiren, dönüştüren 
büyük bir kalkınma hikâyesi yazan partimizin bu başarısında eme-
ği olan fedakâr teşkilatımıza muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kal-
dığımız yerden, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, inanmış 
kadroların azmiyle ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Geçtiğimiz ay 
partimizin 19. Kuruluş yıl 
dönümünü Mamak’taki 
75. Yıl Cumhuriyet 
Anfi Tiyatro ve Kültür 
Merkezi’nde salgın 
için gereken önlemlere 
titizlikle riayet ederek 
coşkuyla kutladık.”
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Türkiye’de Aktüalite

Türkiye, Avrupa Otomotiv Pazarında 
6. Sıraya Yükseldi
Avrupa otomotiv pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre,  
%38,9 azaldı.

Türkiye’nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak, 15 milyar 12 milyon 
dolar, ithalatı yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de temmuz ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault oldu. En çok satılan 
hafif ticari araç markası da Ford olarak kayıtlara geçti.

Dış Ticaret İstatistikleri

Otomobil Pazarının Lideri Renault Oldu
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Formula 1, 9 Yıl Sonra 
İstanbul’a Dönüyor

İnternet Kullanıcısı Arttı

Türkiye’nin en büyük arşiv kütüphanesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane, 
koleksiyonlarında barındırdığı milyonlarca eserle 72 yıldır Türkiye’nin “kültürel hafızası” olarak 
hizmet veriyor.

Türkiye’nin Kültürel Hafızası  
“Milli Kütüphane” 72 Yaşında

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 
1, 9 yıl sonra İstanbul’da tekrar düzenlenecek. 
Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, 13-15 Kasım’da 
Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte 
düzenlenecek. Böylece İstanbul, tarihte 8. kez 
Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. İstanbul 
Park’taki yarışlarda Raikkonen, Massa (3), Button, 
Hamilton ve Vettel galibiyete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) gerçekleştirilen 
“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması-2020”nin sonuçları açıklandı. Türkiye’de 
bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin 
internet kullanım oranı yüzde 79 oldu. İnternetten 
alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 40,2, 
kadınlarda yüzde 32,7 olarak kaydedildi.
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Beyrut Limanı’ndaki Patlama

OPEC’in Ham Petrol Üretimi Temmuzda Arttı

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada 30 kişinin öldüğü, 2 bin 500 kişinin de 
yaralandığı bildirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuzda bir önceki aya 
göre 980 bin varil artarak 23 milyon 170 bin varile yükseldi.

Dünya’da Aktüalite
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Fransa’da Pedallar Koronavirüsün 
Gölgesinde Dönecek

İstikrarlı Japon 
Siyasetçi Abe 
Uzun Dönemiyle 
Hatırlanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen Fransa Turu’nun 
107’ncisi, ülkenin vaka sayılarındaki artışın sebep olduğu endişelere rağmen 29 Ağustos-20 Eylül 
tarihlerinde düzenlenecek.

Japonya’da sağlık sorunlarını 
gerekçe göstererek başbakanlık 
görevinden ayrılan Abe Şinzo, 
2012’de teslim aldığı görevi 7 yıl 
8 ay sürdürerek en uzun süre 
başbakanlık koltuğunda oturan 
isim oldu.
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Ankara’da 
Mamak’ta bulunan 75. Yıl 
Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve 
Kültür Merkezi’nde partimizin 
19. Kuruluş Yıl Dönümü prog-
ramında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “AK Parti, milletimizin 

özlemlerinden ve taleple-
rinden doğmuştur. AK Parti, 
sadece milletimize yaslanan 
bir partidir.” dedi.

Kuruluşundan bugüne AK 
Parti kademelerinde görev 
alan, partiye gönül veren ve 
AK Parti davasını savunan-
lara şahsı, ailesi ve milleti 
adına şükranlarını sunan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen 19 yıl içinde birlikte 
yol yürüdüğü kardeşlerinden 
ebediyete irtihal edenlere de 
Allah’tan rahmet diledi.

“Türkiye’de ve dünyanın her 
bir yanında AK Parti’nin başa-
rısı için 19 yıldır samimiyetle 
dua eden herkesten Allah razı 
olsun.” diyen Cumhurbaşkanı 

“AK Parti, Milletimizin 
Özlemlerinden ve Taleplerinden 
Doğmuştur”

Gündem
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Erdoğan, partinin Allah’ın rıza-
sını, milletin desteğini, ümme-
tin duasını, insanlığın sevgisini 
hedefleyerek kurulduğunu ve 
bugüne kadar da aynı anlayışla 
geldiğini söyledi.

“Sorumluluğumuz doğrudan 
millete karşı”

Partinin kurucusunun biza-
tihi milletin kendisi olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Şahsım başta olmak 
üzere partimizin tüm kademe-
lerinde görev üstlenen herkes 
sorumluluğunun doğrudan 
millete karşı olduğunu bilir ve 
ona göre davranır. Tarih bo-
yunca olduğu gibi bu dönemde 
de kerameti kendinde görenler, 
millete hizmet yolunda ayrılıp 
şahsi emellerinin peşine dü-
şenler elbette oldu ama hepsi 
de çok kısa bir sürede bu ger-
çekle yüzleşip siyaset tarihinin 
tozlu raflarındaki yerlerini 
almak zorunda kaldı.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Parti’nin, kuruluşundan bugü-
ne yaptıklarıyla ve duruşuyla 
Türk milletinin hayallerini 
gerçekleştiren, koskoca bir üm-
metin umutlarını canlandıran, 
insanlığın önünde yeni kapılar 
açan bir parti kimliğine sahip 
olduğunu aktardı.

Bugün AK Parti’nin Türki-
ye’nin son 18 yılının mimari 
olmanın yanında, 2023 hedef-
leri, 2053 ve 2071 vizyonları 
ile de ülkenin istikbaline talip 
olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin ve milletimi-
zin geleceği konusunda AK 
Parti’den başka bir vizyon, 
bir hedef, bir proje, program 
sahibi siyasi teşekkül bulun-
muyor. Ana muhalefetin ve 
aynı cephenin diğer partileri-
nin tek siyasetleri AK Parti’ye 

saldırmak, tek vaatleri Recep 
Tayyip Erdoğan’ı indirmek. 
Milletimiz bu kısır zihniyete 19 
yıldır yaptığı gibi bundan sonra 
da itibar etmeyecektir.” ifadesi-
ni kullandı.

İnsanlık tarihine büyük yü-
rüyüşlerin yön verdiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Hazreti İbrahim’in Har-
ran’dan Filistin’e yürüyüşü 
böyle bir yürüyüştür. Hazreti 
Musa’nın Mısır’dan Kızıldeniz 
kıyılarına yürüyüşü böyle bir 
yürüyüştür. Hazreti Peygambe-
rin Mekke’den Medine yürü-
yüşü tarihin akışını değiştiren 
böyle bir yürüyüştür. Horasan 
erenlerinin Anadolu’ya, Bal-
kanlar’a, Avrupa içlerine yürü-
yüşü sevgi ve hoşgörü iklimi-
nin bu beldelerde yayılmasını 
sağlamıştır. Yaşadığımız coğ-
rafyayı medeniyet güneşimizin 
sarması da büyük yürüyüşler 
sayesindedir. Sultan Alpars-
lan’ın Malazgirt Ovası’na, Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul 
surlarını, Yavuz Sultan Selim’in 

Sina Çölü’ne yürüyüşleri bü-
yük değişimlerin sembolleri 
olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tarih boyunca insanlığa yeni 
istikametler kazandıran Türk 
milletinin 14 Ağustos 2001 
tarihinde Adalet ve Kalkınma 
Partisini kurarak yeni bir hamle 
başlattığını anımsattı.

“Selçuklu’nun kalbi, Osman-
lı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in 
aklı”

AK Parti’nin, ilk insan Hazreti 
Adem ile başlayan büyük me-
deniyet davasının bugün tem-
silcisi olmaya talip bulunduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu değerlendirmeleri 
yaptı:

“Bu davaya gönül verenler 
kendileriyle yeryüzündeki 
tüm mazlumların hukuku-
nu korumanın mücadelesini 
vermişlerdir. Bu kutlu yürüyü-
şün 1000 yıldır coğrafyamızda 
sancaktarlığını yapan ecdadı-
mız, 3 kıta ve 7 iklimde barışın, 
kardeşliğin ve adaletin tesisi 
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Gündem

için asırlardır ter dökmüştür. 
Bizim hareketimiz, davamız 
kendisine her şeyden önce 
Allah kelamını ve onun alem-
lere rahmet olarak gönderilen 
Nebisini edinmiştir.

Bizim hareketimiz Ahmet 
Yesevi’den Mevlana’ya, Hacı 
Bektaş-ı Veli’den Yunus 
Emre’ye, Fuzuli’den Ahmedi 
Hani’ye, Mehmet Akif’ten 
nice gönül sultanlarına kadar 
medeniyetimizin tüm tatlı pı-
narlarından kana kana içmiş, 
o bereketli pınarlardan bes-
lenmiştir. Bu hareket, bu dava 
Selçuklu’nun kalbi, Osman-
lı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in 
aklıdır. Milletimiz yürüyüşü-
müze işte böyle bir istikamet 
belirlemiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” sloganıyla çıktık-
ları siyaset yolculuğunu 10,5 
milyonu aşan üye ile el ele, 
gönül gönüle sürdürdüklerini 
ifade etti.

“Bizler dua ile çıktık yola”
“19 yıl önce ne söylüyorsak 

bugün de aynısını söylüyoruz. 
AK Parti milletimizin özlemle-
rinden ve taleplerinden doğ-
muştur.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti:

“AK Parti sadece milletimi-
ze yaslanan bir partidir. AK 
Parti’nin mayasını milletimiz 
yoğurmuştur. AK Parti’nin 
hamurunu milletimiz yoğur-
muştur. AK Parti’nin kumaşını 
millet dokumuştur. Bu yüzden 
bütün çabalarımızın semeresi, 

bütün başarılarımızın bereketi 
ülkemize ve milletimize aittir. 
Bizler dua ile çıktık yola ve 
aynı şekilde devam ediyoruz. 
Bizim için asıl olan bu kutlu 
yolda milletimizle el ele yürü-
mek. Yunus’un dediği gibi (Yol 
odur ki doğru vara, göz odur 
ki Hakk’ı göre, er odur alçak-
ta dura, yüceden bakan göz 
değil).”

AK Parti’nin milletin par-
tisi olduğunun nişanesinin, 
2002 Kasım’ından beri girdiği 
her seçimden birinci olarak 
çıkmayı başarabilmesi oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bizi, milletimize 
mahcup etmediği için Rabbi-
mize hamd ediyoruz.” ifadesi-
ni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
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Parti’nin yolunu, uzun yıllar 
boyunca siyasi ve ekonomik 
buhranların acı tecrübelerini 
yaşayan milletin çizdiğini, 
adını milletin koyduğunu dile 
getirerek şöyle devam etti:

“(Hafıza-i beşer nisyan ile 
malüldür.) derler. Türkiye’nin 
14 Ağustos 2001 tarihinden 
bugüne kadar neler yaşadığını 
asla unutmamalıyız. Özellik-
le 3 Kasım 2002 seçimlerinin 
ardından AK Parti’yi, hükümet 
eden ama iktidar olamamış bir 
parti haline dönüştürmek için 
oynanan oyunları hep aklımız-
da tutmalıyız. Kendilerini mil-
letin üstünde gören ve ülkenin 
de sahibi sanan bir avuç azgın 
azınlığın nasıl bürokrasiden 
medyaya ve iş dünyasına ka-
dar çöreklendiğini, her köşe-
den bize tuzaklar kurduklarını 
dün gibi hatırlıyoruz. Yüksek 
Askeri Şura toplantılarından 
dönemin cumhurbaşkanının 
davetlerine kadar her yerden 
nasıl sürekli krizlere muhatap 
bırakıldığımızı biz biliyoruz. 
Provokatif cinayetlerle nasıl 
köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı-
ğımız hala gözlerimizin önün-
dedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2007 cumhurbaşkanlığı seçimi 
sürecinde iyice ayyuka çıkan 
hukuksuz, ahlaksız, pervasız 
girişimlerin hiçbirine eyvallah 
etmediklerini belirterek, “Bu-
nun bedelini de kapatma dava-
sıyla ödedik. Biz, demokratik 
teamüllere ne kadar sarılırsak 
sarılalım karşımızdaki faşist 
kafa yine durmadı. Milletimiz 
‘411 el kaosa kalktı’ manşetin-
deki kendi iradesini hiçe sayan 
alçak zihniyeti hiçbir zaman 
unutmayacaktır.” diye konuş-
tu.

“Zamanı gelecek ortaya  
koyacağız”

Davos’taki “One minute” 

hadisesinin, AK Parti’nin 
mazlumlar ve mağdurlar için 
verdiği mücadelenin uluslara-
rası alanda en yüksek perde-
den seslendirilişinin sembolü 
olduğuna işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle dedi:

“O zaman bizlerle beraber 
orada olanlar o salonu terk 
ederken neler söylediklerini 
de iyi biliyoruz. Şimdi parti 
kurdular. Ne diyorlardı biliyor 
musunuz? ‘İşte şimdi yandık.’ 
Niye? ‘One minute’ dedik ya... 
Kime karşı dedik? O da belli, 
İsrail’in atıklarına karşı. Za-
manı gelecek bazı şeyleri çok 
açık, net de ortaya koyacağız. 
Şahitleri ile beraber koyacağız 
ve bu milletin derdiyle dert-
lenenlerin kimler olduğunu 
milletim bilecek ama zamanı 
var. Başlattığımız her demok-
rasi atağını kesmeye kalkanla-
ra rağmen gönülleri bir gergef 
gibi işleyerek yolumuza devam 
ettik. Sabrettik, azmettik, 
çalıştık, yol bulduk, yol açtık, 
hep ileriye doğru gittik ve 
hamdolsun emeğimizin karşı-
lığını birer birer aldık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buna rağmen önlerine kurulan 
tuzakların, maruz kaldıkları 
saldırıların bitmediğini vur-
gulayarak, “Dört bir yandan 

ellerine geçirdikleri her malze-
meyle yüklendiler. Suriye’deki 
iç karışıklıklarla birlikte ülke-
miz üzerinde oynanan oyunlar 
yeni bir boyuta taşındı. Artık 
içerde ve dışarda çok daha 
sert, çok daha sinsi, yer yer de 
kanlı bir mücadele sürecinin 
içine giriyorduk.” diye konuş-
tu.

“Tüm terör örgütlerini üzeri-
mize saldılar”

Birilerinin Gezi olaylarıyla 
sokakları işgale, 17/25 Aralık 
emniyet-yargı darbesiyle milli 
iradeyi gasbetmeye, çukur 
eylemleriyle mahalleleri 
bölmeye çalıştıklarını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları ifade etti:

“PKK’sından DEAŞ’ına kadar 
tüm terör örgütlerini en azgın 
şekilde üzerimize saldılar. 
Bunlar da yetmeyince 15 
Temmuz’da darbe girişimi-
ne kalkıştılar. Kuzey Irak’ta, 
Suriye’de, Libya’da, Doğu 
Akdeniz’de yürüttüğümüz 
harekatlarla, bu saldırılara 
karşı cevabımızı anladıkları 
dilden verdik. Bugün de verdik 
ve kendilerine ‘Bak bizim Oruç 
Reis’imize sakın saldırmayın, 
eğer Oruç Reis’imize saldıra-
cak olursanız bunun bedelini 
ağır ödersiniz.’ dedik ve bugün 
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ilk cevabı aldılar. Her saldırı-
nın görünmeyen hançeri olan 
ekonomiyi, kur, faiz, enflas-
yon üçgeninde daha güçlü bir 
şekilde devreye soktular. Bu 
konuda da gereken tedbirleri 
alarak ekonomimizi güçlendir-
dik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni tip koronavirüs salgını 
döneminde yaşananların, 

Türkiye’nin eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan tarıma kadar her 
alanda sahip olduğu altyapı-
nın önemini tüm açıklığıyla 
ortaya koyduğunu söyledi. 

“AK Parti, eserlerle konuşan 
bir parti”

AK Parti’nin bugüne kadar 
hep rakamlarla, hizmetlerle, 
birbiri ardına açtığı eserlerle 

konuşan bir parti olduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye için sadece 
hayal kurmakla kalmadıkla-
rını, hayalleri tek tek gerçeğe 
dönüştürdüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yükseköğretim dahil 8,7 mil-
yar lirayla devraldıkları eğitim 
bütçesini 131 milyar liraya çı-
kardıklarını, iktidarları döne-
minde toplam 324 bin derslik, 
okullara 34 bin laboratuvar, 15 
bin kütüphane, 2 bin 718 diji-
tal kütüphane inşa ettiklerini 
bildirdi.

672 bin 608 öğretmen ata-
ması yaptıklarına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sağlıkta hastane, tedavi 
kurumu ve birinci basamak 
sağlık kuruluşundan oluşan 
yaklaşık 8 bin 500 sağlık tesi-
sini Türkiye’ye kazandırdıkla-
rını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hastane yatak kapasitesini 
164 binden 246 bine, nitelikli 
yatak kapasitesini 19 binden 
148 binin üzerine çıkardıkları-
na işaret ederek, inşa ettikleri 
şehir hastaneleriyle sağlıktaki 
başarı çıtasını daha da yukarı 
taşıdıklarını söyledi.

“Konya Şehir Hastanesi’nin 
resmi açılışını yapacağız”

Konya’da yapılan şehir has-
tanesinin resmi açılışını gele-
cek günlerde gerçekleştirecek-
lerini bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Konya ile toplamda 
20 bin 563 yatak kapasiteli 15 
adet şehir hastanemizi mille-
timizin istifadesine sunduk.” 
dedi.

Gençlik ve sporda 9 olan 
gençlik merkezi sayısını 
336’ya, 1575 olan spor tesisi 
sayısını 3 bin 720’ye, 278 bin 
olan lisanlı sporcu sayısını 10 
milyon 150 bine ulaştırdıkları-
nı dile getiren Cumhurbaşkanı 

Gündem
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Erdoğan, üniversite öğrencile-
rinin ödediği harcı kaldırdıkla-
rını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
göreve geldiklerinde lisans öğ-
rencilerine 45 lira burs verildi-
ğini belirterek, bu rakamı 550 
liraya yükselttiklerini, yüksek 
lisansta bursu 1100 liraya, 
doktorada 1650 liraya çıkardık-
larını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
göreve geldiklerinde 76 olan 
üniversite sayısını 131 daha 
artırarak toplamda 207’ye 
yükselttiklerini belirtti. Aynı 
dönemde üniversite öğrenci 
sayısının 1,6 milyondan bugün 
8 milyona ulaştığını, çağın ih-
tiyaçlarına göre üniversiteleri 
tek tip olmaktan çıkardıklarına 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yükseköğretim 

sistemimizde çeşitlilik esaslı 
bir yapılandırmaya giderek 
araştırma üniversiteleri, bölge-
sel kalkınma odaklı üniver-
siteler, tematik üniversiteler 
ve mesleki uygulama ağırlıklı 
üniversiteler kurduk, kuruyo-
ruz. Robotik, nanoteknoloji, 
eğitimde dijitalleşme, yapay 
zeka ve siber güvenlik gibi 
birçok önemli alanda geleceğin 
bilim dünyasını şekillendire-
cek binlerce doktoralı bilim in-
sanı yetiştiriyoruz ve inşallah 
yetiştirmeye devam edeceğiz.”

“Mühür kimdeyse sultan 
odur”

Cumhuriyet tarihinin en 
büyük kalkınma hamlelerini 
ve demokratikleşme adımla-
rını hayata geçirdikleri 18 yılı 
ekonomi açısından iki döneme 
ayırmak gerektiğine dikkati 

çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasına şu sözlerle 
devam etti:

“Birinci dönem 2002-2003 
arasını kapsayan potansiye-
limizi keşfetme dönemidir. 
Gerçekten de 2002 Türkiye 
ekonomisi açısından bir dö-
nüm noktası oldu. 2002-2013 
arasında yakaladığımız ekono-
mik istikrarla çok önemli ka-
zanımlar elde ettik. Sanayiden 
tarıma, inşaattan turizme güç-
lü bir büyüme performansına 
kavuştuk. Bu dönemde Tür-
kiye gerçek gücünün ve im-
kanlarının farkına vardı. Milli 
gelirimizi 236 milyar dolardan 
2013 yılında 950 milyar dola-
ra kadar çıkardık. Kişi başına 
düşen milli gelirimizi 3 bin 
500 dolardan 12 bin 500 dolara 
kadar yükselttik. Böylece üst 
orta gelir grubuna taşıdığımız 
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ülkemizin yüksek gelir grubu-
na girmesine ramak kalmıştı. 
İhracatımız 36 milyar dolardan 
10 yıl sonra 152 milyar dolara 
ulaştı. Hatırlayın paramız da 
6 sıfır vardı işte 6 sıfırı da o 
zaman ne yaptık o dönemde 
sildik attık. Şimdi birileri tabii 
ona talip oluyor, ülkenin Baş-
bakanı herhalde onlardı. ‘Biz o 
işe bakıyorduk’ filan diyenler 

var. Yani karar merci kim? 
Onu tabii konuşan söyleyen 
yok, orada mühür kimdeyse 
sultan odur. Bu adımlar böyle 
atıldı. Faiz oranlarının yüzde 
63 olduğu dönemden ‘Bu faiz 
inecek’ dediğimizde direnen-
ler, bizim ‘İnecek’ dememiz 
karşısında daha fazla direne-
mediler ve indirdik, indirdik, 
indirdik ve faizi yüzde 4,6’ya 

kadar çektik.”
Davos’ta 2009 yılındaki 

Dünya Ekonomik Forumu’nda 
dönemim IMF Başkanı Stra-
uss-Kahn ile yaptığı görüşmeyi 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, görüşmede yaşanan-
ları şöyle anlattı:

“Ona, ‘Sen IMF’nin başısın, 
Türkiye’nin başı da benim’ 
dedim. Dolayısıyla Türkiye’nin 
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borcu konusunda her türlü 
takipleri yapabilirsin, eleman-
ların gelir gider ayrı ama siyasi 
noktada emir veremezsin. 
O bize ait. Taksitleri alıyor 
musun, alıyorsun. Dolayısıyla 
siyasi yön verme asla müm-
kün değil, biz Türkiye’yiz. 
İşte o tarihte bizim borcumuz 
IMF’ye 22,5 milyar dolardı. 
Biz mayıs 2013’te IMF’ye olan 

borcu sıfırladık. IMF’ye bizim 
borcumuz filan kalmadı. Nasıl 
oldu? Faiz noktasında koy-
duğumuz tavırlarla oldu. İşi 
bitirdik. Şu anda bizim IMF’ye 
borcumuz yok. Ana muhale-
fet çıkmış ‘IMF’den borç alın’ 
diyor. O sizin işiniz bizim 
böyle bir işimiz, derdimiz yok. 
Biz, ‘biz bize yeteriz’ diyoruz. 
Bugüne kadar yettik, bundan 
sonra da yeteceğiz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin başarı elde ettiği 
diğer bir alanın uluslararası 
endeksler olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:

“Dünya Bankası tarafından 
hazırlanan iş yapma kolaylı-
ğı endeksinde son 2 yılda 27 
basamak yükselerek 33’ncü sı-
raya yerleştik. İnsani Gelişme 
Raporu’nda ise 2019’da 58’inci 
sıraya yükselerek ilk defa çok 
yüksek insani gelişme kate-
gorisinde yer aldık. Tüm bu 
göstergeler, Türkiye ekonomi-
sinin mücadele döneminin ne 
kadar başarılı geçtiğine işaret 
etmektedir. İnşallah salgının 
ve etkilerinin de geçmesiyle 
ekonomide yeni bir döneme 
gireceğiz. Bu dönemin de 
şahlanma dönemi olacağına 
inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’yi adım adım 2023 he-
deflerine, 2053 ve 2071 vizyon-
larına taşıyacaklarını belirtti. 

“Milletin üzerine uçaklarla, 
tanklarla, helikopterlerle sal-
dıranları unutmayacağız”

Kongre sürecini, teşkilatların 
hesap vermesi ve yenilenmesi 
yanında en kapsamlı istişare 
zemini olarak gördüklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Bu harekete, bu davaya 
gönül veren milyonlar nice 
hain tertip karşısında saflarını 
hep sıklaştırmış, fitneye geçit 

vermemiştir. Ülkemizi darbe 
teşebbüsleriyle, terörle, sokak 
şiddetiyle, ekonomik saldırı-
larla zayıf düşürmeye çalışan-
lar, karşılarında hep milleti-
mizin ferasetini, cesaretini, 
vatan sevgisini bulmuşlardır. 
Asla kindar değiliz, kimseye 
husumet beslemiyoruz ama 
2002 Kasım’ından itibaren 
milli iradeye yapılan hiçbir 
saldırıyı da unutmayacağız. 
Hukuktan siyasete, ekonomi-
den diplomasiye her alanda 
milletimize pusu kuranla-
rı unutmayacağız. Milletin 
üzerine uçaklarla, tanklarla, 
helikopterlerle saldıranları 
unutmayacağız. Onları üzeri-
mize gönderenleri de unutma-
yacağız. Bu ülkenin bütünlü-
ğüne ve dirliğine, milletimizin 
birliğine ve beraberliğine karşı 
kurulan hain tuzakları unut-
mayacağız. Bizi birbirimize 
düşürmek için sürekli kılçık 
atanları unutmayacağız. Maa-
lesef bazılarının yaraları pan-
suman etmek yerine deşerek, 
18 yıldır sayısız defa yaşadı-
ğımız bu senaryoya malzeme 
verdiklerini görüyoruz.”

“Kadınların işgücüne katılma 
oranı yüzde 34,4’e yükseldi”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan, AK 
Parti’nin Türkiye’de kadınların 
en aktif şekilde yer aldığı bir 
hareket olduğuna, AK Par-
ti’nin 4 milyon 800 bini aşan 
kadın kolları üye sayısının 
Türkiye’deki diğer tüm parti-
lerin toplam sayısından bile 
fazla olduğuna işaret etti. 

