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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentine bağlı 
Maraş beldesi 1974 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi kararınca yerleşime ve iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın 
kapatılmasıyla birlikte bölgenin kimin kontrolünde olacağı ve 
mülkiyet hakları gibi birçok meselede tartışmalar ortaya çıkmıştır. 
Yıllar sonra alınan kararla birlikte Maraş’ın kamuya ait olan bir 
kısmı 8 Ekim’de nihayet halkın kullanımına açıldı. Rum tarafının 
uzlaşmaz tavırları yüzünden 46 yıldır kapalı olan ve artık Haya-
let Şehir olarak isimlendirilen Maraş’ın açılması ile birlikte Doğu 
Akdeniz’de yeni bir döneme girdiğimizin işareti verilmiş oldu. 
Nasıl ki Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızdaki haklarımızı 
koruyorsak, adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının da meşru 
hak, alaka ve menfaatlerini aynı şekilde savunuyoruz. Yaşanan bu 
yeni gelişmeyle birlikte kararlılığımızı, bugüne kadar her aşamada 
olduğu gibi tüm dünyaya tekrar göstermiş olduk. 

Batı dünyasının siyasi liderleri bilmelidir ki tüm kışkırtma ve 
provokasyonlara karşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bugüne kadar sabreden taraf olmuştur. Kapalı Maraş’ın Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir 
ve burayla ilgili tüm tasarruflar Kıbrıs Türklerine aittir. Geçmiş dö-
nemde Doğu Akdeniz’in en gözde tatil bölgelerinden olan Maraş, 
şüphesiz tekrar güzel günlerine kavuşacaktır. Kıbrıs Türklerinin 
adadaki beş asırlık varlığı ise bölgeye ayrı bir önem katmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümetinin son yıllarda Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği politikalardan şikayetle hareket 
ederek özellikle AB ve BM nezdinde diplomatik girişimlerini artır-
dığı ortadadır. Uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ne uygulanan çifte standarda ve haksızlıklara karşı her zaman 
Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde hükümetimiz Karabağ’dan Suriye’ye, Doğu 
Akdeniz’den Libya’ya kadar birçok diplomatik meseleleri başarıyla 
yönetmekte ve ülkemizin daha güzel yarınlarını inşa etmektedir. 
Türkiye’nin siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri gücünün des-
teğiyle Kıbrıs Türklerini, yakın zamanda daha müreffeh bir gele-
cek beklemektedir. Türkiye, her ne durumda olursa olsun Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun haklarını 
her zaman korumaya devam edecektir.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Uluslararası 
arenada Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne 
uygulanan çifte standarda 
ve haksızlıklara karşı 
her zaman Kıbrıs Türk 
halkının haklarını 
savunmaya devam 
edeceğiz.”
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SAYFA 26
GÜNDEM
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Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı Izmir’de 
Deprem Bölgesinde
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Türkiye’de Aktüalite

Türkiye Salgın Döneminde Büyümede 
Olumlu Ayrıştı
Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 6,7’lik performansla yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri 
arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele sürecinde 
önemi artan medikal ürünlerde 
Türkiye’nin ihracatı milyar dolar 
sınırını aştı.

Türkiye’nin 
Medikal Tekstil 
İhracatı 10 Ayda  
1 Milyar Doları 
Aştı
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Elektrik Üretim 
Yatırımlarında İbre 
Yenilenebilir Enerjiye Döndü

Kısa Çalışma Ödeneği Salgın Döneminde İşçi ve 
İşverene Can Simidi Oldu

Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayında, 
aile içi ve kadına şiddetle mücadele 
kapsamındaki tedbirler ve 
uygulamalar sayesinde cinayete 
kurban giden kadın sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.

Kadın 
Cinayetleri  
İlk 6 Ayda 
Geçen 
Yılın Aynı 
Dönemine 
Göre Yüzde  
34 Azaldı

Türkiye’nin elektrik üretim sektöründe ocak-eylül 
döneminde gerçekleştirilen yeni yatırımların yüzde 
99,6’sını hidroelektrik ve rüzgar enerjisi başta olmak 
üzere yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 480 bin 659 
işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.
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Asya-Pasifik Ülkeleri, Dünyanın En 
Büyük Serbest Ticaret Anlaşmasını 
İmzaladı

ABD Yeni 
Başkanını 
Seçiyor

Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen 
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı.

ABD’de Cumhuriyetçi Donald 
Trump ile Demokrat Joe 
Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık 
seçimleri yapıldı.

Dünya’da Aktüalite
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Kovid-19 Salgınının Çin’in Vuhan 
Kentinde Ortaya Çıkmasının 
Üzerinden Bir Yıl Geçti

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki İşgali 
Sonlandıran Anlaşmayı İmzaladı

Ortaya çıkışının ardından hızla dünya geneline yayılarak ekonomileri kilitleyen, sokağa çıkma 
yasakları ilan ettiren ve bugüne kadar 1 milyon 343 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde “gizemli bir 
solunum yolu hastalığı” şüphesiyle tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmayı 
imzaladı.
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Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, partisinin genel 
merkezinde AK Parti Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısı’nda 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, İzmir depre-
minin hemen ardından başlatı-
lan arama kurtarma çalışmaları-
nın sona erdiğini anımsattı.

Depremde 114 vatandaşın 
hayatını kaybettiğini, 1035 
kişinin yaralandığını hatırlatan 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaralılardan 999’unun taburcu 
olduğunu, 36 vatandaşın tedavi-
sinin sürdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, tedavisi sürenlere de 
acil şifa dileyen Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, deprem anın-
dan itibaren arama, kurtarma, 
enkaz kaldırma, hasar tespiti, 
sağlık hizmetleri ile barınma 
ve gıda destekleri başta olmak 
üzere depremzedelerin tüm 

ihtiyaçlarının eksiksiz karşılan-
dığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyelerinin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının hepsinin bölgede 
seferber olmak suretiyle bu işi 
yakından takip ettiklerini vur-
guladı.

Günlerdir canla başla çalı-
şan tüm kamu ve sivil toplum 
kuruluşu mensuplarına şükran-
larını sunan Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, “Enkaz kaldırma 

“Ülkemizi Tabii Afetlere Hazırlıklı 
Hale Getirmek İçin Gece Gündüz 
Çalışmayı Sürdüreceğiz”

Gündem

8 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



çalışmaları en kısa sürede ta-
mamlanacaktır. İnşallah bir ay 
içinde de deprem konutlarının 
yapımına başlayacağız. Önümüz-
deki yıl bitmeden hak sahipleri-
ne evlerini teslim etmiş olacağız. 
Şu andaki yol haritamız bu.” 
ifadelerini kullandı.

Ana muhalefete “enkaz  
kaldırma” eleştirisi

Yaşanan her felaketin bir ders 
olduğuna dikkati çeken Cumhur-
başkanımız Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki ana muhalefe-
tin başındaki zat, 5. gün oraya 
yapmış olduğu turistik seyahat-
te, ‘5 gün oldu, hala enkazlar 
kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz 
kaldırmada bir yarışın içerisine 
girilmiş olsaydı 5. gün enkaz 
altından çıkarılan o yavru nasıl 
çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin 
konuşursun ama bilmediğin iş 
hakkında niye konuşursun? Sus 
da adam sansınlar. Düşünebili-
yor musunuz? İzmir milletvekili-
sin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik 
gidip dönüyorsun. Senin orada 
başından sonuna kadar kalman 
lazım. O ilin milletvekilisin ya. 
Bunu da yapmıyorsun, orada 
hayatını her şeyini feda etmeye 
hazır olan bakan arkadaşlarım 
ve sivil toplum kuruluşlarımızla 
ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. 
Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de ‘Bir 
tane Kızılay çadırı görmedim’ 
demişti. Malatya’daydı galiba, 
Elazığ’da. Şimdi burayla ilgili de 
Kızılaya verdiler, veriştirdiler. 
Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla 
orada.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kızılay ve AFAD’ın yaklaşık 4 
bine yakın çadırla İzmir’de hazır 
olduğunu, yoğun şekilde çadır 
kurulumlarının yapıldığını dile 
getirdi.

Süreci çadırda geçirmek 
isteyen vatandaşlara “Hayır, 
çadır yok” denmediğini belirten 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Kredi Yurtlar Kurumuzun (KYK) 
yurtlarını da biz bu konuda 
tamamen oraya geçmek isteyen 
vatandaşlarımıza onları da hazır 
hale getirdik. İsteyen vatandaşla-
rımız KYK yurtlarında kalabilirdi 
ama vatandaşlarımız oraları pek 
tercih etmediler. Çadırları daha 
çok tercih ettiler Allah’tan ki 
havalar ciddi manada soğumuş 
değil. Hangi imkan istenirse bun-
lar sağlandı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaşanan her felaketin Türki-
ye’nin deprem kuşağında oldu-
ğunu ve her an yeni sarsıntılarla 
karşılaşılabileceğini hatırlattığını 
dile getirdi. 

Deprem mevzuat  
düzenlemeleri 

Ülkede bu konudaki miladın 
1999 depremi olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“En yakını olarak 1999’u 

söylüyorum. Yoksa bu işin çok 
daha gerisi var. Erzincan depre-
mi, Erzurum depremi, Çaldıran, 
Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz. Bun-
lar çok daha önceleri. Erzincan 
depreminde 33 bin vatandaşı-
mız rahmetli olmuştu. Şu anda 
CHP sözcüsünün dedesi de o 
zaman İçişleri Bakanıydı. 33 bin 
vatandaşımız o zaman ebedi-
yete irtihal ettiler. Kalkıp da 
şöyle geriye bakıp neler olmuş 
bunu sorgulama hassasiyetini 
göstermeyen bu zihniyet şimdi 
kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri 
kullanabiliyor. Büyük Marmara 
Depremi’nin ardından başlanan 
mevzuat düzenlemelerini hükü-
metlerimiz döneminde geliştire-
rek sürdürdük. Farklı kurumlara 
dağılmış imkan ve yetkileri bir 
araya getirerek her depremde 
en ön safta yer alan AFAD’ı biz 
kurduk. Niye? İstedik ki bütün 
bu STK’leri bir araya getirelim 
ve buralarda, etki alanlarında bir 
zafiyet oluşmasın.”
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Gündem

“1 milyon 400 bin metrekare 
alan rezerv konut için tahsis 
edildi”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, belediyelere ve 
TOKİ’ye konut üretimi ve yeni-
lenmesi konusunda çok önemli 
yetkiler verdiklerinin altını çiz-
di. Şu anda İzmir ile ilgili süratli 
bir adım daha attıklarını anlatan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Nedir o? Elimizde, stokları-
mızda 1000 konteyner vardı. 
Şimdi biz o 1000 konteyneri 
İzmir’de kullanıyoruz, kullana-
cağız. Vatandaşlarımızı o kon-
teynerlerde iskan edeceğiz. Bu 
arada da inşaatlarımız başlıyor. 
Biz gelene kadar sadece 43 bin 
konut yapan TOKİ’nin, 18 yılda 
tamamladığı, halen inşa ettiği 
ve projelendirdiği 975 bin konut 

ülkemizde bu alanda çok büyük 
bir devrimdir. Bu şekilde baş-
layan konut atılımı, özel sektö-
ründe gayretleriyle ülkemizde 
önemli bir dönüşümün gerçek-
leşmesini sağlamıştır. Ancak 
hala dönüştürmemiz gereken 
6,7 milyon konut bulunuyor. 
Bakın şu anda İzmir ile ilgili bu 
malum depremin olduğu bölge, 
sulak bir bölge. Biz şimdi tarım 
orman hayvancılığa ait bir böl-
geyi, 1 milyon 400 bin metre-
kare, burayı rezerve alan olarak 
şu anda yapılacak konutlara 
tahsis ettik. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız o 1 milyon 400 bin 
metrekarelik alanda inşaatlara 
başlayacak. İstiyoruz ki zemin 
sorunu olmasın. Bütün oradaki 
zeminle ilgili etütler yapıldı. 
Adımlarımız buna göre atılıyor. 

Genişleme noktasında daha 
farklı rezerv alanlarını oluştur-
manın gayreti içerisindeyiz. Bü-
tün bunlardan öncelikli olarak 
belirlediğimiz 1,5 milyon konu-
tu önümüzdeki 5 sene içinde 
inşa etmeyi planlıyoruz.”

“TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 
bin konutun inşasına başladık”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin 
konutun inşasına başladıklarını 
hatırlattı. 

Gelecek yıl 100 bin konutun 
inşasına daha başlayacaklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, 59 ildeki 268 riskli 
alan ile 67 ildeki rezerv yapı 
alanlarıyla ilgili çalışmalarının 
sürdüğünü belirtti. 

Riskli yapı olarak ilan ettikleri 
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688 bin birimin 670 binindeki 
tahliye ve yıkımları tamamla-
dıklarını anlatan Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, “Devlet olarak 
şu ana kadar riskli yapı tespiti 
yapılan 1 milyon 395 bin bağım-
sız birimdeki kentsel dönüşüm 
çalışmaları için 5 milyon vatan-
daşımıza yaklaşık 15,5 milyar 
liralık destek verdik. Hiçbir meb-
lağ insanımızın canından daha 
kıymetli değildir. İstanbul başta 
olmak üzere deprem riskinin 
yüksek olduğu şehirlerimizde bu 
süreci hızlandırmamız gerektiği 
anlaşılıyor.” diye konuştu. 

“Tabii bu sadece kamunun im-
kanları ile olacak bir iş değildir.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimizin de oturduğu 
binanın depreme dayanıklılığını 
tespit ettirmesi, şayet bu ko-
nuda herhangi bir sıkıntı varsa, 
gerekiyorsa kendisi de üstüne 
biraz koyarak hızla sağlam bina 
inşası için harekete geçmesi 
gerekiyor. Ülkemizi deprem 
başta olmak üzere tabii afetlere 
hazırlıklı hale getirmek için gece 
gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 
Bunun yanında deprem sonra-
sında devreye girecek afet ve 
acil durum yönetimi planlarını 
sürekli güncelliyoruz. Dikkat 
edilirse artık depremlerin ve 
diğer tabii afetlerin ardından çok 
hızlı ve etkin bir müdahaleyle 
vatandaşlarımızın yanında yer 
alıyoruz. AFAD’dan UMKE’ye, 
belediyelerimizden sivil toplum 
kuruluşlarımıza kadar her ku-
rumumuz kendi görev alanında 
çok güçlü bir alt yapı ve yetişmiş 
insan kaynağına kavuşmuştur. 
Eskinin kargaşa ve çaresizlik 
görüntülerinin yerini düzenli, 
disiplinli ve bilinçli bir arama 
kurtarma, yardım destek faali-
yetleri almıştır. Bir kez daha İz-
mirli kardeşlerime geçmiş olsun 
diyor, Rabbimden ülkemizi her 

türlü afetten muhafaza eyleme-
sini diliyorum.”

“AK Parti’nin büyümesi 
demek Türkiye’nin büyümesi 
demektir”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hayat akıp giderken, dünya 
değişirken, Türkiye sürekli daha 
ileriye giderken AK Parti’nin 
yerinde saymasının bekleneme-
yeceğini dile getirdi.

Politikalar geliştirip, teşkilat-
ları yenileyip, çalışma şekillerini 
yeni döneme uyarlayıp, millete 
daha çok hizmetler sunmanın 
gayreti içinde olduklarını belir-
ten Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, teşkilatlar arasındaki yeni 
üye yarışının “hayırda yapılan 
bir yarış” olduğunu söyledi. 

“AK Parti’nin büyümesi demek 
Türkiye’nin büyümesi demektir. 
AK Parti’nin güçlenmesi demek 
milletimizin güçlenmesi demek-
tir.” diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, AK Parti’nin başarılı 
olması demenin, gözünü ve kal-
bini kendilerine yöneltmiş tüm 
dostların umutlarının artması 
demek olduğunu vurguladı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
19 yıl önce “artık hiçbir şey eski-
si gibi olmayacak’ sözünü söy-
leyerek çıktıkları yolda bugün 
bu noktada olduklarına işaret 
ederek, “Bugün de özünde 19 yıl 
önce söylediklerimizi tekrarlı-
yoruz, artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Milletin özlemlerinden ve ta-
leplerinden doğan AK Parti’nin, 
sadece millete yaslanan bir parti 
olduğunu söylediklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“AK Parti’nin mayasını milletin 
attığını, hamurunu milletin 
yoğurduğunu, kumaşını milletin 
dokuduğunu söylüyoruz. Sırtını 
millet dışında herhangi bir güce, 
beşeri planda söylüyorum, oda-
ğa, yapıya dayayanlar siyaset 
sahnesinden yok olup gittiği 

halde AK Parti’nin 19 yıldır 
dimdik ayakta kalmasının sırrı 
işte budur. Nereden geldiğimizi, 
nerede durduğumuzu ve nereye 
gittiğimizi iyi bilmek mecburiye-
tindeyiz.” diye konuştu. 

“Türkiye’de çevrenin korun-
masına en büyük yatırımları biz 
yaptık”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak 
yeni üyelerin her birini, toprağa 
diktikleri fidanlarla karşılama-
larının rastgele bir tercih olma-
dığına işaret ederek, “Bu ülkede 
yıllarca çevrecilik adına kalkın-
mamızı, yatırımlarımızı, büyü-
memizi engellemeye yönelik 
faaliyetler yürütüldü.” dedi.

Attıkları her adımda belli ke-
simlerin koro halindeki itiraz-
ları ile karşılaştıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pek çok projemize özellikle 
karşı ulusal ve uluslararası dü-
zeyde kampanyalar yürütüldü. 
Bunların gerisine baktığımızda 
hiçbirinin de gerçekte çevre 
hassasiyeti ile ilgisinin olmadı-
ğını görüyoruz. Kampanyaları 
doğrudan veya dolaylı olarak 
finanse eden yapıların derdinin 
çevre değil, Türkiye’nin gelişme-
sini ve güçlenmesini engellemek 
olduğunu bildiğimiz için hiçbi-
rini umursamadık. Türkiye’de 
çevrenin korunmasına en büyük 
yatırımları biz yaptık.” 

Buna belediye başkanlığı döne-
minin de dahil olduğuna değinen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “O 
sürede de İstanbul adeta çöl gi-
biydi ve orta refüjler dahil, bütün 
yolların, caddelerin kenarlarında 
ağaçlandırma çalışmalarını o 
zaman da biz yaptık ve devlete, 
hükümete geldik, ondan sonra 
da milyonlarca, milyarlarca yine 
fidan, ağaç dikimini biz yaptık, 
hala yapıyoruz, yapmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat 
Stadyumu’nda düzenlenen AK 
Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl 
Kongresi’ne katıldı.

Yaklaşık 9 ay aradan sonra Es-
hab-ı Kehf’in şehri, Kahraman-
maraş’da bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti ifade eden 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kahramanmaraş’ın ilçelerini tek 
tek sayarak selamladı.

En son, Kahramanmaraş’ın 
kurtuluşunun 100. yıl dönü-
mü dolayısıyla şehre geldiğini 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle bir kez daha 
Maraş’ı, Kahramanmaraş yapan 

kıyamın bayraktarları Sütçü 
İmam’ı, Arslanbey’i, Rıdvan 
Hoca’yı, Senem Ayşe’yi, Çuha-
dar Ali’yi ve tüm istiklal sevda-
lılarını rahmetle yad ediyorum. 
Bin yıldır vatanımızın ve mille-
timizin bekası için canını esir-
gemeyen bütün şehitlerimize, 
gazilerimize ve kahramanlarımı-
za Allah’tan rahmet diliyorum. 

“Anadolu Topraklarından Bölgemiz 
ve Dünyaya Barış ve Huzur Getirecek 
Mücadelenin İçindeyiz”

Gündem
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Mücadelesiyle İstiklal Harbi’mi-
ze güç ve moral veren Maraş’ta 
olmak işte bunun için her 
defasında bizleri heyecanlan-
dırır, mutlu eder. Sana boşuna 
‘Türkiye’nin köşe taşı, kalem 
taşı’ denmemiş ey Maraş. Sende 
Peygamberimizi dünya gözüy-
le gören ashabın emaneti var, 
sende gönül sultanlarının duası 
var, güzellik var, kahramanlık 
var, bereket var, hak ve hakikat 
sevdası var, bizi biz yapan, bizi 
millet yapan değerler var, şiir 
var, edebiyat var, ‘bize gölge 
edecekse ancak ay yıldızlı al 
bayrak gölge eder’ diyen, bay-
rağın gölgesinden başka gölge 
tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı 
var. İşte bunun için Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırmada 
olduğu gibi 2053 vizyonuyla 
buluşturma mücadelesinde de 
Kahramanmaraş’ı en önde gör-
mek istiyorum.”

“Hedefimiz, 2023’e kadar her 
yıl 1 milyon yeni üye”

Ülke ve millet olarak 100 yıl 
önceki kadar kritik bir döne-
meçten geçildiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bir asır önceki gibi bizi adeta 
içinde boğmak, yok etmek 
istedikleri Anadolu toprakların-
dan, yeni bir silkinişle yeni bir 
şahlanışla bölgemize ve dünya-
ya barış, huzur, adalet getire-
cek bir mücadelenin içindeyiz.” 
dedi.

Cumhurbaşkanmızı Erdoğan, 
“Milletimiz bu tarihi sürecin 
sorumluluğunu da son 18 yıldır 
olduğu gibi yine AK Parti’ye 
vermiştir. Üye sayımızın 11 
milyon 200 bini bulması bunun 
en büyük ispatıdır. Kadın kolla-
rımızın üye sayısının 5 milyon 
200 bine ulaşması, bu mücade-
leye hanım kardeşlerimizin de 
sahip çıktığını çok açık ve net 
göstermektedir. Gençlik kolla-
rımızın üye sayısının 1 milyon 

240 bine yaklaşması bu mü-
cadele gençlerimizin de sahip 
çıktığının ispatıdır. Hedefimiz, 
2023’e kadar her yıl 1 milyon 
yeni üyemizle kervanı menzi-
line ulaştırmaktır.” ifadelerini 
kullandı.

AK Parti 7. Olağan kongresini, 
hayati bir dönemde gerçekleş-
tirdiklerini belirten Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Büyük ve güçlü Türkiye 
mücadelesinin lokomotifliğini 
AK Parti’nin Genel Başkanından 
mahalle temsilcisine kadar tüm 
kadroları yapıyor. Kaderimizi 
Türkiye’nin kaderiyle, istikbali-
mizi milletimizin istikbali ile bir 
görüyoruz. Kurulduğumuz gün-
den bugüne kadar hep ‘AK Parti, 
milletin partisidir’ dememizin 
sebebi budur. Sıfatı, ismi, cismi 
ne olursa olsun hiç kimsenin 
kendi şahsi hesaplarını, hedefle-
rini, heveslerini bu ulvi davanın 
önüne koymasına tahammülü-
müz olamaz. Bunun için deği-
şim gerçeğinden kopmadan ama 
19 yıldır partimize hizmet etmiş 
ve davamıza bağlılığını koruyan 
herkesi de kucaklayarak yolu-
muza devam edeceğiz.”

Son iki yılda teşkilatların 
yaklaşık üçte ikisini yeni isimler, 
yeni heyecanlar, yeni vizyon-
larla güçlendirirken ahde vefayı 
da asla elden bırakmadıklarını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Köklerimizden kop-
madan, yeni sürgünlerle yeni 
dallarla yeni yapraklarla yeni çi-
çeklerle kendimizle birlikte tüm 
dostlarımızı kucaklayan ulu bir 
çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan 
dallar budandıkça, çok gür bir 
şekilde hedeflerimize ilerlemeyi 
sürdürüyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Kaderin üstündeki kade-
re olan imanımızla sağımıza 
solumuza önümüze arkamıza 
bakmadan davamıza sahip 
çıkıyoruz.” diye konuşan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Tüm kalbimizle inandığımız, 
yoluna hayatımızı koyduğumuz, 
gerektiğinde canımızı vermek-
ten çekinmeyeceğimiz davamı-
zı zafere ulaştırmak için gece 
gündüz çalışıyoruz. Davamızı 
kör dünyanın göbeğine, kuşların 
göz bebeğine, yola, ağaca, pına-
ra, esen yele, yağan kara, yağ-
mur yüklü bulutlara, bebeklerin 
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Gündem

avucuna, minarelerin burcuna, 
kara taşa, kor ateşe yazacağımız 
güne kadar bize durmak, durak-
samak haramdır.”

Kahramanmaraş için 4 millet 
bahçesi projesi 

Allah’ın yardımı ve milletin 
yoldaşlığı dışında bir güç ara-
madan mücadelelerini hep daha 
ileriye taşıyarak büyüttüklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Seçimden önce seçim 
kazanmanın yolu her güne işte 
bu anlayışla başlamaktır. Mille-
tin partisinin yöneticileri mille-
tin içinde olmak mecburiyetin-
dedir. Her kim milletle bağını 
keserse partisiyle de irtibatını 
kopartıyor demektir. Her kim 
milletle gönül bağını güçlendi-
rirse partisine en büyük katkıyı 
yapıyor demektir.” ifadelerini 
kullandı.

Kuruluşundan bugüne parti 
teşkilatlarında görev alanlara te-
şekkür eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet diledi ve ilçe 
kongrelerinde görev alan, bugün 
de il kongrelerinde görev alacak-
lara başarı dileğinde bulundu.

Türkiye’nin demokrasi ve 
kalkınma mücadelesine yaptık-
ları katkının en yakın şahidinin 
milletin bizatihi kendisi olduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Her alanda Cumhu-
riyet tarihinde yapılanların ta-
mamını üçe, beşe, ona katlayan 
hizmetlerimiz, yatırımlarımız 
var. Bu yatırımlardan ülkemizin 
81 vilayetinin tamamı faydalan-
mıştır. Mesela 18 yılda Kahra-
manmaraş’a eski rakamla 35,5 
katrilyon lira tutarında yatırım 
yaptık. Yani 35,5 milyar bugü-
nün rakamıyla.” diye konuştu.

Şehre yapılan yatırımları 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, eğitimde 6 bin 146 yeni 
derslik inşa ettiklerini, şehre 
ikinci devlet üniversitesi olan 
Kahramanmaraş İstiklal Üniver-
sitesini kurduklarını, yükseköğ-
renim öğrencileri için 4 bin 465 
yatak kapasiteli yurt binalarını 
yaptıklarını söyledi. 

Şehrin her bir noktasına farklı 
branşlarda 39 spor tesisi yaptık-
larını da dile getiren Cumhur-
başkanımız Erdoğan, 4 tesisin 
inşasının sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş için 4 millet 
bahçesi projesi bulunduğunu 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Elbistan’da içinde 
millet kıraathanesinin de olduğu 
millet bahçesini tamamladıkla-
rını, Türkoğlu Şekeroba Millet 
Bahçesi’nin yapımının sürdüğü-
nü, 12 Şubat Millet Bahçesi’nin 
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ihalesinin, Pazarcık Millet 
Bahçesi’nin ise yer tesliminin 
yapıldığını, bu millet bahçele-
rinin de en kısa sürede hizmete 
sunulacağını bildirdi. 

Şehirdeki ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara 5 milyar lira tutarında 
kaynak aktararak destek verdik-
lerini dile getiren Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şehre sağlıkta 
14’ü hastane toplamda 1165 
yataklı 102 sağlık tesisi kazandır-
dıklarını, yatak kapasiteleri 425’i 
bulan Kahramanmaraş ve Pazar-
cık devlet hastaneleriyle birlikte 
13 sağlık tesisinin yapımının, 
5 sağlık tesisinin ise ihale, arsa 
ve proje çalışmalarının sürdü-
ğünü söyledi. Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, Necip Fazıl Şehir 
Hastanesini, 300 yataklı kadın 
doğum hastanesi ve 200 yataklı 
fizik tedavi ile ruh ve sinir hasta-
lıkları hastanesiyle güçlendire-
ceklerini, ayrıca Yörükselim’de 
250 yataklı ek hastane binası 
için çalışmalara başladıklarını 
kaydetti.

“Bölünmüş yol uzunluğunu 
73 kilometreden 339 kilometre-
ye çıkardık”

Kahramanmaraş’ta TOKİ vası-
tasıyla 4 bin 119 konut projesini 
hayata geçirdiklerini de belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bölünmüş yol uzunluğunu 73 
kilometreden 339 kilometreye 
çıkardıklarını aktardı.

Bugün kongrenin ardından 
şehir için büyük önem taşıyan 
bir ulaşım projesinin resmi açı-
lışını yapacaklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Daha önce tamamlanan kısım-
ları peyderpey trafiğe açılan 64 
kilometrelik yolun tamamının 
bugün açılış törenini gerçekleş-
tiriyoruz. Güzergahı üzerinde 11 
tünel, 2 viyadük, 3 köprü, 6 köp-
rülü kavşak bulunan bu yolun 
ülkemize, bölgemize, şehrimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. 

Güneydoğu Anadolu, İç Anado-
lu, Karadeniz bölgelerini birbi-
rine bağlayan kavşak görevi ifa 
eden bu güzergah, ekonomimiz 
için de büyük öneme sahiptir. 
Yol üzerindeki tünellere ve yola 
Kahramanmaraş’a yakışır güzel 
isimler verdik. İnşallah bunları 
açılış töreninde açıklayacağım.” 
diye konuştu.

İnşası süren Göksun-Kayse-
ri hududu, Göksun-Elbistan, 
Kahramanmaraş-Nurdağı ve 
Narlı-Pazarcık-Elazığ hududu 
yolunu seneye tamamlayacak-
larını belirten Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, Elbistan-Malatya 
hududu yolunu da yaparak 
doğu-batı aksını tamamlamış 
olacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş’taki demir-
yollarını tamamen yeniledikle-
rini veya iyileştirdiklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, “Türkoğlu Lojistik Merke-
zini şehrimize kazandırdık. Nur-
dağı’ndan geçen Mersin, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep hızlı tren 
hattıyla Kahramanmaraş’ı hızlı 
trenle buluşturacak hattın etüd 
proje çalışmalarında sona yakla-
şıldı.” bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş Havalima-
nı’na yıllık 2 milyon yolcu ka-
pasiteli yeni bir terminal binası 
inşa ettiklerini de dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şehre son 18 yılda 3 organize 
sanayi bölgesi, bir teknopark, 
13 araştırma geliştirme merkezi, 
1 tasarım merkezi kurduklarını 
söyledi.

“İçme suyu sorununu  
elhamdülillah çözdük”

Sulama ve içme suyu yatırım-
ları kapsamında şehre 5 baraj ve 
4 gölet inşa ettiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 16 
baraj ve 2 göletin inşaat çalış-
malarının sürdüğünü, Karakuz 
Barajı’nın ihalesini 550 milyon 
liraya yaptıklarını, 2023 yılında 
tamamlayacaklarını bildirdi. 

Adatepe Barajı’nı 1,6 milyar 
liralık yatırımla bitirdiklerini, 
sulama ihalelerini de 3 kısım 
halinde 372 milyon lira bedelle 
yaptıklarını açıklayan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Kahramanmaraş’ta 154 bin 
dekardan fazla zirai araziyi, 
inşa ettiğimiz tesislerle sula-
maya açtık. Kılavuzlu sulaması 
birinci kısmıyla 46 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açmıştık, 
180 bin dekar araziyi sulayacak 
ikinci kısmın inşaatına devam 
ediyoruz. Kahramanmaraş’ın 
içme suyu sorununu elham-
dülillah çözdük. Afşin ilçesine 
bağlı yerleşim yerlerinin içme 
suyu ihtiyacını karşılamak için 
isale hattı yapıyoruz. Kahra-
manmaraş merkez ve 9 ilçemize 
doğal gaz arzı sağladık. İnşallah 
önümüzdeki dönem Kahraman-
maraş’ı çok daha büyük hizmet-
lerle buluşturacağız.”
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“Ekonomide ve 
Hukukta Yeni Bir 
Reform Dönemi 
Başlatıyoruz”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Namık Kemal 
Stadyumunda düzenlenen AK 
Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kong-
resi’nde yaptığı konuşmaya, 
“Alemi titreten Fatihler gördün. 
Bugün özlediğin fetihler gördün. 
Rabb’imden nice lütuflar gördün. 
Vazgeçilemez Tekirdağımsın.” 
sözleriyle başladı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Fetihler gören, Fatihler gö-
ren, Rabb’imden lütuflar gören 
Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin 
solmayan goncası, gönül me-
deniyetimizin parlayan incisi 
Tekirdağ. Rumeli deyince gözleri 

buğulanan, hasreti de acıya da 
sevinci de iliklerine kadar yaşa-
yan onurlu Tekirdağ. Sadece des-
tan yazmakla destan yaşamakla 
kalmayan, kendisi de taşıyla 
toprağıyla destan olan Tekirdağ. 
Rabb’ime yaklaşık 1,5 yıllık ara-
dan sonra bugün Tekirdağ ile bir 
kez daha buluşmayı nasip ettiği 
için hamdüsena ediyorum.” şek-
linde konuştu. 

Tekirdağ’ın 2019 seçimlerin-
de büyükşehirde yüzde 44’e 
ulaştığını ancak bunun yeterli 
olmadığını ifade eden Cumhur-
başkanımız Erdoğan, bir dahaki 
seçimde gayretlerini artırarak, 
Tekirdağlılarla muhabbetlerini 

güçlendirerek yüzde 50’nin üze-
rine çıkacaklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Buna hazır mıyız? Buna var 
mıyız?” diye sorarak, şunları 
kaydetti:

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı 
kadar gerekli hale gelmiştir. Ül-
kemizi 2023 vizyonuyla buluş-
turan parti olarak bu hedefleri 
hayata geçirmek de yine bizim 
görevimizdir. Sadece bununla 
kalmayacak bizden sonraki nesil-
lere güçlü bir 2053 vizyonu miras 
bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu 
mücadelede Tekirdağ’ı en önde 
görmek istiyoruz.”
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“Şehir hastanemize İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin 
ismi yakışır”

Buraya gelmeden önce 41. Ko-
mando Tugayında sancak teslimi 
törenine katıldığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kongreden sonra da Tekirdağ’da-
ki şehir hastanesinin açılışını 
yapacaklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasında 
hastanenin isminin de “İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu Şehir Has-
tanesi” olduğunu açıklayarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz 
gençlik yıllarımızda birlikte siya-
set yaptığımız bir büyüğümüzdü. 
Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. 
Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhe-
kimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu 
olan bir büyüğümüzdü. Yanıl-
mıyorsam da 96 yılında rahmetli 
oldu. Ve dedik ki bir Tekirdağlı, 
Hayrabolulu olarak bu şehir has-
tanemize İsmail Fehmi Cuma-
lıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. 
Çünkü bize bu büyüklerimizi 
unutturmamak yakışır. İnşal-
lah bu hastaneyle artık İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz 
de unutulmazlar arasına girmiş 
olacaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasını en iyi işte bu fotoğraf 
anlatıyor. Bir yanda kahraman 
ordumuzla sınırlarımızda ve 
sınırlarımızın dışında milletimi-
ze huzur verecek, dostlarımıza 
güven verecek, düşmanlarımıza 
korku salacak bir Türkiye var. 
Diğer yanda şehir hastaneleriyle 
yollarıyla köprüleriyle okullarıyla 
Karadeniz’de bulduğu doğal gaz 
başta olmak üzere, enerji projele-
riyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü 
bir alt yapı inşasına devam eden 
bir Türkiye var. Aynı şekilde dış 
politikadaki onurlu duruşuyla 
bölgesinde ve dünyada sözünü 
dinleten, itibarını yükselten, 
etkisini artıran bir Türkiye var.”

“Son 18 yılda Tekirdağ’a  
23 katrilyon, bugünkü rakamla 
23 milyarlık yatırım yaptık”

Türkiye’de iki tür siyaset anla-
yışı olduğuna değinen Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Birincisi 
milletin değerlerine husumet 
besleyen, beklentilerine duyar-
sız, sadece lafla, yalan ve iftirayla 
siyaset yapan müflis anlayıştır. 
Bunun en büyük temsilcisi de 
Türkiye’de CHP’dir. İkincisi ise 
rahmetli Menderes’ten Özal’a 
uzanan, bugün de bizim temsilci-
si olduğumuz, her alanda millete 
hizmet için çalışan, bu uğurda 
her türlü bedeli ödeyen siyaset 
anlayışıdır.” ifadelerini kullandı. 

Bu sayede geçen 18 yılda ülke-
ye demokraside ve kalkınmada 
adeta çağ atlattıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehirlerimizin her birini yeni 
yatırımlarla eserlerle hizmetlerle 
muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkardık. Bu çerçevede 
son 18 yılda Tekirdağ’a toplamda 
eski rakamla 23 katrilyon, bu-
günkü rakamla 23 milyar liralık 
yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 
773 adet yeni derslik inşa ettik. 
Namık Kemal Üniversitesini 

Tekirdağ’a kim kazandırdı? Biz 
kazandırdık. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 3 bin 601 kişi 
kapasiteli yurt binaları açtık. Se-
neye, toplam 1500 kişi kapasiteli 
yeni yurtları da hizmete açıyo-
ruz. Tekirdağ’a farklı dallarda 23 
spor tesisi yaptık. Biri merkezde, 
biri Hayrabolu’da, ikisi Çorlu’da 
olmak üzere 4 millet bahçesi 
projemiz var. Bunlardan ikisinin 
yapımı, birinin proje çalışmaları 
devam ediyor. Çorlu Millet Bah-
çemizin de ihalesi yapılıp sözleş-
mesi imzalanmıştır. Hepsini de 
inşallah en kısa sürede tamamla-
mayı hedefliyoruz.” 

Tekirdağ’daki ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 1,5 milyar liralık 
sosyal yardım yaptıklarını akta-
ran Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Sağlıkta toplamda 1460 yataklı 
14’ü hastaneden oluşan 30 yeni 
sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemi-
ze kazandırdığımız 17’nci şehir 
hastanemiz olan Tekirdağ Fehmi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanemi-
zi tamamlayıp bugün hizmete 
sunuyoruz. Biraz sonra resmi açı-
lışını yapacağız. Yatak kapasitesi 
100 olan Kapaklı Devlet Hastane-
mizin ihalesi de devam ediyor.” 
diye konuştu.
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“Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren 
Projemizle ilgili çalışmalarımız 
sürüyor”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
toplu konutta 6 bin 227 konut 
projesini hayata geçirdiklerini, 
bölünmüş yol uzunluğunuzu 87 
kilometreden 352 kilometreye 
çıkardıklarını kaydetti:

İstanbul’u Çanakkale’ye, 
sonrasında Kuzey Ege’ye bağ-
layacak olan ve 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nü de içeren Kınalı-Te-
kirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu Projesi’nin etap etap 
sürdüğünü belirten Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şunları anlattı:

“Kuzey Marmara Otoyolu ve 
1915 Çanakkale Köprüsü’yle 
Marmara Bölgesi’nin otoyol 
ringini tamamlamış oluyoruz. 
Bugüne kadar buralarda böyle bir 

şey var mıydı? Bir gidiş, bir geliş 
yollarda, bu yollarda az mı çile 
çektik? İstanbul’dan Tekirdağ’a 
gelene kadar az mı çileler çektik? 
Elhamdülillah bunların hepsini 
aştık. Şimdi inşası devam eden 
Tekirdağ-Malkara ayrımı Bar-
baros Liman bağlantısı yolunu, 
Tekirdağ-Hayrabolu yolunu, 
Çorlu Havalimanı Kavşağı Şerefli 
Limanı bağlantısını yakında 
tamamlıyoruz. Tekirdağ il sınırla-
rı içerisinden geçen toplam 198 
kilometrelik demiryolu hattını da 
kapsayan, İstanbul’dan başlayıp 
sınıra kadar giden mevcut demir-
yolunu yenileyerek modernize 
ettik. Tekirdağ-Muratlı demir-
yolunu çift hatlı hale getirdik. 
Şimdi bir özel sektör firmamız 50 
milyon liralık yatırımla buraya 
bir yükleme-boşaltma merkezi 

kazandırdı. Böylece Tekirdağ’dan 
Avrupa’ya ilk ihracat yük taşıma-
sı yapılmış oluyor. Asya-Avrupa 
koridorunun ilk parçasını oluştu-
ran Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren 
Projemizle ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. İki kesimden oluşan 2 
projenin 153 kilometrelik Çer-
kezköy-Kapıkule Hattı’nın inşa 
çalışmalarına başladık. Ayrıca, 76 
kilometrelik Halkalı-Çerkezköy 
hattıyla ilgili hazırlıkla da devam 
ediyor.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Tekirdağ için önemli olan bir 
diğer projenin de Çerkezköy 
Lojistik Merkezi Projesi olduğu-
nu, projenin etüt, fizibilite ve 
operasyonel plan çalışmalarının 
tamamlandığını, diğer hazırlık-
larla ilgili sürecin devam ettiğini 
söyledi. 