Böyle bir partinin kadın hak-
ları konusunda aktif olmama-
sının mümkün olmayacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “2002’den bu yana 
yasal düzenlemelerden kamu-
da kadın istihdamının artışına, 
iş dünyasından sivil toplum 
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örgütlerine kadar toplumsal 
hayatın bütün alanlarında 
kadınlarımızın geldiği nokta 
bütün istatistikler itibarıyla 
eski ile kıyaslanamayacak dü-
zeydedir.” diye konuştu. 

Recep Tayyip Erdoğan, 
2004’te Anayasa’ya haklar ko-
nusunda özellikle “kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir” 
dediklerini, “devlet bu eşitli-
ğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüdür” hükmünü 
ilave ettiklerini anlattı. 

Bu maddeye 2010 yılında 
“pozitif ayrımcılığı” da ek-
lediklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ailenin 
korunması ve kadına karşı 
şiddetin önlenmesine dair 
6284 sayılı Kanun 2012 yılın-
da yürürlüğe girdi. Evde el 
emeğiyle üretilen ürünlerin, 
yıl içinde elektronik ortamlar 
üzerinden gerçekleştirilen 
satış tutarının asgari ücretin 
yıllık brüt tutarı kadar olan 
kısmını gelir vergisinden muaf 
tuttuk. Doğum yapan çalışan-
lara pek çok kolaylık sağladık. 
Son 18 yılda kadın işgücü yak-
laşık 4 milyon, kadın istihdamı 
2,8 milyon arttı. Kadınların 
işgücüne katılma oranı yüzde 
34,4’e ve istihdam oranı ise 
yüzde 28,7’ye yükseldi.” ifade-
sini kullandı. 

Son 18 yılda 2 milyon 44 bin 
kadının aktif işgücü piyasası 
programlarından faydalandı-
ğını anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mesleki eğitim kurs-
larından ise 933 bin kadının 
yararlandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
işbaşı eğitim programların-
dan da programın başladığı 
2009’dan 2019 yılı sonuna 
kadar 770 bin kadının fayda-
landığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bütün dünyada erkeklerin 
egemen olduğu diplomatik 

görevlerde 266 büyükelçiden 
66’sı, 85 başkonsolostan 17’si, 
81 genel müdür ve genel mü-
dür yardımcılarından 24’ünün 
kadın olduğunu aktararak, 
toplam 14 bin 918 hakimden 
6 bin 878’inin, yani yüzde 
46,1’inin ve 6 bin 967 savcıdan 
1025’inin, yani yüzde 14,7’si-
nin kadın olduğunu vurguladı. 

2002 genel seçimlerinde par-
lamentodaki kadın milletvekili 
sayısının 24, kadın temsil ora-
nının da 4,4 olduğunu anım-
satan Recep Tayyip Erdoğan, 
“24 Haziran 2018 seçimlerinde 
kadın milletvekili sayısı 104’e, 
temsil oranı da yüzde 17,45’e 
yükseldi. Kadına yönelik 
şiddetle mücadele çalışmala-
rımızı çok yönlü, bütüncül bir 
yaklaşımla ‘sıfır tolerans’ ilke-
si ile sürdürüyoruz.” değerlen-
dirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 
Aralık 2012’de açılan Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezle-
rinin (ŞÖNİM) bugün 81 ilde 
hizmet verdiğine dikkati çeke-
rek, bugüne kadar ŞÖNİM’den 
hizmet alan kadın sayısının 
538 bini bulduğunu anlattı. 

Sosyal yardım faydalanıcıla-
rının yüzde 61’ini, düzenli yar-
dım faydalanıcılarının yüzde 
67’sini, süreli yardım faydala-
nıcılarının ise yüzde 54’ünü 
kadınların oluşturduğunu da 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şartlı nakit trans-
ferleri kapsamında annelere 
yaptığımız ödeme tutarı 11,1 
milyar liranın üzerindedir.” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi 
vefat etmiş kadınlara yönelik 
yardım programı kapsamında 
bugüne kadar 5,6 milyar lira 
tutarında ödeme yapıldığını, 
muhtaç asker ailelerine yöne-
lik yardım programı kapsamın-
da da bugüne kadar 1,1 milyar 
lira kaynak kullanıldığını 

bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, do-

ğum yardımı olarak da bugüne 
kadar 2,5 milyar lira tutarında 
ödeme gerçekleştirildiğini 
ifade etti.

Kadınlar için yapılan hiz-
metlerin saymakla bitmediğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Çünkü AK Parti, de-
delerimiz kadar hatta onlardan 
daha fazla ninelerimizin par-
tisidir. Çünkü biz şunu biliyo-
ruz, cennet annelerin ayakları 
altındadır. Annelerimizin özel-
likle evlatlarına bağışladıkları 
imkanlar hiçbir zaman hiçbir 
şeyle mukayese edilemez. 
Annelerimizin, halalarımızın, 
teyzelerimizin bizlere verdik-
leri bir kenara atılamaz. Onun 
için halalarımızın, teyzelerimi-
zin partisiyiz, bu böyle biline.” 
dedi.
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“AK Parti, delikanlılarımız 
kadar, hatta daha fazla genç 
kızlarımızın partisidir.” ifade-
sini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, gerektiğinde pozitif 
ayrımcılık yapmaktan çeki-
nilmediğini, gelinen noktada 
kadınların elde ettiği kazanım-
ları kimsenin inkar edemeye-
ceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu toprakların kadın erkek 
hep birlikte vatan yapıldığına, 
devletin hep birlikte kuruldu-
ğuna, bayrağın da hep birlikte 
yükseltildiğine işaret etti. 

En zor zamanlarda birlikte, 
omuz omuza verilerek ayakta 
kalındığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, İstiklal 
Harbi’nde kadınların rolü ne 
ise 15 Temmuz’da da kadın-
ların rolünün aynı olduğunu, 
Türk milletinin “aile erkil” bir 

millet olduğunu ifade etti.

“Kadınlar adına kınıyorum”
“Her ferdiyle milletimiz bü-

yük bir aileyse, ayrı ayrı da her 
Türk ailesi milletimizin nüvesi 
olmanın yanında vatanımızın, 
devletimizin, bayrağımızın, 
geleceğimizin teminatıdır.” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Ailenin temeline dinamit 
koyan hiçbir anlayış, hiçbir 
düzenleme, hiçbir ideoloji 
insani olmadığı gibi meşru da 
değildir. AK Parti’nin kadın-
ları için ‘AKP’nin papatyaları’ 
gibi yakıştırmalarla, ‘yeşil 
sermaye’ gibi yaklaşımlar-
la ağzıma almaktan edep 
ediyorum, küfri bir ifadeyi 
kullanmak suretiyle bu tür 
yakıştırmaların içine giren 
köşe yazarları noktasında 

da kusura bakmasınlar, tüm 
kadın kollarım ve kadınlar 
adına kendilerini kınıyorum. 
Eğer AK Parti’nin Genel Baş-
kanı, ülkemin Cumhurbaşkanı 
olarak kadınlarımıza sahip 
çıkmada geri duracak olursak 
hiçbir zaman bu dünyada da 
ebedi alemde de Rabb’imize 
hesabını veremeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
inançta ve değerlerde olma-
dığı halde zamanla toplumsal 
yapıya sirayet eden çarpık an-
layışların ortadan kaldırılması-
nın da AK Parti’nin en önemli 
meselelerinden olduğunu, bu 
konuda herkesin kendi tarihi-
ne bakması gerektiğini ifade 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ka-
dını insan dahi saymayan, kız 
çocuklarını diri diri toprağa 
gömen cahiliye dönemlerini 
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Gündem
bildiklerini belirterek, mede-
niyetin menşeinde bunların la-
netlendiğini, Hazreti Muham-
med’in bunlara karşı mücadele 
ettiğini söyledi.

“Kadının mülk gibi görülmesi 
yanlıştır”

Bu konularda Türkiye’ye 
kimsenin söyleyecek sözünün 
olamayacağını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
ifade etti:

“Gerek kadın gerek erkek, öz-
gürlük her insan için kutsaldır. 

Hak olarak söylüyorum, hak 
her insan için kutsaldır. Emek 
her insan için kutsaldır. Bir 
zulüm, kime yapılırsa yapılsın 
zulümdür. Bir cinayet, işleyeni 
kim olursa olsun cinayettir. Bir 
şiddet, faili kim olursa olsun 
şiddettir. Acı söz, söyleyeni kim 
olursa olsun acı sözdür. Hakaret, 
yapanı kim olursa olsun haka-
rettir. İftira, müfterisi kim olursa 
olsun iftiradır. Kadının adeta 
mülk gibi görülmesi yanlıştır. 

Gerekirse şiddetle yola geti-
rilebileceğinin sanılması, ‘ya 

benimsin ya kara toprağın’ gibi 
hastalıklı zihniyetlere kurban 
edilmesi yanlıştır. Kadının, 
şerefli yaradılışına saygı duy-
mayan her anlayış çarpıktır. Bu 
çerçevede tarihi adımlar attık. 
Kadınlarımız lehine yaptığımız 
bunca düzenleme varken, tartış-
mayı değerlerimize düşmanlık 
aracı haline dönüştürmeye çalı-
şan bir avuç sapkına da meydanı 
bırakmayacağız.” 

“AK Parti’nin kumaşını bu 
millet dokudu, AK Parti’nin 
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hamurunu bu aziz millet yo-
ğurdu” 

Genel Başkan Yardımcısı Ma-
hir Ünal, “19 yıl önce kurulan ve 
kurulduktan 15 ay sonra iktidara 
gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl 
içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde bütün liderlerin 
hayallerini ve vaatlerini gerçek-
leştirmiştir.” dedi.

Ünal, 75. Yıl Cumhuriyet Amfi 
Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen AK Parti’nin 19. 
Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğin-
de yaptığı konuşmada,  Türk 
siyaseti tarihine ve AK Parti’nin 
siyaset sahnesindeki 19 yılı-
na ilişkin çalışma yaptıklarını 
söyledi.

Bu çalışma sürecinde kendile-
rine bir soru sorduklarını anla-
tan Ünal, şöyle devam etti:

“Dedik ki acaba Demokrat 
Parti seçim vaatleri olarak ne 
sunmuştu? Adnan Menderes 
seçim vaatleri olarak ne sun-
muştu, Türkiye’ye dair hangi 
hayalleri vardı? Turgut Özal’ın 
Türkiye’ye dair hangi hayalleri 
vardı ve seçim vaatleri olarak ne 
sunmuştu? Merhum Necmettin 
Erbakan hocamızın ne vaatleri 
vardı ve acaba hangi hayalleri 
kurdu? Seçim dönemlerinde bir 
siyasetçi olarak hangi vaatlerde 
bulundu? Alparslan Türkeş’in, 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun seçim 
vaatleri nelerdi ve hangi hayalle-
ri kurdular?”

Bütün bu vaatleri, hayalleri 
arşiv çalışmasıyla çıkardıklarını 
ve bir sonuca ulaştıklarını belir-
ten Ünal, “19 yıl önce kurulan ve 
kurulduktan 15 ay sonra iktidara 
gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl 
içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde bütün liderlerin 
hayallerini ve vaatlerini gerçek-
leştirmiştir.” dedi.

“Bu yürüyüş sırasında yoldan 
dönenler oldu”

Erdoğan’ın liderliğinde uzun 
bir yürüyüşte olduklarını ve 
bunun onurunu taşıdıklarını 
dile getiren Ünal, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Her zaman sizin söylediği-
niz gibi AK Parti’nin kumaşını 
bu millet dokudu, AK Parti’nin 
hamurunu bu aziz millet yoğur-
du. AK Parti milletin bizatihi 
kendisi olarak doğdu ve bu 
milletin tarihin içinden gelen 
bu büyük yürüyüşünde bütün 

idealini, kavgasını, mücadelesi-
ni ve medeniyet tasavvurunun 
yaslandığı değerleri liderliğiniz-
le üzerinizde taşıdınız.

Bu yürüyüş sırasında yoldan 
dönenler oldu, yolda kalanlar 
oldu, yoldan ayrılanlar oldu. 
Ama 19. yılımızda burada 81 
ilden gelen AK Parti neferleri 
sizinle birlikte yol yürümekten 
onur ve gurur duyuyoruz. İnşal-
lah daha nice 19 yıllara.”

Eylül ___ Türkiye Bülteni ___ 19



AK Parti’nin Kuruluşunun  
19. Yılı

Gündem

Kesintisiz 18 yıllık iktidarı 
döneminde AK Parti, Da-
nıştay saldırısı, Cumhuriyet 
mitingleri, 367 krizi, “e-muh-
tıra”,  kapatma davası, Gezi 
Parkı eylemleri ve son olarak 
da FETÖ’nün hain darbe 
girişimi gibi çok zorlu süreç-
lerden geçti.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi” ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini 
alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı
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“Doğu Akdeniz’de Çözümün Yolu, 
Diyalog ve Müzakeredir”

Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, genel merkez-
de düzenlenen Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, tam 19 
yıldır heyecanlarından hiçbir 
şey kaybetmeden aşk ile çalışan 
yorulmaz inancıyla aziz millete 
hizmet için koşturduklarını, 
köprüler, hastaneler, yollar 
ve okullarla ülkenin dört bir 

yanına mühürlerini vurdukları-
nı belirtti.

“Karşımızda vesayeti, CHP’yi 
bulduk”

Türkiye’yi demokrasiden 
sağlığa, eğitimden adalete, 
güvenlikten ekonomi, ticaret ve 
üretime kadar her alanda adeta 
şaha kaldırdıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Sadece yatırımlarda değil öz-
gürlüklerde de Türkiye’yi dün-
yanın en ileri ülkelerinden birisi 
haline getirdik. Geçmişte va-
tanperver, milliyetperver bütün 
devlet adamları taş üstüne taş 
koymaya çalıştıkça karşılarında 
sürekli olarak CHP zihniyetini 
bulmuştu. Merhum Mende-
res’ten, Rahmetli Özal’a, Erba-
kan ve Türkeş’e kadar bütün 
liderler CHP’nin sabotajlarına 

Gündem
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maruz kalmıştı. Biz de attığımız 
her adımda, hayata geçirdiği-
miz her reformda karşımızda 
ilk önce CHP’yi ve ortaklarını 
bulduk. Darbe dönemlerinin 
insanımızın gönlünde bırak-
tığı izleri temizlemek istedik. 
Karşımızda vesayeti, CHP’yi 
bulduk. Başörtüsü, kılık kıya-
fet üzerindeki antidemokratik 
kısıtlamaları kaldırmak istedik, 
karşımızda yasakçı CHP’yi 
bulduk. Ekonomimizi büyüt-
mek, ihracatımız artırmak, 81 
vilayetimizi yollarla barajlarla 
hastanelerle donatmak istedik 
karşımızda yine CHP’yi bulduk 
ama onlara rağmen biz bunla-
rı yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz.”

“Onlar çapulcuların yanında 
ve arkasında yer aldılar”

Gezi olaylarında, milletin 
iradesine kast eden çapulculara 
meydanları boş bırakmadıkları-
na dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları söyledi:

“Onlar o çapulcuların ya-
nında ve arkasında yer aldılar. 
17-25 Aralık’ta hükümetimize 
saldıran alçaklara, 15 Tem-
muz’da bağımsızlığımıza hamle 
yapan FETÖ’cü teröristlere bo-
yun eğmedik. Hendek terörü ile 
vatanımızı parçalamak isteyen-
leri açtıkları çukurlara Allah’ın 
izniyle biz gömdük. Afrika’dan 
Asya’ya, Avrupa’dan Ameri-
ka’ya kadar dünyanın dört bir 
yanında ay yıldızlı bayrağımızı 
gururla dalgalandırdık.

FETÖ paçavraları önünde 
sabahlara kadar nöbet tutanlar, 
15 Temmuz gecesi tankların 
arasından kaçıp belediyesine 
sığınanlar, milletin direnişine 
‘kontrollü darbe’ iftirası atan-
lar, her defasında kaybettiler, 
karşılarında bizi buldular. 
Terörle, şiddetle, gazete man-
şetleriyle iktidar hayali kuran-
lar, AK Parti’nin çelikten iradesi 

karşısında gayelerine ulaşama-
dılar.”

“Enerjisini 15 Temmuz’u iti-
barsızlaştırmak için harcadı”

15 Temmuz direnişini, 4. yıl 
dönümünde farklı programlarla 
anlamına ve önemine uygun 
şekilde milletçe idrak ettikle-
rini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin destansı 
mücadelelerini, gazilerimizin 
fedakarlıklarını bu vesileyle bir 
kez daha hatırlattık. CHP Genel 
Başkanı, 15 Temmuz’da milletin 
gururuna ortak olmak yerine 
yine kışkırtma ve yalan siyase-
tiyle bunu gölgelemeye çalıştı. 
Aradan 4 yıl geçmesine rağmen 
o gece darbecilerin kendisine 
ne için yol verdiğini halen açık-
lığa kavuşturamadı. Kimlerle 
hangi pazarlıkların döndüğü 4 
yıl sonra bile milletimize izah 
edilmedi. CHP Genel Başka-
nı, milletin huzuruna çıkıp o 
geceye dair karanlık noktala-
rı aydınlatmak varken, tüm 
enerjisini 15 Temmuz’u itibar-
sızlaştırmak, darbeci alçakları 

aklamak için harcadı. Ancak 
hakikatlerin er ya da geç gün 
yüzüne çıkmak gibi bir huyu 
vardır. CHP Genel Başkanı ne 
kadar kaçarsa kaçsın eninde 
sonunda bu gerçeklerle yüzleş-
mek zorunda kalacaktır. Ken-
disine tavsiyemiz, 15 Temmuz 
sendromunu sağa sola çamur 
atarak değil şüphe bulutlarını 
ortadan kaldırarak aşmasıdır.”

“Lübnan halkının yanında 
olduğumuzu gösterdik”

Kurban Bayramı’nı tıpkı 
Ramazan Bayramı gibi korona-
virüs salgınının gölgesi altında 
biraz buruk geçtiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bayram sonrasında dost ve kar-
deş ülke Lübnan’dan gelen acı 
haberle yüreklerin dağlandığını 
belirtti.

Beyrut Limanı’nda meyda-
na gelen ve büyük bir yıkıma 
sebep olan patlama sonrasında 
AFAD, TİKA, Kızılay ve Sağlık 
Bakanlığını seferber ettiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı 
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Mevlüt Çavuşoğlu’nun geniş bir 
ekiple Beyrut’a gittiklerini ve 
bütün yetkililerle görüşmeler 
yaptıklarını anlattı.

Sivil toplum kuruluşlarının 
da aynı şekilde Beyrut’a gide-
rek, gerekli ihtiyaçları yerinde 
tespit ettiklerinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sivil 
toplum kuruluşlarımız, ülke-
mizin dostluk eli olarak hemen 
Lübnanlı kardeşlerimize yardı-
ma koştular. Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız ve Dışişleri Baka-
nımızı Beyrut’a göndererek, bu 
zor günlerinde Lübnan halkının 
yanında olduğunu gösterdik. 
Sağlık Bakanlığımızın tıbbi mal-
zeme yardımlarıyla TİKA’mızın 
tedarik ettiği 400 ton buğday, 
bu ziyaret vesilesiyle Beyrut’a 
ulaştırıldı.” diye konuştu.

“Mezhep taassubundan kur-
tulamayan İslam ülkeleri var”

Başbakanlığı döneminde Say-
da’da modern bir hastane yap-
tıklarını aktaran Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Mezhebi bazı taassup sebe-
biyle o günden bugüne hasta-
nedeki bütün araç, gereç pa-
ketlerinin, sandıklarının içinde 
duruyor. Hastane hizmete hala 
açılmadı. Şimdi, sözünü aldık. 
Bu hastane, modern bir hastane, 
hemen hizmete açılır. Biz ken-
dilerine söyledik. Gerekirse biz 
size doktorları da göndermek 
suretiyle hem burada doktor 
yetiştiririz hem de belli bir süre 
bizim doktorlarımız belli bir 
süre bu hizmeti sizlere verirler.

Birileri gibi bizim derdimiz 
fotoğraf çektirmek, kameralar 
karşısında şov yapmak değil. 

Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin 
gereği olarak biz Lübnan’dayız. 
Giden arkadaşlarımız, Mac-
ron’un yaptıklarını değil tam 
aksine insanlığımızın gereğini 
yerine getirdik. Macron filan 
bunların derdi tekrar sömürgeci 
yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim 
öyle bir derdimiz yok. Biz insa-
ni ve İslami görevimizi yerine 
getirdik, getiriyoruz. Saad Hari-
ri’nin döneminde oraya gitmiş 
ve orada bir konuşmam vardı. 
Bizim inancımızda, Şia, Sünni, 
şu veya bu böyle bir mezhebi 
taassup yok. Biz yaratılanı, ya-
radandan ötürü sevdik. Bugün 
Lübnan’da bunun için ‘varım’ 
demiştik. Şimdi yine aynı anla-
yışla biz ordayız. Maalesef, bu 
mezhep taassubundan kurtula-
mayan İslam dünyasında hala 
nice ülkelerimiz var.”

Gündem

24 ___ Türkiye Bülteni ___ Eylül



“Rum kesimi, Ada’yı adeta 
tapulu malı gibi görüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

“Başkalarının etki ajanlığını 
yapan marjinaller dışında, 83 
milyonun tamamı, devletimizin 
uluslararası hukuk çerçevesinde 
attığı adımları güçlü bir şekilde 
desteklemektedir. Doğu Akde-
niz’de Türkiye, bugüne kadar ne 
yaptıysa meşruiyet temelinde ve 
Libya ile olan mutabakat muh-
tıralarına göre yapmıştır. Akde-
niz’de gerginliği artıran Türkiye 
değil, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni yok sayma-
ya çalışan Rum-Yunan zihniye-
tidir. Rum kesimi, 2003 yılından 
beri Ada’yı adeta tapulu malı gibi 
görüyor, hiçbir hakkı olmadığı 
Ada’nın deniz yetki alanlarında 
petrol/doğalgaz arama faaliyetle-
rinde bulunmaya yönelik imtiyaz 
ruhsatları veriyor.

“Temizlik, maske ve mesafe 
üçlüsüne sahip çıkın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
ronavirüs salgının hayattaki pek 
çok şeyi kökten değiştirdiğini 
belirterek, gerek AK Parti’de ge-
rekse diğer çalışmalarla birlikte 
süreçleri virüs gerçeğine göre ye-
niden dizayn ettiklerini söyledi.

Her kim hastaneye düşer veya 
vefat ederse bunların kendilerini 
yaralayacağını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “temizlik, 
maske ve mesafe” üçlüsüne 
milletin sahip çıkmasını istedi, 
bunlara sahip çıkılması halinde 
Türkiye’nin bu konudaki derdi-
nin azalacağını dile getirdi.

“Temizlik, maske ve mesafe”-
nin öneminin altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bakıyorsu-
nuz maskeyi taktığını söyleyen, 
maskeyi çenesinin altına koy-
muş. Bu olmaz. Bunları dikkatle 
uygulamamız lazım. Hastane-
lerimiz, yeterli sayıda, hatta 
dünyaya göre çok daha fazla bir 

konumdayız. Böyle olduğuna 
göre bizler, burada maskeye, me-
safe ve temizliğe dikkat edeceğiz 
ki öbür tarafta, zaten hastanele-
rimiz en modern anlamda var. 
Hamdolsun doktorlarımız büyük 
çabalarla, gayretler sarf ettiler, 
sarf ediyorlar.” diye konuştu. 

“Salgının sebep olduğu sıkıntı-
ları ancak dayanışma ile aşabi-
liriz”

Öncelikli görevlerinin her şart 
altında şehirlere ve insanlara 
hizmet olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu:

“Salgının sebep olduğu sı-
kıntıları ancak dayanışma ile 

aşabiliriz. Bilhassa bu zorlu 
süreçte hem virüsle ilgili önlem-
lerimizi en üst düzeyde alaca-
ğız hem de vatandaşlarımızın 
yanında olacağız. Açta, açıkta 
her kim varsa onun imdadına 
önce biz koşacağız. Bu bakımdan 
teşkilatıma güveniyorum, sizlere 
inanıyorum. İnanıyorum ki hangi 
kapının arkasından bir hıçkırık 
geliyorsa, bir ses, bir nida geli-
yorsa, ona ilk ulaşacak olan AK 
Parti’nin ana kademesidir, kadın 
kollarıdır, gençlik kollarıdır. Siz-
ler hemen telefonlarınıza sarıl-
mak suretiyle ilgili birimlerinizi 
ayağa kaldıracak ve imdada ilk 
önce biz yetişeceğiz.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesi Toplan-
tısı’nın ardından açıklamalarda 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına, başta Giresun olmak 
üzere Karadeniz’in bazı illerini 
etkileyen afette hayatlarını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dileyerek 
başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
afetin duyulduğu andan itiba-
ren devletin tüm kurumları ve 
imkanlarıyla halkın yanında yer 
aldığını belirterek, bugünkü Ka-
bine Toplantısında da bölgede 
yürütülen çalışmaları ve duru-
mu etraflıca değerlendirdiklerini 
aktardı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın yükünü 
daha da hafifletmek amacıyla, 

Giresun’daki vergi mükellef-
lerimizi, 22 Ağustos 2020’den 
30 Kasım 2020 tarihine kadar 
mücbir sebep hali kapsamına 
alıyoruz. Bu tarihler arasında 
verilmesi gereken beyanna-
me ve bildirimlerin süresini 15 
Aralık 2020’ye, yine bu bildirim-
lere istinaden tahakkuk eden 
vergilerin ödeme süresini de 31 
Aralık 2020’ye kadar uzatıyo-
ruz. 22 Ağustos tarihi öncesinde 

Gündem

“Türkiye Oruç Reis ve Donanma 
Faaliyetlerinden Geri Adım 
Atmayacak”
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tahakkuk etmiş olup vadesi bu 
tarihten sonrasına rastlayan ya 
da resen veya idarece tarh edilen 
her türlü vergi, ceza, geçici veya 
gecikme faizinin ödeme sürele-
rini de 31 Aralık 2020’ye erteliyo-
ruz. Sigortalıların mücbir sebep 
dönemine ilişkin prime esas ka-
zanç ve hizmet bilgilerinin muh-
tasar ve prim hizmet beyanna-
mesi ile bildirilmesinin zorunlu 
olması durumunda, bu beyanna-
melerin vergi kesintilerine ilişkin 
kısmının beyan ve sürelerini 
de uzatıyoruz. 2020 yılı 3’üncü 
geçici vergi dönemine ilişkin 
geçici vergi beyannamelerinin de 
alınmamasını kararlaştırdık. Yine 
mücbir sebep hali kapsamındaki 
amme borçlularından 29 Ocak 
2021 tarihine kadar başvuruda 
bulunanların, her türlü amme 
alacaklarını faizsiz bir şekilde 24 
ay süreyle erteliyoruz.”