Gündem
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“Ergene Havzası’nda arıtılan 
sular ilk kez denize deşarj  
edilecek”

İçme suyu ve sulama hizmet-
leri için Tekirdağ’a 3 baraj ve 
4 gölet inşa ettiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“İnşa ettiğimiz tesislerle Te-
kirdağ’ın 2045 yılına kadar içme 
suyunu memba suyu kalitesinde 
temin ettik. Son 18 yılda inşa et-
tiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin 
dekar zirai araziyi sulamaya aç-
tık. İnşası süren sulama sulama 
tesisleriyle 28 bin dekar mümbit 
araziyi daha sulamaya açacağız. 
Tekirdağlı vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini korumak 
için 57 adet taşkın koruma tesisi 
yaptık.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Ergene’yi koru-
mak için Ergene Havzası Eylem 
Planı’nı devreye aldıklarını 
anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bölgede dağınık halde bulu-
nan ve çevreyi kirleten sanayi 
kuruluşları için müşterek atık 
su arıtma tesisleri kurmak adına 
harekete geçtik. Tekirdağ’daki 5 
adet müşterek arıtma tesisinden 
Muratlı Organize Sanayi Bölge-
sindeki arıtma tesisi çalışmaya 
başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve 
Çorlu 1 organize sanayi bölge-
lerindeki arıtma tesislerini de 
tamamladık. Önümüzdeki sene 
de inşallah Veli Meşe Arıtma 
Tesisini tamamlıyoruz. Ergene 
Havzası’ndaki arıtılarak temiz 
hale gelmiş suların Marmara De-
nizi’ne deşarj edilmesi için derin 
deşarj projesini de başlattık. De-
niz, kara boru hattı ve tünel hat-
tından oluşan projenin kara boru 
hattını tamamladık. Bugün kara 
boru hattından arıtılmış sular ilk 
kez denize deşarj edilecek.”

“İstikrar, büyüme ve istihdam 
odaklı seferberlik başlatıyoruz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

ekonomide dünyanın ve ülkenin 
içinden geçtiği süreci dikkate 
alan yeni bir yaklaşımı haya-
ta geçireceklerini bu haftaki 
meclis grup toplantısında millet 
ile paylaştıklarını hatırlatarak, 
“Bakanlıklarımız ve kurumla-
rımız yanında ilgili tüm kesim-
lerle yakın diyalog ve iş birliği 
halinde ülkemizde ekonomide 
ve hukukta yeni bir reform 
dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi 
güçlü olmayan bir ülkenin diğer 
alanlardaki kazanımlarını koru-
yamayacağının bilinciyle yeni 
bir istikrar, büyüme ve istihdam 
odaklı seferberlik başlatıyoruz. 
Amacımızın dünyanın siyasi ve 
ekonomik bakımdan tarihi bir 
değişim sürecinden geçtiği şu 
dönemde ülkemizi hedeflerimiz 
doğrultusunda geliştirmek ve 
kalkındırmak olduğunun altını 
tekrar çiziyorum.” diye konuştu. 
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“İzmirli Kardeşlerimizin Yaralarını 
Soğuklar Bastırmadan Sarmakta 
Kararlıyız”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, parti-
sinin 19 Mayıs Stadyumu’nda 
düzenlenen Samsun 7. Olağan 
İl Kongresi’nde konuşmasına 
kendisini dinleyenleri selamla-
yarak başladı. 

Bugün bir kez daha Sam-
sun’da bulunmanın, kucak-
laşmanın mutluluğu içinde 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanımız Erdoğan, yaklaşık 
1,5 yıllık hasretin ardından 
Samsun’un tüm ilçelerini kalp-
ten selamladığını söyledi.

“Yürüyecek çok yolumuz 
var”

“Mertsin, kalendersin, dilde 
sözün bir, telleri sevdayı çalar 
sazın bir, ahdine sadıksın, özün 
sözün bir, evvel eski meylin 
aşkadır Samsun, gönlümdeki 
yerin başkadır Samsun.” diyen 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun’un gönüllerdeki yerinin 
başka olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

“Samsun, şairin ‘bin gemle 
bağlanan yağız at şaha kalkıyor, 
gittikçe yükselen başı Allah’a 
kalkıyor’ dizleri ile anlattığı, 
milletimizin o büyük kıyamının 
meşalesini tutuşturan şehir. 
Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü 
buraya gelerek gençlerimizle 
buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 
Mayıs’ta başlayan Cumhuriyeti-
mizin 100. yılına kadar sürecek 
yıldönümü kutlamalarını maale-
sef salgın sebebiyle arzu etti-
ğimiz coşkuyla sürdüremedik. 
TBMM’nin açılışının 100. yılında 
dahi sınırlı bir programla ye-
tinmek mecburiyetinde kaldık. 
Ama Samsun’da gençlerimizle 
yaptığımız ahitleşmeyi unut-
madık. Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz, ‘işte Asım’ın nesli’ 
dediğimiz, dosta güven, düşma-
na korku veren gençlerimizle 
inşallah daha yürüyecek çok 
yolumuz var.”

“Türkiye güçlüyse, biz  
güçlüyüz”

Türkiye’yi 2053 vizyonuyla 
buluşturma vazifesini üstlenen 
gençlere her alanda gereken 
altyapıyı bırakmakta kararlı 
olduklarını vurgulayan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “İçinden 
geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK 
Parti 7. Olağan Kongresi’nin 
kritik bir dönüm noktası teşkil 
edeceğine inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, Samsun’dan, bu önemli 
kavşakta çok daha fazla destek 
beklediğini belirterek, ancak bu 
mücedelenin başarıya ulaşması 
sayesinde çocuklara büyük ve 
güçlü Türkiye bırakma hayalini, 
2053 vizyonuyla gerçeğe dönüş-
türebileceklerini dile getirdi.

Bu dinamik sürecin lokomotif-
liğini AK Parti’nin Genel Başka-
nından, mahalle temsilcisine ka-
dar tüm kadroların yapacağının 
altını çizen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz, kaderi Türkiye’nin kaderi 
ile Türk milletinin kaderiyle bü-
tünleşmiş bir partiyiz. Türkiye 

varsa, biz varız. Türkiye güç-
lüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun 
için her fırsatta AK Parti milletin 
partisidir diyoruz. Her kim bu 
gerçeği unutup, AK Parti’yi şahsi 
hesaplarının, hedeflerinin aracı 
haline dönüştürmeye kalkarsa 
karşısında milletimizle birlikte 
bizi de bulur.”

“Türkiye genelinde üye sayısı 
11 milyonu aştı”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye tari-
hinde kuruluşunun üzerinden 
19 yıl geçmesine rağmen sürekli 
kendini yenileyerek, gelişti-
rerek, enerjisini tazeleyerek 
iktidarını devam ettiren AK Parti 
dışında bir başka partinin olma-
dığını söyledi.

Hangi seviyede olursa olsun, 
partiye hizmet etmiş ve da-
vasına bağlılığını koruyan hiç 
kimseyi dışarıda bırakmadan, 
yeni isimler ve canlarla AK 
Parti’yi büyütmeyi, güçlendir-
meyi sürdürdüklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye genelinde üye sayısının 
şu an itibarıyla 11 milyonu aştı-
ğını belirtti.

Samsun’un da yeni üyeler ve 
yeni heyecanlarla bu büyük 
gönül seferberliğinde en ön-
lerde yer almasını beklediğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, üye sayısını sürekli ar-
tırmanın, seçimden önce seçim 
kazanmak anlamına geldiğini 
ifade etti.

Stadyumdaki gençlere ve 
kadınlara, “Samsun seçimden 
önce seçim kazanmaya var mı?” 
diye soran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, coşku üzerine, “Her 
büyük mücadelenin öncü şehri 
olan Samsun’a da bu yakışır.” 
dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, kuruluşundan bugüne 
AK Parti teşkilatlarında görev 
alanlara şükranlarını sundu, yol 
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arkadaşlarından dar-ı bekaya ir-
tihal edenlere Allah’tan rahmet 
diledi.

“Değişim selinin önüne set 
kurabilmeleri mümkün değil”

Kongrelerde görev alacak kişi-
lere başarılar dileyen Cumhur-
başkanımız Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde ve dünyada, 
siyasi, ekonomik sosyal her 
alanda çok ciddi kırılmaların 
yaşandığı adeta yeni bir kü-
resel düzenin inşa edildiği bir 
dönemden geçiyoruz. Türkiye, 
medeniyetinin ve tarihinin 
kendisine verdiği sorumluluk-
lara uygun şekilde bu kritik 
süreçte hakkın, hakkaniyetin 
mazlumun, mağdurun yanında 
yer alıyor. Bir yandan kendi 
haklarımızı savunurken diğer 

yandan elimizdeki imkanları 
zor günlerinde tüm dostlarımız-
la paylaşıyoruz. Karşımızda son 
asrın muktedirleri var. Güçleri-
ni zulme, kan dökmeye, hile ve 
baskıyla toplumları sömürmeye 
borçlu bu zalimlere artık oyu-
nun değiştiğini kabul ettirmek 
kolay olmuyor. Salgın döne-
minde içinde yaşadıkları güven 
ve refah düzeninin, aslında ilk 
ciddi krizde parçalanabilen bir 
sırça köşk olduğunu görmeleri-
ne rağmen hala eski alışkanlık-
larını sürdürmeye çalışıyorlar. 
Ne kadar direnirlerse dirensin-
ler bu değişim selinin önüne set 
kurabilmeleri mümkün değil-
dir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
birlik, beraberlik ve kardeşliği 
sıkı tuttukları sürece, Allah’ın 
izniyle, aşamayacakları engelin 

olmadığını dile getirdi.
Şair Abdürrahim Karakoç’un 

“Fil çoğalsın, ebabilden umut 
kesilmez, Firavun azsa da 
Nil’den umut kesilmez, Zalim-
ler ölmüyor diye yeise kapılma, 
Sabret hele, Azrail’den umut 
kesilmez.” dizelerini okuyan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
her gecenin ardında aydınlık, 
her zorluğun ardında bir ko-
laylık, her şerrin gerisinde bir 
hayrın bulunduğuna inanan 
insanlar olarak kendi işlerine 
bakacaklarını vurguladı.

“Tuzakların hepsini başlarına 
geçirdik”

AK Parti teşkilatlarında görev 
alanların bu bilinçle vazifesine 
sarılmasını isteyen Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, “Kendimiz ve 
evlatlarımız için gece gündüz 

Gündem
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daha çok çalışacağımız bir dö-
neme giriyoruz. Bu konuda en 
büyük güven ve güç kaynağım 
sizlersiniz. İnşallah hep birlikte 
büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa 
edeceğiz. Milletimize daha çok 
hizmet, daha çok proje, daha 
çok yatırım, daha müreffeh bir 
ülke vaat ederken öyle bazıları 
gibi boşa konuşmuyoruz. Bizim 
referansımız bugüne kadar ülke-
mize kazandırdığımız hizmetle-
rimizdir.” dedi. 

Türkiye’nin 80 vilayeti ile 
Samsun’un da bu hizmetlerden 
payına düşeni aldığını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun’a son 18 yılda toplam 30 
milyar lirayı aşan yatırım yaptık-
larını bildirdi. 

Eğitimde 5 bin 188 yeni ders-
lik inşa ettiklerini, şehre ikinci 
devlet üniversitesi olan Samsun 
Üniversitesini kazandırdıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, yükseköğrenim öğrenci-
leri için 9 bin 768 kişi kapasiteli 
yurt binalarını hizmete açtıkları-
nı kaydetti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun, Kavak ve Çarşamba’da 
4 bin 750 kişi kapasiteli yurtları 
gelecek dönemde öğrencilerin 
hizmetine sunacaklarını da 
söyledi. 

Samsun’a 35 bin seyirci ka-
pasiteli bir stadyum ile 77 spor 
tesisi yaptıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Biz bunu yeterli bulmuyoruz, 

Samsun’a bu saatten sonra artık 
Süper Lig’e çıkmak yakışır.” 
dedi. 

Samsun’da 4 millet bahçesi 
projelerinin bulunduğunu, 147 
spor tesisinin bakım ve onarımı-
nı gerçekleştirdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
eski stadın yerine yapılacak 
millet bahçesini tamamlaya-
rak Samsunluların hizmetine 
sunduklarını, Canik, Çarşamba 
ve Bafra’ya yapacakları millet 
bahçelerinin de proje çalışmala-
rının sürdüğünü söyledi. 

Samsunlu ihtiyaç sahiplerine 
4 milyar lira kaynakla destek 
olduklarını belirten Cumhur-
başkanımız Erdoğan, şehre 
sağlıkta toplam 1888 yataklı 18’i 
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hastaneden oluşan 37 sağlık 
tesisini kazandırdıklarını, halen 
550 yatağa sahip 4 hastane ile 
7 sağlık tesisinin yapımının 
devam ettiğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yatak kapasitesi 900 olan Sam-
sun Şehir Hastanesi ile 16 sağlık 
tesisinde hazırlık çalışmalarının 
devam ettiğini belirtti. 

Samsun’da 11 bin 539 konut 
projesinin hayata geçirildiğini, 
ulaştırmada ise 120 kilometre 
olarak devraldıkları bölünmüş 
yol uzunluğunu 309 kilometreye 
ulaştırdıklarını anlatan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Yapımı sü-
ren Ladik-Taşova yolunu seneye, 
Samsun-Bafra arası ve Samsun 
çevre yolundaki çalışmaları ise 2 
yıla kadar tamamlıyoruz. Bunları 
söylerken Ulaştırma Bakanım da 
yanımda. Samsun şehir geçişin-
deki 15 köprü ve viyadükle Hav-
za-Amasya arasındaki 2 adet çift 
tüp tüneli tamamladık. Gelemen 
Lojistik Merkezi’ni şehrimize 
kazandırdık. Gelemen-Tekkeköy 
İltisak Hattı Projemizin inşası de-
vam ediyor, 2 yıla kadar da onu 
tamamlıyoruz.” dedi. 

“Samsun’u İç Anadolu ve Ak-
deniz bölgesine, tüm limanlara 
hızlı trenle bağlamış oluyoruz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun-Sivas arasındaki tren 
hattının modernizasyonunu 
ve sinyalizasyonunu tamamla-
dıklarını ve bugün resmi açılışı 
yapacaklarını aktardı.

Samsun-Amasya-Çorum-Kı-
rıkkale hızlı tren projesinin 
hazırlıklarının sürdüğünü dile 
getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, projeyle Yerköy, Kır-
şehir, Aksaray, Ulukışla demir 
yolu hattına bağlantı sağlanaca-
ğını, böylece Samsun’u İç Ana-
dolu ve Akdeniz bölgesine, tüm 
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limanlara hızlı trenle bağlamış 
olacaklarını söyledi. 

Yatırımlarla havalimanını mo-
dernize ettiklerini anlatan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, Sam-
sun-Çarşamba Havalimanı’nın 
yolcu trafiğinin 175 binden 1,5 
milyona çıktığını vurguladı.

Dereköy, Terme, Alaçam, 

Doyran Köyü’ne balıkçı barınak-
ları, Tekkeköy’e mendirek ve 
tersane limanı inşa ettiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Samsun’a 8 baraj ka-
zandırdıklarını, Asarcık Armutlu 
Barajı, Ladik Fındıcak Barajı ile 
Terme Salıpazarı Barajı’nın inşa-
atlarının devam ettiğini belirtti. 

“Salıpazarı Barajı ile Terme, 
Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı 
ilçelerine memba suyu kalite-
sinde içme suyu sağlayacağız.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, Samsun şehir 
merkezinin içme suyu ihtiyacını 
su hazneleri inşa ederek çöz-
düklerini dile getirdi. 

Son 18 yılda inşa ettikleri tesis-
lerle 474 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtıklarına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Yapımını tamamladığımız 107 
taşkın koruma tesisiyle Samsun 
şehir merkezi ile 123 yerleşim 
yerini ve 28 bin dekar araziyi 
taşkınlardan koruduk. Halen 
21 adet taşkın koruma tesisinin 
inşası devam ediyor. Samsunlu 
çiftçilerimize, yaklaşık rakam 
veriyorum, 2,5 katrilyon eski 
rakamla yeni rakamla 2,5 milyar 
lira tarımsal destek verdik. Sam-
sun’da 2 organize sanayi bölgesi, 
1 teknopark, 4 araştırma-geliş-
tirme merkezi kurduk. Endüstri 
bölgesi ile ilgili çalışmalarımız 
ayrıca sürüyor. Doğal gazı şehir 
merkezimizle birlikte 12 ilçemiz-
de kullanıma sunduk. Yakında 
Alaçam ve Yakakent’e doğal gaz 
sağlıyoruz.”

Kongrede yeni dönemde görev 
üstleneceklere başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“2023’e, önümüzdeki büyük 
kongremize en güzel şekliy-
le hazırlanarak inşallah 2023 
seçimlerinde inanıyorum ki AK 
Parti’miz, çok daha farklı bir 
neticeyle Cumhur İttifakı olarak 
yoluna devam edecektir.” değer-
lendirmesinde bulundu.
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“Bir Yıl İçerisinde Depremzede 
Kardeşlerimize Konutlarını  
Teslim Edeceğiz”
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Cumhurbaşkanımız ve AK Parti 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Uluslararası Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenen AK Parti 
Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi’nde 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözleri-
me, Ermenistan tarafından işgal 
edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve 
Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için 
mücadele eden Azerbaycanlı kar-
deşlerimizin Şuşa zaferini tebrik 
ederek başlamak istiyorum. 30 
yıldır, Minsk üçlüsü tarafından 
adeta ihmal edilen, aldatılan ve 
masa başında 30 yıldır akıbeti 
meçhul olarak bekleyen Azeri 
Türk kardeşlerimiz, bütün bu 
sabrın sonunda ‘men sabera za-
fera’ diyerek sabrettiler ve zafere 
ulaştılar.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin en başından beri 
Azeri Türk kardeşlerinin ya-
nında olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözlerime, 
Ermenistan tarafından Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Ermenistan’ın saldırganlığı ile 
başlayan çatışmaların ardından 
adım adım işgal altındaki şehir-
lerini ve Karabağ’ı özgürlüğüne 
kavuşturan Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin sevinci, bizim de se-
vincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, 
işgal altındaki toprakların kalan 
kısmının özgürlüğüne kavuş-
masının yakın olduğunun da 
işaretidir. Bir kez daha kardeşim 
İlham Aliyev başta olmak üzere 
tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi 
şahsım ailem ve milletim adına 
tebrik ediyorum.”

“Sevdası büyük, rüyası büyük, 
davası büyük Kocaeli”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 aylık 
aranın ardından bir kez daha 
Kocaeli’de olmanın mutluluğunu 
yaşadığını belirtmesinin ardın-
dan, slogan atarak kendisine 

sevgi gösterisinde bulunan va-
tandaşlara, “Ben de size aşığım.” 
diye seslendi.

Başiskele’yi, Çayırova’yı, 
Derince’yi, Darıca’yı, Dilova-
sı’nı, Gebze’yi, Gölcük’ü, İz-
mit’i, Kandıra’yı, Karamürsel’i, 
Kartepe’yi, Körfez’i selamlayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözlerime, 
Ermenistan tarafından Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Her dönemde, bu toprakları 
Türkiye olmaktan çıkarmak için 
milletimizi Anadolu’dan kazımak 
için yola çıkan Haçlılara haddini 
bildiren Kocaeli. Orhan Gaziler’in 
sesine ses veren güzeller güzeli 
Kocaeli, Gazi Süleyman Paşa’nın, 
Akça Koca’nın adını, idealini, 
sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetih-
ler otağı, Fatihler yatağı Kocaeli. 
Gökyüzünde yıldızların gıpta 
ettiği Kocaeli. Yeryüzünde deniz-
lerin imrendiği Kocaeli. Büyük 
acılar çektiği halde, büyük dep-
remler, büyük yıkımlar gördüğü 
halde her defasında küllerinden 
yeniden dirilen, hayatta kalma 
azmini ve inancını asla kaybet-
meyen yiğit Kocaeli. Sevdası 
büyük, rüyası büyük, davası 
büyük Kocaeli. Sizleri yürekten 
selamlıyorum.”

“AK Parti Türkiye’nin en bü-
yük ve geniş tabanlı partisidir”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözlerime, 
Ermenistan tarafından Erdoğan, 
Kocaeli’nin 19 yıldır vesayetle, 
terörle, darbecilerle Türkiye’yi 
kurdukları sinsi, siyasi ve eko-
nomik tuzaklarına düşürmek 
isteyenlerle mücadelede hep 
yanlarında olduğunu söyledi. 

Kocaeli’nin, 19 yıldır Türkiye’yi 
kalkındırma, geliştirme, üretimi, 
ihracatı ve istihdamı artırma 
mücadelesinde hep yanlarında 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanımız Erdoğan, yaptığı 
konuşmada, “Sözlerime, Erme-
nistan tarafından Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Yol arkadaşımız Kocaeli. 19 
yıldır milletimizle kurduğumuz 
gönül bağını hep en üstte tuttu, 
bizi bağrına bastı. Türkiye’nin 
yeni bir yol ayrımında olduğu 
şu dönemde Kocaeli’nden yine 
en büyük desteği bekliyoruz. 
Milletimiz, 2023 Türkiyesi’nin 
inşası gibi 2053 vizyonunu ha-
yata geçirme sorumluluğunu da 
AK Parti’ye vermiştir. Gençler, 
sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon 
yeni üye bunun en büyük ispa-
tıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin 
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üyesiyle Türkiye’nin en büyük 
ve geniş tabanlı, milletimizin 
en çok sahiplendiği partisidir. 
Genel başkanından mahalle 
temsilcisine kadar AK Parti 
teşkilatlarının tüm mensupları 
milletimizle olan bağımızı sü-
rekli güçlendirmekle mükellef-
tir. Çünkü AK Parti’nin kurucusu 
da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi 
milletimizin ta kendisidir. Millet 
yoksa AK Parti de yoktur. Bunun 
için AK Parti teşkilatlarında 
görev alan herkes günün 24 saati 
milletimizle olmak mecburiye-
tindedir.”

“Teşkilatlardaki değişimi 
daha çok insanı kucaklamanın 
vasıta olarak görüyoruz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Her kim ki milletten koparsa, 
halkla arasına duvarlar örerse, 
kendini ulaşılmaz, erişilmez bir 
yere koyarsa, hele hele kibir ve 
fitne belasına bulaşırsa artık bu 

partide yeri kalmamış demektir. 
Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, 
hiçbir meşgale milletin gönlünü 
kırmanın, milleti hor görme-
nin, millete uzak durmanın 
bahanesi olamaz. Bunun için 
kurulduğumuz günden bugüne 
kadar partimize hizmet vermiş, 
teşkilatlarımızda görev almış 
arkadaşlarımızdan başlayarak 
şehirlerimizin ve ülkemizin ta-
mamında tüm vatandaşlarımıza 
ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. 

Teşkilatlardaki değişimi dış-
lamanın değil daha çok insanı 
kucaklamanın vasıtası olarak 
gördüklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, yaptığı 
konuşmada, “Sözlerime, Er-
menistan tarafından Erdoğan, 
“Kuruyan dalları budandıkça 
güçlenen bir ağaç gibi ülkemizin 
her köşesine kollarımızı, dalla-
rımızı salacağız. Ana kademeyle 
kadın kollarıyla gençlik kolla-
rıyla milletvekilleriyle belediye 

başkanlarımızla partimize gönül 
vermiş her bir kardeşimizle mil-
letimizin emrinde olacağız. Bu 
millete efendi değil, hizmetkar 
olmanın gayreti içinde olacağız.” 
diye konuştu. 

“AK Parti güçlendikçe Türkiye 
güçlenir”

AK Parti’nin misyonunun 81 
vilayetin her birinde 83 milyon 
vatandaşın tümünü kucakla-
yarak Türkiye’yi hedeflerine 
ulaştırmak olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözlerime, 
Ermenistan tarafından Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Her gün yeni bir gönle gire-
rek bu misyon doğrultusunda 
gece gündüz çalışacağız. Genç-
ler, şunu unutmayın: AK Parti 
güçlendikçe Türkiye güçlenir. 
AK Parti kazandıkça Türkiye 
kazanır. AK Parti çalıştıkça, 
inşa ettikçe, hizmet ettikçe, 
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eser ürettikçe milletimiz kaza-
nır. AK Parti Türkiye’yi siyasi, 
ekonomik, askeri, beşeri olarak 
güçlendirdikçe dostlarımızın 
yüreklerindeki umut, gözlerin-
deki ışık kuvvetlenir. Böyle bir 
davanın mensubu olmaktan, 
böyle bir dava uğrunda vakit ve 
enerji harcamaktan, böyle bir 
davanın zaferini görmekten daha 
büyük mutluluk olabilir mi? Şah-
sım olarak gerektiğinde canımı 
ortaya koyma pahasına neredey-
se yarım asırdır her şeyimle bu 
kutlu davaya adanmış olmak-
tan daha büyük bir şeref, daha 
büyük bir paye bilmiyorum. Ne 
belediye başkanlığım, ne genel 
başkanlığım, ne başbakanlığım, 
ne cumhurbaşkanlığım bu büyük 
davanın bir ferdi olmanın önün-
de değildir. Sizlerden de aynı 
anlayışla partimize sahip çıkma-
nızı, milletimizle olan muhabbe-
tinizi sıkı tutmanızı istiyorum.”

Kocaeli’ye yapılan yatırımlar
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, AK Parti hükü-
metleri döneminde Türkiye’yi, 
Cumhuriyet tarihinin tamamın-
da yapılanlardan katbekat fazla 
hizmet, yatırım ve projelerle 
tanıştırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin tüm şehirlerinin 
bu hizmetlerden istifade ettiğini 
belirterek, Kocaeli’nde yapılan 
yatırımlara değinen Cumhur-
başkanımız Erdoğan, yaptığı 
konuşmada, “Sözlerime, Erme-
nistan tarafından Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Şehrimize, eğitimde 11 bin 443 
yeni derslik inşa ettik. İkinci üni-
versitemiz olarak Gebze Teknik 
Üniversitesini faaliyete geçirdik. 
Yükseköğrenim öğrencilerimiz 
için 14 bin 914 kişilik yurt bina-
ları açtık. Ayrıca inşası süren 950 
kişi kapasiteli bir yükseköğrenim 
yurdumuz da inşallah seneye 
tamamlanıyor. Bunlara ilave ola-
rak, İzmit, Gebze ve Kandıra’da 

toplamda 3 bin 850 kişi kapasiteli 
yükseköğrenim yurt binalarımı-
zın proje çalışmaları da ayrıca 
sürüyor. Kocaeli’ne son 18 yılda 
çeşitli branşlarda toplam 30 yeni 
spor tesisi kazandırdık. Ülkemi-
zin en güzel statlarından birini 
bu şehrimize yaptık. Üç sezon-
dur faaliyette olan stadımızın 
resmi açılışını da bugün yapıyo-
ruz.”

“Toplam 84 sağlık tesisini 
şehrimize kazandırdık”

Kocaeli için toplam 9 millet 
bahçesi projeleri bulunduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yaptığı konuşma-
da, “Sözlerime, Ermenistan 

tarafından Erdoğan, Gebze Es-
kihisar Millet Bahçesi ve Darıca 
Millet Bahçesi’nin birinci etabını 
tamamlayıp hizmete sundukları-
nı anlattı.

Diğer 7 millet bahçesinin de 
proje ve ihale süreçlerinin devam 
ettiğini belirten Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kocaeli’ndeki ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza toplamda eski 
rakamla 2 katrilyon, bugünkü 
rakamla 2 milyar lira tutarında 
kaynak aktarıldı. Bay Kemal 
haberin var mı bunlardan? Bu 
devlet hiçbir zaman garip gure-
bayı, fakir fukarayı yalnız bırak-
madı. Sağlıkta 17’si hastaneden 

Aralık ___ Türkiye Bülteni ___ 29



Gündem

oluşan toplam 84 sağlık tesisini 
şehrimize kazandırdık. Yatak ka-
pasitesi 1180 olan Kocaeli Şehir 
Hastanemiz ve 250 yataklı Göl-
cük Devlet Hastanemizle birlikte 
9 sağlık tesisimizin inşası devam 
ediyor. TOKİ kanalıyla Kocae-
li’nde 20 bin 982 konut projesini 
hayata geçirdik.”

Kuzey Marmara Otoyolu’nda-
ki çalışmalar

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, ulaştırmada 
193 kilometre ilaveyle Kocae-
li’nin bölünmüş yol mesafesini 
343 kilometreye ulaştırdıklarını 
bildirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve 
Osmangazi Köprüsü’nü Ko-
caeli ile birlikte Türkiye’ye 
kazandırdıklarının altını çizen 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “Sözlerime, 
Ermenistan tarafından Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Kocaeli sınırları içinde 84 kilo-
metre anayolu, 28,5 kilometre 
bağlantı yolu ve 61 kilometre 
kavşak yolu bulunuyor. Proje-
nin biten kesimlerini etap etap 
trafiğe açtık. Kurtköy-Akyazı 
kesiminin de yıl sonu tamam-
lanmasıyla birlikte ülkemizin en 
önemli ulaşım projelerinden biri 
olan Kuzey Marmara Otoyolu, 
tümüyle hizmete girmiş olacak-
tır. İnşası süren İzmit-Kandı-
ra-Kaynarca yolunun bir kısmını 
önümüzdeki yıl trafiğe açmayı 
planlıyoruz. Bu yol üzerinde-
ki Otogar Köprülü Kavşağı’nı 
ve yeni Başiskele Köprülü 

Kavşağı’nı tamamladık. Kalan 
kesimlerini de yıl sonuna kadar 
bitiriyoruz. Şehir Hastanesi gü-
zergahındaki bölünmüş yolu da 
tamamladık TEM Otoyolu Grubu 
köprülerini seneye, Körfez Kav-
şağı-Gümüşova kavşağı otoyol 
ve bağlantı yollarındaki çalışma-
ları ise bir sonraki yıl hizmete 
sunuyoruz.”

“Kocaeli ekonomi ve sanayi-
nin can damarı”

“Kocaeli’ni bir yüksek hızlı 
tren noktası haline getirdik.” 
diyen Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, “Yapımı devam eden hızlı 
tren projelerimiz tamamlandı-
ğında Kocaeli, Türkiye’nin do-
ğusundan batısına, kuzeyinden 
güneyine birçok il merkeziyle 
bağlanmış olacak.” dedi. 
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Kocaeli’ne de bunların yakışa-
cağını dile getiren Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sanayinin, ekonominin can 
damarı illerimizden biri olan 
Kocaeli’ne Türkiye’nin en mo-
dern lojistik merkezlerinden 
birini kazandırdık. Birinci eta-
bını işletmeye açtığımız Köse-
köy Lojistik Merkezi’nin ikinci 
etabının yapımına ilişkin ihale 
hazırlık çalışmaları da sürüyor. 
Gebze-Halkalı Banliyö Tren 
Hattı’nı tamamlayarak Gebze’yi 
Marmaray ile Boğaz’ın altından 
İstanbul’un Avrupa Yakası ile 
buluşturduk. Gebze, Sabiha Gök-
çen, Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’yle İstanbul Yeni Havalimanı 
Halkalı arasındaki yüksek hızlı 
tren projemizle ilgili çalışamalar 
da devam ediyor. Durmak yok, 

yola devam dedik, aynen yola 
devam.”

Şehir için önemi olan bir diğer 
projenin de Gebze Organize Sa-
nayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro 
Hattı olduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Gebze-Darıca Metro Hattı yak-
laşık 15,6 kilometre uzunluğunda 
çift hat sistem olmak üzere, 12 
istasyon, bir depo sahasından 
oluşuyor. Yapımına başladığımız 
bu hat, Gebze İstasyonu ile Mar-
maray’a ve Adliye İstasyonu ile 
de Sabiha Gökçen Metro Hattı’na 
bağlanacak. Hedefimiz bu hattı 
2023 yılına kadar hizmete sun-
maktır. Şehir Hastanesi Tramvay 
Hattı ve Plaj Yolu-Kuruçeşme 
Tramvay Hattı’nın yapımına baş-
ladık. İzmit Körfezi’ndeki sanayi 

tesisleri ve limanlar arasına bir 
iltisak hattı yapmayı planlıyoruz. 
Kocaeli’nde iki baraj ve üç gölet 
inşa ettik, bir gölet daha inşa edi-
yoruz. İnşa ettiğimiz bu tesislerle 
27 bin dekar araziyi sulamaya 
açtık. Plan projelerine hazırladı-
ğımız 5 sulama tesisiyle 48 bin 
dekar araziye daha can suyu sağ-
layacağız. Kocaelili çiftçilerimize 
toplam 380 milyon lira tutarında 
tarımsal destek verdik. Şehrimi-
ze son 18 yılda, 6 yeni organize 
sanayi bölgesi, 5 teknopark, 127 
araştırma geliştirme merkezi 
ve 18 tasarım merkezi kurduk. 
Kocaeli ve ilçelerinin tamamına 
doğal gaz verdik. Doğal gaz al-
mayan ilçemiz kalmadı. İnşallah 
önümüzdeki dönemde şehrimizi 
yeni hizmetler ve yatırımlarla da 
buluşturacağız.”
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“Ekonomi, Hukuk ve Demokraside 
Yepyeni Bir Seferberlik 
Başlatıyoruz”

Gündem

32 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köş-
kü’nden canlı bağlantıyla katıl-
dığı AK Parti Kars ve Karaman 7. 
Olağan İl Kongrelerinde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşma gayretinde 
olduğu gibi, 2053 vizyonunu 
hayata geçirme mücadelesinde 
de Kars ve Karaman’ı en önlerde 
görmek istediklerini söyledi. AK 
Parti’nin geçilen 18 yılda ülkeyi 
demokraside ve kalkınmada 
tarihinde görülmemiş hizmet-
lerle, yatırımlarla, eserlerle 
tanıştırdığını dile getiren Erdo-
ğan, önlerindeki dönemde de 
daha büyük başarılarla milletle 
birlikte hedeflere yürümeyi sür-
düreceklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bunun yolunun dünya ile bera-
ber yaşanılan bu kritik dönemin 
birlik, beraberlik, kardeşlik 
içinde geride bırakılmasından 
geçtiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

“Son dönemde ardı ardına 
maruz kaldığımız saldırıları, 
Allah’ın yardımı ve milletimizin 
ferasetiyle birer birer etkisiz 
hale getirmeyi başardık. Ülke-
mize kazandırdığımız güçlü alt 
yapı sayesinde pek çok devletin 
baş etmekte zorlandığı salgın 
dönemini en az kayıpla yönete-
rek felaket görüntülerinin ortaya 
çıkmasına engel olduk. Sadece 
bununla kalmadık salgın sonrası 
yeniden şekillenecek küresel, 
siyasi ve ekonomik düzende ül-
kemizi hak ettiği yere çıkartacak 
adımları da kararlılıkla atıyoruz. 
Ekonomi, hukuk ve demokrasi-
de yepyeni bir seferberlik başla-
tıyoruz. Ekonomi yönetimini ye-
niden oluşturduk. Hem mevcut 
sıkıntıları çözecek adımları hem 
bizi hedeflerimize ulaştıracak 
hamleleri sürratle hayata geçir-
me azmindeyiz. Aynı şekilde 
geçtiğimiz yıl başlattığımız 

hukuk reformlarını, ekonomik 
güven iklimini de tahkim edecek 
şekilde hızlandırarak sürdürü-
yoruz. Milletimizden bu kritik 
dönemde salgınla mücadele 
için uygulamaya koyduğumuz 
tedbirlere hassasiyetle riayet et-
melerini bekliyorum. Görüyor-
sunuz Avrupa’dan Amerika’ya 
kadar dünyanın her yerinde 
salgınla baş edemeyen ülkeler 
yeniden içe kapanmaya başladı. 
Şayet milletimiz ‘TAMAM’ diye 
ifade ettiğimiz temizlik, maske, 
mesafe kurallarına riayet eder-
se bizim bu tür sert tedbirlere 
ihtiyacımız kalmaz.”

“Ben milletime güveniyorum”
Cumhurbaşkanımız Erdo-

ğan, şehirlerin ana caddeleri ve 
meydanlarındaki sigara içme 
yasağının da bu çerçevede 
değerlendirilmesini istediğini 
vurgulayarak, “Amacımız va-
tandaşımıza eziyet etmek değil, 
onun sağlığını korumaktır. Daha 
dün Tekirdağ’da yeni bir şehir 
hastanesi açtık. Adını da İsma-
il Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ 
Şehir Hastanesi koyduğumuz 
bu muhteşem hastane ile sağlık 
alt yapımızın gücü sayesinde 
şimdilik hastanelerimizde ve 
vakalara müdahalede herhangi 
bir sıkıntı yaşamıyoruz.” diye 
konuştu. 

Mevsim itibarıyla soğuk al-
gınlığı ve gribin de yavaş yavaş 
artacağına işaret eden Cumhur-
başkanımız Erdoğan, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

“Kurallara uymaz ve kendi 
sağlığımızı kendimiz korumaz-
sak bu yükü taşımakta zorla-
nabiliriz. Böyle acı ve trajik bir 
duruma meydan vermeyeceği 
konusunda ben milletime 
güveniyorum. İçeride ve dışa-
rıda yaşadığımız her hadisede 
aldığımız güçlü destek bize 
milletimizin büyük ve güçlü 
Türkiye’yi inşa sorumluluğunu 

AK Parti’ye verdiğini gösteriyor. 
Tabii bu durum genel başkanın-
dan mahalle temsilcisine kadar 
tüm AK Partililerin omuzlarına 
tarihi bir sorumluluk yüklüyor. 
Madem AK Parti milletin kurdu-
ğu ve istikametini hep milletin 
belirlediği partidir, öyleyse bize 
düşen bu sorumluluğun gereğini 
yerine getirmektir. Bu anlayışla 
Meclis’te daha çok çalışacağız. 
Bu anlayışla hükümette daha 
çok gayret göstereceğiz. Bu anla-
yışla teşkilatlarımızın milleti-
mizle daha sıkı kucaklaşmasını 
sağlayacağız. Bu anlayışla bele-
diyelerimizde daha çok hizmet 
ortaya koyacağız. Velhasıl hep 
birlikte gecemizi gündüzümüze 
katarak tüm samimiyetimizle, 
enerjimizle, birikimimizle çalı-
şacak, çabalayacak ve milletimi-
ze layık olacağız. Görüldüğü gibi 
yapacak çok işimiz var. Böyle 
tarihi ve kutlu bir mücadelede 
senlik, benlik kavgasına, şahsi 
çıkarları davasının üzerine çı-
karmaya, hele hele kibre, atale-
te, tembelliğe, nobranlığa asla 
yer yoktur.”

“Geri kalmışlık zincirini  
kırdık”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
her dönemin kendi ruhu ve 
mücadele yöntemleri olduğunu 
belirterek, Cumhuriyet tarihi 
boyunca Türkiye’de bu sürecin 
defalarca yaşandığına dikkati 
çekti.

“İlk yıllarda yeni kurduğu-
muz devletimizi ayakta tutma, 
yaşatma gayretiyle çok keskin 
tercihlerde bulunduk.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardından tek parti diktasının 
milletimizin inancı, değerleri ve 
hayatı üzerindeki ağır zulüm-
lerine maruz kaldık. Çok partili 
siyasi hayata geçişimizle adeta 
nefes borularımızın yeniden 
açıldığını hissettik. Darbeler 
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ve vesayet baskısı, milleti-
mizin sadece demokrasiyi ve 
özgürlükleri yaşamasına engel 
olmakla kalmayıp, refahının 
artmasının da önüne geçti. 
AK Parti işte tüm bu ağır baskı 
ve geri kalmışlık döneminin 
ardından yeni bir umut, yeni 
bir ışık olarak Türkiye’nin 
üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 

yılda hem milletimizi özlemini 
çektiği haklara, özgürlüklere, 
itibara kavuşturduk hem de 
vatan topraklarının her karışını 
eserlerle hizmetlerle yatırım-
larla donatarak geri kalmışlık 
zincirini kırdık. Türkiye’nin 81 
vilayetinin her biri bu demok-
rasi ve kalkınma ikliminden 
istifade etti.”

“Ülke güçlendikçe maruz 
kalınan saldırılar da arttı”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
18 yılda Kars’a 13 milyar lira, 
Karaman’a ise 14 milyar lira tu-
tarında yatırım yapıldığını, bu 
yatırımlarla eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan sosyal yardımlara 
her alanda şehirleri cumhu-
riyet tarihinin tamamında 

Gündem
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yapılanların 5 katı, 10 katı 
hizmetlere kavuşturduklarını 
anlattı.

Ülke güçlendikçe, büyüdük-
çe, kalkındıkça maruz kalınan 
saldırıların da arttığına değinen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Hükümete geldiğimizde kar-
şımızda önce vesayeti ve onun 

çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra 
terör başını çıkardı. Ardından 
emniyet, yargı ve ordu içindeki 
FETÖ’cülerin darbe tehditleriyle 
yüzleştik. Senaryoların yazı-
mında ve uygulamasında ülke 
içindeki ve dışındaki kesimlerin 
kurdukları şer ittifakını söyle-
meye gerek bile duymuyorum. 
Hamdolsun Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle hepsi-
nin de üstesinden geldik. Biz 
önümüzdeki engelleri aştıkça, 
Türkiye’nin ufku genişledi, gücü 
arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. 
Daha düne kadar kendi toprak-
larındaki bir avuç teröristle baş 
etmeye çalışan bir ülkeden, çok 
geniş bir coğrafyada harekatlar 
gerçekleştirebilen bir ülkeye 
dönüştük. Bugün artık milleti-
mize ve tüm dostlarımıza güven 
veren, umut veren, heyecan 
veren bir Türkiye var.”