“Yaşanabilir bir Türkiye  
bırakacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin pek çok yeri gibi Ka-
radeniz’de de geçmişte şartların 
zorlamasıyla yaşanılan, coğraf-
yanın gerçeklerini yeteri kadar 
dikkate almayan bir yapılaşma 
ortaya çıktığına dikkati çekerek, 
şöyle konuştu:

“İrademizi ve gücümüzü aşan 
deprem, sel, heyelan gibi afetler 
bizi önceliklerimizi değiştirmeye 
mecbur bırakmıştır. Bir süredir 
bu konudaki hassasiyetimizi hem 
kentsel dönüşüm çalışmaları hem 
yeni imar planları hem estetik 
önceliği ile zaten hayata geçiri-
yorduk. Yaşadığımız her afet, bizi 
bu konuda daha kararlı hareket 
etmeye yöneltmektedir. İnşallah 
hep birlikte bizden sonraki nesil-
lere her bakımdan daha güvenli 
ve yaşanabilir bir Türkiye bıra-
kacağız. Ülkemizdeki 83 milyon 
vatandaşımızın her birinin de 
aynı anlayış ve kararlılıkla hareket 
edeceğine inanıyorum. Özellikle 

ekranlarda izlediğimiz Giresun 
Dereli tamamıyla.... Dereli’nin 
merkezinin nasıl kayalarla dolup 
taştığını, bütün mağazaların, 
dükkanların ne durumda olduğu-
nu gördük. Aynı şekilde Espiye, 
aynı şekilde merkez...”

Karadeniz’deki doğalgaz re-
zervi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin kalkınma mücadele-
sindeki en büyük sıkıntılarından 
birinin enerjideki yüksek oranlı 
dışa bağımlık olduğunu ifade 
etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye her ne kadar ufak tefek 
petrol ve doğalgaz kaynaklarına 
sahip olsa da bunların, ihtiya-
cın yanında adeta devede kulak 
misali kaldığına işaret ederek, 
“Büyüyen bir ülke olarak enerji 
ihtiyacımızın sürekli yükselmesi, 
dışarıya ödediğimiz kaynağın da 
hep artması anlamına geliyordu. 
İhracatımızı fevkalade artırma-
mıza rağmen enerjideki bu yapı-
sal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı 
bir türlü kapatamıyorduk.” diye 
konuştu. 

Önce yerli ve milli imkanları 
seferber ederek enerjideki bu 
dev açığa kısmi de olsa bir çözüm 
getirmeye çalıştıklarını, elektrik 
üretiminde yerli ve yenilenebilir 
kaynak oranını üçte ikinin üze-
rine çıkardıklarını ancak petrol 
ve doğalgazda dışa bağımlılığın 
bulunduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, milli enerji ve 
maden politika belgesini 2017’de 
kamuoyu ile paylaşarak bu çerçe-
vede yeni bir dönemi başlattıkla-
rını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, derin 
deniz aramaları için ilk sondaj 
gemisini alarak “Bismillah” de-
diklerini, ardından ikinci sondaj 
gemisini, bu yılın başlarında da 
üçüncü sondaj gemisini aldıkla-
rını anlattı. 

“Fatih, Yavuz, Kanuni adını 
verdiğimiz bu derin deniz sondaj 
gemileriyle dünyanın en büyük 
filolarından birine sahip olduk.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunlarla birlikte de Oruç Reis ve 
Barbaros Hayrettin Paşa sismik 
araştırma gemilerini hizmete 
soktuklarını anlattı. 

Doğu Akdeniz’de yürüttükleri 
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çalışmaları engellemek iste-
yenlere karşı gerektiğinde zor 
kullanma pahasına Türkiye’nin 
haklarına sahip çıkacaklarını 
gösterdiklerine işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin yetki alanları yanında 
Libya ile yaptığımız anlaşmanın 
ülkemize tanıdığı imkanları 
sonuna kadar kullanmak üze-
re harekete geçtik. Akdeniz’in 
en uzun kıyısına sahip devleti 
olarak ülkemizin hakkının, hu-
kukunun, çıkarlarının gereğini 
tereddütsüz bir şekilde yerine 
getirdik. Bunlarla yetinmedik. 
Karadeniz’i de arama alanımıza 
dahil ettik. Azim ve kararlılıkla 
bu çalışmaları hayata geçiren 
eski Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Berat Albayrak ile 

halihazırdaki bakanımız Fatih 
Dönmez beylere buradan bir kez 
daha şahsım ve milletim adına 
teşekkür ediyorum.”

“Tek kuyu değil, bu kuyuların 
sayısı 2, 3, 4 devam edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
nihayet 9. sondajda ülkenin 
bugüne kadar tespit ettiği en bü-
yük rezervi bularak emeklerinin 
karşılığını aldıklarını belirtti. 

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sa-
hası adını verdikleri bölgede 320 
milyar metreküp rezerve sahip 
doğalgaz kaynağı keşfettikleri-
ni dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ülkenin geleceği 
açısından hayati öneme haiz bu 
müjdeyi geçen cuma günü mil-
leti ile paylaştıklarını hatırlattı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Tespit edilen rezervin çok 
daha büyük bir kaynağın ilk ha-
bercisi olduğu yönünde kuvvetli 
bulgular var, inşallah bu müjde-
nin devamı gelecek. Tek kuyu 
değil, bu kuyuların sayısı 2, 3, 4 
devam edecek. Bu kuyuların sa-
yısının tabi fazla oluşu, oradaki 
ümitlerimizi çok daha artırıyor. 
Gazın fiilen milletimizin hiz-
metine sunulması 2023 yılını 
bulacak. Önümüzdeki süreçte, 
Akdeniz’de de benzer müjdeli 
haberler alacağımızı ümit ediyo-
ruz. Ülkemiz, artık enerji liginde 
en üst basamağa çıkmış bulun-
maktadır. Elektrik üretiminde 
yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 
bağımsızlığını ilan eden Türkiye, 
doğalgaz ve petrolde de benzer 
bir seviyeye ulaştığında Allah’ın 
izniyle önünde yepyeni bir dö-
nem başlayacaktır. 
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Bu vesileyle güneş enerjisi 
konusunda büyük bir hamle 
başlatıp hem yerli ve yenilenebilir 
enerji potansiyelimizi yükselte-
ceğimizi hem de atıl kaynakları 
ekonomiye kazandıracağımızı 
belirtmek istiyorum. Yıllardır 
dışarıya oluk oluk akıttığımız kay-
naklarımızı artık kendi ülkemizin 
kalkınması, milletimizin zengin-
leşmesi, hedeflerimizin gerçek-
leşmesi için kullanacağız.”

“Ülkemiz, toplamda 90 milyar 
dolara yaklaşan rezerviyle gayet 
iyi durumdadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
diğer alanlarda ülkeye diş geçi-
remeyenlerin hep yaptıkları gibi 
yine ekonomiye saldırdıklarını 
vurgulayarak, “Klasik hale gelen 
döviz kuru, faiz, enflasyon şer 
üçgenini bir kez daha başımıza 
musallat etmek için tüm güç-
leriyle yükleniyorlar. Halbuki 
ülkemiz, toplamda 90 milyar 
dolara yaklaşan rezerviyle gayet 
iyi durumdadır. Merkez Banka-
mızın mevcut rezervinin 45,4 
milyar doları döviz ve 42,8 mil-
yar doları da altın cinsindedir.” 
bilgisini verdi. 2016 yılında altın 
rezervinin sadece 14 milyar dolar 
seviyesinde olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem 
yurt dışındaki altını ülkemize 
getirerek hem ülkemizde çıkan 
tüm altını Türk Lirası üzerinden 
alarak altın rezervimizi yaklaşık 
üç kat artırdık.” dedi. 

Türkiye’nin, döviz ve altın 
kıymetleri bakımından gerçekten 
önemli bir güce sahip olduğu-
nun altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“En büyük rezervi de Kara-
deniz’in altında bulduğumu-
zu tekrar hatırlatmak isterim. 
İnşallah bu müjdenin de deva-
mı gelecek. Diğer alanlardaki 
çalışmalarımızla Türkiye çok 
yakında doğalgaz da dünya-
nın en büyük rezervlerinden 

birine inşallah sahip olacaktır. 
Buradan elde edilen her kuruş 
kazanç, doğrudan milletimizin 
hayat kalitesinin yükselmesini 
sağlayacak çalışmalara gidecek-
tir. Doğalgazın ucuzlamasıyla 
konuttan sanayiye kadar her 
alanda milletimizin cebine ilave 
kaynak girişi sağlayacağız. Yani 
burada afaki bir buluştan değil, 
ülkemizi ve milletimizi gerçek 
anlamda zenginleştirecek somut 
bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu 
hakikate rağmen ülkemizle ilgili 
olumsuz hava pompalayanların 
bir kısmı bunu zaten doğrusuna 
yanlışına bakmaksızın taammü-
den yapıyor. Amaçları aslında 
siyasi sonuç almaktır. Ekonomiyi 
bir araç olarak kullanıyorlar. Tür-
kiye aleyhinde pozisyon alan-
ların bir kısmı ülkemizde yanlış 
mecralardan beslendikleri için 
yanıltılmak suretiyle böyle bir 
konuma sürükleniyorlar.”

“Oruç Reis çok daha kararlı 
hareket edecektir” 

Oruç Reis gemisiyle yürütülen 
sismik araştırmalarla ilgili Nav-
tex adı verilen duyurunun süre-
sinin 27 Ağustos’a kadar uzatıldı-
ğını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Nokta mı, virgül mü? Buraya 
ben şimdi bir virgül koyayım. 
Çünkü bundan sonrası da bunun 
var. Türkiye’nin Uluslararası De-
nizcilik Örgütü kurallarına uygun 
şekilde yürüttüğü bu faaliyetle-
re karşılık Yunanistan yetkisiz 
şekilde ve şımarıkça bir edayla 
kendi Navtex mesajını yayınla-
mıştır. Her şeyden önce Yunanis-
tan’ın bölgede böyle bir Navtex 
ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu 
açıklama bölgede bulunan tüm 
gemilerin kıyı ve seyir emniyeti-
ni tehlikeye atan bir şımarıklıktır. 
Uluslararası hukukta, iyi niyete, 
komşuluk ilişkilerine aykırı bu 
tutumuyla Yunanistan kendi 
kendini içinden çıkamayacağı bir 

kaosun içine atmıştır. Bundan 
sonra bölgede yaşanabilecek her 
olumsuzluğun tek müsebbibi 
Yunanistan, tek zarar gören de 
yine bu ülkenin kendisi olacaktır. 
Yunanistan’ı Türk donanmasının 
önüne atanların, yarın yaşanacak 
bir sıkıntıda asla ortada gözük-
meyeceklerini bizim kadar Yu-
nanlı komşularımızın da bilme-
sinde fayda mülahaza ediyorum. 
Türkiye, ne Oruç Reis gemimizin 
ne ona refakat eden donanma 
unsurlarımızın faaliyetlerinden 
en küçük bir geri adım atmaya-
caktır. Tam tersine bu bölgede 
hakkını ve hukukunu koruma 
konusunda çok daha kararlı ha-
reket edecektir. Bundan sonrası-
nı düşünecek ve ortaya çıkacak 
sonuçlara katlanacaklar, Navtex 
ilan ettiğimiz bölgede karşımıza 
çıkacak olanlardır.” 

“AB’nin bizi tam üye yapmaya 
en başından beri niyeti yokmuş” 

Türkiye’nin yaklaşık 200 yıldır 
demokrasi, insan hakları, hukuk 
devleti gibi Batı merkezli doğup 
gelişen ve fakat evrensel değer-
ler haline dönüşen bir çizginin 
takipçisi olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
değerlerin önemli bir kısmının 
ve çok daha ilerisinin milletin 
medeniyet ve kültür tarihinde 
mevcut olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin, yaşanılan kayıplara 
ve acılara rağmen bu değerleri 
sonuna kadar korumayı yaşatma-
yı başardığını vurgulayarak, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Öyle ki Batı toplumlarının 
tamamının sömürge peşinde 
koştuğu bir dönemde biz dost 
ve kardeş olarak gördüğümüz 
halkların güvenliği ve esenliği 
için kendi canımızı vermeye de-
vam ediyorduk. Petrol kaynakları 
için insan canının hiçe sayıldığı 
dönemlerde, biz önceliğimizi 
daima yaşamaya ve yaşatmaya 
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vermiş bir milletiz. Bu erdemli 
duruş Batı’nın kurduğu demok-
ratik ve ekonomik sistemin 
dünya çapında egemen olduğu 
gerçeğini ortadan kaldırmıyor. 
Nitekim biz de Osmanlı’dan 
itibaren aşama aşama bu sistem 
içinde yerimizi almanın gayre-
ti içinde olduk. Cumhuriyetin 
ilanıyla bu doğrultuda çok daha 
keskin ve geri dönüşü olmayan 
bir tercihte bulunduk. Gerçi biz 
bu tercihi yaptık ama Batı’nın 
bize hiçbir zaman aynı niyetle 
yaklaşmadığını da kabul etmek 
durumundayız.” 

“Hangi reformu yaparsak ya-
palım, hangi adımı atarsak ata-
lım, hangi değerlerimizden taviz 
verirsek verelim Batı bizi hiçbir 
zaman kendisi gibi görmedi.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: 

“Bu gerçeği Avrupa Birliği tam 
üyelik sürecinde bizzat yaşamış 
bir kişiyim. Avrupa Birliği ile 
olan görüşmelerin hep içindey-
dim. Ama Avrupa Birliği liderle-
rinin hep tutarsızlıklarıyla karşı 
karşıya olduk. Hiçbir zaman 
dürüst olmadılar. Hiçbir zaman 
sözlerinin arkasında durmadılar. 
Ülkemizin tam üyeliği için hangi 
şartları önümüze getirdilerse 
‘tamam’ dedik, ne dedilerse 
yaptık, ne istedilerse taahhüt et-
tik. Fakat sonuçta ortaya çıktı ki 
Avrupa Birliği’nin bizi tam üye 
yapmaya en başından beri niyeti 
yokmuş. O güne kadar önümüze 
getirilen her şey oyalama takti-
ğinden ibaretmiş.” 

ABD Başkan Adayı Biden’ın 
açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD 
Başkan Adayı Joe Biden’ın açık-
lamalarına tepki gösterdi.

“Türkiye’de darbeyle yapama-
dıklarını muhalefeti destekle-
yerek gerçekleştirmeyi düşün-
düklerini’ kameralar önünde 
söylemekten çekinmiyorlar. Ya 

dostluğumuz var, oturup konuş-
muşluğumuz var, en azından 
bir oturup çay içmişliğimiz var. 
Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl 
kullanırsın ama kullandılar.” de-
ğerlendirmesinde bulunan Erdo-
ğan, bu hezeyana cevap vermesi 
gerekenin kendilerinden önce 
muhatap olarak gösterilen mu-
halefet olduğunu vurguladı.

Kendisinin bu açıklamalara 
cevap vermediğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Ülkemiz muhalefeti, bu ağır 
ithama tepkisini tüm şiddetiyle 
ortaya koymak yerine konu-
nun niye aylar sonra gündeme 
geldiği gibi bir zırvanın arkasına 
sığınmayı tercih etmiştir. Çünkü 
bunların kafasında askeri dar-
beden hukuk ve emniyet darbe-
sine, siyasi darbeden toplumsal 
kaosa ve teröre kadar her türlü 
faşist yol ve yönteme yer vardır. 
Hayatlarının hiçbir döneminde 
umutlarını millete bağlamamış, 
gözleri hep dışarıya dönük olan 
bu siyasi anlayış Türkiye’nin en 
büyük ayıbı ve kayıbıdır. Seçim-
lerde delikanlıca milletin karşı-
sına çıkıp yarışmaya bile cesaret 
edemiyorlar. Bunun yerine 
şeytana pabucunu ters giydir-
meyi hedefleyen binbir alavere 
dalavere ile siyaset mühendis-
liği oyunu oynuyorlar. Türkiye 
ve Türk milleti için kalplerinde 
hiçbir hayali, kafalarında hiçbir 
projesi olmayanların tek yapa-
bildikleri onun külahını buna, 
bunun külahını ona giydirmek 
suretiyle illüzyon peşinde koş-
maktır. Biz, ‘harbi olun, hasbi 
olun, mert olun, delikanlı olun, 
yenileneceksiniz, öyleyse şerefi-
nizle yenilin’, bunu söylüyoruz. 
Onlar Amerika’dan Avrupa’ya, 
terör örgütlerinden marjinal 
gruplara kadar gördükleri her 
melanete sarılıyorlar. Kin, hu-
sumet ve bağnazlıkla kararan 
gönüller gözleri de kör ediyor. 

Hem de öyle bir kör ediyor ki 
kimlerle yürüdüklerine, kimler-
den destek aldıklarına, kimlere 
hizmet ettiklerine dahi bakmı-
yorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye siyasetinin tek motto-
sunun “Tayyip Erdoğan gitsin 
de nasıl giderse gitsin” haline 
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dönüşmesinin yüreklerini acıttı-
ğına işaret etti.

“Biz milletimizin desteğiyle 
sandıkla geldik, gideceksek de 
öyle gideriz.” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bunun kararını, 
terör örgütlerinin, marjinal 
sapkın grupların, ABD’nin, Av-
rupa’daki husumet odaklarının 

veremeyeceğini, tek karar merci-
inin millet olduğunu vurguladı.

Milletin iradesi dışında yol ve 
yöntem arayanların Türkiye’ye 
tek verebildiklerinin, vesayet, 
cunta, darbe, terör, kaos, fakirlik 
ve huzursuzluk olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Parti’nin bu çarkı milli iradenin 

üstünlüğüyle kırdığı için 18 yıldır 
iktidarda bulunduğunu, çareyi 
millette değil de dışarıda ara-
yanlar için bundan daha büyük 
örnek ve ibretin olmayacağını 
söyledi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan İs-
tanbul’da Hz. Ali Camisi’nde 
kıldığı cuma namazının ardın-
dan gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. 

“Gemilerimize karşı yapı-
labilecek en ufak bir saldırıyı 
cevapsız bırakmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a 

ait fırkateynin, Oruç Reis gemi-
sine yönelik taciziyle ilgili soru 
üzerine, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmelerin “sıkıntılı” olduğu-
nu ifade etti.

Sismik araştırma yapan 
gemiler ve sondaj gemilerinin 
bölgede dolaştığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç 
Reis’in sismik araştırma yapan 
önemli gemilerden biri olduğu-
nu belirterek, şöyle konuştu:

“Sivil gemilerimize karşı ya-
pılabilecek en ufak bir saldırıyı 
cevapsız bırakamayız. Nitekim 
dün böyle bir durum söz ko-
nusu oldu. Kemal Reis bunlara 
gereken cevabı verdi. Sonra da 
onlar kendi limanlarına çek-
tiler. Eğer bu devam edecek 
olursa bunun cevabını misliyle 
alacaklardır. Bunları karşı-
lıksız bırakmamız mümkün 
değil. Halbuki biliyorsunuz 

Gündem

“Abu Dabi ile Diplomatik İlişkileri 
Askıya Alabiliriz”
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Akdeniz’de özellikle mesafe 
itibarıyla en geniş mesafeye sa-
hip olan ülke biziz. Diğerlerinin 
burada aslında mesafeleri dahi 
yok. Metrelerle ifade edilebi-
lecek bir şerit onlarınki ama 
bizim durumumuz öyle değil. 
Dolayısıyla da şu anda ayın 
23’üne kadar burada Oruç Reis 
çalışmalarını sürdürecek. Sayın 
Şansölye Merkel ile de bunu 
dün konuştum. Kendisinin de 
bizden tabii ricası, ‘Yani artık 
buna da söyleyecek bir şeyimiz 
yok ama 28’ine kadar, 23’ünden 
sonra danışmanlarımızın yapa-
cakları çalışmalar muvacehesin-
de daha sonra bu işi yumuşatıp 
daha şöyle korumacı bir anlayış 
içerisinde bir süreci geliştirelim.’ 
dediler. Mutabık kaldık.”

“Soydaşlarımızın dirisini de 
ölüsünü de yalnız bırakmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel 
Avn ile de bu konuyu görüş-
tüklerini anlatarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Sayın Şansölye benden son-
ra Miçotakis ile de bir görüşme 
yaptı. Bu görüşmede Miço-
takis’i, bize söylediği çizgiye 
inşallah getirmiş olur. Eğer 
Miçotakis bu noktada ulusla-
rarası hukuka saygılı davran-
mazsa, kaldı ki Batı Trakya’da 
soydaşlarımızın kabristanlarını 
biliyorsunuz silahla taradılar, 
oradaki kabristanlarımızı ateş 
altına aldılar. Bunlar tabii hiç 
olumlu sinyaller değil. Biz soy-
daşlarımızın dirisini de ölüsünü 
de yalnız bırakmayız. Gereği 
neyse vakti saati geldiğinde de 
gereğini yaparız. Bunu da çok 
açık net söylemiş oluyorum.”

“Abu Dabi yönetimiyle dip-
lomatik ilişkileri askıya almak 
gibi adımımız olabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Yunanistan ile Mısır arasında 

gerçekleştirilmeye çalışılan 
Münhasır Ekonomik Bölge An-
laşması’na ilişkin soru üzerine 
ise şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Bu konuda ben Mısır’ı anla-
makta zorlanıyorum doğrusu. 
Çünkü Mısır bir taraftan istih-
barat örgütü vasıtasıyla benim 
istihbarat örgütüme başka 
şeyler söylüyor. Yani ‘Burada 
yanlış anlaşılmalar var’ diyor. 
‘Bu yanlış anlaşılmaları dü-
zeltmemizde fayda var.’ diyor. 

Şu anda istihbarat örgütümüz, 
onların istihbarat örgütüyle 
görüşmelerini devam ettiriyor, 
devam ettirecek. Mısır halkı-
na karşı Türk halkının bakışı 
farklı. Yani Mısır halkıyla Türk 
halkının birbirine bakışı, bir-
biriyle olan dayanışmasının, 
Yunan halkı ile aynı çizgide 
olması mümkün değil. Dola-
yısıyla tarihten gelen medeni-
yet değerlerimizin de ortaya 
koyduğu bu anlayışı Mısır 
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halkından öte, yöneticilerinin 
farketmesi gerekir. Bunu da 
geçiyorum maalesef bu süreç 
içerisinde Suudi Arabistan’da 
da yanlış adımlar atılıyor. Bu 
konuda Dışişleri Bakanıma da 
bugün söyledim. ‘Süratle mu-
hatabınla da bunu görüş ve bu 
konuda gerekli adımlar atılsın.’ 
dedim.”

İsrail ile Birleşik Arap Emir-
likleri arasındaki anlaşmaya de-
ğinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Tabii bir başka gelişme daha 
var. O da özellikle üçlü adım 
İsrail. İsrail’le şu anda burada 
gerek Mısır gerek Yunanistan 
arasındaki dayanışma ve bir 
taraftan da Filistin’e yönelik 
atılan adım yenilir, yutulur 
bir adım değil. Şimdi Filistin, 
büyükelçiliğini galiba kapatıyor 
ya da geri çekiyor. Şu anda aynı 
durum bizim için de geçerli. 
Ben de Dışişleri Bakanıma ta-
limatı verdim. Dedim ki, “Abu 
Dabi yönetimiyle özellikle dip-
lomatik ilişkileri askıya almak 
veyahut da bizim de büyükel-
çiyi geri çekme gibi bir adımı-
mız olabilir. Çünkü biz Filistin 
halkının yanındayız. Filistin’i 
de hiçbir zaman yedirmedik, 
yedirtmeyeceğiz.” 

“Berlin Konferansı’na katı-
lanların hiçbirisi konferansın 
gereklerine uymuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Avrupa Birliği ülkelerinin Doğu 
Akdeniz’deki tavrının sorulma-
sı üzerine, “Bununla ilgili de 
daha önce birçok şeyler söyle-
dim. Berlin Konferansı oldu. 
Berlin Konferansı, daha çok 
tabii Libya ile alakalı bir kon-
feranstı. Berlin Konferansı’na 
katılanların neredeyse hiçbi-
risi bu konferansın şartlarına, 
gereklerine uymadılar, uymu-
yorlar. Biz ise Berlin Konfe-
ransı’yla ilgili atılması gereken 

adımları bugüne kadar diplo-
matik hukuk içerisinde attık, 
atmaya devam ediyoruz. Bu 
süreç içerisinde Sayın Şansölye 
ile birçok görüşmelerim oldu. 
Aynı şekilde danışmanım Sayın 
Kalın’ın, Hecker’la görüşmeleri 
oldu, olmaya da devam ediyor. 
Bu arada da bu görüşmeleri 
devam ettirecektir.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

“Türkiye bu konularda güç-
lüdür, yere sağlam basıyor”

“Türk lirasındaki değer kaybı-
nı durdurmak için yeni ön-
lemler alınacak mı?” sorusuna 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
hafta içerisinde de bir ekonomi 
kurulumuzu toplamak suretiy-
le tabii ki bir değerlendirme ya-
pacağız. Bunlar bizim alıştığı-
mız yeni ataklar değil. Bundan 
önce de aynı operasyonları bize 
dışarıdan yaptılar, yapmaya 
devam ediyorlar. Ama Türkiye 
bu konularda güçlüdür, yere 
sağlam basıyor. Bundan son-
ra da sağlam basmaya devam 
edecektir. Evelallah sağlam 
bir zemindeyiz ve bu zeminde 
de yolumuza devam.” yanıtını 
verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
okulların açılacağı tarihin 
hatırlatılması üzerine şunları 
söyledi:

“Bu konuda Bilim Kurulumuz 
bütün çalışmaları yürütüyor. 
Bilim Kurulu’nun aldığı karar-
lara da gerek bakanlığımız ve 
bakanlarımız uyuyorlar, uy-
maya devam edecekler. Dikkat 
edecekler. Ben söyledim. Bura-
da tek şeyimiz bir defa özellikle 
maske, mesafe ve temizlik, bu 
3 kurala milletçe dikkat etme-
miz lazım. Kendimize acıyor-
sak bunlara dikkat edelim ama 
kendimize acımıyorsak zaten 
söyleyecek hiçbir şeyim yok.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
“Kalyon Güneş Teknolojileri 
Fabrikası Açılış Töreni”nde 
konuştu.