“Biz sadece geçmişin ve  
bugünün değil, geleceğin de 
partisiyiz”

Bu süreçte pek çok fedakarlık 
yapıldığını, çözülemeyen halen 
ciddi sıkıntılar olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Ama bunların hiçbiri, önü-
müzdeki aydınlık geleceği karar-
tabilecek büyüklükte değildir. 
Türkiye’yi nasıl 18 yılda bölge-
sinin ve dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri haline getir-
diysek, inşallah hedeflerimize 
doğru adım adım yaklaştıkça, 
demokraside ve ekonomide çok 
daha büyük kazanımlara kavu-
şacağız. Biz sadece geçmişin 
ve bugünün değil, geleceğin de 
partisiyiz. Milletimizle birlikte 
verdiğimiz her mücadele, ka-
zandığımız her zafer, katettiği-
miz her mesafe azmimizi artı-
rıyor, gücümüzü katmerliyor. 
Rabb’im yolumuzu ve bahtımızı 
açık eylesin diyorum.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

gazeteci yazar Ahmet Kekeç’in 
tedavi gördüğü hastanede 
vefatına ilişkin, “Değerli karde-
şim yazar Ahmet Kekeç bugün 
Rahmet-i Rahman’a kavuştu. 
Kendisine Rabb’imden özellikle 
merhamet diliyorum. Rabb’im 
taksiratını hasenata tebdil etsin, 
cennetiyle cemaliyle müşerref 
kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm 
milletimize başsağlığı diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Kongrelerde görev üstlenen-
lere başarılar dileyen Cumhur-
başkanımız Erdoğan, kongreye 
katılan partililere de seslenerek, 
“Özellikle bu anlayışla gecenizi 
gündüzünüze katarak milletimi-
zin gönlündeki yerimizi güçlen-
dirmenizi bekliyorum.” dedi.
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“Dostlarımızla ve Müttefiklerimizle 
Daha Güçlü İş Birliği Halinde Olmak 
İstiyoruz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve AK Parti 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadeleye 
destek vermek için gelecek 
haftadan itibaren kongreleri 
ertelediklerini belirterek, “Yeni 
kongre tarihlerimizi salgının 
seyrine göre belirleyeceğiz. 
Bu haftaki kongrelerimizi, 
hazırlıklarını önceden 
tamamladığımız için temizlik, 
maske, mesafe ve diğer tüm 
kurallara azami riayetle yerine 
getiriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, partisinin Kütahya, 
Afyonkarahisar, Batman ve 
Siirt 7. olağan il kongrelerine 
Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Kongre heyecanını canlı 
bağlantıyla paylaşmak 
mecburiyetinde kaldıklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, salgın tedbirleri 
sebebiyle ülkede pek çok 
faaliyete ara verildiğini veya 
sınırlama getirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
siyasi parti kongreleri 
için herhangi bir engel 
bulunmadığını belirterek, “Buna 
rağmen salgınla mücadeleye 
destek vermek için önümüzdeki 
haftadan itibaren kongrelerimizi 
erteliyoruz. Yeni kongre 
tarihlerimizi salgının seyrine 
göre belirleyeceğiz. Bu haftaki 
kongrelerimizi, hazırlıklarını 
önceden tamamladığımız 
için temizlik, maske, mesafe 
ve diğer tüm kurallara azami 
riayetle yerine getiriyoruz.” diye 
konuştu.

“Dünyanın tamamıyla birlikte 
ülkemizi de adeta esir alan 
salgın musibetinin üstesinden 
gelebilmek için milletçe 
üzerimize düşen fedakarlıkları 
yapmamız gerekiyor.” diyen 
Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı 
maddi ve manevi sorunların 

farkında olduklarını, işi azalan, 
tamamen duran esnafın, 
sanatkarın, işletmelerin ve 
buralarda çalışanların, aynı 
şekilde buralardan hizmet alan 
vatandaşların sıkıntılarını da 
gayet iyi bildiklerini kaydetti.

Okulundan ayrı kalan 
öğrencilerin, öğretmenlerin, 
dışarıya çıkışları sınırlanan 20 
yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin 
neler hissettiklerini tahmin 
edebildiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Ancak salgının kontrolden 
çıkmasının yol açacağı sorunlar 
daha büyük olduğu için 
adeta bağrımıza taş basarak 
bu yöntemlere başvurmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. 
İnşallah vatandaşlarımızın 
aldığımız tedbirlere azami 
riayeti sayesinde salgının seyrini 
en kısa sürede hedeflediğimiz 
seviyelere indirerek bugünleri 
geride bırakacağız. Türkiye 
salgın sürecini nispeten pozitif 
ayrışmayla geçirmiş ülkelerden 
biridir. Milletimizin desteği ve 
hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da 
kırdığımızda önümüzde aydınlık 
bir gelecek bizi bekliyor. 

Sizlerin takip ettiği gibi 18 
yıllık demokrasi ve kalkınma 
mücadelemizin omurgasını 
oluşturan reformlarda yeni bir 
dönemi başlatıyoruz. Hukuku 
altyapımızı geliştirerek, 
ekonomimizin oturduğu 
temelleri güçlendirerek, üretimi 
ve istihdamı artırarak salgın 
sonrası yeniden şekillenecek 
dünyada kendimize iyi bir yer 
edinmekte kararlıyız. Türkiye’yi 
tarihinde görülmemiş hizmetler 
ve eserlerle tanıştıran AK Parti, 
küresel siyasi ve ekonomik 
düzenin yeniden inşasında 
ülkemizi hedeflerine ulaştıracak 
programlara, kadrolara, 
kabiliyete ve azme sahip tek 
partidir.”

“Ülke genelinde birliğe, 
beraberliğe ve kardeşliğe sahip 
çıkacağız”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan Cumhur 
İttifakı ile kurulan yeni 
yönetim sistemini, reformlarla 
daha da güçlendirerek ülkeyi 
2023 hedefleriyle mutlaka 
buluşturacaklarını vurgulayarak, 
bununla kalmayacak gelecek 
kuşaklara 2053 vizyonunu hayata 
geçirebilecekleri büyük ve güçlü 
Türkiye’yi emanet edeceklerini 
söyledi.

Bunun için önce kendi 
içlerinde, onunla birlikte ülke 
genelinde birliğe, beraberliğe 
ve kardeşliğe sahip çıkılacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, milletin, huzurlu, 
güvenli, özgür ve müreffeh 
geleceği için tek umudunun yine 
AK Parti olduğunu kaydetti.

“Önümüzdeki dönem için 
de yine tek dayanağımız 
milletimizdir”

Genel başkanından mahalle 
temsilcisine kadar tüm AK 
Parti kadroları olarak böylesine 
büyük bir sorumluluk altında 
olunduğunun bir an bile 
akıllardan çıkarılmaması 
gerektiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Kurulduğumuz günden 
beri biz sadece Allah’ın 
yardımına ve milletimizin 
desteğine güvenerek yol 
yürümüş, mücadeleye girmiş, 
zaferler kazanmış bir partiyiz. 
Önümüzdeki dönem için de yine 
tek dayanağımız milletimizdir, 
milletimizden alacağımız 
destektir. Sizlerden kendi 
şehirlerinizde hiçbir istisna 
olmaksızın tüm vatandaşlarımıza 
ulaşarak bugüne kadar 
yaptıklarımızı, halen verdiğimiz 
mücadeleyi ve gelecekte nasıl 
bir Türkiye tasavvur ettiğimizi 
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Gündem

anlatmanızı istiyorum. 
Gönlünü kazanmadığımız, 
desteğini almadığımız, sandıkta 
oyunu bize vermesini temin 
edemediğimiz tek bir kişi 
kalmayana dek bu gayreti 
sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Avrupa Birliğinden bize 
verdiği sözleri tutmasını, 
ayrımcılık yapmamasını, en 
azından ülkemize yönelik aleni 
düşmanlıklara alet olmamasını 
bekliyoruz. Kendimizi başka 
yerlerde değil, Avrupa’da 
görüyor, geleceğimizi Avrupa 
ile birlikte kurmayı tasavvur 
ediyoruz.” dedi.

Böylesine kutlu bir davada 
asla senlik-benlik kavgasına, 

şahsi hesaplara, kibre, atalete, 
tembelliğe yer olamayacağını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, kendini partisinin ve 
halkın üzerinde gören kişinin 
sonunun hüsran olduğunu 
söyledi. 

Kendilerinin sadece milletin 
hizmetkarlığına talip olduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, milletin de AK Parti’ye 
olan teveccühünün artarak 
devam ettiğini dile getirdi.

Başlattıkları gönül 
seferberliğiyle üye sayılarını 
11 milyon 200 binin üzerine 
çıkardıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kadın ve gençlik kollarının 
üye sayılarında da tarihlerinin 

en yüksek seviyelerini 
yakaladıklarını anlattı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Amacımız her yıl 1 milyon 
yeni üyeyi saflarımıza katarak 
milletimizle olan muhabbetimizi 
derinleştirmektir. 
Kongrelerimizi ahde vefanın 
ve değişimin birlikte yaşandığı 
demokrasi şölenlerine 
çeviriyoruz. Bu vesileyle 
kuruluşundan bugüne 
teşkilatlarımızda görev almış 
tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum.” diye konuştu. 

“Yeni bir dönem başlattık”
Türkiye’nin 2003 yılından 

itibaren başlayan büyük 
atılımlarını, önlerine çıkartılan 
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tüm engellere rağmen 
hedeflerine ulaştırdıklarını dile 
getiren Erdoğan, demokrasi 
ve kalkınma mücadelesinin 
önünde set kuramayacaklarını 
görenlerin, son 7 yıldır 
ellerindeki tüm kozları sahaya 
sürdüklerini, Türkiye’yi yeniden 
kendi iç mücadeleleriyle vaktini 
ve enerjisini harcayan bir yer 
haline getirmek için terör 
örgütlerinden darbecilere kadar 
herkesi kullandıklarını anlattı. 

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Biz milletimizle birlikte 
ülkemize kurulan tuzakları birer 
birer boşa çıkardıkça kimi zaman 
sinsice, kimi zaman pervasızca 
yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. 
Bu saldırılara cevabımızı da 
içeride birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirerek, dışarıda siyasi, 
diplomatik ve askeri gücümüzü 
ortaya koyarak verdik. 

Suriye sınırımız boyunca bizi 
bir terör koridoruyla kuşatmaya 
çalıştılar. Harekatlarımızla 
bu kanlı zinciri kırdık. Doğu 
Akdeniz’de bizi sahillerimize 
hapsetmeye kalktılar. 
Yaptığımız anlaşmalar ve 
başlattığımız sondajlarla bu 
gayreti de akamete uğrattık. 
Libya’da darbecileri özellikle 
kullanarak bir başka oyunun 
içine girdiler. Meşru yönetimi 
destekleyerek orada da 
heveslerini kursaklarında 
bıraktık. Ermenistan’ı 
kışkırtarak Kafkasya’da bir başka 
hamle yaptılar. Azerbaycanlı 
kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık 
acıları sona erdirecek bir zaferin 
sevincini yaşadık. 

Milletimize söyleyecek hiçbir 
sözü, vadedecek hiçbir projesi, 
ortaya koyacak hiçbir vizyonu 
olmayanları bir araya getirerek 
siyaset mühendisliğine giriştiler. 
İnşallah bunda da başarılı 
olamayacaklar. Buna karşılık 

biz önümüzdeki tüm zorluklara 
rağmen doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine her 
karışıyla ülkemizi geliştirme, 
büyütme, güçlendirme, 
zenginleştirme mücadelemizde 
yeni bir dönem başlattık.”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, ne içeride ne dışarıda 
kimseyle kavga etmemeyi, 
kimsenin hakkını, hukukunu 
çiğnememeyi, kimsenin 
meşru duruşunu bozmamayı 
amaçladıklarını dile getirerek, 
dostları ve müttefikleriyle daha 
güçlü iş birliği halinde olmak 
istediklerini vurguladı. 

“Kendimizi başka yerlerde 
değil, Avrupa’da görüyoruz”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Avrupa 
Birliğinden bize verdiği 
sözleri tutmasını, ayrımcılık 
yapmamasını, en azından 
ülkemize yönelik aleni 
düşmanlıklara alet olmamasını 
bekliyoruz. Kendimizi başka 
yerlerde değil, Avrupa’da 
görüyor, geleceğimizi Avrupa 
ile birlikte kurmayı tasavvur 
ediyoruz. Amerika ile uzun ve 
yakın müttefiklik ilişkilerimizi 
bölgesel ve küresel tüm 
meselelerin çözümünde aktif 
olarak kullanmak arzusundayız. 
Rusya ve İran gibi köklü tarihi 
münasebetlerimizin bulunduğu 
ülkeleri asla göz ardı edemeyiz.” 
diye konuştu. 

İslam alemi ve Türk dünyasıyla 
kimi zaman birlikte kimi 
zaman ayrı ayrı çok derin 
ilişkiler olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünyadaki bölgesel paktların 
hemen hepsiyle iş birliğimizi 
geliştirme arayışındayız. 
Suriye’den Libya’ya kadar 
müdahil olduğumuz her yerde 
toprak bütünlüğü ve siyasi 
birlik temelinde çözümler 

için çalışıyoruz. Hiç kimsenin 
bu fotoğraf içinde Türkiye’yi 
tamamı yalan veya yanlış olan 
argümanlarla itham etmeye, 
tecrit etmeye, tehdit etmeye 
hakkı yoktur. Biz yaptığımız 
her işte hakkı, hukuku, adaleti, 
mazlumları ve mağdurları 
gözeten bir anlayışla hareket 
ediyoruz. Ülkemize karşı 
da aynı hakkaniyetli bakışla 
yaklaşılmasını bekliyoruz. 
Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, 
Türkiye düşmanlığını hayat 
gayeleri haline getirmiş lobilerin 
ve terör örgütlerinin elinde 
oyuncak haline dönüşmeyi kabul 
etmeyeceğine inanıyoruz.

Demokrasiyi, hak ve 
özgürlükleri, adaleti, ekonomik 
kalkınmayı birileri istediği 
veya dayattığı için değil, 
kendi halkımız bunlara layık 
olduğu için savunuyor ve 
hayata geçiriyoruz. Kendi 
vazettikleri değerleri kendileri 
çiğneyenlerin aynı konularda 
ülkemizi eleştirmelerinden ve 
işi yaptırım noktasına kadar 
götürmelerinden üzüntü 
duyuyoruz. Hiçbir ülke ve 
kurumla aramızda siyasetle, 
diplomasiyle, diyalogla 
çözülemeyecek sorunumuz 
olmadığını düşünüyoruz. 
Bu kanalları hep açık tuttuk, 
tutmayı da sürdüreceğiz. 
Bize bir adım gelene üç-beş 
adım gitmekten hiçbir zaman 
çekinmedik, bundan sonra da 
aynı samimiyetle gayretlerimizi 
sürdüreceğiz. AK Parti olarak, 
hükümet olarak, Meclis 
grubu olarak 18 yıldır nasıl 
bu kararlılıkla çalışmışsak, 
önümüzdeki dönemde de 
aynı şekilde çalışmaya devam 
edeceğiz. Sizler de illerdeki 
temsilcilerimiz olarak bu sürecin 
lokomotifliğini üstleneceksiniz. 
Rabb’im yolumuzu ve bahtımızı 
açık eylesin.”
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Cumhurbaşkanımız ve AK Parti 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin Isparta, Bur-
dur, Gümüşhane, Kastamonu ve 
Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine 
canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın tedbirleri sebebiyle bir 
süre ara verilecek kongrelerin 
son beşinin yapıldığını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, dünyada en büyük mutlu-
luğun sağlık olduğunu belirten 
ecdadı, yaşanılan bu dönemde 
daha iyi anladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

salgının yeni dalgasının tüm 
dünyayla birlikte ülkeyi de et-
kisi altına aldığını anımsatarak, 
“Bu sebeple insan hareketliliği-
ni mümkün olduğu kadar azal-
tarak virüsün bulaşma hızını 
düşürecek ilave tedbirler almak 
mecburiyetinde kaldık. Mille-
timiz TMM diye ifade ettiğimiz 
temizlik, maske, mesafe kural-
larıyla bu tedbirlere hassasiyet-
le riayet ederse inşallah birkaç 
hafta içinde salgın grafiğinin 
boynunu yeniden aşağı çevir-
meyi başaracağız. Aksi takdirde 

sınırlamalara devam etmek, 
hatta belki ilave tedbirler almak 
durumuyla karşı karşıya gelebi-
liriz.” diye konuştu.

Dünyadaki büyük demografik 
değişimlerin ve güç kaymaları-
nın bu tür büyük salgınların ar-
dından yaşandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şayet bu süreçten en az kayıpla 
ve en önde çıkılırsa ülkeyi ve 
milleti aydınlık bir geleceğin 
beklediğine inandıklarını kay-
detti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

Gündem

“Hiç Kimsenin Şahsi İfadeleri 
Cumhurbaşkanı ile Hükümetimizle 
İlişkili Hale Getirilemez”
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geçtiğimiz 18 yılda ülkeye 
demokraside ve ekonomide 
kazandırdıkları avantajları yeni 
dönemde hedeflere ulaşmanın 
itici gücü olarak kullanacakla-
rını vurgulayarak, salgın döne-
minde sadece sağlık alanında 
yeni hastaneleriyle, donanımla-
rıyla, personeliyle kurulan güçlü 
altyapının ne derece hayati 
önemi olduğunun görüldüğünü 
anlattı.

Aynı şekilde eğitimden ulaşı-
ma, enerjiden sanayiye kadar 
her alanda benzer yatırımlarda 
ülkeyi bugünler için hazırladık-
larını dile getiren Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Bir süredir ardı ardına yaşa-
dığımız saldırılar ve karşılaştığı-
mız tuzaklar tıpkı bir asır önce 
yapılmaya çalışıldığı kadar bizi 
Anadolu bozkırlarına hapsetme 
amacı taşıyordu. Milletimiz-
le birlikte İstiklal Harbinden 
sonraki en büyük mücadele-
mizi vererek bu kirli senaryoyu 
yırtıp çöpe attık. Birliğimize, 
beraberliğimize, kardeşliğimize 
daha sıkı sarıldık. Vatanımıza, 
ezanımıza, bayrağımıza daha 
sıkı sarıldık. Medeniyetimize, 
tarihimize, kültürümüze, uzun-
ca bir süre bize unutturulmaya 
çalışılan haklarımıza daha sıkı 
sarıldık. Kendi vatandaşları-
mızla birlikte kalbini ve gözünü 
bize yöneltmiş tüm dostlarımı-
zın dualarıyla engelleri aşa aşa 
bugünlere geldik.”

“Saldırıların hep üzerine 
 gittik”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’nin kendi iradesini si-
yasetine, diplomasisine, sahaya 
yansıttıkça rahatsızlıkların ve 
tepkilerin dozunun elbette arttı-
ğını belirterek, şöyle konuştu:

“Ülkemizi eskiden yaptıkla-
rı gibi içerideki maşalarını ve 
dışarıdaki mekanizmalarını 

kullanarak sinsi oyunlarla ve 
tuzakla tehditle, tecritle tes-
lim alabileceklerini sananların 
heveslerini hep kursaklarında 
bıraktık. Bize yapılan saldırıla-
ra, savunmada kalarak cevap 
vermek yerine üzerine üzerine 
gittik. Sokakları karıştırmaya 
çalıştılar, ihanetlerini ortaya 
serdik. Önce emniyet ve yargı, 
ardından ordu içindeki FETÖ’cü-
leri kullanarak darbe yapmaya 
kalktılar. Demokrasiye, milli 
iradeye ve hukuka daha güçlü 
şekilde sarıldık. Terör örgütle-
riyle mahallelerimizi çukurlarla 
bölmeyi, sınırlarımızı taciz et-
meyi denediler. Başlarını ezdik. 
Siyaseti etkisiz hale getirerek, 
vesayeti diriltme hesabına girdi-
ler. Cumhur İttifakı’yla yönetim 
sistemimizde tarihi bir değişim 
gerçekleştirdik. Irak’ta ve Suri-
ye’de bölgemizin ve medeniye-
timizin kalbine bir hançer gibi 
saplanacak oluşumlar kurmaya 
kalktılar, önüne geçtik. Ekono-
mimizi yıkmayı denediler. Yapı-
sal reformlarımızı yeni bir anla-
yışla hızlandırarak bu saldırıyı 
da engelleyecek adımları attık. 
Gelişmiş ülkelerin dahi önüne 
geçemediği salgın dalgasının 
altında kalmamızı umdular, tam 
tersine kendimizle birlikte tüm 
dostlarımıza el uzattığımız bir 
mücadele iklimi tesis ettik.”