Ankara’da kurulan Türkiye’nin 
ilk, Avrupa ve Orta Doğu’nun 
tek entegre güneş paneli 
üretim fabrikası olan Kalyon 
Güneş Teknolojileri Fabrikası, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 

“Artık sadece üretmek, sadece 
ürettiğini iç piyasa ve yurt 
dışına satmak yetmiyor”

Törendeki konuşmasında 
Cumhurbaşkanımız, firmaların 
dünyaya açılımında üretim ile 
beraber tasarımın, yenilikçiliğin 
de öne çıktığı bir dönemde 
yaşandığına işaret ederek 
“Artık sadece üretmek, sadece 
ürettiğini iç piyasa ve yurt 
dışına satmak yetmiyor. 

Şirketlerimizin üretim ile 
beraber inovasyona, araştırma 
geliştirme faaliyetlerine de 
ağırlık vermesi gerekiyor. 
Tesisimizin 100 mühendis 
ve araştırmacının çalışacağı 
modern bir araştırma geliştirme 
merkezi ile desteklenmiş olması 
bu bakımdan takdire şayandır.” 
ifadelerini kullandı. 

“Salgın halen kontrolümüz 
altındadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın birçok ülkesinde 
koronavirüs nedeniyle 
yatırımlar durmuşken 
Türkiye’nin özel sektörü ve 
kamu kurumlarıyla özgün bir 
yol izlediğini belirtti. Salgın 
sürecinde salgınla mücadelenin 
sekteye uğramadığını, başka 
ülkeler gibi yatırımları 
durdurma kararı almadıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İnsanımızın 

sağlığından taviz vermeden, 
hiçbir vatandaşımızı mağdur 
etmeden, ekonomimizi yeniden 
büyüme trendine sokmaya 
çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 800 bin 
insanın canına mal olan bir 
sağlık krizinin üstesinden 
gelmenin kolay olmadığına 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, salgının sadece sosyal 
hayatı değil, üretimden ticarete, 
turizmden eğitime kadar 
günlük yaşantının her alanını 
etkilediğini ifade etti.

Türkiye’nin zamanında 
aldığı tedbirler ve attığı 
kararlı adımlarla bu salgını en 
başarılı şekilde yöneten nadir 
ülkelerden birisi olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Son dönemde vaka 
sayılarında kısmı bir artış 
yaşansa da salgın halen 
kontrolümüz altındadır. Hava 

Gündem
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yolu trafiğinin de kaybettiği 
ivmeyi tekrar yakaladığını 
görüyoruz. Rusya, Ukrayna ve 
Almanya gelen misafirlerimizin 
sayısının artmasıyla turizm 
sektörümüz toparlanmaya 
başladı. Keza haziranda sanayi 
üretimi, aylık ve yıllık bazda 
güçlü bir performans gösterdi. 
Yüzde 17,6’lık aylık üretim 
artışıyla dünyada en hızlı 
toparlanan ilk 5 ülkeden biri 
olduk. Sermaye ve ara malı 
kalemlerindeki çift haneye 
varan artışlar, yatırım talebi 
açısından da çok güçlü bir 
sinyaller veriyor. Yılın ilk 7 
ayındaki yatırım talebi, salgın 
şartlarına rağmen, geçen 
senenin yüzde 28 üzerinde 
seyrediyor. Türkiye genelinde 
konut satışları 2020 Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 125 artarak 
tarihi bir rekora imza attı. 
Üretimin temel girdilerinden 
olan elektrik tüketimi verileri 
artış eğiliminde. Organize 
Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik 
tüketimi, temmuz ayında, 
hazirana göre yüzde 7 daha 
fazla gerçekleşti. Yine ilk 7 ayda 
sanayi siciline 8 bin 266 işletme 
kaydoldu. Burada da geçen 
seneye göre yüzde 6’lık bir artış 
var. Ülkemiz kaynaklı olmayan 
bazı sıkıntılarla karşılaşsak da 
hamdolsun Türk ekonomisi 
salgın öncesi ivmesini tekrar 
yakalamış görünüyor. İnşallah 
bu tempoyu daha da artırmakta 
kararlıyız.” 

“CHP’nin tek derdi IMF 
komiserlerine ülkeyi yeniden 
teslim etmektir”

Bu süreçte kendilerine 
düşenin millete karamsarlık 
aşılayan muhalefete aldırmadan 
üretime, yatırıma devam 
etmek olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ifadelerini şöyle sürdürdü:

“CHP zihniyetinin bizi esir 
almasına izin verirsek bu 
ülkeyi siyasette vesayete, 
sanayide ithalata, enerjide dışa 
bağımlılığa mahkum ederiz. 
Milletin mücadelesine destek 
olmak yerine takoz olan sığ bir 
muhalefet anlayışının ülkemize 
verebileceği hiçbir şey yoktur. 
Türkiye’nin kalkınmasına katkı 
yapmak varken sürekli ülkemizi 
karalayan, sağa sola Türkiye’yi 
şikayet eden bir muhalefet, bu 
ülkeye tamamen yabancılaşmış 
demektir. CHP’nin tek derdi otel 
lobilerinde gizlice buluştukları 
IMF komiserlerine ülkeyi 
yeniden teslim etmektir. İş 
dünyamızdan, tüm umudunu 
devletimizin tökezlemesine, 
Türk ekonomisinin yara 
almasına bağlamış muhterislere, 
kulak asmamasını özellikle rica 
ediyorum.” 

Tüm müteşebbislerin, 
Türkiye’nin potansiyeline 
inanmalarını, Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine 
güvenmelerini isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Nasıl bugün her alanda 
dünden daha iyi bir yerdeysek 

inşallah yarın çok daha iyi bir 
konumda olacağız. 18 yılda 
nasıl Türkiye’nin çehresini 
değiştirdiysek yeni başarı 
hikayelerini de yine birlikte 
yazacağız. Bunu da son 18 
yıldır olduğu gibi yine CHP’nin 
sorumsuz, vizyonsuz siyasetine 
rağmen başaracağız.” diye 
konuştu. 

“Enerjide de dışa bağımlı 
bir ülkenin siyasi bağımsızlığı 
tartışmalıdır”

Diplomasi, ekonomi, üretim 
ve sürdürebilir kalkınmada 
başarının temel şartının 
enerjide bağımlılığı en aza 
indirmek olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Savunma sanayinde olduğu 
gibi enerjide de dışa bağımlı 
bir ülkenin siyasi bağımsızlığı 
tartışmalıdır. Enerjide dışa 
bağımlılık sadece cari denge 
açısından değil, aynı zamanda 
enerji güvenliği açısından da bir 
tehdit unsurudur. ‘Güçlü enerji, 
bağımsız Türkiye’ idealiyle 3 
yıl önce Milli Enerji ve Maden 
Politikamızı hayata geçirdik. 
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Dışa bağımlılığımızı azaltmak 
için yerli ve yenilenebilir 
enerjinin enerji sepetimizdeki 
payını artıracak yatırımlara 
hız verdik. 2019 yılında 
elektriğimizin yüzde 62’sini yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan 
ürettik. 2002 yılında 
yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretimimiz yüzde 26,3 
iken, bu sayı 2019’da yüzde 48’e, 
bu yılın temmuz sonu itibariyle 
de yüzde 49,2’ye yükseldi. 
2019 yılında güneş enerjisinden 
elde ettiğimiz elektrikle 
yaklaşık 4,1 milyon hanenin 
elektrik tüketimini karşıladık. 
2002’de 12 bin 305 megavat 
olan yenilenebilir enerji kurulu 
gücümüz, 2020 Temmuz sonu 
itibariyle 46 bin 679 megavata 
çıktı. Daha önce termik 
santraller ve hidroelektrik 
santralleri Türkiye’nin baz 
yükünü karşılarken bugün 
rüzgardan, güneşten, jeotermal, 
biyokütle gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından istifade 
ediyoruz.” 

Tek bir kaynağa bağımlı 
kalmadan farklı enerji 
kaynaklarını sisteme dahil 

ederek Türkiye’nin enerji üretim 
altyapısını zenginleştirdiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin kurulu 
gücünün yarısının temiz enerji 
kaynaklarından oluştuğunu 
aktardı.

Güneş enerjisi kurulu 
gücünde Türkiye’nin dünyada 
onüçüncü, Avrupa’da yedinci 
sırada olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugün güneşten elektrik 
üretimimiz toplam elektrik 
üretimimizin yaklaşık yüzde 
4’ünü oluşturuyor. Bu yıl 
ilk defa güneş ve rüzgar 
santrallerimizin toplam 
elektrik üretimimizdeki 
payı yüzde 10’un üzerinde 
gerçekleşti. Yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızı ve 
madenlerimizi yerli üretim, yerli 
Ar-Ge ve yerli insan kaynağı 
şartıyla yatırıma açıyoruz.” diye 
konuştu.

Enerji arz kaynaklarını 
çeşitlendirirken eş zamanlı 
olarak hidrokarbon arama 
faaliyetlerine de hız 
kazandırdıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Akdeniz’deki hak ve 
hukukumuzu korumaya 
yönelik attığımız adımlar, enerji 
dışa bağımlılığımızı ortadan 
kaldırmak için hayati öneme 
sahiptir. Burada bir hakikati 
tekrar altını çizerek ifade 
etmekte fayda görüyorum. 
Özellikle ‘Doğu Akdeniz’de 
ne işimiz var?’ diye soran 
muhalefetin bu hususları iyi 
dinlemesini, iyi öğrenmesini 
istiyorum. Türkiye’nin, Doğu 
Akdeniz’den Libya’ya kadar 
farklı cephelerde yürüttüğü 
mücadele, sadece bir hak 
mücadelesi değil, bir istikbal 
mücadelesidir. Vatanımızı 
savunmak bizim için ne kadar 
önemliyse bugün mavi vatanı 
savunmak da aynı derecede 
önemlidir.” ifadelerini kullandı. 

“Bir asır önce nasıl millet 
olarak Sevr’i yırtıp atmışsak 
bugün de Doğu Akdeniz’de 
ülkemize dayatılmaya çalışılan 
Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den 
Libya’ya kadar farklı cephelerde 
yürüttüğü mücadele sadece 
hak mücadelesi değil, bir 
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istikbal mücadelesidir.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,”(Doğu Akdeniz) Hiçbir 
sömürgeci güç, ülkemizi bu 
bölgede var olduğu tahmin 
edilen zengin petrol ve doğalgaz 
kaynaklarından mahrum 
bırakamaz.” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin hakkına ve 
hukukuna el uzatmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin 
şunları kaydetti:

“Türkiye, Doğu Akdeniz’de 

hakkını sonuna kadar aramakta 
kararlıdır. Hiçbir sömürgeci 
güç hiçbir tehdit, ülkemizi bu 
bölgede var olduğu tahmin 
edilen zengin petrol ve doğalgaz 
kaynaklarından mahrum 
bırakamaz. Biz hiç kimsenin 
hakkına ve hukukuna el 
uzatmıyoruz. Biz medeniyetler 
beşiği Akdeniz’de gerilim ve 
kavga da istemiyoruz. Biz 
sadece milletimizin hakkını 
Kıbrıs Türklerinin hukukunu 
savunuyoruz. 

Şimdiye kadar karşılaştığımız 
onca çifte standarda rağmen 

uluslararası hukuktan, 
meşruiyetten taviz vermedik. 
Gerilim yerine müzakerenin, 
kavga yerine meselelerimizi 
konuşarak, anlaşarak çözmenin 
peşinde olduk. Bugün 
de aynı samimiyetle aynı 
hüsnüniyetle hareket ediyoruz. 
Muhataplarımızdan da gerilimi 
tırmandıracak değil düşürecek, 
diyalog yolunu açacak adımlar 
bekliyoruz. İnşallah kısa sürede 
bu meseleyi ülkemizin hak ve 
hukukunu temin edecek şekilde 
çözüme kavuşturacağımıza 
inanıyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
düzenlediği toplantıda 
kamuoyunun merakla beklediği 
“müjdeye” ilişkin yaptığı 
açıklamada, bugün ülke 
bakımından tarihi öneme sahip 
bir müjdeyi paylaşmak üzere bir 
araya geldiklerini söyledi.

Enerjinin, kalkınmanın 
temel unsuru olmanın 
yanında milli bağımsızlığın 

gerçek anlamda tesisinde 
de çok büyük öneme sahip 
olduğunu belirten Erdoğan, 
“Ülkelerin ortaya koydukları 
vizyonların hayata geçebilmesi, 
enerji sektöründeki istikrarla 
orantılıdır. Dünyada son bir 
asırdır yaşanan hiç bir karmaşa, 
savaş, kaos, çatışma, çekişme 
yoktur ki gerisinde öyle veya 
böyle enerji hesabı yatmasın. 
Petrol ve doğalgaz sahalarının 
kontrolü ve güvenliği için 

yeri geldiğinde milyonlarca 
insanın canının hiçe sayıldığı 
vahşi bir düzen kurulmuştur. 
Bir damla petrolü, oluk oluk 
akan insan kanından daha 
değerli gören bu gayri insani 
düzen hala hükümranlığını 
sürdürmektedir.” diye konuştu. 

Suriye’de son yıllarda 
yaşananlara da değinen 
Erdoğan, “Biz, mazlumların 
ve mağdurların bulundukları 
yerlere giderken birileri her şeyi 
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“320 Milyar Metreküp  
Doğalgaz Rezervi Keşfettik”
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bir kenara bırakıp, doğrudan 
petrol üretim tesislerine 
yönelmiştir. Aynı durumla 
Libya’da da karşılaştık. Biz, 
Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla 
onları darbecilerden kurtarmanın 
mücadelesini verirken, birileri 
yine petrol sahalarının dibinde 
bitivermiştir.” ifadelerini 
kullandı.

“Artık bu alanda en üst lige 
çıkmış bir Türkiye var”

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de 
oynanan onca oyunun gerisinde 
de enerji kaynaklarının paylaşımı 
kavgası olduğuna işaret ederek, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Hamdolsun biz önceliğimizi 
asla değiştirmedik, hep önce 
insan dedik. Hep önce insan, 
dostluk kardeşlik dedik. Hep 
önce mazlumlar ve mağdurlar 
dedik. Hep önce hak, hukuk, 
adalet dedik. İnsanlık bizde, 
petrol onlarda kalmış olabilir. 
İşte Rabbim bize bambaşka 
bir yerde hem de görülmedik 
zenginlikte bir kapı açtı. Yarın 
benzer kapılar başka yerlerde de 
önümüze açılacaktır. Çünkü artık 
bu alanda en üst lige çıkmış bir 
Türkiye var. Bugünlere elbette 
kolay gelmedik. Ülkemizde 

çok uzun yıllar boyunca petrol 
ve doğalgaz arama çalışmaları 
genellikle kiralama usulü 
ile yapıldı. Hele derin deniz 
sondajlarında tamamen dışa 
bağımlıydık. Yüzlerce milyon 
dolarlık arama faaliyetleri 
sonunda elimize 3-5 sayfalık 
rapor dışında hiç bir şey 
geçmedi. Kimsenin günahını 
almıyoruz, belki de gerçekten 
aradılar. Ama bulamadılar. Ama 
sonuçta biz, artık bu şekilde 
yürüyemeyeceğimizi gördük.”

“Yerli ve milli imkanlarla 
hareket ettiğimiz için bu 
başarıya ulaştık”

Bu tür çalışmaların öyle 
kiralama veya benzeri 
yöntemlerle değil, 
doğrudan milli kuruluşlar 
aracılığıyla yürütülmesini 
kararlaştırdıklarını belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin milli enerji 
ve maden politikasını 2017 
senesinde yeni baştan belirledik. 
O dönemde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız olan Berat 
Albayrak ile ardından gelen Fatih 
Dönmez kardeşimiz ekipleriyle 
birlikte bu politikayı titizlikle 
ve kararlılıkla uyguladılar. 

Bu çerçevede derin deniz 
sondajlarını bizzat yapmanın 
arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 
sondaj gemisini, ülkemiz derin 
deniz arama filosuna kattık. 
Bugünkü sevinci bize yaşatan 
Fatih’in yanında, Yavuz ve 
Kanuni sondaj gemilerimizle bu 
alanda dünyanın en önde gelen 
ülkeleri arasına dahil olduk.

Ayrıca Barbaros Hayrettin 
Paşa ve Oruç Reis sismik 
araştırma gemilerimizle bu 
filoyu güçlendirdik. Mülkiyetleri 
ülkemize ait olan 3 sondaj ve 
2 sismik araştırma gemimiz 
tamamen kendi ekipmanlarımız 
ve kendi personelimiz ile 
çalışmalarını yürütüyor. 
Dünya fiyatlarının hayli 
altında maliyetle ülkemize 
kazandırdığımız gemilerimizle 
yaptığımız sondajların birim 
maliyeti de oldukça düşüktür. 
Sondaj ve sismik araştırma 
çalışmalarımızda en küçük 
bir dışa bağımlılığımız söz 
konusu değildir. Zaten öyle 
bir durum olsa bize nefes bile 
aldırmayacakları ortadadır. 
Yerli ve milli imkanlarla hareket 
ettiğimiz için bu başarıya 
ulaştık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sevincini milletle birlikte 
yaşamak istediği müjdeyi, 
“Türkiye, tarihinin en büyük 
doğalgaz keşfini Karadeniz’de 
gerçekleştirdi. Fatih sondaj 
gemimiz, 20 Temmuz 2020 
tarihinde başladığı Tuna-1 
kuyusundaki sondajında 320 
milyar metreküp doğalgaz 
rezervi keşfetmiş durumda.” 
sözleriyle paylaştı. 

Fatih sondaj gemisini 
Boğaz’dan uğurladığı günü 
hatırladığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“O uğurlayışımızla birlikte 
hamd olsun neticeye de 
keşfe de ulaşmış. İstanbul’un 
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fethinin yıl dönümünde 
Karadeniz’e uğurladığımız 
Fatih sondaj gemimiz ismine 
layık bir başarıyla hepimizi 
gururlandırdı. Allah’a hamd 
olsun. Daha önce ‘Tuna-1’ 
diye adlandırılan bu alanı 
‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak 
isimlendirdiğimiz bu alanda, 
gereken tüm test, analiz ve 
mühendislik çalışmaları 
tamamlandı. Kuyudan elde 
edilen veriler aynı bölgede yeni 
doğalgaz keşiflerinin kuvvetle 
muhtemel olduğuna işaret 
ediyor. Yani bu ilk kuyuda 
bulunan rezerv, çok daha 
zengin bir kaynağın sadece bir 
parçasıdır. İnşallah devamı 
da en kısa sürede gelecek. 
Rabb’imize bize ve milletimize 
bugünleri gösterdiği için hamd 
ediyoruz.”

“Hedefimiz, 2023 yılında 
Karadeniz gazını milletimizin 
kullanımına sunmaktır”

Yıllarca enerjide dışa 
bağımlılığın maddi ve manevi 
sıkıntılarını çekmiş bir ülke 
olarak artık geleceğe daha 
güvenle bakacaklarına 
inandıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
operasyonu tamamen milli 
imkanlarla gerçekleştirdik. 
Şimdi hemen tespit kuyuları 
açmaya başlayacak, ardından 
üretim konseptini belirleyip 
inşaat ve yapım işlerine 
geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye 
çıkartılması ve sisteme 
aktarılması işlemleriyle birlikte 
bu kaynaktan fiilen istifade 
etmeye başlayacağız. Şimdi 
hedefi veriyorum. Hedefimiz, 
2023 yılında Karadeniz gazını 

milletimizin kullanımına 
sunmaktır. Böylece bunca 
yıl sabırla adeta ilmik ilmik 
dokuyarak yürüttüğümüz 
çalışmaların ilk ve en büyük 
meyvesini almış oluyoruz.” diye 
konuştu.

“Benzer bir müjdeli haberi 
Akdeniz’den de bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Fatih ve Yavuz gemileri 
vasıtasıyla Akdeniz ve 
Karadeniz’de bugüne 
kadar 9 derin deniz sondajı 
gerçekleştirdiklerini aktararak, 
şunları kaydetti:

“Nihayet, son sondajda 
milletimize beklediği müjdeyi 
verme şerefine nail olduk. 
İnşallah benzer bir müjdeli 
haberi Akdeniz’den de 
bekliyoruz. Şu anda bakımda 
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olan Kanuni’nin de yıl sonunda 
devreye girmesiyle Akdeniz’deki 
faaliyetlerimize hız vereceğiz. 
Keşifler için söylenen o güzel 
sözü sondaj faaliyetlerimize 
uyarlayarak tekrarlamak 
istiyorum, ‘Her arayan bulamaz 
ama bulanlar arayanlardır.’ Evet, 
biz de arayacağız ve inşallah 
bulacağız. Sakarya Gaz Sahası’yla 
‘Bismillah.’ dedik. Allah’ın 
izniyle devamı da gelecek. 
Çünkü, ‘Sakarya, saf çocuğu 
masum Anadolu’nun. Divanesi 
ikimiz kaldık Allah yolunun.’ Biz 
bu yolun divanesiyiz. İnşallah 
burada da neticeye ulaşacağız.”

Sadece denizlerde değil 
Türkiye topraklarındaki 
aramaları da daha sıkı ve 
bilinçli şekilde yürüttüklerine 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama 
ruhsatlarını da çoğalttıklarını 
belirtti. 

“Ülkenin enerji meselesini 
kökten çözmekte kararlıyız.” 
vurgusu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin yıllarca 
bunun sancısını sıkıntısını 
çeken, bedelini ödeyen bir ülke 
olduğunu ifade etti. 

Cari açığın en büyük sebebinin 
de hep enerji olduğunu, yerli 
ve yenilenebilir kaynaklara 
verdikleri önem sayesinde bu 
konuda nispi bir denge sağlansa 
da hala enerjide ciddi bir ithalatçı 
durumunda olunduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cari 
açığımızın ana sebebi bu değil 
mi, bu. Denizlerde ve karada 
daha çok arama yapıp neticeye 
ulaşarak, enerjide net ihracatçı 
konumuna gelene kadar bize 
durmak, dinlenmek yok.” diye 
konuştu. 

“Tüm alanlarda en güçlü 
şekilde varlığımızı göstermekte 
kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
yandan konvansiyonel enerji 

kaynaklarına yoğunlaşırken, 
diğer yandan elektrikli motor 
başta olmak üzere geleceğin 
teknolojilerine de yatırımları 
sürdüreceklerinin altını çizerek, 
“Her kaynağın diğerinin 
tamamlayıcısı olduğunu 
unutmadan, tüm alanlarda 
en güçlü şekilde varlığımızı 
göstermekte kararlıyız. Türkiye 
artık hiçbir alanda birilerinin 
gölgesine sığınma ihtiyacı 
duymadan kendi ayakları 
üzerinde durabilecek güce, 
iradeye ve kaynağa sahiptir. 
Kimsenin hakkına gözümüzü 
dikmeden ama kimseye 
de hakkımızı yedirmeden 
hedeflerimize doğru yürümeyi 
sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. 