Ne yaparlarsa yapsınlar de-
mokrasiden, milli iradenin üs-
tünlüğünden, hak ve özgürlük-
lere sahip çıkmaktan, değişim 
kararlığından vazgeçmediklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şimdi bu süreci yeni 
hukuk ve ekonomi reformlarıy-
la daha da ileriye taşıyacak bir 
atılım başlattıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bugüne kadar sadece Allah’tan 
yardım beklediklerini, millete 
güvendiklerini, hukuktan ve 
hakkaniyetten sapmadan doğru 
bildikleri yolda yürüdüklerini 

ifade ederek, girdikleri her 
mücadelede milleti yanlarında 
bulduklarını aktardı. 

AK Parti’nin bugüne kadar 
milletin gönlündeki yerini ko-
rumasının, girdiği her seçimden 
açık ara birinci çıkmasının sır-
rının samimiyetinde olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz milletimize verdiğimiz 
her sözde samimiydik. Biz ülke-
mize yaptığımız hizmette, her 
yatırımda, her projede samimiy-
dik. Biz Türkiye’nin bölgesel ve 
küresel düzeydeki her çıkarını 
savunurken samimiydik. Biz 
doğrudan bekamızı hedef alan 
saldırılar karşısında verdiğimiz 
her mücadelede samimiydik. 
Biz 83 milyon vatandaşımızın 
her birinin özgürlüğünü ge-
nişletmek, güvenliğini temin 
etmek, refahını artırmak için 
attığımız her adımda samimiy-
dik. Cumhur İttifakı’nı kurarken 
de samimiydik.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
büyük ve güçlü Türkiye’nin in-
şası mücadelesini, nice sınama-
ları başarıyla geçerek bugünlere 
gelen Cumhur İttifakı’nın çatısı 
altında yürüttüklerini vurgula-
yarak, ülkenin ve milletin men-
faatleri söz konusu olduğunda 
tüm bireysel ve siyasi farklılık-
ların üzerine çıkılabileceğinin 
en güzel örneği olan Cumhur 
İttifakı’nın gidişinden de gayet 
memnun olduklarını söyledi. 

“Sayın Bahçeli’ye ve tüm MHP 
camiasına, 15 Temmuz darbe 
girişimi ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi başta olmak 
üzere, ülkenin ve milletin men-
faatine olan her hususta yanı-
mızda bulundukları için bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.” 
Diyen Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, hep birlikte daha yapa-
cak çok işleri, hayata geçirecek 
çok politikaları olduğunu dile 
getirdi. 
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“Yeni bir fitne ateşi yakılma-
ya çalışıldığını görüyoruz”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Son günlerde 
bizimle asla ilgisi olmayan kimi 
bireysel açıklamalar ile reform 
gündemimize yaptığımız vur-
gular bahane edilerek yeni bir 
fitne ateşi yakılmaya çalışıldığı-
nı görüyoruz. Velev ki geçmişte 
birlikte çalışmış olsak bile hiç 
kimsenin şahsi ifadeleri Cum-
hurbaşkanı’yla hükümetimizle 
partimizle ilişkili hale getirile-
mez. Bizim ne dediğimiz, nere-
de durduğumuz, nereye gittiği-
miz bellidir ve istikametimizde 
en küçük bir değişiklik yoktur.” 
diye konuştu. 

Teröre bulaşmış ve terörle el 
ele, kol kola yürüyenlerin hiçbir 
zaman yanında olmadıklarını 
ve bu kişilerle dirsek temasında 
bulunmadıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda yargının tasarrufu 
altında olanlar bizim yüzlerce, 
binlerce insanımızın, Yasin 
Börü’lerimizin ölümüne neden 
olanlar, Kobani katliamının 
failleri hiçbir zaman Tayyip 
Erdoğan tarafından, dava 
arkadaşları tarafından asla ve 
asla savunulamaz. CHP’nin ve 
arkasındaki mahfillerin dümen 
suyuna girenlere, ‘Siz gidin 
heykellerinizle, iç kavgaları-
nızla, karanlık pazarlıklarınızla 
uğraşın, düşün bu ülkenin ve 
milletin yakasından.’ diyoruz. 
Türkiye’yi dışarıya şikayet 
ederek, başka ülkelerin yöne-
timlerine bize nasıl ve nereler-
den saldıracaklarının akıllarını 
vererek, dün söylediğini bugün 
yalayarak siyaset yaptığını sa-
nanların sonu hüsran olacaktır. 
Gezi eylemlerini organize eden-
lerin savunucusu olamayız.

Biz 18 yıldır olduğu gibi 
bugün de yarın da milletimizin 

hizmetkarlığını yapmayı en bü-
yük şeref kabul ederek yolumu-
za devam edeceğiz. Biz özellikle 
Gezi olaylarının finansörlüğünü 
yapan ve bunlarla ilgili olarak 
da şu anda içeride olan özellik-
le bugün, yarın hiçbir zaman 
bunları savunucusu olmadık, 
bundan sonra da olmayız. 
Bunca yıldır iktidar gücünü 
kullanan bir parti olarak elbette 
eksiklerimiz olmuştur, hatta 
belki hatalarımız da olmuştur. 
Ama samimiyetimizi, hizmet-
lerimizi, vizyonumuzu kimse 
sorgulayamaz, aksini iddia ede-
mez. İstikamet doğru olunca 
eksikleri tamamlamak mümkün 
hale geliyor. Bugün de tüm 
samimiyetimizle çareyi yine 
milletimizde arıyoruz. Bunun 
dışındaki her türlü fitne ve 
fesat girişimlerini reddediyor, 
sizlerden de dikkatli olmanızı 
istiyorum.”

Gündem
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“Gezi olaylarının finansörü 
olanlarla hiçbir zaman bir arada 
olamayız”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Terör örgütleriyle el ele, kol 
kola, omuz omuza, Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyenlerle biz 
birlikte olamayız. Gezi olayla-
rının finansörü olanlarla, Ka-
vala’larla, onlarla hiçbir zaman 
bir arada olamayız. Kobani’yi 
unutamayız. Biz Diyarbakır’da 
Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin 
savunuculuğunu yapamayız. 
Hukuka sarılarak onların savun-
masını yapmaya girenler kusura 
bakmasınlar artık şunu bilmeleri 
lazım ki AK Parti hiçbir zaman 
bunları savunmamıştır, savun-
maz. Ama AK Parti Diyarbakır’da 
öldürülen Yasin Börü kardeşleri-
mizin yanındadır, yanında olma-
ya devam edecektir.” şeklinde 
konuştu. 

Milletin binlerce yıldır doğu ile 
bağını güçlü tutarak hep batıya 
yöneldiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, asırlar 
boyunca farklı medeniyetler ve 
kültürler arasındaki ilişkinin 
vasıtası, hakkın ve hakkaniye-
tin temsilcisi olarak geniş bir 
coğrafyaya mühür vurulduğunu 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, kendileri için 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, 
Abaza diye bir ayrım olmadığı-
nı dile getirerek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Biriz, beraberiz, iriyiz, karde-
şiz ve hep birlikte Türkiye’yiz. 
Daha öncesini bir kenara bı-
raksak bile sadece Osmanlı’nın 
Avrupa’da 600 yıllık geçmişi 
vardır. Bugün de kendimizi 
Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası 
olarak görüyoruz. Daima NATO 
başta olmak üzere batı ittifakla-
rının en güçlü üyesi olduk. Bizi 
başka arayışlara mecbur bırak-
madıkları sürece savunmadan 
ticarete kadar tercihimizi hep 

batıdan yana kullandık. Ama bu 
ülkemize ve milletimize yöne-
lik açık saldırılara, farklı kılıflar 
altında dayatılan haksızlıklara, 
çifte standartlara boyun eğece-
ğimiz anlamına da gelmiyor. Her 
şeye rağmen hiçbir ülkeyle, ku-
rumla siyaset yoluyla, diyalog, 
müzakere yoluyla çözülemeye-
cek sorunumuzun olmadığına 
inanıyoruz. Bunun için Avrupa 
Birliği’ne tam üyelikten mülte-
ciler meselesine kadar ülkemize 
verdiğiniz sözleri tutun, birlikte 
daha yakın, daha verimli bir iş 
birliği tesis edelim çağrısında 
bulunuyoruz.

Aynı temenniyi müttefikimiz 
Amerika ile olan ilişkilerimiz 
için de ifade ediyoruz. Türki-
ye’nin sınırlarının güvenliği ve 
savunma ihtiyaçları konusunda-
ki hassasiyetine saygı gösteren 

bir Amerika ile bölgesel ve 
küresel düzeyde yapabilecek 
çok işimiz olduğunu düşünüyo-
ruz. Kadim tarihi ilişkilere sahip 
olduğumuz Türk Cumhuriyetle-
ri, Rusya, Körfez ülkeleri başta 
olmak üzere tüm Asya ve Afrika 
coğrafyasıyla önümüzde çok 
büyük iş birliği potansiyeli ol-
duğunu da biliyoruz. Böylesine 
geniş bir vizyona sahip Türki-
ye’yi kendilerinin dahi uymadığı 
kuralları bahane ederek, köşeye 
sıkıştırmaya çalışanlardan artık 
bu yöntemlerden vazgeçme-
lerini istiyoruz. Bizim hiçbir 
ülkenin hakkıyla, hukukuyla, 
hele hele siyasi ve toprak bütün-
lüğüyle asla sorunumuz yoktur. 
Tam tersine biz müdahil olduğu-
muz her yerde bu ilkeler çerçe-
vesinde hareket ediyoruz.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM 
Grup Toplantısı’nda partililerine 
hitap etti. Cumhurbaşkanımız 
ve AK Parti Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni 
tip koronavirüsle (Kovid-19) 
mücadeleye ilişkin, “Kendi 
aşımızla ilgili de önemli bir yere 
geldik. En geç nisanda kendi 
geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama 

seviyesine getirmiş olmayı 
planlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, AK Parti TBMM 
Grup Toplantısı’nda, son grup 
toplantısından bu yana gerek 
hükümet çalışmalarında gerekse 
parti faaliyetlerinde yoğun 
gündemleri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 19’unu 
tamamladıkları il kongrelerine, 

salgın tedbirlerine destek 
için bu haftadan itibaren bir 
süre ara vereceklerini bildiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Dünyanın tamamıyla birlikte 
ülkemizde de yükselişe geçen 
koronavirüs salgınının seyrini 
bir an önce aşağıya çekmemiz 
gerekiyor.” dedi.

Bu kapsamda alınan tedbirlerin 
yol açtığı sıkıntıların elbette 

“Cumhur İttifakı Asla Gizli veya 
Açık Pazarlıklar Üzerine Kurulu 
Değildir”
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farkında olduklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Şimdi salgının seyrinin önüne 
geçemezsek daha sonra çok daha 
can acıtıcı tedbirler uygulamak 
zorunda kalabiliriz. Bunun için 
milletimden sabır ve destek 
bekliyorum. ‘TAMAM’ diye ifade 
ettiğimiz temizlik, maske, mesafe 
kurallarına ne kadar sıkı riayet 
edersek diğer tedbirlere o derece 
az ihtiyaç duyarız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
aşı geliştirme çalışmalarında 
artık uygulama aşamasına gelen 
projeler olduğuna değinerek, Çin, 
Rusya, Amerika ve Avrupa’da 
geliştirilen tüm aşıları yakından 
takip ettiklerini ifade etti.

“İnsana hizmet etmeyen bir 
sistemin başarı şansı yoktur”

G-20 Riyad Liderler Zirvesi’ni 
insanlık olarak koronavirüs 
salgınıyla mücadele edilen bir 
dönemde ve canlı bağlantıyla 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye olarak meseleye ilk 
günden itibaren “Dost kara 
günde belli olur.” anlayışıyla 
yaklaştıklarını söyledi.

“Biz yönetim sistemini ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.’ prensibi 
üzerine bina eden bir milletiz.” 
diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İnancımıza göre de 
insan eşrefi mahlukattır yani 
yaratılmışların en şereflisi, en 
hürmete layık olanıdır. İnsana 
hizmet etmeyen, insana huzur, 
esenlik ve değer vermeyen, 
adaleti ve güvenliği sağlamayan 
bir sistemin başarı şansı yoktur. 
Hırs, tahakküm, adaletsizlik 
ve rant üzerine kurulu mevcut 
küresel ekonomik mimarinin 
ne insanı ne de tabiatı koruması 
mümkündür.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
dünya genelinde 1,5 milyona 
doğru giden can kaybını, yalnızca 

Kovid-19 virüsünün ölümcül 
etkisine bağlamanın sığ bir 
yaklaşım olacağına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bu vahim tablonun 
oluşmasında küresel sistemin 
artık çözüm yerine sorun 
üreten, sorunları derinleştiren 
çarpık yapısının da payı vardır. 
Salgın hem mevcut düzenin 
bu çarpıklıklarını gözler önüne 
sermiş hem de tüm insanların 
aynı gemide olduğunu bir kez 
daha hatırlatmıştır. Birlemiş 
Milletler kürsüsünden 
defalarca yaptığımız ‘Dünya 
beşten büyüktür.’ çağrımızın 
ne kadar isabetli olduğu daha 
iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde 
Suriye’den Libya’ya, Doğu 
Akdeniz’den Dağlık Karabağ’a, 
Irak’tan Filistin’e kadar farklı 
cephelerde yürüttüğümüz hak, 
özgürlük ve adalet mücadelesinin 
önemi ortaya çıkmıştır.”

“Asla yayılmacı bir anlayışla 
hareket etmiyoruz”

Türkiye’nin hak ve adalet 
eksenli attığı adımlar 
dolayısıyla eleştiriye hatta itibar 
suikastlerine maruz kalmasını, 

“haksızlık” olarak değerlendiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Ülkemizi ve şahsımızı hedef 
alan bu çirkin kampanyaların, 
kimler tarafından niçin 
yürütüldüğünü elbette biz 
biliyoruz. Ancak yine de burada 
bir hususu ifade etmekte 
fayda görüyorum; Türkiye 
olarak bölgemizdeki sorunlarla 
ilgilenirken küresel sistemin 
adaletsizliklerini dillendirirken 
veya krizlere müdahale ederken 
asla yayılmacı bir anlayışla 
hareket etmiyoruz.

Daha önce farklı vesilelerle 
dile getirdiğim üzere bizim 
kimsenin, hiçbir ülkenin 
toprağında, egemenliğinde, 
içişlerinde gözümüz yoktur. Biz 
sadece kendi milli güvenliğimizi, 
kendi vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyetini sağlamaya, 
ardından da bölgemizin ve gönül 
coğrafyamızın istikrar, huzur ve iç 
barışına katkı sunmaya çalıyoruz. 
Bu anlayışla uluslararası 
toplumun yüzleştiği yeni meydan 
okumalar karşısında önemli 
sorumluluklar üstleniyoruz.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, terör tehdidinin 
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bertaraf edilmesi, bölgesel 
ihtilafların önlenmesi ve 
istikrarın güçlendirilmesi 
noktasında ellerinden gelen 
çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Suriye’de DEAŞ ile 
göğüs göğüse çarpışan tek 
NATO ülkesinin Türkiye 
olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’nin tek başına 
bırakılmasına rağmen bugüne 
kadar 9 bine yakın yabancı 
terörist savaşçı yakaladığını ve 
ülkelerine gönderdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Çatışma bölgeleriyle bağlantılı 
olduğunu tespit ettiğimiz 100 
bine yakın kişiye, ülkemize 
giriş yasağı koyduk. Ülkemiz 
üzerinden çatışma bölgelerine 
geçişleri engellemek için 

olağanüstü çaba harcadık. 
Bizim gönderdiğimiz terör 
bağlantılı kişileri ciddiyetle 
takip edemeyen kimi ülkeler, 
kendi topraklarında gerçekleşen 
eylemlere mani olamadılar. 
Üstelik bunun suçunu da İslam’a 
ve Müslümanlara yıkmaya 
kalktılar.” diye konuştu.

“Dile getirdikleri 
rahatsızlıkların hiçbir kıymeti 
yok”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Dağlık Karabağ’da 30 yıllık 
adaletsizliğin son bulmasına 
katkı sunduklarını anımsatarak, 
şunları kaydetti:

“Ülkemizin desteği sayesinde 
Azerbaycan toprağı olan 
Karabağ’daki Ermeni işgali sona 
ermiş, kalıcı çözüme yönelik 

umutlar ilk defa artmıştır. 
Daha düne kadar ortalıkta 
görünmeyen, hatta bu konuda 
açıkça Ermenilere destek veren 
Minsk Grubu eş başkanı bazı 
ülkelerin anlaşmayla ilgili dile 
getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir 
kıymeti yoktur.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ile dün akşam 
bu konuları etraflıca görüşme 
fırsatı bulduk. Bu görüşmeyle 
birlikte bu süreç içerisinde ne 
gibi adımlar atabiliriz, bunları 
konuştuk. İnanıyorum ki 
Sayın Putin ile yaptığımız bu 
görüşmelerle birlikte, özellikle 
Rusya-Türkiye-Azerbaycan 
olarak bu süreç içerisinde 
bölgeye barışı egemen kılmanın 
adımlarını atmış oluyoruz. Bunu 
daha da genişletme, geliştirme 
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şansımız da var. Bu genişletme, 
geliştirme çalışmalarını da 
yine Sayın Putin ile görüştük. 3 
ülkenin dışında, bölge ülkeleri 
içerisinden dördüncü, beşinci 
ülkeleri de buna katmak suretiyle 
buradaki süreci çok daha farklı bir 
konuma getirebiliriz. Ulaşımda 
gerek demir yolu gerek kara yolu 
noktasında batıdan doğuya, 
kuzeyden güneye ulaşım sürecini 
de halledecek ve böylece Azeri 
kardeşlerimizin bir an önce 
topraklarına dönme imkanını da 
sağlamış olacağız.”

G20 dışındaki platformlarda 
ve ikili görüşmelerde üzerinde 
durdukları bir hususa dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ortak sorunlara ortak 
çözümler getirme konusundaki 
eksikliklerini İslam düşmanlığı 
ve ırkçılık akımlarının önünü 
açarak perdelemeye çalışanların 
yanlışları, krizleri daha da 
derinleştirmektedir. Avrupa’da 
terörle mücadeledeki çifte 
standartlı yaklaşımların 
acı sonuçlarını masumlara 
ödetmeye çalışan yönetimlerin 
bu tehlikeli yöntemden bir 
an önce vazgeçmelerini 
diliyoruz. Suçlunun, İslam veya 
Müslümanlar değil, uzunca bir 
süredir dünyaya hakim olan 
çarpık düzen olduğunun bir an 
önce anlaşılmasını diliyoruz.” 

Erdoğan, küresel siyasi ve 
ekonomik düzenin yeniden 
yapılanma sürecini hızlandıran 
salgın döneminin en az kayıpla 
ve en az krizle geride kalması 
için üzerlerine düşeni yapmakta 
kararlı olduklarını vurgulayarak, 
“Diplomatik çabalarımızı, 
sahadaki güçlü varlığımız 
ile destekleyerek, kendimiz, 
dostlarımız ve tüm insanlık için 
en doğrusunu, en hayırlısını, 
en hakkaniyetlisini yapmak için 
mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” 
dedi. 

“Hukuk reformlarını da 
hızlandırıyoruz”

Küresel ticarette çok ciddi bir 
daralmanın beklendiği 2020 yılını 
ve bu etkilerin devam edeceği 
anlaşılan 2021 yılını Türkiye için 
kayıpları azaltmanın ötesinde 
bir kazanç dönemi haline 
getirmek istediklerini ifade eden 
Erdoğan, bunun için devletiyle, 
iş dünyasıyla, işçisiyle, genci 
ve yaşlısıyla 83 milyon olarak 
hep birlikte hareket edilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

“Olağanüstü dönemler, 
olağanüstü çabalar gerektirir.” 
diyen Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Dünya ve ülkemiz işte 
böyle bir dönemden geçiyor. 
Salgının, bizi hedeflerimizden 
uzaklaştırmasına, dikkatimizi 
ve enerjimizi dağıtmasına 
fırsat vermeyeceğiz. Allah’ın 
izni ve milletimizin desteğiyle 
nice badireler gibi bunun da 
başarıyla üstesinden geleceğiz. 
Salgının yol açtığı ekonomik 
sıkıntıları çözmek için ihtiyaç 
duyulan her tedbiri alıyoruz. 
Bilhassa istihdamı korumaya 
yönelik desteklere büyük önem 
veriyoruz. Bu çerçevede gerek 
hükümet gerek Meclis grubu 
olarak üzerimize düşenleri 
yapmanın gayreti içindeyiz. 
Ekonomide yeni bir yatırım, 
üretim, ihracat, istihdam 
seferberliği başlatıyoruz. Bütçe 
görüşmelerinin ardından bu 
doğrultuda kapsamlı reformları 
birer birer hayata geçireceğiz. 
Yatırım ikliminin ayrılmaz bir 
parçası olan hukuk reformlarını 
da hızlandırıyoruz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
geçen yıl 3 yargı reformu 
paketinin Meclis tarafından kabul 
edildiğini hatırlatarak, hazırlıkları 
süren diğer reformları da Meclis 
gündemine taşıyacaklarını 
bildirdi. 