“Yunanistan başta olmak 
üzere, bu mesele, karşımıza 
dikilenlerin hepsi de haklı 
olduğumuzu gayet iyi biliyor.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Özellikle Avrupa Birliği (AB), 
Yunanistan’ı şımartıp üzerimize 
salarken, sergilediği çifte 
standart sebebiyle bir kez daha 
kendi ilkelerine ihanet ettiğini, 
birliği ayakta tutan değerleri 
yıprattığını görmelidir. Ortada 

dolaşan ve hiçbir geçerliliği 
olmayan saçma sapan haritaların 
yarın öbür gün en büyük zararı 
AB’ye vereceği unutulmamalıdır. 
Sırf Türkiye’ye zararı dokunuyor 
diye kendi müktesebatına aykırı 
işlere alet olmak Yunanistan’ı 
kurtarmaz. Ama AB’nin 
zaten sorunlu olan itibarını 
iyice düşürür. Türkiye’nin 
bu konudaki kararlılığını, 
gerektiğinde bedel ödeme 
ve ödetme azmini görmek 
istemeyenler sahada da masada 
da cevaplarını alacaklardır. “

“Milletimizin refahı için gece 
gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sakarya Gaz Sahası’ndaki 
keşiften sonra artık önümüzde 
çok daha aydınlık bir yol 
olduğuna inanıyoruz. Bugün 
gelecek nesillere önemli bir 
miras bırakacağız. Milletimizin 
refahı için gece gündüz demeden 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. Rabbim yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin. Bir kez 
daha doğalgaz rezervi keşfimizin 
ve arkasından gelecek yeni 
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keşiflerin ülkemize, milletimize, 
bölgemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Buradan elde 
edeceğimiz gelirin milletimize, 
umudunu bize bağlamış tüm 
dostlarımıza ve insanlığa 
hayırlar getirmesini Rabbimden 
niyaz ediyorum. Ülkemize 
ve milletimize bu sevinci 
yaşatan kurumlarımızın tüm 
mensuplarını, sahada çalışan 
personelimizi, süreçte emeği 
ve katkısı olan herkesi tebrik 
ediyorum. Özellikle bu sürece 
öncülük eden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlarımız Berat 
Albayrak ve Fatih Dönmez’e bir 
kez daha ekipleriyle beraber 
teşekkürlerimi sunuyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Emeği geçen herkese teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her arayan bulamaz ama 
bulanlar unutmayalım ki 

arayanlardır” dedi. 
Şu an itibariyle 9 derin deniz 

sondajının tamamlandığını 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Kararlılıkla bunlar devam 
edecek. Sayın Bakanımızın da 
ifade ettiği gibi öyle ülkelerle 
çalıştık ki bunlar marka 
isimlerdi. BP’den Shell’e kadar. 
100-150 arama yapıp, netice 
alamayıp, ondan sonra dönüp 
gittiler. Bunlar bizden bir 
kuruş para almadılar, bütün 
harcama kendilerinden. Yani 
bu iş öyle çok rahat değil ama 
bu işin kaderinde bu var. Biz 
şu an kendi gemilerimizle 
gerek sismik araştırmayı 
gerek sondaj çalışmalarını 
yaptığımız için maliyetleri 
ciddi manada düşürmüş 
vaziyetteyiz ve bu şekilde de 

yolumuza devam ediyoruz. 
Tabi bütün temennimiz 
2023’e kadar kararlılıkla bu 
çalışmayı sürdürüp, neticeyi 
almak. Tüm ekibi dün de 
Ankara’da dinledim, bize 
verdikleri umutlar 2023 için 
bizim de geleceğimize ciddi 
anlamda bir perspektif tuttu. 
Arkadaşlarımıza şahsım 
ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. Kanuni de devreye 
girdikten sonra Karadeniz’de 
sadece Fatih ile değil Kanuni ile 
de yola devam edilecek. Belki 
yeri gelecek Doğu Akdeniz’deki 
çalışmalarımızda farklı adımlar 
atacağız, çalışmalar yapacağız. 
Yani biz petrolde, doğalgaz 
da varız diyeceğiz. Onun için 
de günümüz hayırlı olsun 
diyorum. Tekrar gerek Berat 
gerek Fatih Beye gerek Türkiye 
Petrolleri’nin tüm yöneticilerine 

44 ___ Türkiye Bülteni ___ Eylül



bakan yardımcılarına şahsım 
ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı 
bir televizyon programında, 
Karadeniz’de keşif yapılan 
bölgede sismik araştırma 
çalışmalarının yaklaşık 14 ay 
önce başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 
yerin binlerce metre altının 
röntgeninin çekildiğini dile 
getiren Dönmez, uzmanların 
değerlendirmeleri ışığında 
çalışmaların devam ettirilmesi 
sonucu başarının elde edildiğini 
belirtti.

Dönmez, bölgede deniz 
derinliğinin 2 bin 100 metre 
civarında olduğuna dikkati 
çekerek, “1500 metre civarında 
bir kazıdan sonra 2 tane gaz 
rezervuarı kestik. Bir tanesi 

yaklaşık 100 metre, diğeri 400 
metre civarında. Gaz akışı 
gelmeye başladı buradan. 
Teknik ekip burada gazları 
test etti. Basınç okumaları 
yapıldı. Gaz keşfi olduğu 
kararına varmış olduk. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza arz ettik 
ve teknik ekiple de kendisine 
konuyu detaylı sunumla anlattık. 
Aslında bugün 83 milyonla değil, 
bölgede yaşayan, yaşamayan 
herkesin merakla beklediği bu 
haberi paylaşmış olduk.” diye 
konuştu.

Karadeniz’de 2004’ten bu yana 
yabancı şirketlerle ortaklıklar 
kurularak 6 derin deniz 
sondajının gerçekleştirildiğini 
belirten Dönmez, şöyle devam 
etti:

“Maalesef keşif yakalayamadık. 
Keşif yapılan saha ise daha önce 
sismik araştırması yapılmamış 

yeni bir sahaydı. 3-4 sene önce 
de Romanya’da, nispeten yakın 
bir sahada miktarı bugüne göre 
daha düşük bir keşif oldu. İlk 
etapta 2 bin kilometrekarelik 
bir sismik çalışma yaptık. İlk 
sondajı da potansiyeli en yüksek 
sahada yaptık. Tamamı 8 bin 
kilometrekare olan bir alan. 
Buralarda da sismik çalışmalara 
başlayacağız. Aşağıda kalan 
formasyon benzer nitelikte. 
İleride yeni keşif kuyuları da 
açacağız. Rakam biraz daha 
netleşecek ama beklentimiz bu 
rakamın yukarı yönlü revize 
edilmesi.”

“Keşif, 7-8 yıllık tüketime 
karşılık geliyor”

Bakan Dönmez, Türkiye’nin 
yıllık doğalgaz tüketiminin 45-
50 milyar metreküp olduğuna 
işaret ederek, “Bu keşif, hiçbir 
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yerden kaynak almamış olsak 
ülkemizin yaklaşık 7-8 yıllık 
ihtiyacını karşılayabilecek ancak 
tabii keşifler devam edecek, 
belki bu rakam daha da artacak.” 
ifadesini kullandı.

İlk gazın kıyıya ulaştırılması 
için 2023 yılının hedeflendiğini 
söyleyen Dönmez, sahadan 
gerçekleştirilecek üretim için 
planlama yapılacağını dile 
getirdi.

Dönmez, bu tip sahalarda 
ilk üretimin görece düşük 
olabileceğini ancak bu 
aşamaların hepsinin planlanarak 
sektör ve kamuoyuyla 
paylaşılacağını belirtti.

Bakan Dönmez, rezervin 
ekonomik değerine ilişkin, 
“Bundan sonraki gaz ve petrol 
fiyatlarını bilmeden geleceğe 
dönük tahminde bulunmak 
zor. Dünyada küresel ölçekte 
gaz fiyatları petrole endeksli 
gerçekleşiyor. Geriye dönük 
3-5 yıllık perspektifle bakarsak 
bu miktardaki gazın ekonomik 
değerinin 65 milyar dolar 
olacağını söyleyebiliriz.” dedi.

Türkiye Petrolleri’nin (TP) 
son yıllarda ciddi birikim ve 
tecrübe kazandığını vurgulayan 
Dönmez, şunları ifade etti:

“Bundan sonra sondaj ve 
sismik çalışmaları kendi 
imkanlarımızla yapacağız. 
Kıyıya boru hattı çekimi 
bir defa yapılacak bir iş. 
Muhtemelen ihale etmek 
suretiyle uluslararası ölçekte 
yapılacak. Onun dışında 
işletme tamamen TP üzerinden 
olacak. Kıyıya geldikten sonra 
da sisteme bağlamak suretiyle 
yerli, milli imkanlarla ve kendi 
personelimizle bu gazı işletip 
evinize kadar getireceğiz. 
Biz doğalgaz ve petrole yıllık 
40 milyar dolar seviyesinde 
ödeme yapıyoruz. Bunları da 
azaltacağız ve cari açığa pozitif 
katkısı olacak.”

Doğu Akdeniz’deki arama 
çalışmaları

Doğu Akdeniz’deki çalışmalara 
da değinen Bakan Dönmez, 
dünya örneklerinin Türkiye’nin 
tezlerini destekler nitelikte 
olduğunu söyledi.

Dönmez, bölgede “Türkiye’yi 
oyunun dışında tutalım” 
anlayışı olduğuna dikkati 
çekerek şunları kaydetti:

“Buradan geri adım atmadık, 
son derece haklıyız. Türkiye eski 
Türkiye değil. Sahada kazanıp 
masada kaybeden bir ülke değil. 
Diyaloğa da açığız. Bunu da 
defaatle söyledik. Son dönemde 
AB girişimiyle Yunanistan ile 
aramızda bir diyalog başlamıştı 
ama aradan birkaç hafta 
geçmeden Yunanistan gitti 
Mısır ile bu anlaşmayı yaptı. 
Yunanistan bugüne kadar da 
masaya gelmekten çekinmiş, 
kazanımlarını da sahada değil 
masada kazanmış bir ülkedir. 
Haklı görünmeye çalışıyor. 
Artık Türkiye’de buna ‘evet’ 
diyecek yönetim de lider de yok. 
Evet diyaloğa açığız ama kendi 
yetki alanımızı da kimseyle 
paylaşmaya razı değiliz.”

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, Karadeniz’de 
gerçekleştirilen doğalgaz 
keşfine ilişkin, “Buradaki 
bu potansiyelle birlikte 
cari açığı değil, cari fazlayı 
konuşacağımız, döviz fazlasını 
konuşacağımız yeni dönemin 
de başladığını, yeni bir sürece 
girdiğimizi görmüş oldum.” 
dedi.

Bakan Albayrak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Karadeniz’de 
320 milyar metreküple ülke 
tarihinin en büyük doğalgaz 
rezervinin bulunmasına yönelik 
müjdesinin ardından, keşfi 
yapan Fatih Sondaj Gemisi’nden 
açıklamada bulundu.

Bugün ülkenin milli enerji 

politikaları ve ekonomisi 
açısından tarihi bir günün 
yaşandığını belirten Albayrak, 
“Türkiye olarak bu yüzyılın 
kaderinin şekillendiği 
bugünlerde ülkemizin geleceği 
açısından çok önemli bir sürece 
şahitlik ediyoruz. Bugünün 
bizim için şöyle bir anlamı var, 
milletimizin tarihinde ağustos 
zaferler ayı. Malazgirt’ten 
Mohaç’a, Büyük Taarruz’dan 
Sakarya’ya kadar hakikaten 
ağustos ayında çok büyük şanlı 
zaferlere imza atmışız. Bugün 
yine bir ağustos ayında, on 
yıllardır süre gelen, özellikle 
enerji alanında ülkemizin makus 
talihini tarihe gömdüğümüz 
büyük şanlı bir zafere imza 
attığımız bir sürece şahitlik 
ediyoruz. Bu da bizim için çok 
büyük bir övünç kaynağı.” diye 
konuştu. 

“Yeni bir sürece doğru 
gidiyoruz”

Albayrak, ülkenin enerji ve 
ekonomi başta olmak üzere 
birçok alandaki tam bağımsızlık 
yolculuğunda büyük bir adımın 
atıldığına dikkati çekerek, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Bu süreç ülkemizi, 83 
milyon vatandaşımızı yarınlara 
çok daha ümitli taşıyacak. 
Bugün burada ifade edilen 
keşif ve gazla, ülkemizin dört 
bir tarafındaki Hakkari’den 
Edirne’ye, Artvin’den Muğla’ya, 
Trabzon’dan Hatay’a 83 milyon 
vatandaşımızın her birinin 
övünçle, gururla, büyük bir 
sevinç yaşayacağı büyük adım 
atılıyor. İşin ekonomik boyutu 
itibarıyla burada gemideki 
arkadaşlarla teknik süreci 
değerlendirdikten sonra, çok 
net şunu ifade edebilirim ki 
hakikaten buradaki mevcut keşif 
ve potansiyelle birlikte inşallah 
ülkemizin gündeminden 
cari açık konusunu artık 
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kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl 
ortalaması 40 milyar dolarlık 
enerji ithalatı yapan bir ülke 
Türkiye. Bugün buradaki bu 
potansiyelle birlikte cari açığı 
değil, cari fazlayı konuşacağımız, 
döviz fazlasını konuşacağımız 
yeni dönemin de başladığını, 
yeni bir sürece girdiğimizi 
görmüş oldum.”

Türkiye’nin artık yeni bir 
döneme girdiğini vurgulayan 
Albayrak, “Artık ‘ne doğu ne batı, 
yeni eksen Türkiye’ söyleminde 
yeni bir sürece doğru gidiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu süreçteki 

çalışmaları nedeniyle başta 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez olmak 
üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı yöneticileri, 
Fatih Sondaj Gemisi’ndeki 
mühendisler ve tüm ekibe 
teşekkür ederek, şunları 
kaydetti:

“Ailelerinden, çocuklarından, 
eşlerinden feragat ederek bu 
süreci ortaya koydular. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, en başta 
size ilk günden itibaren bize 
inanarak arkamızda durduğunuz 
için şükranlarımı sunuyorum. 

Her şeyin ötesinde Cenabı 
Allah’a hamd ediyorum ki bizi 
başta sizlere ve milletimize 
mahcup etmediği için. Bugün 
bir kez daha şuna inanç ve 
imanla şahitlik ettim ki Cenabı 
Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. 
İnanıyorsanız, çalışıyorsanız 
ve en önemlisi bir amaç, dava 
uğruna mücadele ediyorsanız 
Cenabı Allah her işin sonunu 
hayra tevdi ediyor. 2020’lerin 
Türkiye’sinde kalpten ilk günden 
beri inandığım bu sürecin, 
Cenabı Allah’ın nasibiyle bugün 
yeni çağı açtığına inanıyorum.”
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Türkiye’nin tarihindeki en büyük gaz keşfi bölgede yeni keşiflerin habercisi olurken, bu miktarın yeni 
sondajlarla artması bekleniyor. Türkiye’nin yerli üretimini artırarak ithalat bağımlılığını azaltmasının 
uzun vadeli gaz kontratlarının yeniden şekillenmesinde kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Türkiye, Tarihindeki En Büyük 
Gaz Keşfini Karadeniz’de Yaptı

Gündem
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Gündem

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 
Congresium’da düzenlenen AK 
Parti Belediye Başkanları İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı’nda 
konuştu.

Kovid-19 hastalığı nedeniyle 
vefat eden Konya Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz’a Allah’tan 
rahmet, eşi ve çocuklarına sabır 
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çumra halkına başsağlığı 
dileklerini iletti.

AK Parti’nin 19. kuruluş yıl 
dönümünü Ankara Mamak’ta 
düzenledikleri mütevazı bir 
programla kutladıklarını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, burada, 19 yıllık 
hizmetlerin özetinin özeti 
denilebilecek dökümünü 
ve Türkiye’nin geleceğine 
dair hedefleri kamuoyuyla 
paylaştıklarını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“AK Parti, ilk günkü 
samimiyetle 19 yaşın 
heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle 
mücadelesini kararlılıkla devam 
ettiriyor. 19 yıl önce milletin 
umudu olarak yine milletin 
sinesinden çıkmış bu hareket 
Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle 
‘pekleşe pekleşe’ yoluna devam 
ediyor. 14 Ağustos 2001’den beri 
AK Parti’nin tüm kademelerinde 

bu davaya gönül vermiş, hizmet 
etmiş, katkı sağlamış, partimize 
oy vermiş tüm kardeşlerime 
bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal 
etmiş dava arkadaşlarıma 
Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. Büyük ve güçlü 
Türkiye sevdasıyla halen bu 
çatı altında görev yapan, ter 
döken, koşan, koşturan yol 
arkadaşlarımı gönülden tebrik 
ediyor, kendilerine Mevla’dan 
muvaffakiyetler diliyorum. 
Bize, millete hizmet etme, 
bu aziz milletin hizmetkarı 
olma bahtiyarlığını bahşeden 
Allah’a sonsuz hamd-ü senalar 
ediyoruz.”

“Yerel Yönetimler Reformu’nu 
Önümüzdeki Yasama Yılında 
Gündeme Getirmeyi Planlıyoruz”
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“AK Parti, Türkiye’nin en 
büyük partisi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
19 yıl önce dualarla, halis 
niyetlerle diktikleri AK Parti 
fidanının bugün 83 milyonun 
tamamını kuşatan ulu bir çınara 
dönüştüğünü belirterek, AK 
Parti’nin 10,5 milyonu aşan üye 
sayısıyla Türkiye’nin en büyük 
siyasi partisi olduğunu ifade etti.

Girdikleri tüm seçimlerde açık 
ara milletin teveccühüne mahzar 
olmuş bir hareket olduklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, milletin tüm fertlerini, 
bütün renklerini bünyesinde 
barındıran güçlü bir kadro 
olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 
yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’yi 
başarıdan başarıya taşımış, 
siyaset tarihine altın harflerle 
nakşolmuş bir parti olduklarına 
dikkati çekerek, “Bizlere böyle 
bir imkanı, böyle bir onuru nasip 
ettiği için Rabbimize ne kadar 
hamd etsek azdır.” dedi.

“Başarılar, milletimizin 
eseridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
14 Ağustos 2020 itibariyle 19 
yılı, hizmetlerle, eserlerle, 
Türkiye’ye, aziz millete, 
demokrasiye yaptıkları tarihi 
nitelikteki katkılarla, “alınlarının 
akıyla” geride bıraktıklarını ifade 
ederek, şöyle konuştu:

“Önce millet, önce memleket 
prensibiyle çalışarak siyasette, 
diplomaside, enerjide, 
savunmada uzun yıllar fetret 
dönemi yaşayan ülkemizi 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımları ile tanıştırdık. Her 
vesileyle söylüyorum, burada 
bir kere daha altını çizmek 
istiyorum, elde ettiğimiz bütün 
başarılar milletimizin eseridir. 
19 yıllık başarı hikayesinin 
müellifi milletimizin bizatihi 
kendisidir. Başardığımız her şeyi 

önce Allah’ın yardımına, sonra 
davamıza olan sadakatimize ve 
elbette bu kutlu yolda yaptığımız 
fedakarlıklara borçluyuz. Hem 
ülkenin yöneticileri olarak 
bizler hem de en büyük güç 
ve moral kaynağımız olan 
milletimiz son 19 yılda gerçekten 
büyük bedeller ödedi. Vesayet 
odaklarının direnişinden 
darbe teşebbüslerine, terör 
saldırılarından ihanetlere kadar 
pek çok badireyle yüzleştik 
ama yılmadık, tehditler 
karşısında silmedik, şantajlara 
prim vermedik. İnanıyorsanız 
üstünsünüz müjdesine ram 
olarak hep daha çok çalıştık, 
daha çok gayret gösterdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola 
koltuk hırsıyla, makam, mansıp 
sevdasıyla değil, millete hizmet 
aşkıyla çıktılarını dile getirdi.

“Yolumuz, demokrasi 
yoludur”

“Bizim yolumuz Şeyh 
Edebali’lerin, Hacı Bektaş’ların, 
Yunus’ların, Fatih’lerin, 
Yavuz’ların yoludur. Bizim 
yolumuz ‘Gel, ne olursan ol 
yine gel’ buyuran Hazreti 
Mevlana’nın muhabbet yoludur.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şunları kaydetti:
“Bizim yolumuz, ‘Canı, cananı, 

bütün varımı alsın da hüda, 
etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda’ diyen fedakarlık 
abidesi şehitlerimizin yoludur. 
Bizim yolumuz, 15 Temmuz 
gecesi çıplak elleriyle tankları 
durduran, göğsünü kurşunlara 
siper eden kahramanların 
yoludur. Bizim yolumuz, 
demokrasi yoludur, hukuk 
yoludur, tevazu, muhabbet, 
şefkat yoludur. 14 Ağustos 
2001’de ‘Bismillah’ diyerek 
çıktığımız bu uzun, ince ve 
meşakkatli yolculukta pek çok 
imtihanla karşılaştık. 19 yıl 
boyunca defalarca sınandık, 
tehdit edildik, ihanete uğradık, 
içeriden ve dışarıdan sayısız 
saldırıya maruz kaldık ancak 
milletin emanetini sırtlanlara 
yedirmedik. Manşetlerle çarpışa 
çarpışa ülkemize, partimize 
kurulan tuzakları boza boza 
bugünlere ulaştık.” 

Recep Tayyip Erdoğan, 
Abdürrahim Karakoç’un “Kaç 
aşık bu yolda zaman eritti? Kaç 
yorgun hanında terin kuruttu? 
Bu taşlı yol kaç çarığı çürüttü? 
Kaç topuğun kanı aktı bu yola?” 
dizelerini seslendirdi.
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Gündem
“Hakk’ın ve halkın rızası için 

kutlu mücadelemize devam 
ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin 19 yıllık uzun 
yolculuğunda sabırla yürüyenler 
olduğu gibi nefesi yetmeyenler, 
nefesi kesilenler ve yolunu 
şaşıranların da olduğunu dile 
getirdi.

Bu yolculuklarında, 
“böbürlenenler, kibre yenik 
düşenler, zaferi ve başarıyı 
kendinden menkul görenler” 
olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunların hiçbirisine ‘eyvallah’ 
etmedik. Yolda kalanlara, bizimle 
yollarını ayıranlara aldırmadan, 
Hakk’ın ve halkın rızası için kutlu 
mücadelemize devam ettik.” 
diye konuştu. 

“Maskeli, gizli ajandalı, kapalı 
kapılar ardından bir siyaset yolu 
izlemedik”

Ne için siyaset yaptıklarını ve 
bu dünyadaki varlık sebeplerinin 
ne olduğunu hafızalarından bir 
an olsun çıkarmadıklarını ve 
çıkarmayacaklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Bugüne kadar maskeli, gizli 
ajandalı, kapalı kapılar ardından 
bir siyaset yolu izlemedik. 
Bundan sonra da bu tür yanlış 
yollara tenezzül etmeyeceğiz. 
Başkaları ne yaparsa yapsın 
biz, vefayı, sadakati, yol ve 
silah arkadaşlığını gözetecek 
bu ilkeleri kendimize 
rehber kılmaya devam 
edeceğiz. Kimseye ayrımcılık 
yapmayacağız, kimseyi 
kayırmayacağız, adaletten zerre 
kadar sapmayacağız. Sadece oy 
aldığımız muhitlere değil, bize 
oy versin, vermesin yönettiğimiz 
şehrin tüm sakinlerine hizmet 
götürmeyi kendimize prensip 
edineceğiz. Şov yapmak, 
medyada gündem olmak yerine 

eserlerimize projelerimize, 
milletimizin gönlünü 
kazanmanın peşinde koşacağız. 
Şehirlerimiz, ilçelerimiz için 
gayret gösterirken, hizmetin 
yanına tevazuyu, tebessümü, 
muhabbeti, şeffaflığı, nezaketi 
de eklemeyi unutmayacağız. 
AK Parti’nin alametifarikası, 
millete verdiği sözlerin takipçisi 
olmasıdır. Biz, şartlar ne olursa 
olsun, taahhütlerinin arkasında 
duran, ahdine, kavline sadık, 
sözünün eri olan bir kadroyuz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugüne kadar hep hizmetler, 
eserler ve yatırımlarla 
konuştuklarını anlatarak, 
“Milletimiz bizi sandıkta 
hesaba çekmeden önce biz, 
kendi gönül terazimizi kurduk, 
o nisanda nefsimizi hesaba 
çektik. İnsanımızın huzuruna 
uçuk vaatlerle değil üzerinde 
çalışılmış, emek verilmiş, 
artısı eksisi iyi düşünülmüş, 
uygulanabilir programlarla 
çıktık. Seçim döneminde 
atıp tutanların düne kadar 
yunusların gezdiği Haliç’i bugün 
ne hale getirdiğini sizler de 
görüyorsunuz değil mi? Onu o 

hale getiren elhamdülillah bizdik 
ama şimdi bakın ne hale geldi.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin pek çok yerinde 
benzer tablolara şahitlik 
ettiklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çöp 
dağlarıyla İstanbul’u teslim 
aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, 
çöp dağlarıyla adeta bir rezillik.” 
dedi.

“İş bilenin kılıç kuşananın.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha bir buçuk yıl öncesine kadar 
belediyecilik hizmetlerinde 
hiçbir sıkıntının yaşanmadığı 
şehirlerin toplanmayan çöpler, 
akmayan sular, bir türlü durağa 
gelmeyen otobüslerle şu anda 
gündem olduğunu belirtti.

Birçok şehirde insanlara 
sunulan hizmetlerin hem 
kalitesinde hem de sayısında 
ciddi düşüşler olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “çöp, çamur, çukur” 
sözlerini hatırlatıp, bazı 
şehirlerde bunların yeniden 
insanların kabusu olduğunu dile 
getirdi.

“İdeolojik belediyecilik tekrar 
hortladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kendilerinin de “çöp çamur 
ve çukur” ile aldıklarını ama 
“tertemiz” hale getirdiklerini 
hatırlatarak, şunları söyledi: 

“İdeolojik belediyecilik 
tekrar hortladı. Bilhassa 
belediye çalışanlarımız 
kılık kıyafetine göre, dış 
görünüşüne, siyasi tercihlerine 
göre ayrımcılığa uğramaya 
başladı. Bilhassa AK Parti’den 
CHP’ye geçen belediyeler de 
bazı yöneticilerin adeta bir öç 
alma, intikam alma hevesiyle 
hareket ettiğini görüyoruz. 
Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle 
oynamayacağız’ diyenler, 
göreve geldikten sonra binlerce 
insanımızı işinden, aşından etti. 
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Bay Kemal bu sözleri vermemiş 
miydi? Verdi bu sözleri, veren 
Bay Kemal, o garip insanları 
işinden, aşından, ekmeğinden 
etmedi mi? Biz ne yarım asırlık 
mahalli idareler geçmişimizde 
ne de 18 yıllık iktidarımız 
döneminde böyle sahnelerin 
yaşanmasına asla müsaade 
etmedik. Seçim döneminde 
söylediklerimizi, sandıklar 
kapandıktan sonra unutanlardan 
da olmadık.”

Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 
seçimleri öncesinde büyükşehir, 
il, ilçe bazında mahalli idarelerle 
ilgili vizyonlarını ilan ettiklerini, 
manifesto da nasıl bir belediye 
başkanı olacaklarını, şehrin, 
ilçenin hangi sorunlarına 
öncelikle çözüm arayacaklarını 
kamuoyuyla paylaştıklarını 
anımsatarak, “Her birinizin 
son bir buçuk yıldır yürüttüğü 
çalışmalarda manifestomuzda 
ilan ettiğimiz prensip ve 
ilkeleri rehber edindiğiniz de 
inanıyorum.” dedi.