“Hala parlamenter sistemi 
savunanlar var”

Türkiye’nin Cumhuriyet 
tarihindeki en büyük reformunun 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçişi olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Biz bunu söylerken, 
hala parlamenter sistemi 
savunanlar var, hala parlamenter 
demokrasiden bahsedenler var. 
Bu ülke yıllar yılı bu sistemi 
denemedi mi? Yıllar yılı bu 
sistemi denerken soruyorum; 
acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla 
ülkemizin ne hale geldiğini 
bilmiyor muyuz? Neler 
çektiğimizi bilmiyor muyuz? 
Acaba bir adım ileri gidebildik 
mi? Hayır. Sistem, şu anda olduğu 
gibi değiştirildi. Yoğun bir şekilde 
yol alıyoruz. Gerisinde 200 yılı 
bulan bir arayışın olduğu bu tarihi 
reformu milletimizin umutları 
ve talepleri doğrultusunda 
Cumhur İttifakı çatısı altında 
MHP ile birlikte gerçekleştirdik.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhur İttifakı’nın, 
Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi 
dayanışma örneği olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki 
hukuki ve ekonomik reform 
gündemini de yine Cumhur 
İttifakı olarak hayata geçireceğiz. 
Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği 
gibi, bu ittifak asla gizli veya 
açık pazarlıklar üzerine kurulu 
değildir. Milletimizin 15 Temmuz 
gecesi sokaklarda, meydanlarda 
kanıyla kurduğu bu ittifakın tek 
amacı, ülkemizi büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine ulaştırmaktır.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, demokrasiden, 
insan haklarından, hukuktan, 
adaletten, özgürlüklerden 
yana en küçük bir sıkıntılarının 
olmadığının ispatının 18 yıllık 
iktidar geçmişleri olduğunu 
belirtti. 

Aralık ___ Türkiye Bülteni ___ 47



Gündem
Bu ülkede hangi kesimin ne 

sıkıntısı varsa hepsini birer 
birer çözdüklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Asırlık talepleri, asırlık sıkıntıları, 
asırlık ihmalleri ortadan biz 
kaldırdık. En batıdan en doğuya, 
en kuzeyden en güneye biz 
hükümet olarak, devlet olarak 
girilmedik yer bıraktık mı? Her 
yere adımımızı attık. Eğitimde, 
sağlıkta, adalette, emniyette, 
ulaşımda, enerjide, tarımda 
aklınıza ne gelirse hepsinde attık.” 
diye konuştu. 

Türkiye’de 26 olan havalimanı 
sayısını 56’ya yükselttiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, üniversite sayısının da 
74’ten 206’ya çıktığını ifade etti. 

Üniversitenin olmadığı 
il kalmadığını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Biz istedik ki Hakkari’deki 
evlatlarımız artık Hakkari’den 
kalkıp İstanbul’a, Ankara’ya 
gelmesin, biz üniversiteyi 
onların ayağına götürelim. Daha 
önce bunlar niye yapılmadı? 
Parlamenter demokrasinin 
olduğu dönemlerde bunlar 
niye yapılmadı? Sadece bu mu? 
Şırnak öyle değil mi? Oraya da 

üniversiteyi biz götürmedik mi? 
Muş... Oraya da üniversiteyi biz 
götürmedik mi? Ondan sonra 
diyorlar ki Kürt sorunu. Ne Kürt 
sorunu? 2005’te Diyarbakır’daki 
konuşmamda söyledim: ‘Bu 
ülkede Kürt sorunu yoktur. Varsa 
bunun sorumlusu benim ve 
bunu da biz çözeceğiz.’ dedim. 
Allah’a hamdolsun bunları biz 
çözdük.” şeklinde konuştu. 

Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu’daki ulaşım 
altyapılarının önceki ve 
şimdi hallerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oraları çukur hale getiren, 
çukurlarla adeta döşeyenler 
kimlerdi? Kürt kardeşlerim adına 
ortada dolaşanlar değil miydi? 
Camilerimizi yıkanlar onlar değil 
miydi? Onlar, bunları yaparken 
daha sonra, işte niçin kayyum 
atanıyor diyenlere sesleniyorum, 
bunlar maalesef oralarda 
devletten aldıkları imkanları dağa 
gönderenlerdi. Dağa gönderdikleri 
için de onunla kalmadılar, 
çukurlar açtılar. Biz de bu 
kayyumlarla beraber hamdolsun 
tüm bölgeyi tepeden tırnağa 
enerjisi, sağlığı, eğitimi, adaleti, 

emniyetiyle hala devam ediyoruz 
ve buralardaki düzenlemeleri 
yaptık. 15-20 yıl önce o bölgeye 
gidenler şimdi gittikleri zaman 
tanımıyorlar. Niye? Bambaşka bir 
Diyarbakır var, bambaşka bir Siirt 
var, bambaşka bir Hakkari var, 
bambaşka bir Şırnak var. Daha 
yeni oradaydık. Çünkü biz bu 
millete hizmet için varız. Biz bu 
millete özellikle barış için geldik 
nerede terör varsa, nerede terörist 
varsa bunların başını ezmek için 
varız.”

“Bizzat işin sahipleri ikrar etti”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

CHP başta olmak üzere benzer 
görüşlerin savunuculuğunu 
yapanların nereden beslendiğini 
de bizzat işin sahiplerinin ikrar 
ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Hadi yeminli Türkiye 
düşmanlarını anladık. Hadi CHP 
gibi onların içerideki tetikçilerini 
de anladık. Peki, yıllarca bu 
mücadeleyi birlikte verdiğimiz 
kimilerinin de aynı trene 
binmesine ne demeli? Neymiş? 
Filancalar filancalar niye hala 
hapisteymiş... Bunları herhalde 
ödüllendirecek halimiz yok. 
Bir taraftan adalet diyoruz, biz 
bir taraftan adalet derken, bu 
kadar ölen, bu kadar maalesef 
dağa kaçırılan o yavruların 
anneleri Diyarbakır’daki HDP 
binasının önünde artık yılları 
devirdik, yaz kış demeden 
oturan annelere hakkını kim 
iade edecek? Onlara, bak senin 
hakkını biz aradık, bulduk ve 
şimdi de size iade ediyoruz 
diye kim diyecek? Devlet niye 
var? Biz niye varız? Arkadaşlar, 
biz bunun için varız, biz bunu 
halledeceğiz. Hatta daha da 
tabii ileri gidip bu teröristlerden 
birinin yazdığı kitabı herkesin 
okumasının tavsiye edilmesi 
hakikaten beni rencide etmiştir. 
Kitabını herkes okusun dediği 
kişi, elinde binlerce Kürt 
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kardeşimin, askerimin, polisimin, 
öğretmenimin kanı olan, 
bölücülük peşinde koşan bir terör 
örgütünün siyasetçi maskesi 
takmış savunucusudur.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, daha önce de 
söylediği gibi, bu ülkede Kürt 
sorunu olmadığını belirtti.

“Bu ülkede uzunca bir süre, en 
çok sıkıntıyı Kürtler çekti ancak 
milletimizin tamamına şamil bir 
özgürlük sorunu, hak, hukuk, 
adalet sorunu vardı.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bizim ömrümüz, insanları 
inançları, kökenleri, kıyafetleri, 
meşrepleri sebebiyle aşağılayan, 
hakir gören, daha da ötesine geçip 
baskıyla, zulümle değiştirmeye 
çalışan faşist anlayışla mücadele 
etmekle geçti. Bunun da bir 
numaralı temsilcisi CHP’dir” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
iktidar olduklarında da 
tüm güçleriyle bu çarpıklığı 
değiştirmek için çalıştıklarını, 
anayasadan yasalara kadar 
her alanda köklü mevzuat 
değişiklikleri yaptıkların 
anımsatarak “Vesayetle vuruşa 
vuruşa devletteki, siyasetteki, sivil 
alandaki uygulamaları hakkaniyet 
çizgisine taşıdık. Ülkemizin 
gücünü ve itibarını artırarak, 
Türkiye’yi dışarıda yazılan 
senaryoların yörüngesinden 
çıkardık. Sadece hak ve özgürlük 
alanlarını genişletmekle 
kalmadık, yaptığımız yatırımlar 
ve getirdiğimiz hizmetlerle 
yılların ihmalinin ürünü olan 
geri kalmışlık zincirini de yine 
biz kırdık.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Tüm bu gerçekler ortadayken 
birilerinin çıkıp sanki Türkiye’de 
hiçbir şey yapılmamış, her şey 
eski haliyle sürüyor da sadece 
kendileri gerçekleri söyleyebiliyor 
gibi bir edayla konuşmalarını 
kabul edemeyeceklerini 

kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kürt kardeşlerimizin en 
büyük düşmanının silahlı ve 
siyasi temsilcileriyle bölücü 
terör örgütü olduğu hakikatinin 
gölgelenmeye çalışılmasına göz 
yumamayız. Aksi takdirde terör 
örgütü tarafından evlatları zorla 
dağa kaçırılan, göz göre göre 
ölüme sürüklenen, tecavüze 
uğrayan annelerin yüzlerine 
bakamayız. Aksi takdirde yıllarca 
terör örgütünün baskısı sebebiyle 
ailesini koruyamayan, evini 
geçindiremeyen, huzurla ve 
güvenle hayatını sürdüremeyen 
babaların yüzlerine bakamayız. 
Aksi takdirde terör örgütünün 
sırf kendisine destek vermediği 
veya devletin yanında durduğu 
için öldürdüğü, haraç aldığı, 
evlatlarına tasallut ettiği, hayatını 
kararttığı kardeşlerimizin yüzüne 
bakamayız. Aksi takdirde terör 
örgütü tarafından alçakça 
katledilen Aybüke öğretmenlerin, 
Necmettin öğretmenlerin, 
Mustafa öğretmenlerin, daha 
binlerce asker, polis, korucu 
ve farklı mesleklerden kamu 
görevlisinin ailelerinin yüzlerine 
bakamayız.

Daha 5-6 yıl önce çukur 
eylemleri ve 6-8 Ekim olaylarında 
sergilenen rezillikleri unutursak 
milletimizin yüzüne bakamayız. 

Yasin Börü’nün, onun ruhaniyeti 
karşısında biz çok eziliriz. Onun 
ailesinin de yüzüne bakamayız. 
Bu alçaklıkların, bu ihanetlerin, 
bu acıların doğrudan veya dolaylı 
müsebbibi olanların muhatabı 
tabii ki yargıdır. Artık bu mesele 
siyasetin konusu olmaktan 
çıkmıştır. Ama ben buradan da 
yargıya sesleniyorum: Diyorum 
ki değerli yargı mensupları, 
anayasanın 138. maddesi beni 
ne kadar muhatap alıyorsa aynı 
şekilde benim dışımdakileri de 
muhatap alıyor. 138. maddeyi eze 
eze kullananlara karşı gereğini 
niye yapmıyorsunuz? Gereken 
adımları niye atmıyorsunuz? 
Size birilerinin talimat verme 
hakkı var mı? Benim ne kadar 
talimat verme hakkım yoksa ana 
muhalefetin de talimat verme 
hakkı yok. Bunun dışındakilerin 
de talimat verme hakkı yok 
ama bu talimatlar verilirken 
niçin gereğini yapmıyorsunuz? 
Bunu söylemek zorunda kaldım 
çünkü atılan adımlar karşısında 
yargının bu denli sesiz kalmasını 
ben kabullenemiyorum. Her 
kim bu meseleyi hala siyasetin 
konusuymuş gibi gündeme 
getiriyorsa niyetinden şüphe 
etmek hakkımızdır. Son 
günlerde yaşanan tartışmaların 
ve gelişmelerin bu çerçevede 
değerlendirilmesinde fayda 
görüyorum.”
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“Hedefimiz 2023 Yılı Sonuna 
Kadar 7 Milyar Fidanın Toprakla 
Buluşmasını Sağlamak”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen, 
Milli Ağaçlandırma Günü 
“Geleceğe Nefes, Dünyaya 
Nefes Programı”na katıldı. 
Buradaki konuşmasına kendisini 
dinleyenleri selamlayarak 
başlayan Erdoğan, canlı 
bağlantıyla programı takip 
eden dost ve kardeş ülkelerin 
temsilcilerine teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’yi ve ekibini 
Türkiye’nin orman varlığını 
artıracak bu güzel programa 
öncülük ettikleri için tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
programa fidan dikerek destek 
veren herkese, tüm çevre ve yeşil 
dostlarına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
fidanlarıyla geleceğe nefes olan 
sporcuları, sanatçıları, basın 
mensuplarını, sivil toplum 
kuruluşlarını, istikbalin temsilcisi 
olarak gördükleri gençleri 
gönülden tebrik ederek, toprakla 
buluşturulan fidanların Türkiye, 
millet ve 81 il için hayırlara vesile 
olmasını diledi.

“Geçen sene diktiğimiz 
fidanların hemen hepsi bu yıl 
boy veriyor”

Geçen sene aldıkları bir kararla 
11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma 
Günü” ilan ettiklerini, bu 
kapsamda daha yeşil, daha 
yaşanabilir, daha güzel bir 
Türkiye bırakmak idealiyle 
11 milyon fidanı toprakla 
buluşturduklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu etkinliği 81 vilayetin ve 973 
ilçenin tamamında eşzamanlı 
olarak gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, insanların fidan 
dikme bölgelerine giderek bu 
seferberliğe gönülden sahip 

çıktığını, böylece 11 milyon 
fidan hedefiyle yola çıkmışken 
yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla 
buluşturduklarını söyledi. 

“Ülkemizdeki her hayırlı 
işi karalamayı prensip 
edinen bir güruh, meselenin 
önüne, arkasına bakmadan 
bu konuda da yersiz eleştiri 
oklarını bize yöneltti.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Gezi olaylarında güya çevre 
adına sokakları yakanlar, esnafın 
malını mülkünü yağmalayanlar, 
koro halinde fidan dikimi 
seferberliğimizi kötüleme 
yarışına girdi. Bizi haksızca 
eleştirenler, dikkat ederseniz 
PKK’lı teröristlerin yaktığı 
ormanlardan hiç bahsetmiyor. 
Bize çevre konusunda ders 
vermeye kalkanlar, bölücü 
örgütün çevre terörünü ağızlarına 
dahi almıyor. Bu güruh, milletin 
coşkusunu paylaşmak, ağaç 
seferberliğine destek vermek 
yerine çıktılar ‘Kasım ayında 
fidan mı dikilir?’ diyerek yapılan 
işe çamur atmaya kalktılar. İşin 
uzmanları tarafından cehaletleri 
yüzlerine vurulunca da bu sefer 
‘11 milyon fidanın 9 milyonu 
kurur’ iddiasıyla suç bastırmaya 
çalıştılar. Ancak daha önceki her 
iddialarında olduğu gibi bunda 
da yine çuvalladılar. ‘Birkaç 

aya kurur’ dedikleri fidanlar 
toprağa daha sıkı sarılarak onları 
mahcup etti. Kalbi nefretle 
kuruyanlara inat geçen sene 
diktiğimiz fidanların hemen hepsi 
hamdolsun bu yıl boy veriyor, 
filiz veriyor.”

“Biz, tabiatla kardeş bir 
milletiz”

Türkiye’nin fidan dikme 
seferberliğinin dalga dalga diğer 
ülkelere yayıldığını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“geleceğe nefes” sloganıyla 
çıktıkları bu yolda bugün artık 
“dünyaya nefes olma” hedefiyle 
işlerin yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu yılki programa, 
Azerbaycan’dan Bosna Hersek’e, 
Malta’dan Kosova’ya, Senegal’den 
KKTC’ye, Libya’dan Tataristan’a 
dost ve kardeş 30’a yakın ülkenin 
destek verdiğini ifade ederek 
yapacakları canlı bağlantılarla 
4 kardeş ülkede fidan dikimi 
gerçekleştireceklerini kaydetti. 
Bu fidanların tıpkı geçen sene 
diktikleri yaklaşık 14 milyon 
fidan gibi Türkiye’nin güzelliğine 
güzellik katacağına işaret 
eden Erdoğan, davetlerine 
icabet ederek ağaç sevgisini bir 
seferberlik haline dönüştüren, 
fidan dikimini bir memleket 
meselesi olarak gören millete 
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Gündem

şükranlarını sundu.
Programı takip eden 60’a 

yakın ülkenin diplomatik 
temsilcilerine bu heyecanı 
paylaştıkları için teşekkür 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, fidanların dikiminde, 
bakımında, muhafazasında 
emeği geçen herkesi tebrik etti. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Biz, tabiatla kardeş, ağaçla, 
çiçekle, yeşille, toprakla dost 
bir milletiz. Ağaca, bitkiye, 
hayvanata değer veren, 
onların hukukuna saygı 
gösteren güzel bir geleneğe 
sahibiz. Son nefesinde ağaç 
dikmeye özendirilen, tabiatı 
korumayı hayırlı işlerden sayan 
bir medeniyetin, kültürün 
mensubuyuz. Şiirlerimizden 
türkülerimize, hikayelerimizden 

özdeyişlerimize kadar 
hayatımızın her alanında bu 
geleneğin izlerini görüyoruz.”

“Toprak, vefalı bir dost ve 
arkadaştır”

Aşık Veysel’in “Kara Toprak” 
türküsünün sözlerinin 
bir bölümünü okuyan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bizim için toprak, üzerinde 
hayatımızı idame ettirdiğimiz yer 
olmanın ötesinde, toprak vefalı 
bir dost ve arkadaştır. Bu dünya 
hepimizin ortak serveti, tüm 
canlıların ortak mekanıdır.” dedi.

Hazreti Muhammed’in 
tabiatın korunmasını istediğini, 
ümmetine ağaç dikmeyi ve 
ekin ekmeyi tavsiye ettiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Hazreti Muhammed’in 
“Müslüman bir ağaç diker ve 

o ağaçtan insan, hayvan veya 
kuş istifade ederse bu kıyamet 
gününe kadar o kimse için 
sadaka olur.” dediğini belirtti.

Büyüklerin geçerli bir 
sebep olmadan bir tek 
dalın kırılmasına, bir tek 
çiçeğin koparılmasına dahi 
razı olmadığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Önünden akıp giden derenin 
veya gürül gürül akan çeşmenin 
suyuyla abdest alırken bile 
israf etmeme hassasiyetiyle 
davranırlardı.” ifadelerini 
kullandı.

“Toprağa hak ettiği değeri 
vermek zorundayız”

Günlük hayatta, mimaride 
tüm ekonomik faaliyetlerde 
tarih boyunca hep tabiatla 
uyum içinde olunduğunu 
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anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Her canlının kendi 
halince Allah’ı zikrettiğine 
inanan, böyle bir medeniyetin 
müntesiplerinden başka 
türlü bir davranış tarzı da 
beklenemez. Tabiatı hoyratça 
yok etmek, sebepsiz yere ağaca, 
denize, toprağa zarar vermek 
Rabb’imizin emanetine ihanet 
etmektir. Çünkü toprak olmazsa 
bu dünyada yaşayacak yer 
bulamayacağımız gibi öteki 
aleme göçtüğümüzde de yatacak 
yerimiz olmayacaktır. Bunun 
için toprağa her bakımdan hak 
ettiği değeri vermek zorundayız.” 
ifadelerini kullandı.

Çocukların, tabiata karşı 
sorumluluk bilinciyle 
yetiştirilmeleri gerektiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Kadim değerlerimizle 
beraber genç kuşaklara 
özellikle tabiat sevgisini de 
aşılamamız gerekiyor. Dünyayı 
paylaştığımız diğer varlıkların 
hakları olduğunu, insanın tabiatı 
kullanırken bu hakları göz 
etmek zorunda olduğunu onlara 
anlatmalıyız.” diye konuştu.

Fidan dikimi seferberliğine 
çocukların ve gençlerin yoğun 
ilgisini bu noktada önemli bir 
referans olarak gördüğünü 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Genç kuşaklar, bu çabaların 
önemini ve kendileri için 
kıymetini çok iyi biliyor. Biz 
de onların bu heveslerini diri 
tutmak için farklı projeleri 
devreye alıyoruz. İlk ve ortaokul 
çağındaki çocuklarımızın kendi 
fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla 
yeni bir proje başlatıyoruz. 
‘Tohum Ver Fidana Dönüşsün’ 
adını verdiğimiz projemizle 
her yıl yaklaşık 12 milyon 
yavrumuza fidan kapları 
ve tohumları teslim ederek 
kendi fidanlarını kendilerinin 
yetiştirmesini sağlayacağız. 