Gönül belediyeciliğinin 
bayraktarlığını yapan belediye 
başkanlarına 11 başlığı tekrar 

hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Şehir planları uzun vadeli 
ve hakkaniyete uygun şekilde 
hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım 
sorunları tüm şehirlerimizde 
tamamen çözülecek. Kentsel 
dönüşüm çalışmaları bölgelerin 
özelliklerine ve vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına göre yürütülecek. 
‘Benzersiz şehirler’ anlayışıyla 
şehirlerimiz kendi hikayelerine 
uygun şekilde geliştirilecek. 
Akıllı şehirler uygulamalarıyla 
teknolojinin tüm imkanları, 
insanımızın ve şehirlerimizin 
emrine sunulacak. Çevreye 
saygılı şehirler ile belediye 
hizmetlerinde tabiattaki canlı 
veya cansız tüm varlıklarla 
uyum gözetilecek. Sosyal 
belediyecilik çalışmalarına 
önem verilerek, doğrudan 
insana dokunan hizmetler ve 
projeler yaygınlaştırılacak. 
Yatay şehirleşme ile tabiatta 
bütünleşen, aile, mahalle ve 
komşuluk kültürünü ihya 
eden örnek yerleşim alanları 
kurulacak.”

“Yerelde başarılı olmayan 
devlet idaresinde varlık 
gösteremez”

Halkla birlikte yönetim 
ilkesi ile şehirle ilgili tüm 
önemli kararların orada 
yaşayanlarla birlikte alınacağını 
da aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Tasarruf ve şeffaflık 
hassasiyetiyle belediyelerin 
kaynakları hem doğru hem de açık 
şekilde kullanılacak. Değer üreten 
şehirler ile kültür ve ekonomi 
başta olmak üzere her alanda 
hayat kalitesini yükseltecek 
yaklaşımlar geliştirilecek. 
AK Parti’li belediyelerimizin 
tamamında işte bu 11 başlıkta 
özetlediğimiz ilkeler ve 
hassasiyetler çerçevesinde hizmet 
sunmaya devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
zaman dile getirdiği “yerelde 
başarılı olmayan devlet 
idaresinde varlık gösteremez.” 
sözünü anımsatarak, “Biz önce 
yerel yönetimlerde millete 
rüştünü ispat etmiş, ondan sonra 
ülke yönetimine talip olmuş bir 
hareketiz.” ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “2020-
2021 Adli Yıl Açılış Töreni”ndeki 
konuşmasına, yeni adli 
yılın, yargı mensupları başta 
olmak üzere, ülke ve millet 
için hayırlara vesile olmasını 
dileyerek başladı. 

Yeni adli yılda hakimlere, 
savcılara, avukatlara ve adalet 

sisteminin tüm taraflarına 
başarı temennisinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vazifeleri başında hayatlarını 
kaybeden hakim ve savcılara da 
Allah’tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bin yıldır, vatanın bekası için 
gözlerini kırpmadan canlarını 
veren tüm şehitleri de rahmetle 
yad ederek, “Ülkemizin ve 
milletimizin istiklali ve istikbali, 

güvenliği, huzuru, gelişmesi, 
büyümesi, güçlenmesi için 
vazife icra eden tüm kamu 
personeline teşekkür ediyorum. 
Rabbimden ülkemizi her türlü 
beladan, musibetten, afetten 
korumasını, yürüttüğümüz 
mücadeleleri zaferle 
neticelendirmesini diliyorum.” 
ifadesini kullandı.

Mahkeme salonlarının 
duvarlarında yazan “Adalet 

“Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki 
Faaliyetlerimizin Özünde Hak ve 
Adalet Arayışı Vardır”

Gündem
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mülkün temelidir.” sözünü 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hazreti Ömer’e 
atfedilen bu söz, devletin 
orduyla değil, parayla değil, 
petrolle-doğalgazla değil, 
sanayiyle-ticaretle değil, 
adaletle yaşadığını belirtiyor. 
Çünkü adaleti tam manasıyla 
tesis ettiğinizde, diğer her şey 
zaten kendiliğinden gelişecek, 
yaşayacak, ülkeyi ve toplumu 
kuşatacaktır. Tarihin her 
döneminde adaletin üzerinde en 
çok durulan ve tartışılan kavram 
olmasının sebebi de budur.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kur’an-ı Kerim’de ve kutsal 
kitaptan ilhamla vaaz edilen 
tüm görüşlerde adaletle 
davranmanın, hükmetmenin, 
adaleti gözetmenin önemine 
vurgu yapıldığına dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: 

“Mesela, Araf suresinde 
Allah’ın adaletle davranmayı 
emrettiği, Maide suresinde 
Rabbimizin adaletle 
hüküm yürütenleri sevdiği 
belirtilmektedir. Her cuma günü 
hutbede okunan, Nahl suresinin 
90’ıncı ayetinde, ‘Şüphesiz Allah, 
adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara 
yardım etmeyi emreder, 
hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı 
yasaklar.’ buyrulmaktadır. 
Geçmişten bugüne isimleri 
tarihe altın harflerle kazınan 
devlet yöneticilerine, mücadele 
insanlarına baktığımızda, 
hepsinin de en başta gelen 
vasfının adalet konusundaki 
hassasiyeti olduğunu görüyoruz. 
İnsanlığa ışık tutan filozofların 
önemli bir kısmı da adaleti 
‘erdemlerin en şereflisi, 
milletlerin gıdası’ olarak tarif 
etmektedirler. Sizler, işte 
böylesine ulvi bir vazife icra 
ediyorsunuz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hakimler, savcılar, avukatlar 

ve adalet teşkilatımızda görev 
yapan her bir kişinin bu şuurla 
vazifesini yürüttüğüne olan 
inancını dile getirerek, “Elbette 
böylesine hayati bir vazife, aynı 
zamanda çok büyük sorumluluk, 
çok büyük vebal üstlenmek 
anlamına geliyor. Her kamu 
görevi kendine göre önemlidir 

ama adaletin tesisi için çalışmak 
bambaşka bir mana taşıyor. Bu 
ağır yükü başarıyla omuzlayan, 
kalbini ve zihnini sadece ve 
sadece adaletin tecellisine 
adayan sizlerin her birine, ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.” şeklinde konuştu. 
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“Türkiye, her platformda hak 

ve adalet talebini dile getiriyor”
Adaletin insanlığın varlığı 

ve geleceği için bu kadar 
önemli iken, günümüzde 
dünyanın dört bir yanından 
zulüm altında inleyen 
mazlumların, mağdurların, 
gariplerin feryatlarının 
yükseliyor olmasının ayrı bir 
tenakuz olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

“Kendilerini büyük, güçlü, 
müreffeh, yenilmez olarak 
gören kimi devletlerin, 
diğerlerine karşı sergiledikleri 
zalimlikleri örtmeye artık siyasi 
ve diplomatik laf cambazlıkları 
da yetmiyor. Demokrasiye, 
güvenliğe ve refaha sadece 
dünyanın belli toplumlarının 
sahip bulunduğu, diğerlerinin 
onlara hizmet dışında önem 

taşımadığı çarpık anlayış artık 
ifşa olmuştur. Adalet talebi, 
dünyanın en ücra köşelerine 
kadar tüm toplumların 
bünyelerinde filiz salmaktadır. 
Türkiye, insanlığın bu ortak 
özleminin sözcüsü olarak, 
her platformda hak ve adalet 
talebini dile getiriyor. Birleşmiş 
Milletler kürsüsünden, 
salondaki 200’e yakın ülkenin 
temsilcilerinin gözlerinin içine 
bakarak ifade ettiğimiz, ‘Dünya 
5’ten büyüktür’ itirazı, bunun en 
somut ve çarpıcı örneklerinden 
biridir.”

“Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki 
faaliyetlerimizin özünde hak ve 
adalet arayışı vardır”

Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki 
faaliyetlerin özünde hak 
ve adalet arayışı olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Türkiye’yi 780 
bin kilometrekarelik devasa 
büyüklüğüne bakmadan, 
10 kilometrekarelik bir ada 
üzerinden kıyılarına hapsetme 
girişimi, haksızlığın ve 
adaletsizliğin en açık ifadesidir.” 
diye konuştu.

“Tam bir modern 
sömürgecilik örneği”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çevresindeki her ülkenin hakkı 
olan Akdeniz’in zenginliklerinin 
üzerine adeta çökme çabası, 
tam bir modern sömürgecilik 
örneğidir.” dedi.

“Türkiye’nin yükselişini 
durduramayacaklar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Artık bu gölge oyunundan 
bıktık. Kendine bile hayrı 
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olmayan bir devleti, Türkiye 
gibi bölgesel ve küresel bir 
gücün önüne atıp yem etmeye 
çalışmak, artık komik kaçmaya 
başladı. Husumet cepheleri 
ne kadar birleşirse birleşsin, 
Türkiye’nin yükselişini 
durduramayacaklardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Amacımız, güven veren ve 
erişilebilir bir adalet sistemini, 
tüm kurum ve kurullarıyla tesis 
etmektir.” şeklinde konuştu.

“İnsan Hakları Eylem Planı’nı 
bu yıl içinde neticelendirmek 
istiyoruz”

Halen çalışmaları süren 
İnsan Hakları Eylem Planı’nı 
bu yıl içinde neticelendirmek 
istediklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Bu 
planın hayata geçmesiyle, 
ülke içinde ve uluslararası 
alanda maruz kaldığımız pek 
çok sıkıntıyı çözeceğimize 
inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Adaletin tüm kurum ve 
kurallarıyla işlemesini temin 
için yaptığımız reformları 
önümüzdeki dönemde de 
sürdüreceğiz.” dedi.

“Yargının hiçbir unsuru, 
herhangi bir ideolojinin emrine 
giremez”

“İstanbul Barosu’na asılan 
pankartın, şehidimizin (Savcı 
Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini 
sızlatmanın ötesinde anlamları 
olduğunu düşünüyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Diğer kurumlarda terör 
örgütleriyle böylesine içli-dışlı 
olan kişiler nasıl mesleklerinden 
men edilebiliyorsa, avukatlar için 
de böyle bir yöntemin gerekip 
gerekmediği tartışılmalıdır. 
Şehit savcımız Mehmet Selim 
Kiraz’ı katleden terör örgütü 
mensuplarına destek için açlık 
grevine giden avukatları bu 

kararlarından vazgeçirmek 
için, devlet üzerine düşeni 
yapmıştır. Hakimin, savcının, 
polisin, askerin yapamadığını, 
kamusal bir vazife icra eden 
avukat da yapmamalıdır. 
Yargının hiçbir unsuru, herhangi 
bir ideolojinin emrine giremez. 
Yargının tek ideolojisi adalet 
olmak zorundadır. Bir adalet 
kurumu olması gereken kimi 
baroların, terör örgütlerinin 
arka bahçesi, propaganda 
aracı, yasa dışı faaliyetlerinin 
kılıfı haline dönüşmesi çok 
acıdır. Önümüzdeki dönemde 
avukatlıktan teröristliğe 
uzanan bu kanlı yolun önünü 
kesmek için gerekeni yapacağız. 
Uyuşturucu baronunu savunan 
avukat uyuşturucu tüccarlığına, 
katili savunan avukat cana 
kast etmeye, hırsızı savunan 
avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, 
teröristin avukatlığını yapanın da 
teröristliğe soyunması mümkün 
değildir.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Giresun’daki sel afetinden 
zarar gören ilçelerden Dereli’de 
Belediye binası önünde halka 
hitap etti.

Giresun’un 22 Ağustos günü 
50 yılda bir rastlanabilecek 
büyük bir yağış felaketine 
maruz kaldığını anımsatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş 
olsun dileklerini iletti. 

Afette hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet 
felaketin ilk anından itibaren 
tüm kurumları ve imkanlarıyla 
vatandaşının yanına, yardımına 
koşmuştur.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun felaket gününden beri 
ekibiyle çalışmaları koordine 
ettiğini, Çevre ve Şehircilik, 
Tarım ve Orman ile Ulaştırma 
ve Altyapı başta olmak üzere 
tüm ilgili bakanların kendi görev 
alanlarıyla ilgili her hususu 
yakından takip ettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Giresun’da Bir Daha Böyle Bir Afet 
Yaşanmaması İçin Toplam Keşif 
Bedeli 1 Milyar 290 Milyon Lirayı 
Bulan Projeyi Hayata Geçireceğiz” 
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afetin ilk anından itibaren çeşitli 
kurumların 1264 araç ve 3 bin 672 
personel ile çalışmalarda yerini 
aldığını aktardı.

Arama kurtarma ve afet 
kaldırma çalışmaları için 36 
ilden ekiplerin Giresun’da 
görev yaptığını, sivil toplum 
kuruluşlarının da imkanları ve 
personeliyle çalışmalara iştirak 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ekiplerin mahsur 
kalan 172 vatandaşı kurtardığını 
söyledi.

“En son kaybımızı da bulana 
kadar çalışmalar sürecek”

Felakette şu ana kadar 
asker ve sivil 10 vatandaşın 
hayatını kaybettiğini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşlara ve askerlere tekrar 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diledi.

Yaralanan 47 vatandaşın 
tamamının taburcu edildiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Halen 5 insanımız 
kayıp. En son kaybımızı da 
bulana kadar çalışmalar 
sürecektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yol, 
su elektrik gibi temel alt yapı 
hizmetleri birkaç istisna dışında 
bölge halkının istifadesine 
sunulmuştur. Kapanan 118 
köy yolunun tamamına ulaşım 
sağlanmıştır. Halen 434 iş 
makinesiyle temizlik ve rüsubat 
kaldırma çalışmaları devam 
ediyor. Toplamda 101 bin 
metreküpün üzerinde rüsubat 
kaldırılmıştır. Bu rakam 920 bin 
metreküpe kadar çıkabilecektir. 
Sadece Dereli’de 80 bin 
metreküp rüsubat temizliği 
yapılmıştır. Afet bölgesinde 
43 bina yıkılmış, 94 bina acil 
yıkılacak şekilde ağır hasar 
görmüş, 64 bina ağır hasar ve 492 
hafif hasar almıştır.” bilgilerini 
paylaştı.

Daha sonra bu çalışmalara 

ilişkin görüntüler izletildi. 
“AFAD ve çeşitli 

bakanlıklarımız, yürütülen 
çalışmalar için Giresun’a 
73,5 milyon lira ödenek 
göndermiştir.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün gece imzaladığım bir 
kararla tek seferde 20 milyon 
liralık kaynağı AFAD’a aktardık. 
İlçe kaymakamlıklarımıza ve 
belediye başkanlıklarımıza 13 
milyon lira kaynak tahsis ettik. 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, 
afetten zarar gören yerlerde 
mücbir durum ilan etmiş, 
beyannameleri ve ödemeleri 
ertelemiştir. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
çiftçilere, Halk Bankası’nın 
esnaflara kullandırdığı Hazine 
destekli kredilerin ödemeleri 
de ötelenmiştir. Sel felaketine 
maruz kalan esnaflarımıza, 
burası esnaflarımız için çok 
önemli, tüm esnaflarımıza 
yapılan çalışmayla 50 bin 
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liraya kadar olan zararlarının 
tamamı bu rakamı aşanların 
da 50 bin liralık kısmı Tez-
Koop aracılığıyla hibe olarak 
verilecektir. Yani bu ne 
demektir, Tez-Koop bu parayı 
esnaf kardeşlerimin hesabına 
yatırıyor ve esnaf kardeşlerimiz 
de bütün ihtiyaçlarını vesaire 
bununla karşılama imkanını 
bulacak. Bunun ödemesi yok.”

Ekonomik ve sosyal hayatın 
süratle normale dönmesi için 
afetten zarar gören KOBİ’ler 
için 100 bin liraya kadar 
faizsiz kredi desteğinin ayrıca 
devreye sokulduğunu bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Belediyelerin İlbank’a olan 
borçlarının ödemeleri 6 ay 
süreyle tehir edilmiştir. Afetten 

zarar gören tüm belediyeler 
altyapı çalışmaları için İlbank 
tarafından 25 milyon lira 
hibe desteği sağlanmıştır. 
Üreticilerimize verilecek 
tarımsal destekleme ödemeleri 
erkene alınarak 8 milyon lira 
ödeme yapılmıştır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi fındık alım 
tarihini bir hafta öne çekmiş ve 
alım noktası sayısını artırmıştır. 
Üreticilerimizin ödemeleri aynı 
hafta içerisinde yapılmaktadır. 
Balık yetiştiricilerimize 8 
bin kırmızı benekli alabalık 
hibe olarak dağıtılmıştır. 
Biliyorsunuz bugün aynı 
zamanda balıkçılık sezonunun 
açılışı var. Bunu da Giresun’dan 
yapacağız inşallah. ORKÖY 
destekleri kapsamında toplam 5 
milyon liralık hibe verilecektir. 

2020 sonuna kadar Giresun 
iline özel hayvanlara yapılacak 
aşılarda bedel alınmayacaktır.”

Afet kapsamında bölgede 
55 bin dekar mera ve yaylanın 
ıslahının gerçekleştirileceğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konut, iş yeri ve 
diğer hasarlar için 6,5 milyon 
lira nakdi yardım yapıldığını 
söyledi.

Dereli ve Doğankent 
ilçelerine 2 sahra sağlık 
çadırı kurulduğunu, sağlık 
hizmetlerinin aksatılmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, afet sonrasında 14 ekip 
ve 17 personelle vatandaşlara 
psikososyal destek de 
sunulduğunu ifade etti.

Dereli ve Doğankent 
ilçelerinde yapılacak 
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konutlara ilişkin de bilgi veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 
konutun inşası için çalışmalara 
hemen başlanmıştır. Aynı şekilde 
Doğankent’te de 120 konut 
yapılacaktır. Köylerimizde de 
250 köy konutu inşa edilecektir. 
Altında ahırı olacak, üstünde 
de konutu olacak, bunlar da 
gerçekten çok güzel konutlar.” 
diye konuştu.

“Giresun’da bir daha böyle 
bir afet yaşanmaması için 
toplam keşif bedeli 1 milyar 290 
milyon lirayı bulan proje hayata 
geçirilecektir.” müjdesini veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 
etapta 120 milyon liralık bütçe ile 
bent yapımı, ıslah, beton duvar 
ve kanal inşası, kargir duvar ve 
taş tahkimat inşası ile köprü 
yapımının gerçekleştirileceğini 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Harşit Çayı inşasında 
vadisindeki tüm kum, çakıl 
ocakları kapatılacak, derelere 
yapılacak müdahaleler mutlak 
kontrol altına alınacaktır. Aksu 
Deresi, Yağlıdere, Gelivera Deresi 
ve Harşit Çayı vadisinde Dünya 
Bankası kredisiyle entegre 
havza projesi hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Görüldüğü gibi 
yaraları sarmak, afetin izlerini 
ortadan kaldırmak, ilçelerimizi 
ekonomik ve sosyal olarak 
yeniden canlandırmak için her 
türlü tedbiri aldık, yatırımları 
planladık, çalışmalara başladık. 
Rabb’imiz dünyayı bir düzen 
üzere kurmuştur. Bu düzende 
tabiatın hakkı vardır. Tabii 
insanın hakkı vardır, diğer 
canlıların da hakkı vardır. 

Tabiatın hakkına riayet 
etmediğinizde bunun 
sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda 
kalırsınız. İnsan hakkına riayet 
etmediğiniz de bunun vebaliyle 
de karşı karşıya kalırsınız. 

Diğer canlıların haklarına riayet 
etmediğinizde benzer sonuçlarla 
karşı karşıya kalırsınız. Maalesef 
insanoğlu dünyadaki diğer 
varlıkların ve canlıların haklarına 
riayet etme konusunda giderek 
daha hoyrat, daha ihmalkar, 
daha cüretkar davranır hale 
gelmiştir. Halbuki bu dünya 
hepimize yetecek kadar büyük, 
Rabb’imizin ihsanı hepimize 
yetecek kadar sonsuzdur.”

Tabiattaki dere yataklarının 
istisnai de olsa büyük yağışlar 
olduğunda kolayca akıp 

gidebilsin diye var olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz tutup bu dere 
yataklarını evlerle, iş yerleri 
ile sair yapılarla işgal edersek 
gün geldiğinde sel gelir bunları 
da alıp götürür. Aynı şekilde 
yaylalar, hayvanlar rahatça 
otlasın, insanlar güzelliklerinden 
ve imkanlarından istifade 
etsin diye vardır. Biz bu yayları 
betona boğarsak gün gelir hep 
birlikte bunun pişmanlığını da 
yaşarız. Elbette şu gerçeği kimse 
inkar edemez, ülkemizde imar 
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ve şehirleşme çalışmaları en 
başından itibaren sorunlu ve 
sıkıntılı şekilde yürümüştür. 
Güzel bir söz var, ‘Dere 
er veya geç selde yatağını 
bulur.’ İstediğiniz kadar oraya 
binalar yapın ama o sel geldiği 
zaman, taşkın geldiğinde 
yatağını bulur ve onun önünde 
hiçbir şey dayanamaz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“İlk düğme yanlış 
iliklendiğinde sonrakileri 
düzeltmek büyük bedel istiyor”

İstanbul başta olmak 
üzere tüm kadim şehirlerin 
etrafının önce plansız, 
altyapısız kontrolsüz yapılarla 
dolduğunu sonra buraların 
ıslah edilmeye çalışıldığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Halbuki olması 
gereken tam tersidir. Önce plan 
yapılması, sonra buna göre 
altyapı kurulması, ardından 
da yerleşim yerlerinin inşa 
edilmesi gerekiyordu. İlk düğme 
yanlış iliklendiğinde sonrakileri 
düzeltmek ya hiç mümkün 
olmuyor ya da çok büyük bedel 
istiyor.” şeklinde konuştu.

Depremlerin yapılan işin 
yanlışlığını acı bir şekilde 
gösterdiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Türkiye ancak son 20 yılda 
planlı ve altyapı öncelikli 
bir şehirleşme anlayışıyla 
buluşabilmiştir. Giresun’da 
yaşanan sel felaketinden 
aldığımız dersler, önümüzdeki 
dönemde yapılacak 
çalışmalarda inşallah bize ışık 
tutacaktır. Ancak bu konuda 
sadece devletin kararlı olması 
yetmiyor. Milletimizin de 
devlete gerektiğinde kendi 
menfaatinden vazgeçme 
pahasına destek vermesi 
gerekiyor. Dere yatağına bina 
yapma baskısından bunalan 

belediye başkanı eninde 
sonunda pes eder. Belediye 
başkanı, bu konuda kararlı 
davranırken vatandaşımızın 
da anlayış göstermesi şarttır. 
Hele hele bu tür yerlerde dikey 
yapılaşma intiharla eşdeğer bir 
yanlıştır. Şimdi TOKİ olarak 
konutlar yapacağız, dükkanlar 
yapacağız ama bu dükkanları 
konutlarla beraber çok yüksek 
yapmayacağız. Zemin artı üç, 
bilemedin 4 yapacağız. Niye? 
Fazla yapmak istemiyoruz. 
Allah göstermesin bir depremde 
vesaire ortaya çıkacak olan bir 
bela ile karşı karşıya kalmak 
istemiyoruz.”

“Binaları bitişik nizam 
yapacağız”

Güzel konutlar, iş yerleri inşa 
etmek istediklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstiyoruz ki güzel binalar 
yapalım, esnafın dükkanı 
gayet güzel olsun, üzerinde 
konutlar gayet güzel olsun, 
şöyle bakıldığı zaman bambaşka 
bir güzellik olsun. İşte şimdi 
bakıyorum, bir tarafta zemin artı 
üç, hemen yanı başında zemin 

artı 4 kat, 5 kat bina var. Şimdi 
bu şık mı? Değil. Bu plana uygun 
mu? Değil. İşte bunların hepsini 
bitişik nizam yapacağız.” diye 
konuştu.

Daha önce İstanbul Belediye 
Başkanlığı görevinde de 
bulunduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bilirim bu işleri... Şimdi 
diyorum biz Develi’yi yeniden 
inşa edelim ve bu konuda 
gerçekten Çevre ve Şehircilik 
Bakanım çok hassas, sağ 
olsun, bu işlerde buralarla 
ilgili projeleri getirdi, gördüm 
ve ben de hayran oldum. 
Ve şimdi bu projeleri siz de 
bize yardımcı olur ve bunları 
biz buralarda uygularsak 
göreceksiniz 6 ay sonra, bir 
sene sonra diyeceksiniz ki 
‘Allah sizlerden razı olsun, bu 
ne kadar güzel bir projeymiş.’ “ 
değerlendirmesinde bulundu.

“Dere yataklarını ıslah 
edeceğiz, oralardan da tehdit 
almak istemiyoruz. Yıkımsa 
yıkım, inşa ise inşa, ihya ise 
ihya yapacağız. Ama bizim 
derdimiz, benim Derelili 
kardeşim, benim Doğankentli, 
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Yağlıdereli kardeşim hepsi 
gerçekten modern konut, 
dükkan ve mağazalarda yerini 
bulsun.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, altyapı çalışmalarının 
da en güzel şekilde 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Altyapı ile inşallah burada 
birkaç köprüyü de yıkıp 
buralarda gayet güzel kemer 
köprü inşa edeceğiz ve bu 
köprülerle de işi sağlama 
alacağız. Coğrafyanın zorluğu, 
arazinin kıtlığı, nüfusun artışı 
elbette inkar edilemez bir 
gerçektir. Şimdi mesela bize 
burada rezerv alan lazım ama 
Dereli’de böyle rezerv alan 
bulmak zor. Niye? Bakıyorsunuz, 
şöyle dik yamaçlar. Ancak olsa 
olsa oralarda belki konut inşa 
etme şansımız olabilir ama 
devasa bir projelendirmeye 
gitmek zor. Tabiatın kuralları 

çok daha büyük ve aşılmaz 
bir gerçek olarak karşımızda 
duruyor. İnşallah devlet ve 
millet olarak elele verip bundan 
sonra dünyanın kadim işleyişine 
uygun bir şekilde şehirlerimizi 
geliştireceğiz.

Kardeşlerim; buraya Ordu-
Giresun havalimanından geldik. 
Dereli’deki incelemelerimizin 
ardından Doğankent’e gidecek 
ve arama kurtarma ekipleri ve 
vatandaşlarımızla görüşeceğiz. 
Akşam da Giresun’da 
balıkçılık sezonunun açılışını 
gerçekleştireceğiz. İnşallah 
yeniden yağışlar başlamadan 
hem kayıplarımızı tamamen 
bulacağımızı hem de acil 
olarak yapılması gereken 
işleri tamamlayacağımızı ümit 
ediyorum.”

Bakanlıkların ve kurumların 
her birinin kendi sorumluluk 
alanlarında yürüttükleri 
çalışmaları süratle 

neticelendireceklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
her bir çalışmanın bizzat 
takipçisi olacaklarının altını 
çizdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Afetten aldığımız derslere 
uygun şekilde ilçelerimizi ve 
köylerimizi tamamen ayağa 
kaldırana kadar tek bir anımızı 
boşa geçirmeyeceğiz.” diye 
konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, bir 
kez daha hayatını kaybeden 
vatandaşlara ve askerlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve herkese geçmiş 
olsun dileklerini tekrarladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Esnafımıza, işletmelerimize, 
çiftçimize, orman köylümüze bol 
kazançlı, bereketli işler temenni 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum, kalın 
sağlıcakla.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt 
Milli Park Alanı’nda Malazgirt 
Zaferinin 949. Yıl Dönümü 
Kutlama Programında konuştu.

Ahlat’ta dün ecdadın 
mezarlarını ziyaretle başlayan 
ve gece geç saatlere kadar süren 
yoğun bir program icra ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Ahlat’ın sembollerinden biri 
olacak Gençlik Merkezi’ni 
açtıklarını, Okçular Vakfının 
düzenlediği etkinlikte gençlerin 
maharetlerine şahit olma imkanı 
bulduklarını anlattı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bölge valileriyle 
bir araya geldiklerini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“İnşallah bu tür toplantıları Ahlat 
Cumhurbaşkanlığı Külliye’mizde 
orayı daha da büyüterek her 
fırsatta tekrarlayacağız.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
akşam yemeğinde sanatçılar ve 
öğrencilerle bir araya geldiklerini 
aktararak fethin 949. yıl 
kutlamaları kapsamında Van 

“Biz Nasıl Kimsenin Toprağına  
Göz Dikmiyorsak, Bize Ait 
Olanlardan da Taviz Vermeyeceğiz”
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Gölü üzerinde yapılan ses ve 
ışık gösterilerini de yine Ahlat 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 
takip etiklerini söyledi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin, hem Malazgirt 
Zaferi’ne hem Türkiye 
Cumhuriyeti’ne hem de gençlere 
emanet edecekleri bir eser 
olarak ortaya çıktığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün de Malazgirt Milli Parklar 
miting alanında olduklarını, bu 
bölgeyi de zaferin anlamına ve 
önemine yakışır bir yer haline 
dönüştürdüklerini anlattı. 

Tarım ve Orman Bakanlığının, 
milli parkın bitişiğindeki alana 
Sultan Alparslan’ın 442 metreye 
275 metre çapında büyük bir 
silüetini kazıdığını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Geleceğe bıraktığımız her 
eseri bu topraklara vurduğumuz 
kutlu birer mühür olarak 
görüyoruz. Hep söylediğim 
gibi bizim siyasetimiz eser 
siyasetidir, hizmet siyasetidir. 
Tüm hayatlarını istismarla, 
riyakarlıkla, yalanla geçirmiş 
olanlar eser ve hizmet siyasetinin 
manasını elbette bilemez. Milletin 
sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle 
üzülmeyi dahi beceremeyenlerin 
gönüllerinin bağlı olduğu mecralar 
açıkça ortadadır. Bu coğrafya 
hem bizim hem insanlık için 
kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız 
bu toprakları bize gece gündüz 
mücadele ederek, gerektiğinde 
kanını ve canını feda ederek 
vatan olarak bırakmıştır. Biz de 
ecdadımızın izinden gidiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir 
şey gibi Malazgirt Zaferi’nin de 
kendi kendine ortaya çıkmadığını, 
bu kutlu zaferin gerisinde büyük 
bir azim, hazırlık ve kararlılık 
olduğunu söyledi. 

Dandanakan Zaferi’yle istiklalini 

kazanan Büyük Selçuklu 
Devleti’nin bu zaferin ardından 
Mevr şehrinde tarihi bir kurultay 
gerçekleştirerek fetih için batıya 
yönelme kararı aldığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 
başlayan Anadolu akınlarının kısa 
sürede Sivas’a, Konya’ya, İzmir’e 
kadar ilerlediğini belirtti.

Çağrı Bey’in Türkistan’a 
döndüğünde “bu topraklarda 
Türkleri durdurabilecek bir 
güç olmadığını” söylediğini, 
bu hakikati kabullenmek 
istemeyen Bizans imparatorunun, 
Anadolu’daki Selçuklu 
yürüyüşünü durdurabilmek 
umuduyla İstanbul’dan hareket 

ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türklerin elinde bulunan 
Malazgirt Kalesi’ni zapt ederek 
halkını kılıçtan geçirdi. Bu vahşeti 
Mısır seferi esnasında haber 
alan Sultan Alparslan ordunun 
istikametini değiştirerek Ahlat, 
Malazgirt arasına geldi. Önce sulh 
yolunu denemek üzere Bizans 
imparatoruna bir elçi heyeti 
gönderdi. Askerlerinin çokluğuna 
ve teçhizatına güvenen imparator 
bu teklifi sert bir şekilde reddetti. 
Çünkü Bizans imparatorunun 
emrinde 200 bin kişilik ordu vardı. 
Alparslan’ın emrinde ise 45-50 bin 
kişilik ordu bulunuyordu. İşte bu 
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iki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde 
Malazgirt Ovası’nda karşı karşıya 
geldi. Günlerden cuma idi. O 
gün bütün İslam diyarlarında 
Müslümanların zaferi için dua 
ediliyordu. Kefen niyetiyle 
beyaz bir elbise giyerek askerin 

karşısına çıkan Sultan Alparslan 
kısa bir hitabın ardından hücumu 
başlattı. Türklerin kadim ricat-
taarruz taktiğiyle kısa sürede 
Bizans ordusu bozguna uğratıldı. 
Gün batarken Türk ordusu 
Malazgirt’te büyük bir zafer 

kazanmıştı. Türk ve dünya 
tarihinin dönüm noktalarından 
birini teşkil eden bu büyük 
zaferin ardından şehir şehir, 
köy köy Anadolu’nun fethi 
gerçekleşti.”

“Bizim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir”

Malazgirt Ovası’ndan başlayıp, 
Ege ve Marmara kıyılarına kadar 
ilerleyen ecdadın fethettikleri bu 
toprakları vatan edindiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim medeniyetimizde 
fethetmek, işgal etmek, 
yağmalamak değildir. Fethetmek, 
Allah’ın emrettiği adaleti o 
beldede hakim kılmaktır. Eğer 
ele geçirdiğiniz bir yerde adaleti 
tesis edemediyseniz, zulme 
engel olamadıysanız orayı 
fethettik diyemezsiniz. Her 
zaman söylediğimiz gibi asıl 
olan gönüllerin fethedilmesidir. 
Milletimiz fethettiği beldelerde 
evvela zulmü ortadan 
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kaldırmıştır, adaleti tesis etmiştir. 
Bunun için bizim medeniyetimiz 
bir fetih medeniyetidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rumlar dışındaki bütün milletlere 
bilhassa Ermenilere ve Süryanilere 
karşı acımasız bir inkar ve 
asimilasyon politikası uygulayan 
Bizans’ın zulmünün bu fetihle 
sona erdiğine işaret ederek, 
şunları kaydetti:

“Ecdadımız tarihin hiçbir 
devrinde emperyalist bir 
zihniyetle hareket etmemiştir. 
Fethettiği nice beldeleri devrin 
en modern imkanlarıyla imar 
etmiş ve idaresi altındaki 
insanlara dinlerini, dillerini, 
kültürlerini yaşatma imkanı 
tanımıştır. Tarih fethettiğimiz 
bütün beldelerde güveni, huzuru, 
hoşgörüyü ve refahı hakim 
kılmak için milletçe verdiğimiz 
büyük mücadelelerin şahididir. 
Bugün dahi birçok şehrimizde 
bir arada görebileceğimiz farklı 
medeniyet sembolleri, bizim 
farklılıklarımızı zenginlik olarak 
gören kadim anlayışımızın birer 
tezahürüdür. Biz de ecdadımızın 
izinden giderek, ülkemizi ve ayak 
bastığımız her yeri imar ederek, 
adaleti tesis ederek, hakkı ve 
hukuku hakim kılarak gelecek 
nesillere emanet etmenin gayreti 
içindeyiz.”

‘Türkiye, Akdeniz’de de Ege’de 
de, Karadeniz’de de hakkı olanı 
alacaktır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletçe kenetlenilen dönemlerde 
büyük zaferler kazanıldığına 
işaret ederek, 1071’de yaşananlara 
bakıldığında bu kaidenin bir 
tezahürünün görüldüğünü 
söyledi. 

Anadolu’da ilk Türk 
devletlerini teşkilatlandırmakla 
görevlendirilen boyların kısa 
sürede otoriteyi tesis ettiklerini, 
boyların iskanını, arazinin 

intizamını ve verimli kullanımını 
sağlayan bu beyliklerin, sosyal 
ve ekonomik hayatı kendi 
usullerince şekillendirdiklerini 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu ilk beylikler zamanında inşa 
edilen camiler, medreseler, 
kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, 
çarşılar, hanlar ve kervansaraylarla 
Anadolu’nun yepyeni bir çehreye 
büründüğünü vurguladı. 

Anadolu topraklarında 
hakimiyeti kaybeden Bizans’ın 
ise Avrupa devletlerine 
“Hristiyanların kutsal topraklarını 
kurtarın” çağrısıyla yeni entrikalar 
peşine düştüğünü, esasen 
Anadolu’nun Türkler tarafından 
fethedilmesinin sadece Bizans’ta 
değil, Avrupa’da da büyük bir 
hüsrana sebep olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü Avrupalıların ‘dünyaya 
hükmetmek için Akdeniz’e 
hakim olmak, Akdeniz’e hakim 
olmak için de Anadolu’ya 
hakim olmak gerekir’ şeklinde 
formülleştirdikleri bir idealleri 
vardı. Malazgirt Zaferi, bu 
hesapları altüst etmiştir.” dedi. 

Batılıları derinden sarsan bu 
hayal kırıklığının ve Türkleri 
Anadolu’dan kovma hevesinin 

Haçlı Seferleri’nin başlamasına 
sebep olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haçlı 
Seferleri, Batılının bilinçaltındaki 
İslam düşmanlığını en açık 
şekilde ortaya koyan tarihi 
hadiselerden bir tanesidir. Bu 
seferler neticesinde milyonlarca 
şehit verdik. Şehirlerimiz, 
kasabalarımız, köylerimiz harap 
oldu. Baskınlara, yağmalara, salgın 
hastalıklara direnmek zorunda 
kaldık. Fakat hiçbir zaman zalime 
boyun eğmedik, milletimize 
boyunduruk vuramadılar, bizi 
bu topraklardan atmayı, vatansız 
bırakmayı başaramadılar. 
Milletimizi birbirine düşürmeye, 
devletimizi yıkmaya muvaffak 
olamadılar.” diye konuştu. 

Bizans’ın mirasının Fatih 
Sultan Mehmet Han ile birlikte 
Osmanlı’ya geçtiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bizans’ın varisliğine bile 
layık olamayanların bugün yine 
arkalarına Avrupalıları alarak 
haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık 
peşinde koşmaları tarihten 
ibret alamadıklarının işaretidir. 
Daha bir asır önce Anadolu’yu 
perişan bir şekilde terk etmek 
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zorunda kalanların şimdi Ege’de 
sahte kabadayılık peşinde 
koşması, mezarlıkta ıslık çalma 
psikolojisinin tezahüründen 
başka bir şey değildir. 

Korkunun ecele faydası yoktur. 
Türkiye, Akdeniz’de de Ege’de, 
Karadeniz’de de hakkı olanı 
alacaktır. Biz nasıl kimsenin 
toprağına, egemenliğine, çıkarına 
göz dikmiyorsak, kendimize 
ait olanlardan da asla taviz 
vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, 
ekonomik, askeri bakımdan 
ne gerekiyorsa yapmakta 
kararlıyız. Muhataplarımızı 
kendilerine çekidüzen vermeye, 
mahvolmalarına yol açacak 
yanlışlardan uzak durmaya davet 
ediyoruz. 

Türkiye’nin artık sabrı 
sınanacak, kararlılığı, imkanları 
ve cesareti test edilecek bir ülke 
olmadığını herkesin görmesini 
istiyoruz. Yaparız diyorsak 
yaparız ve bedelini de öderiz. 
Varsa bedel ödeme pahasına 
karşımıza çıkmak isteyen 
buyursun gelsin, yoksa çekilsinler 
önümüzden biz kendi işimize 
bakalım.”

“Bin yıldır bu hukuku bozmaya 
çalışanların hiçbirisi emeline 
ulaşamadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu topraklarda bin yıldır 
karşılaştıkları bütün badirelerden 
Malazgirt ruhuyla kurtulduklarını 
belirterek, Kosova’da da 
Niğbolu’da da Haçova’da da aynı 
ruhla mücadele ettiklerini anlattı. 

“Çanakkale’yi geçilmez yapan 
da bu ruhtu, İstiklal Harbi’nde 
yedi düvele karşı bu ruhla galip 
geldik, 15 Temmuz destanını 
da işte bu ruhla yazdık.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bugün de farklı cephelerde 
azim ve kararlılıkla 
yürüttüğümüz mücadeleleri 
aynı ruha borçluyuz. Nasıl 
dün Türkistan’dan Anadolu’ya 
akan sadece fetih ordusu değil, 
adalet ve muhabbet kervanıysa 
bugün de gittiğimiz her yere bu 
erdemleri taşıyoruz. Bin yıldır 
Anadolu’daki her kesimden 
insanımızın kalplerinde 
kurulan o güçlü köprü, sonsuza 
kadar ayakta kalacaktır. 
Atalarımızın Anadolu’ya ektiği 

sevgi, muhabbet, kardeşlik 
ve dayanışma ruhu öylesine 
kök saldı, öylesine büyüdü ki 
bin yıldır bu hukuku bozmaya 
çalışanların hiçbirisi emeline 
ulaşamadı. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi çirkin kumpasa 
yönelirlerse yönelsinler her 
defasında milyonları karşılarında 
tek yürek olarak buldular. Çünkü 
biz bu toprakların emanetçisi 
değil, asıl sahibiyiz. 

Bu toprakların altında biz 
varız, üstünde de biz varız. 
Yahya Kemal’e Paris’te olduğu bir 
dönemde Anadolu nüfusunun 
ne kadar olduğu sorulur. 
Merhum Yahya Kemal de o 
zamanki nüfusun neredeyse 
3- 4 katı bir rakam söyler. 
Muhatapları ‘nüfusunun 
miktarını biz farklı biliyoruz’ 
dediğinde ise Yahya Kemal, 
‘Biz ölülerimizi de sayarız’ diye 
cevap vermiştir. Bu toprakların 
üstünde ne varsa altında 
yatanların eseridir. Bin yıldır bu 
topraklarda kök salan kardeşlik, 
muhabbet ve dayanışma 
hukuku, tüm kışkırtmalara 
ve karanlık oyunlara rağmen 
sökülemedi, bundan böyle de 
sökülemeyecektir. Türkiye’ye 
yönelik ameliyat yapma hevesleri 
kursaklarında kalanlar, aradıkları 
fırsatı bulamayacaklardır. 
Siyasette, ekonomide, askeri 
alanda elde ettiğimiz her yeni 
başarı, geleceğimize daha güvenle 
bakmamızı sağlıyor. 

“Yeni müjdelerle bu başarıyı 
çok daha ilerilere taşıyacağız”

Karadeniz’de keşfedilen 
doğalgaz rezervinin millete 
uzun zamandır ihtiyacı olan 
morali ve kaynağı sağladığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu doğal kaynaktan 
elde edilecek gelir 83 milyon 
vatandaşımızın her birinin hayat 
kalitesinin yükseltilmesinde, 
ülkemizin hedeflerine daha hızlı 
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ulaşmasında kullanılacaktır. 
İnşallah yeni müjdelerle bu 
başarıyı çok daha ilerilere 
taşıyacağız. Malazgirt’te başlayan 
büyük yürüyüşümüzün bu önemli 
durağı ufkumuzu derinleştirmiş, 
umudumuzu güçlendirmiş, 

azmimizi bilemiştir. Rabbimizin 
önümüze açtığı bu hayırlı yolun 
bereketiyle artık geleceğimize 
daha güvenle bakıyoruz.” dedi.

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu 
kopan fırtına Türk ordusudur ya 
Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu, 

budur ya Rabbi / Ta ki yükselsin 
ezanlarla müeyyed namın / Galib 
et, çünkü bu son ordusudur 
İslam’ın.” dizelerini okuyan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl 
dönümünü tebrik ediyorum. 
Sultan Alparslan’ı ve ordusunda 
bulunan askerlerinin her birini 
rahmetle yad ediyorum. Bin 
yıldır bu toprakları vatanımız 
kılmak için canlarını ortaya koyan 
tüm şehitlerimize, gazilerimize, 
kahramanlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Okçular Vakfımızı, 
Malazgirt ruhuna sahip çıktıkları 
için tebrik ediyorum. Meclis 
Başkanımız Sayın Mustafa Şentop 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, 
Cumhur İttifakı’mıza verilen bu 
destek sebebiyle özellikle şahsım, 
partim ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.”
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Türklere Anadolu’yu Yurt Eden Komutan:

Sultan Alparslan
Malazgirt’te Bizans ordusunu yenerek 1071 yılında Türklere Anadolu’nun kapılarını 
açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, kararlılığı, cesareti, 
inancı, öngörüsü ve uyguladığı savaş stratejileriyle ön plana çıktı
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Van

Halep

Bitlis

Ahlat

MALAZGİRT

Elazığ
Muş

Diyarbakır

Şanlıurfa

Sultan Muhammed Alparslan, Halep 
kuşatmasındayken Diyojen'in harekete geçtiğini 
haber alınca Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Tatvan ve 
Ahlat üzerinden Malazgirt’e geçerek savaş 
hazırlıklarına başladı

Sultan Alparslan'ın 50 bin kişilik 
ordusuyla 26 Ağustos 1071'de 200 
bin kişilik Bizans ordusu Malazgirt 

Ovası’nda karşılaştı

Amcası Tuğrul Bey'in yerine 1064 
yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin 

hükümdarlığına geçen Sultan 
Muhammed Alparslan, 42 yaşında 

elde ettiği büyük başarıyla 
Türklerin Anadolu'yu yurt 

edinmelerini sağladı
100�km0

K

Ordusundan 4 kat büyük Bizans 
ordusuna karşı kazandığı zaferle 

tarihin seyrini değiştirdi
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan 
Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri 
ve İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi ve Patlayıcı Hammadde 
Üretim Tesisi Açılış Töreninde 
konuştu.

Cumhuriyetin banisi, Büyük 
Taarruz’un Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal’i ve kahraman 
silah arkadaşlarını minnetle yad 
eden ve aziz şehitlere Allah’tan 
rahmet dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

“30 Ağustos ‘Ya istiklal 
ya izmihlal’ tercihi ile baş 
başa bırakılan bir milletin 
bağımsızlığı ve şerefi için neleri 
göze alabileceğinin en açık 
ispatıdır. 98 yıl önce her türlü 
yokluk, yoksulluk, imkansızlığa 
rağmen şehitlerimizin destansı 
mücadeleleri ve mübarek 
kanlarıyla kazanılan bu zaferi 
biz de manasına uygun şekilde 
kutluyoruz. Anadolu’nun 
kapılarını milletimize açan 
Malazgirt’e nasıl sahip 

çıkıyorsak, bu toprakları ebedi 
vatanımız kılan büyük Zafer’e de 
aynı samimiyetle aynı heyecanla 
sahip çıkıyoruz. 

Malazgirt ne kadar bizimse 
İstanbul’un fethi ne kadar 
bizimse Çanakkale de aynı 
şekilde bizimdir, Dumlupınar 
da Sakarya da bizimdir. Bu 
zaferlerin hepsi şehitlerimizin 
mübarek kanlarıyla bu 
topraklara vurduğumuz birer 
mühürdür. Cumhurbaşkanlığı 
forsumuzda sembolleştirdiğimiz 

“Adeta Felç Olmuş Savunma 
Sanayimizi Yeniden Ayağa Kaldırdık”
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2 bin 200 yılı aşkın devlet 
tarihimiz Selçuklu ve Osmanlı 
başta olmak üzere en büyük 
gurur ve güven kaynağımızdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hepsi birbirinin devamı olan 
devletleri her kim diğerinin 
karşısına koyuyorsa “bu milleti 
ve tarihini tanımıyor” demek 
olduğuna dikkati çekerek, “Ortak 
değerlerimiz arasında bölücülük 
yapanlar, tarihimizin bir 
bölümünün arkasına saklanarak, 
diğerini kötüleyenler, Gazi 
Mustafa Kemal’in hizmetlerini 
anlatmak için başkalarına kin 
kusanlar, bu ülke ile bağını 
koparmış zavallılardır. 2 bin 200 
yılı aşan Türk tarih devletleri 
ile zaferleriyle mücadeleleriyle 
ricatleri ve yükselişleri ile bir 
bütündür.” ifadesini kullandı. 

“Zaferlerimiz arasında ayrım 
yapanların amacı 83 milyonun 
birliğine kast etmektir”

2023 yılında 100’üncü 
yaşı kutlanacak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “millet olarak 
bu topraklarda kurulan ilk 
değil en son devleti” olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Biz hemen her konuyu 
istismar aracı haline getirenlerin 
asıl niyetlerini elbette biliyoruz. 
Bunların 30 Ağustos gibi, 
Cumhuriyet gibi, millet, 
memleket gibi bir dertlerinin 
olmadığının farkındayız. 30 
Ağustos bahanesiyle tarihimize 
saldıranların, zaferlerimiz 
arasında ayrım yapanların 
amacı 83 milyonun birliğine, 
beraberliğine, kardeşliğine kast 
etmektir. Allah’a hamdolsun 
şimdiye kadar milletimiz bu 
oyunlara gelmemiş, ortak 
değerlerin istismar edilmesine 
asla fırsat vermemiştir. 
İnsanlarımızı birbirine 
düşürmek isteyenler, bu ülkenin 
topraklarına nifak tohumu 
ekenler gereken cevabı yine 
milletimizden alacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Büyük Zafer’in 98’inci yıl 
dönümünü savunma sanayisinin 
geldiği seviyeyi gösteren 
böyle anlamlı bir programda 
kutlamaktan büyük bir 
bahtiyarlık duyduğunu dile 
getirerek, açılışını yaptıkları 
Roketsan Uzay Sistemleri ve İleri 
Teknolojiler Araştırma Merkezi 
ile Patlayıcı Hammadde Üretim 

Tesislerinin ülkeye ve millete 
hayırlı olmasını diledi.

“Zaferler işte bu eserlerle 
kutlanır, lafla değil. Eğer zafer 
diye bir kararlılığınız varsa 
bu eserleri dikersiniz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu anda bunlarla bile henüz 
mutmain olmadıklarını, 
kendilerine çok daha iyileri, çok 
daha ileri eserler yakışacağını 
söyledi. 

Bunları da yapacaklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu tesislerin hizmete 
kazandırılmasında emeği geçen 
tüm kurumları ve Roketsan 
yönetimini gayretleri için şahsı 
ve Türk milleti adına tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
günümüzde savunma alanında 
güçlü ve bağımsız olamayan 
milletlerin, istikballerine güvenle 
bakabilmelerinin mümkün 
olmadığını vurgulayarak, “Hele 
hele ülkemiz gibi zorlu bir 
coğrafyada yer alan, bütün bu 
gelişmelere rağmen devletlerin, 
caydırıcı bir savunma sanayine 
sahip olmaları stratejik ve milli 
bir zorunluluktur. Biz mazisinde 
güçlü, yerli ve milli savunma 
sanayine sahip olan böyle bir 
gelenekten gelen bir milletiz.” 
dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
çizimlerini bizzat yaptığı Şahi 
Topları’nın 18 tonu bulan 
ağırlıklarıyla devrinin en gelişmiş 
silahlarından birisi olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Osmanlı tüfek 
üretiminde çok uzun yıllar 
boyunca, dünyanın önde gelen 
sanayilerinden birine sahip 
olmuştur. İkinci Abdülhamit 
Han’ın İstanbul’da kurduğu 
modern barut, fişek, top 
fabrikaları Cumhuriyet’e miras 
olarak kalmıştır. Cumhuriyet 
döneminde Kırıkkale başta 
olmak üzere Anadolu içlerine 
yayılan silah sanayinin gerisinde 
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de yine güçlü bir birikim vardır.” 
diye konuştu.

“Türkiye savunma 
sanayinde yurt dışına mahkum 
bırakılmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Nuri Demirağ’ın Kayseri’de 
kurduğu uçak fabrikası, Nuri 
Killigil’in İstanbul’da kurduğu 
silah fabrikasının savunma 
sanayinin öncüleri olarak 
halen hafızalarda olduğunu 
dile getirerek, “Tüm bu kritik 
projeler, dönemin ufuksuz, 
vizyonsuz idarecileri tarafından 
sabote edilmiştir. Türkiye adeta 
kasıtlı ve bilinçli bir şekilde 
savunma sanayinde yurt 
dışına mahkum bırakılmıştır. 
Ülkemizin ilk uçak fabrikasının 
özellikle kapısına 1950 
yılında kilit vuranlarla bugün 

bizi savunma sanayinde 
attığımız adımlardan dolayı 
eleştirenler, aynı sığ zihniyetin 
mensuplarıdır. Sakarya’daki 
tank palet fabrikamızı diline 
dolayanlar bu ülkeyi 2002’ye 
kadar yüzde 70 oranında dışa 
bağımlı hale getirenlerdir. Oysa 
Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş’a, 
Nuri Killigil’e sahip çıksaydı 
Türkiye, bugün savunma 
sanayinde bambaşka bir 
konumda olurdu. 

Bırakın sahip çıkmayı, 
şayet bu projeler kasıtlı 
olarak engellenmeseydi 
bugün ülkemiz, silah sanayi 
ve havacılıkta dünyanın en 
güçlüleri arasında yer alırdı. 
Türk savunma sanayinin 
dikilmiş körpe fidanlarını 
budayanlar sadece kaynak ve 
zaman israfına sebep olmadılar, 

aynı zamanda bu milletin 60 
senesini de çaldılar.”

Son 18 yılda kayıpları telafi 
etmenin ve Türkiye’yi savunma 
alanında zirveye taşımanın 
mücadelesini verdiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Adeta felç olmuş 
savunma sanayimizi yeniden 
ayağa kaldırdık. Ecdadın 
şanlı mirasından ilham alarak 
ülkemiz savunma sanayinin dışa 
bağımlılığını yüzde 70’lerden 
yüzde 30’lar seviyesine 
düşürdük.” ifadelerini kullandı.

Yerlilik politikasına önem 
verdiklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Kendi imkanlarımız ile 
imal edebileceğimiz hiçbir 
ürünü dışarıdan satın almama 
politikasıyla yerlilik oranlarımızı 
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hep yükseğe taşıdık. 2002 yılında 
62 savunma projesi yürütülürken 
bugün bu sayı 700’e yaklaştı. 
Nereden nereye... Sadece son beş 
senede 350 civarında yeni proje 
başlattık. 2002 yılında toplamda 
5,5 milyar dolar bütçeli savunma 
projeleri yürütülürken bugün 60 
milyar dolarlık proje hacmine 
ulaştık. Yine bu dönemde 
sektörde faaliyet gösteren 
firma sayımız 56’dan 1500’e 
ulaştı. Sektörün 2002 senesinde 
1 milyar dolar olan cirosu 
2019’da 11 milyar dolar rakamını 
yakaladı. 

2002 yılında 248 milyon dolar 
olan savunma havacılık ihracatı 
2019 yılı itibarıyla 3 milyar doları 
geçti. Dünyanın ilk 100 savunma 
şirketleri listesinde 7 firmamız 
bulunuyor. Kara ve deniz 
araçlarında sadece ihtiyaçlarını 
karşılayan değil kendi savaş 
gemisini tasarlayan, inşa eden ve 
idamesini gerçekleştirebilen 10 
ülke arasında yer alıyoruz.”

Türk savunma sanayisi 
firmalarının gücü artıyor

Türk savunma sanayisi 
firmalarının dünya pazarındaki 
payının, sözü ve gücünün her 
geçen gün arttığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İHA, 
SiHA ve TİHA üretiminde ise 
artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
içindeyiz.” bilgisini verdi.

Kimseden izin almadan en zor 
sınır ötesi operasyonların bir bir 
başarıyla gerçekleştirildiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı, Barış Pınarı harekatları 
ile güney sınırımız boyunca 
kurulmak istenen terör 
koridorunu boşa çıkardık. 
DEAŞ belasını sınırlarımızdan 
tamamen uzaklaştırmakla 
kalmadık, bu örgüte en ağır 
darbeleri biz indirdik. Sadece 
sınırlarımız içinde değil Irak’ta 
ve Suriye’de de bölücü terör 

örgütüne nefes aldırmıyoruz. 
Nereye saklanırlarsa saklansınlar, 
teröristleri inlerinde buluyor ve 
imha ediyoruz.” diye konuştu.

Suriye’den Irak’a, Libya’dan 
Doğu Akdeniz’e kadar bölgenin 
dört bir yanında hak ve hukuku 
kararlılıkla savunduklarını 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Tüm bu adımları atarken 
şu gerçeği de unutmuyoruz, 
‘Başarımızı daim kılmamız, çıtayı 
sürekli yukarıya taşımamıza 
bağlıdır.’ Savunma sanayisi 
ataleti kabul etmeyen sürekli 
ve yüksek tempolu çalışmayı 
gerektiren bir sektördür. 
Savunma Sanayi Başkanlığına, 
paydaşlarına ve savunma sanayi 
kuruluşlarına bu noktada çok 
önemli vazifeler düşüyor. 
Savunma sanayisi alanında 
koordinasyon ve eş güdüm 
eksikliğine tahammülümüz 
yoktur. Özellikle kendi 
üretebileceğimiz ürünlerin yurt 
dışından tedarik edilmesine 
asla razı değiliz. Elimizdeki 
sınırlı kaynağı kendi savunma 
sanayimizi geliştirmek, 

güçlendirmek için kullanmak 
birinci önceliğimiz olmalıdır. 
Sektörümüzden azami derecede 
hassasiyet bekliyorum. İş birliği 
ve eş güdüm içinde çalışarak 
ülkemizi savunma sanayisinde 
devler ligine taşıyacağınıza 
inanıyorum.”

“Savunma projelerimiz 
başarıyla devam ediyor”

Merhum Turgut Özal’ın 1988 
yılında kurduğu Roketsan’ın 
ürettiği silah ve mühimmatla, 
Mehmetçiğin en büyük 
destekçilerinden biri olduğunu 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Roketsan bugün 
Bora, Khan, Atmaca, Cirit, 
Umtas, Omtas, L-Umtas 
füzeleri İHA’larımızın vurucu 
gücü Mam-L ve Mam-C akıllı 
mühimmatları, Sungur, Hisar 
ve Siper gibi hava savunma 
projelerimizi de başarıyla 
devam ettiriyor. Ağır sınıf 
torpido ve denizaltı savunma 
harbi roketi üzerinde çalışan 
Roketsan, Altay tankı ve 
Leopard 2A4 tanklarımızı 
zırh sistemleriyle donatıyor.” 
ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin ilk yerli deniz 

füzesi Atmaca 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli 
deniz füzesi Atmaca’ya ilişkin şu 
bilgileri paylaştı:

“Atmaca 200 kilometreden 
fazla menzili ile denizin 
sadece birkaç metre üstünden 
giderek düşman unsurları 
tarafından radarla tespit 
edilemiyor. Belirlenen bir 
hedefe gönderilen Atmaca, o 
hedef hareket etse dahi takip 
ederek imha edebiliyor. Bu 
özellikleriyle Atmaca, ülkemizi 
dünyada gemisavar füzesi 
üretebilen 5 ülke arasına dahil 
etmiştir. Ordumuzun göz 
bebeği olan Atmaca’yı inşallah 
yıl sonu itibarıyla Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin envanterine 
katacağız. Birçok ülkenin 
Atmaca’ya ilgi duyması, satın 
almak bizim için görüşmeye 
başlaması da ayrıca gurur 
vericidir.”

“Uydumuz askerlerimize 
anlık bilgi ve koordinat 
sağlayarak işlerini daha da 
kolaylaştıracak”

Roketsan tarafından 
geliştirilen Atmaca füzesinin 
video görüntülerini izleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
füzenin geliştirilmesinde emeği 
ve alın teri olanlara teşekkür 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılışı yapılan tesisle, önemli 
bir adımın daha atılacağını 
bildirerek Mikro Uydu Fırlatma 
Projesi’nin, merkezin yürüttüğü 
en kritik çalışmalar arasında yer 
aldığını kaydetti.

Projenin, hedeflenen 
tarih 2025’ten daha önce 
bitirilmesi gerektiğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bu projeyle 100 kilogram ve 
altındaki mikro uydularımızı, 

yüksekliği en az 400 kilometre 
olan alçak dünya yörüngesine 
yerleştirebileceğiz. Türkiye, 
dünyada sayılı ülkenin sahip 
olduğu uydu fırlatma, test 
etme, üretme altyapısı ve üs 
kurma yeteneğine kavuşmuş 
olacak. Yerli uydumuz uzaya 
fırlatıldığında savaş ve barış 
zamanında ülkeye güvenli bilgi 
akışı temin edecek. Uydumuz 
askerlerimize anlık bilgi ve 
koordinat sağlayarak işlerini 
daha da kolaylaştıracak.

Ayrıca buradan elde 

edilecek imkanlar, Türkiye 
Uzay Ajansımızca hazırlanan 
Milli Uzay Programı’nda yer 
alan hedeflerimize hizmet 
edecek. Stratejik önemi 
haiz bu projenin testlerini 
başarıyla gerçekleştirdik. Milli 
teknolojilerle fırlattığımız 
ilk yerli Sonda roketimiz 130 
kilometre irtifaya çıkarak, 
uzayın sınırı olarak kabul edilen 
100 kilometre çizgisini aştı. 
Böylece Türkiye, tamamen 
kendi geliştirdikleri projelerle 
uzaya ilk adımını atmış oldu. 
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Artık yerli ve milli teknolojilerle 
uzay ligindeyiz.”

“Bu sistemlerin navigasyonu 
da yine ilk kez milli imkanlarla 
üretildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
roket sistemine ilişkin video 
görüntülerini izlemesinin 
ardından roketin katı yakıt 
teknolojisiyle gönderildiğini ve 
bundan sonra hem katı hem de 
sıvı yakıtla test etme aşamasına 
geçileceğini bildirerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Milli olarak geliştirilen 
sıvı yakıtlı roket motoru 
teknolojisinin ilk uzay 
denemelerine başlayacağımızın 
müjdesini buradan vermek 
istiyorum. Hibrit yakıtlı 
roket motorları geliştirme 
faaliyetlerimize de devam 
ediyoruz. Hem uzay 
uygulamalarında hem de 
havacılık ve ulaştırma alanında 
temiz enerji kaynağı olan 
yüksek kapasiteli hidrojen 
yakıt pili teknolojisi yine bu 
merkez altında geliştirildi. Füze 
güdümlü mühimmat ve silah 
sistemlerinde ihtiyaç duyulan 
küresel konumlama sistemi 
alıcısı, yani bu sistemlerin 
navigasyonu da yine ilk kez 
milli imkanlarla üretildi. Yine 
bu merkezde minyatür silahlar, 
hipersonik sistemler, lazer ve 
elektromanyetik teknolojisine 
sahip yönlendirilmiş enerji 
silahları gibi geleceğin 
teknolojisi üzerinde çalışmalar 
yürütüyoruz.”

“Patlayıcı ham madde 
ihtiyacımızın büyük bir kısmı 
milli imkanlarla üretilecek”

Merkezin uhdesindeki 
projelerin toplam büyüklüğünün 
9 milyar lirayı aştığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bugün aynı zamanda 
Roketsan’ın Elmadağ’daki 
patlayıcı ham madde üretim 
tesisini de canlı bağlantısıyla 
açıyoruz. Bu tesis sayesinde 
patlayıcı ham madde 
ihtiyacımızın büyük bir kısmı 
milli imkanlarla üretilecek. Füze 
ve harp başlığı patlayıcıları ile 
zırh sistemleri için kritik öneme 
sahip bu kabiliyetle yurt dışı 
bağımlılığını önemli ölçüde 
kıracağız.

Füze kabiliyetlerimize, 
özellikle güvenlik güçlerimize 
sahada yeni kabiliyetler 

getirecek teknolojiler üzerinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
TRG-230 füze sistemine, lazer 
arayıcı başlık entegre edildi. 
TRLG 230 ismini verdiğimiz bu 
füze sistemi, İHA ve SİHA’ların 
işaretlediği hedefleri karadan 
vurabilecek şekilde geliştirildi. 
Bayraktar TB2, SİHA’nın lazer 
işaretlemesini yaptığı hedef, 
lazer güdümlü 230 milimetre 
füze sistemi tarafından vuruldu. 
Bu yeni gelişme, bilhassa 
cephedeki askerlerimizin gücüne 
güç katacak.”

Roketsan’ın geliştirdiği bu 
füze sistemine ilişkin video 
görüntülerinin davetlilere 
izletilmesinin ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hamdolsun Türkiye’yi 
savunma sanayisinde bir üst 
lige taşıyan tüm bu projelerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Sektöre 
liderlik eden Bakanlığımızı, 
denizlerin dibinden uzayın 
derinliklerine kadar görev 
üstlenen Roketsan’ımızı şahsım, 
milletim adına gönülden tebrik 
ediyorum. Sınırlarımız içinde 
ve dışında ülkemizin güvenliği, 
milletimizin geleceği için 
fedakarca görev yapan emniyet 
güçlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Binlerce yıllık 
tarih yolculuğumuzdaki 
son devletimiz olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve 
daha ileriye taşımak için gayret 
gösteren, emek veren, ter döken 
herkese teşekkür ediyorum.”
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Gündem

Türk Milletinin Şanlı Tarihinin Dönüm Noktası:  
30 Ağustos
Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük 
Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük 
kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti
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“Milletimizin dediğine 
bakıyoruz” 

Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ, AK Parti Bergama İlçe 
Başkanlığı tarafından Ilıca 
Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
toplantıda ana kademe, kadın 
kolları ve gençlik kolları üyeleri ile 
bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Dağ, 
AK Parti’nin 19 yıl boyunca büyük 
projelere imza attığını ancak 
muhalefetin bu başarıları idrak 
edemediğini dile getirdi.

Suriye ve Doğu Akdeniz 
politikaları gibi konularda 
muhalefeti dinlemediklerini, 
vatandaşın görüşüne kulak 
verdiklerini vurgulayan Dağ, 
“Doğu Akdeniz’deki, Libya’daki 
politikamızda biz milletimizi 
düşündüğümüzü gösterdik. 
‘Amerika, Rusya ne der?’ diye 
bakarsan ona göre politika 
yaparsın. ‘Konya, İzmir, Bergama 
ne der?’ diye düşünürsen 
ona göre politika yaparsın. 
Biz milletimizin görüşüne 

bakıyoruz.” dedi.
Dağ, son dönemde kazanılan 

başarılar sayesinde AK Parti 
döneminde Türkiye’nin izlediği 
dış politikanın tarih sahnesinde 
haklı çıktığını ifade etti. 

“Ayasofya konusunda 
unutulmayacak bir iş yaptık”

Vizyonu olmayan, ortaya 
proje koyamayanlarla 
uğraşmadıklarının altını çizen 
Hamza Dağ, şöyle konuştu:

“İç siyasete değil, dış siyasete 
odaklanmış durumdayız. Bugün 
ABD seçimlerinde gündem Recep 
Tayyip Erdoğan ve AK Parti 
oluyor. Almanya’da, Fransa’da 
aynı şeyler konuşuluyor. Biz Joe 
Biden’a ‘Böyle bir konuşma yap’ 
demedik ki. Kendileri açıklıyorlar. 
Almanya’da, Fransa’da, 
Avusturya’da Erdoğan’ın, 
Türkiye’nin yükselişini 
engellemeyi konuşuyorlar. Biz 
de oraya gittiğimizde bunu 
görüyoruz. Vakti zamanında 
beyaz Türk yazarlar, Şanzelize 
ile ilgili bir şeyler yazardı. Şimdi 

Türkiye’deki sokaklarda aynı 
genişliği, rahatlığı kazanmış 
durumdayız. Allah daha güzelini 
yapmayı nasip etsin.”

Dağ, merhum Başbakan 
Adnan Menderes’in birçok 
icraat yaptığını ve Arapça ezan 
ile hatırlandığını belirterek, 
“Biz de Ayasofya’yı cami olarak 
açmakla belki hiç unutulmayacak 
tarihi bir hamle gerçekleştirdik. 
Liderimizin öncülüğünde her 
teşkilat mensubumuzun bunda 
imzası var. Tarih boyunca 
unutulmayacak bir icraat oldu.” 
dedi. 

Dağ, kamuoyu araştırmalarına 
göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’nin ibadete açılmasına 
Türkiye’de yaşayanların yüzde 
70’inin olumlu baktığını 
vurgulayarak CHP içindeki azınlık 
bir güruhun ise karşı çıktığını 
belirtti. 

“Memleketin menfaatine ne 
uygunsa karşısında duruyorlar.” 
ifadelerini kullanan Dağ, şunları 
kaydetti:

“Libya konusunda, Doğu 
Akdeniz konusunda karşımızda 
duruyorlar. Özellikle CHP ve 
HDP’nin üst kademede aynı 
noktada durduğunu görüyoruz. 
Muharrem İnce niye çıkıp 
‘CHP eski CHP değil.’ diyor? 
Bu kendilerinin sorgulaması 
gereken bir konudur. Sadece 
kongrede çok olumsuz bir yere 
oturtuldu diye mi? Yoksa CHP, 
anti ulusalcı, anti milliyetçi, anti 
Türkiye menfaatleri olan bir 
gruba mı dönüştürüldü? FETÖ, 
PKK ile mücadelede ses oradan 
çıkıyor, Libya ve Doğu Akdeniz 
konusunda ses oradan çıkıyor.”

AR-GE Başkanlığı

“Memleketin Menfaatine Ne 
Uygunsa Karşısında Duruyorlar”
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AK Parti Genel Merkez Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı, 
“Sıfır Atık Projesi”nin 81 İl 
Başkanlığı’nda uygulanması için 
başlattığı çalışmalarına hız verdi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan imzasıyla teşkilatlara 
gönderilen yazıda tüm İl 
Başkanlıkları’nın Sıfır Atık 
Bilgi Sistemi’ne dâhil olması 
ve çalışmaları nihai aşamaya 
getirerek Eylül ayı sonuna kadar 
‘Sıfır Atık Belgesi’nin alınması 
için hazır olunması istendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Karaaslan, 
“Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın değerli eşi Sn. Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız 
tarafından yürütülen ve 
2023’e kadar ülke genelinde 
yaygınlaşması hedeflenen 
Sıfır Atık Projesi kapsamında 
AK Parti Genel Merkezi olarak 
yükümlülüklerimizi yerine 
getirdik, gerekli altyapıyı 
oluşturmamızın ardından 
kendi kategorisinde Sıfır Atık 
Belgesi alan ilk kuruluş olduk. 
Çevre dostu uygulamalarımız 
kapsamında, Sera Gazı Beyanı 
Doğrulaması’nı gerçekleştirdik 
ve TSE onaylı “İklim Dostu 
Kuruluş Belgesi”ni alarak 
Türkiye’de bir ilke daha imza 
attık. AK Parti Genel Merkezi 
olarak ilk defa 2017 yılında 
ölçümünü yaptığımız sera gazı 
emisyon miktarını kademeli 
olarak azaltarak 2019’da da 

makul güven seviyesinde 
tutmayı başardık. ‘Türkiye’nin 
en çevreci partisi’ sıfatıyla, çevre 
hassasiyetiyle ilkleri başarma 
konusunda azimliyiz, bunu da 
tüm teşkilatlarımızla birlikte 
gerçekleştirerek örnek olacağız.” 
dedi.

Sıfır Atık Projesi’nin tüketim 
alışkanlıklarında köklü bir 
değişikliği ve her şeyden önce 
bir zihniyet dönüşümünü gerekli 
kıldığını belirten Karaaslan, “Sıfır 
Atık gibi dünya çapında değeri ve 
anlamı olan büyük bir projeyi Sn. 
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerine alması, ülkemizin 
bu konuya atfettiği önemi 
göstermektedir. AK Parti olarak 
bizim de insanlığın ve Dünya’nın 
geleceği için çevreyi korumak ve 
yaşatmak gibi güçlü bir iddiamız 
var. Genel Merkez’imizde 
önemli bir noktaya taşıdığımız 
çalışmaları önce İl, ardından İlçe 

teşkilatlarımıza yaymak suretiyle 
süreci titizlikle yönetiyoruz. 
Çalışmalarımız neticesinde Sıfır 
Atık felsefesini hayatımızın her 
alanına tatbik edeceğiz.”

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Teşkilatlarında  
Sıfır Atık Hamlesi

Türkiye’nin, TSE Onaylı İlk 
“İklim Dostu Kuruluş”u Belgesine 
Sahip AK Parti Genel Merkezi’nde 
2019 Yılında Sera Gazı Emisyon 
Miktarında En Düşük Seviyeye 
Ulaşıldı
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AK Parti Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
Kariye ve Ayasofya’nın 
cami olarak ibadete 
açılması kararından sonra 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatıyla Türkiye’deki 435 
kilise, havra ve sinagogla ilgili 
çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın, “Biz sadece 

cami yapmıyoruz” diyerek 
verdiği talimatın ardından AK 
Parti, Sümela, Akdamar gibi 
Türkiye’de restore edilen ve 
kullanılan kilise, sinagog ve 
havraları anlatan bir kitapçık 
hazırlanacağını belirtti.

AK Parti Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
Türkiye’de 180 bin 854 
Hıristiyan ve yaklaşık 20 bin 

Yahudi için 435 kilise, sinagog 
ve havranın olmasıyla ilgili 
hem Türkçe hem de İngilizce 
tanıtım kitapçığı hazırlayacak. 
Kitapçıkta özellikle Kariye ve 
Ayasofya’nın tarihi ve tekrar 
cami olarak nasıl kullanılmaya 
başlandığı detaylarıyla 
anlatılırken, Sümela, Akdamar 
gibi kiliselerin de tanıtımı 
yapılacak.

Kiliseler İçin Tanıtım Atağı
Dış İlişkiler Başkanlığı
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Camiye dönüştürülmedi
Yılmaz, “Ayasofya’nın 1500 

yıllık bir tarihi var. 500 yılı 
cami olarak geçmiş. Ayasofya 
kiliseden camiye dönüştürülen 
bir yapı değil. Fatih Sultan 
Mehmet’in vakfiyesine ait 
bir yapı. Burada Yunanistan 
başta olmak üzere kiliselerden 
bazı itirazlar oldu. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin karar alıp 
uygulayacağı bir konudur. 
Buna da herkesin saygı 
duyması gerekiyor. Atina’da 
cami yok. Avrupa’da cami 
olmayan tek başkent. Bu karar 
başkalarına, Hıristiyanlara 
karşı verilmiş bir karar değil. 
Dünyada birçok eser var ve 

UNESCO’nun da bazı kuralları 
var. Biz de Ayasofya’da bu 
kurallara uyduk. Bu eser 
sadece Müslümanlara açık 
değil, herkese açık. Hatay’da 
kilise ve cami sırt sırtadır. 
Buralar hâlâ ibadete açık. Biz 
gayrimüslim vatandaşlarımızın 
ibadetlerine ve dini inançlarına 
sonuna kadar saygılıyız. Bu 
konuda aslında örnek bir 
ülkeyiz. Sümela şimdi açıldı 
ve ayinler başladı. Kariye de, 
Ayasofya’ya benzer durumda. 
Alınan kararlar ‘Ziyaretçilere 
kapanacak’ anlamına 
gelmiyor. Hangi inançtan 
hangi çevreden olursa olsun 
insanlar her zaman Kariye 

Camisi’ni de Ayasofya’yı da 
gezebileceklerini söyledi.

En çok kilise İstanbul ve 
Mardin’de

AK Parti Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
Türkiye’de toplamda 393 
kilise, 38 sinagog ve 4 havra 
bulunuyor. İstanbul’da 219 
kilise ve 25 sinagog, Ankara’da 
11 kilise,1 sinagog, Mardin’de 
59 kilise, Çanakkale’de 21 
kilise, 1 sinagog, Hatay’da 18 
kilise, 2 havra, İzmir’de 13 
kilise, 6 sinagog yer alıyor 
dedi.
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Akşemseddin veya 
Akşeyh adıyla şöhret bulan 
Şemseddin Muhammed 
1390’da Şam’da doğdu. Soyu 
Avârifü’l-maʿârif sahibi Şeyh 
Şehâbeddin Sühreverdî’ye 
dayanıyor. Yedi yaşlarında 
babasıyla birlikte Anadolu’ya 
gelen Akşemseddin, Kur’an’ı 

ezberledi, iyi bir eğitim 
gördükten sonra müderris 
oldu. Yine bu arada ciddi bir tıp 
tahsili yapmıştır. 

Bir süre sonra Hacı Bayram-ı 
Veli’ye bağlanan Akşemseddin 
şeyhinden kısa zamanda hilafet 
aldı. Şeyhinin vefatından sonra 
onun yerine irşad makamına 

geçti. Eserlerinin büyük bir 
kısmı da tasavvufa dairdir.

Bu arada Akşemseddin, 
şeyhinin Sultan II. Murad’la 
görüşmelerinde her zaman 
yanında olduğundan oğlu II. 
Mehmed ile de tanışıyordu. 
Fatih 1453 yılı baharında 
Edirne’den İstanbul’u 

Fethin Manevi Mimarı: Akşemseddin
Gönül Çoğrafyamız
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kuşatmak üzere ordusuyla yola 
çıkınca Akşemseddin, Akbıyık 
Sultan ve dönemin diğer 
tanınmış şeyhleri de yüzlerce 
müridiyle ona katıldılar. 

Akşemseddin fetih sürecinin 
en sıkıntılı anlarında padişahın 
ve ordunun manevi gücünün 
yükseltilmesine yardım etmiş, 
ayrıca yazdığı mektuplarla 
Fatih’e zaferin yakın olduğu 
müjdesini vererek sabredip 
gayret göstermesi gerektiğine 
yönünde tavsiyelerde 
bulunmuştur. Akşemseddin’in 
bu tavsiyelerinin Fatih 
üzerinde büyük etkisi 
olmuştur. 

Fetihten sonra Ayasofya’da 
kılınan ilk cuma namazında 
hutbeyi Akşemseddin 
okumuş, sahabeden Ebû 
Eyyûb el-Ensârî’nin kabrini 

de yine o keşfetmiştir. Bir 
süre İstanbul’da müderrislik 
yapan Akşemseddin hayatının 
son yıllarını Göynük’te 

geçirmiş,1459’da burada 
vefat etmiştir. Türbesi 
halen ziyaretçilerle dolup 
taşmaktadır
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