Böylece geleceğimizin fidanı 
olan çocuklarımız, ilköğrenim 
ve ortaokul döneminde toplam 
8’er fidanı yetiştirmiş olacak. 
2021 yılından itibaren de Milli 
Ağaçlandırma Günü’nde inşallah 
bu fidanları hep birlikte toprakla 
buluşturmaya başlayacağız.”

“Ağaçlandırma çalışmalarında 
Avrupa’da 1, dünyada 4’üncü 
sıradayız”

Türkiye’nin çevre hassasiyeti 
bakımından altın dönemini 
son 18 yılda yaşadığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, “Ormancılık alanında 
yaptığımız çalışmalar, OECD 
ve Birleşmiş Milletlerin dahi 
dikkatini çekmiştir. Ülkemiz, 
ağaçlandırma çalışmalarında 
Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada 
ise 4’üncü sırada yer alıyor.” dedi.

Dünyada orman varlığı 
azalırken Türkiye’nin orman 
varlığını artıran nadir ülkelerden 
biri olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“2002 yılında 20,8 milyon 
hektar olan orman varlığımızı 
1,9 milyon hektar artırarak 
22,7 milyon hektara ulaştırdık. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
milli ağaçlandırma seferberliğini 

başlattık. Bugün, ülkemiz yüz 
ölçümünün yüzde 29,2’sini 
orman alanları oluşturuyor. 
Yaptığımız ağaçlandırma 
ve iyileştirme çalışmaları 
ile ülkemizi orman varlığı 
bakımından 26’ncı sıraya 
yükselttik. Son 18 yılda 5,5 
milyon hektara yakın alanda 
ağaçlandırma, erozyonla 
mücadele çalışması yaparak 
5,1 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk.

Ormanlık alanların 
geliştirilmesi ile kalmadık. Okul, 
hastane, sağlık ocağı, ibadethane 
bahçeleri, mezarlıklar, kara 
yolu ve köy yolu kenarlarını da 
ağaçlandırdık. Sadece bu alanlara 
32 milyondan fazla fidan diktik. 
Hedefimiz 2023 yılı sonuna 
kadar toplamda 7 milyar fidanın 
toprakla buluşmasını sağlamaktır. 
Erozyonla mücadelede yılda 
ortalama 8 bin 500 hektar alanda 
faaliyet yürütülürken biz bu 
alanı 8 kat artışla yılda 63 bin 220 
hektara çıkarttık. 1970’li yıllarda 
her yıl ortalama 500 milyon ton 
toprağımız erozyonla ne yazık 
ki taşınırken bu miktarı 3 kattan 
fazla azaltarak 154 milyon tona 
düşürdük. Yani her yıl Kıbrıs 
Adası büyüklüğünde bir toprağı 
artık kaybetmiyoruz.”
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, geçen yıl “Geleceğe 
Nefes” kampanyasında elde 
edilen başarı ve geri dönüşlerin 
ardından bu yıl da “Geleceğe 
Nefes, Dünyaya Nefes” diyerek, 
tüm dünyayı fidan dikme 
seferberliğine davet ettiklerini 

belirterek, “Sadece ülkemizde 
değil, 60’tan fazla ülkenin 
temsilcisiyle beraber, inşallah 
geleceğe can verecek, dünyaya 
nefes olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

Orman Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda 11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü’nde 
geçen yıl hayata geçirilen 
“Geleceğe Nefes” kampanyası, 
bu yıl da 81 il ve 922 ilçede aynı 
anda başladı.

Bakan Pakdemirli, 

Gündem

“Tüm Dünyayı Fidan Dikme 
Seferberliğimize Davet Ediyoruz”
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Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın katılımıyla Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Çubuk 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 
“Geleceğe Nefes, Dünyaya 
Nefes” programında yaptığı 
konuşmada, bugünün önemine 
dikkati çekti.

Bu yıl “Geleceğe Nefes, 
Dünyaya Nefes” sloganıyla 
gerçekleştirilen Milli 
Ağaçlandırma Günü’nü ilk defa 
hem milli hem de milletlerarası 
bir katılımla kutladıklarını ifade 
eden Pakdemirli, katılımları ve 
katkıları için 60’a yakın dost 
ve kardeş ülkeye gönül dolusu 
selamlarını ilettiğini söyledi.

Pakdemirli, 181 yıllık 
orman teşkilatıyla gece 
gündüz demeden, yazın köz, 
kışın buz üzerinde, ormanı 
korumanın vatan savunması 
olduğu bilinciyle çalıştıklarını 
vurgulayarak, “Bu uğurda canını 
feda eden 117 şehidimizi de bu 
vesileyle rahmetle ve minnetle 
yad ediyorum.” diye konuştu.

Son 18 yılda ormancılık 
faaliyetlerinde gurur veren 
çalışmalara imza attıklarına 
işaret eden Pakdemirli, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Son 18 yılda önceki 57 yılda 
yapılan ağaçlandırmanın 
bir buçuk katını yaparak, 
5,4 milyon hektar alanda 
5,1 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk. Diğer bir deyişle 
Bosna-Hersek kadar büyük 
bir alanı ağaçlandırmış olduk. 
Orman varlığımızı 20,8 milyon 
hektardan 22,7 milyon hektar 
alana ulaştırdık. Ülkemizi, 
dünyada orman varlığını artıran 
nadir ülkeler ligine çıkardık. 
Hayata geçirdiğimiz ‘5000 
Köye 5000 Gelir Getirici Orman 
Projemiz’ ile orman köylümüze 
yılda 8 milyar lira ilave gelir 
sağladık. Geçen yıl başlattığımız 
‘1000 Köyde 1000 Adet Tıbbi 
Aromatik Bitki Bahçesi Projesi’ 

ile 400 köyümüzde, orman 
köylümüze gelir getiren yeni 
alanlar açtık. Odun endüstrisi 
2018’e kadar ortalama yılda 2 
milyar dolar cari açık verirken, 
2019 yılında 265 milyon dolar 
cari fazla veren seviyeye 
çıkardık. 2020 hedefimiz ise 
1 milyar dolar ihracat fazlası 
vermektir.”

“2023 yılı sonuna kadar  
7 milyar fidan”

Pakdemirli, yanan 
ormanlardan 40 kat daha fazla 
alanı ağaçlandırdıkları bilgisini 
vererek, son 2 yıl içinde orman 
yangınlarına müdahale süresini 
15 dakikadan 12 dakikaya 
indirdiklerini bildirdi.

Bu yıl orman yangınlarında 
ilk kez insansız hava araçlarını 
(İHA) kullanmaya başladıklarını 
anımsatan Pakdemirli, “Fidan 
üretimimizi 18 yılda 5 kat 
artırarak, ortalama 350 milyon 
fidana çıkardık. Fidanlar 
Fidanlarla Büyüyor Projemiz 
ile ilk ve ortaokulda okuyan 
10 milyon öğrencimizin 
kendi adına bir fidan 
dikmesini sağladık. Bugün 
de bulunduğumuz bu alanda 
bitki figürleriyle muhteşem bir 
Türkiye haritası oluşturarak bir 
başka rekora daha imza attık. 21 
bin 826 metrekarelik alanda 452 
bin 23 fidanla oluşturduğumuz 
Türkiye haritası, kendi alanında 
dünyanın en büyük haritası 
olarak Guinness tarafından 
tescil edildi. Hedefimiz, yeni 
rekorlarla 2023 yılı sonuna 
kadar 7 milyar fidanı toprakla 
buluşturmak olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

“Fidanların yüzde 95’i 
toprağa tutundu”

Pakdemirli, geçen yıl 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
tensipleriyle 11 Kasım’ın 
Milli Ağaçlandırma Günü 

ilan edildiğini anımsatarak, 
“Yine sizin liderliğinizde ve 
halkımızın da teveccühleriyle 
geçen yıl bugün, ‘Geleceğe 
Nefes’ kampanyamızla 
tarihi bir fidan dikme 
seferberliği gerçekleştirdik. 
Hedefimizi 11 milyon fidan 
olarak belirlemiştik ancak 
aziz milletimizin topyekun 
sahiplenmesiyle büyük ve 
anlamlı bir seferberliğe imza 
attık ve 13 bin futbol sahası 
büyüklüğünde bir alanda, 1,2 
milyon vatandaşımızla, 13,8 
milyon fidanı vatan toprağıyla 
buluşturduk. Aynı gün 
Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte 
en fazla fidan dikme’ dünya 
rekorunu Çorum’da 1 saatte 303 
bin 150 fidan dikerek Türkiye 
adına tescil ettirdik ve Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girmiş olduk. 
Diğer bir ifadeyle ülkemizin 
10 bin 765 kilometrelik kara 
ve deniz sınırlarının tamamını 
birer metre arayla fidanlarla 
çevrelemiş olduk.” dedi.

Geçen yıl dikilen fidanların 
yüzde 95’inin vatan toprağına 
sımsıkı tutunduğunu belirten 
Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Yüzde 5’lik fidanın yerine 
de yeniden dikim yapıldı. İşte 
edindiğimiz bu büyük başarı ve 
aldığımız güzel geri dönüşlerle 
bu yıl ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya 
Nefes’ diyerek, tüm dünyayı 
fidan dikme seferberliğimize 
davet ediyoruz. Sadece 
ülkemizde değil, 60’tan fazla 
ülkenin temsilcisiyle beraber, 
inşallah geleceğe can verecek, 
dünyaya nefes olacağız. 
Ülkemizde pandemi tedbirlerine 
uyarak, bütün il ve ilçelerimizde 
1000’den fazla lokasyonda, 
fidanlarımızı hep birlikte 
toprakla buluşturacağız.”
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Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki 
Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Toplantısı’nın ardından millete 
seslenen Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
toplantının ilk ve en önemli 
konusunun yeni tip koronavirüs 
salgınındaki gelişmeler 
olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde daha 
önce görülmedik düzeyde 
tırmanışa geçen salgının 
Türkiye’de etkili olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, son Kabine 
Toplantısı’nda bu çerçevede 
yeni birtakım tedbirlerin hayata 
geçirileceğini kamuoyuyla 
paylaştıklarını anımsattı.

Vaka sayısının 30 bine 
dayanmış olmasının herkesin 
çok daha dikkatli ve sabırlı 
davranması gerektiğini 
gösterdiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları 
gayet iyi bildiklerini, bu 
sıkıntıları asgariye indirmek 
için her türlü gayreti 

gösterdiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, “Salgının 
olumsuz etkisini azaltmak için 
insan hareketliliğini en aza 
indirmeyi amaçlayan tedbirler 
dışında çare bulunmuyor” 
ifadesini kullandı.

“83 milyon hep birlikte 
seferberlik”

Vatandaşlardan, öncelikle 
“TAMAM” diye ifade ettikleri 
“temizlik, maske, mesafe” 
kuralına en sıkı şekilde 

“Türkiye Tarihi Bir Mücadele 
Yürütüyor”

Gündem
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riayet etmelerini rica eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı şekilde belirlediğimiz 
salgın tedbirlerine de harfiyen 
uyulmasını bekliyoruz. Daha 
önemlisi tüm vatandaşlarımızın, 
salgın tehdit olmaktan çıkana 
kadar mecbur kalmadıkça 
kalabalığa karışmamalarını, 
evlerinde dahi dikkatli hareket 
etmelerini istiyoruz. Henüz 
kesin tedavisi bulunamayan 
bu salgına karşı en etkili 
tedbir, kendimizi korumaktır. 
Kendimiz sağlıklı olsak bile 
sevdiklerimizin ve diğer 
insanların sağlığı için üzerimize 
düşen fedakarlıkları yapmak 
mecburiyetindeyiz. Mevsim 
itibarıyla soğuk algınlığı 
ve gribin de artması sağlık 
sistemimizin üzerindeki 
yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık 
çalışanlarımızın canla başla 
ortaya koydukları gayrete en 
büyük teşekkürümüz, onlara 
ilave bir yük getirmemek 
olacaktır. Hastanelerimizdeki 
doluluk oranlarını ne kadar 
aşağıda tutabilirsek, salgınla 
mücadelede kendimizi o derece 
güvende hissederiz. Bunun 
için salgın tehdidinin, en az 
fiziki güvenlik tehditleri kadar 
önem kazandığını özellikle 
söylüyorum. Unutmadan 83 
milyon hep birlikte seferberlik 
ruhu ile hareket etmemiz 
gerekiyor.”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “salgınla mücadele 
çalışmalarını ve sağlık 
çalışanlarının gayretlerini 
değersizleştirme niyetiyle 
yapılan spekülasyonlara karşı” 
da dikkatli olunması gerektiğini 
söyledi.

“Bizi kargaşa iklimine 
sürüklemek isteyenlerin 
oyunlarına gelmeyeceğiz”

“Bozgunculuğu meslek haline 

getirmiş bir kesimin gerçeklerle 
yalanları harmanlayarak 
kamuoyunu zehirleme 
çabalarını boşa çıkarmak 
hepimizin görevidir.” Diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları dile getirdi:

“Pek çok ülkenin sağlık 
sisteminin ve altyapısının 
yetersizliği sebebiyle 
maruz kaldığı toplumsal 
kargaşa iklimine bizi de 
sürüklemek isteyenlerin 
oyunlarına gelmeyeceğiz. Nice 
mücadelelerden alnının akıyla 
çıkan Türkiye, salgın karşısında 
verdiği mücadeleyi de Allah’ın 
izniyle mutlaka kazanacaktır. 
Bu dalganın üstesinden 
geldiğimizde, inşallah aşı 
sürecinin de başlamasıyla, 
kontrolü ve yönetilmesi daha 
kolay bir mücadele dönemine 
gireceğiz. Önümüzdeki 
bahar aylarından itibaren bu 
küresel sağlık krizini geride 
bırakmaya başlamış olmayı 
ümit ediyoruz. Aşı konusunda 
dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 
İnsanlar üzerinde kullanılma 
aşamasına gelen her aşı ile 
yakından ilgileniyor, gereken 

bağlantıları derhal kuruyoruz. 
İlk etapta 50 milyon dozluk bir 
anlaşma yapmış buluyoruz. 
En başından beri söylediğimiz 
gibi vatandaşlarımız herhangi 
bir ücret ödemeden aşıya 
erişebileceklerdir. İnşallah 
önümüzdeki aydan itibaren 
sağlık çalışanlarından 
başlayarak bu aşının uygulaması 
yapılacaktır.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, gönüllülerin 
kullanımı aşamasına gelen yerli 
aşıyla ilgili çalışmaları da gün 
gün izlediklerini, bu süreçte 
ihtiyaç olan vakti milletle 
tedbirlere sıkı sıkıya uyarak 
kazanmaları gerektiğini ifade 
etti.

Kovid-19 tedbirleri
Sağlık krizini topyekun bir 

ekonomik ve sosyal krize 
dönüştürmemek için adımları 
dikkatli attıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Hem halkımızın sağlığını 
en üst düzeyde korumayı 
hem de üretimi, ticareti, 
istihdamı, eğitimi, sosyal 
hayatı sürdürmeyi birlikte 
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sağlayacak yöntemler bulmaya 
çalışıyoruz. Bu anlayışla 
toplantımızda ilave tedbirleri 
istişare ettik. Yaptığımız 
kapsamlı değerlendirmeler 
sonunda hafta içi her gün saat 
21.00 ile sabah 05.00 arasında 
genel sokağa çıkma sınırlaması 
uygulanacaktır. Bu kısıtlama 
hafta sonları cuma akşamı 
21.00’den pazartesi sabah saat 
05.00’e kadar kesintisiz devam 
edecektir. Yani cumartesi 
pazar artık evlerimizdeyiz. 
Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, 
tarım, orman gibi genelgede 
yer alacak sektörler bu 
kapsamın dışındadır. Market, 
bakkal, kasap, manav gibi 
işletmeler ile eve paket hizmeti 
veren yerler, belirlenecek 
saatler çerçevesinde 
hafta sonu kısıtlamasının 
dışındadır. Restoranlar paket 
servis haricinde hizmet 
veremeyecektir. Daha önceki 
genelgelerde belirtilen 
istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 
yaş altı toplu taşıma araçlarını 
kullanamayacak. Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki 
toplu taşıma hizmetlerinde 
salgının yayılmasına yol 
açan aksaklıkların tespiti ve 
giderilmesi amacıyla gereken 
tedbirleri alacaktır.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
salgın kapsamındaki alınacak 
diğer tedbirleri de şöyle 
sıraladı:

“Anasınıfı ve benzeri eğitim 
kurumlarının faaliyetlerine 
ara verilecektir. Milletimizden 
salgının evlerde bulaşma 
oranının arttığını göz önünde 
bulundurarak, tehdit geçene 
kadar misafir kabulüne ara 
vermelerini özellikle rica 
ediyorum. Evlerde gün, mevlit, 
taziye, yılbaşı kutlaması gibi 
insanların bir araya geleceği 
etkinlikler yapılamayacaktır. 
Cenaze namazları yakınları 

dahil en fazla 30 kişi ile 
kılınacak, nikahlar da yine bu 
sayıyı geçemeyecektir. Hamam, 
sauna, masaj salonu, yüzme 
havuzu, lunapark gibi yerler 
faaliyetlerine ara verecektir. 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 
her alışveriş merkezi ve semt 
pazarı için aynı anda kabul 
edebilecekleri müşteri sayısını 
tek tek belirleyecektir. Ayrıca 
alışveriş merkezlerine girişte 
HES Kodu uygulamasına 
geçilecektir. 

Kalabalık caddelere, 
meydanlara girebilecek 
kişi sayısı yine Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 
sınırlanabilecektir. Umumi 
Hıfzıssıhha Kurullarının 
belirleyeceği zorunlu 
hizmetler dışındaki kamu 
kuruluşlarının mesai saatleri 
10.00 ile 16.00 arası olarak 
uygulanabilecektir. 50 kişiden 
fazla çalışanı olan iş yerlerinde 
iş yeri hekiminin gözetiminde 
mevcut iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı veya belirlenen bir 
personel tarafından salgın 
tedbirlerinin uygulaması sıkı 
bir şekilde denetlenecektir. Bu 
hususlarla ilgili detaylar İçişleri 
Bakanlığının yayınlayacağı 
genelgede yer alacak ve 
salı akşamından itibaren 
uygulanmaya başlanacak.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
tedbirlerin salgının artışını 
önlediğine yönelik bilimsel 
tespitle alındığını belirterek, 
kararların hayırlara vesile 
olmasını diledi. 

“Türkiye tarihi bir mücadele 
yürütüyor”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hükümetin, bir yandan salgının 
önünü kesmeye çalışırken bir 
yandan da ülkenin içinde ve 
dışında tarihi bir mücadele 
yürüttüğünü belirtti.

Bu ülkenin 

Cumhurbaşkanımız olarak, 
milletten bir şey daha istediğini 
ifade eden Erdoğan, “Lütfen 
kapalı mekan, evleriniz, neresi 
olursa olsun, sigara içmeyi 
bu dönem içinde kesinlikle 
bırakın, nargile içmeyi 
kesinlikle bu süre içerisinde 
bırakın. Benim sigarayla da 
nargileyle de işim yok, ben 
bunları sadece milletimin 
sağlığı için istiyorum, milletime 
olan sevgim için istiyorum. 
Çünkü hepsi de bunların 
akciğerlerimizi tehdit eden en 
önemli, zararlı ürünler.” diye 
konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin, 
merkezinde yer aldığı geniş 
bir coğrafyada, insani, siyasi, 
diplomatik, ekonomik ve 
askeri olarak tarihi bir duruş 
sergilediğini, hem kendi 
sınırlarının güvenliğini 
sağlamak hem dost ve kardeş 
halklara destek olmak hem de 
tüm mazlumlara ve mağdurlara 
el uzatmak için imkanları 
seferber ettiklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri bağımsız, 
onurlu ve vicdanlı politikalar 
sebebiyle içeride ve dışarıda 
uğradıkları saldırıları, Allah’ın 
yardımı ve milletin desteğiyle 
birer birer boşa çıkarttıklarını 
dile getiren Erdoğan, dışarıda 
Türkiye’ye karşı açılan 
cephelerin, kurulan tuzakların, 
sergilenen vicdan ve ahlak dışı 
tutumların sebeplerini gayet iyi 
bildiklerini kaydetti.

“Bunların derdi, Türk 
ordusunun özellikle son 5 
yıldır ne yaptığıdır”

Milletin gönlüne girerek 
iktidara ulaşmak yerine, 
dışarıdan dolanarak gelmenin 
peşinde olanlara hak ettikleri 
cevabı yine milletin vereceğini 
kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şu açıklamalarda 
bulundu:
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“Gerçi, millet her seçimde 
kendilerine sandıkta hak 
ettikleri cevabı vermiştir ama 
onların gündemi ve derdi 
hep başkadır. Siyaset, toplum 
ve sandık mühendisliği 
hesaplarına öyle dalmış 
durumdalar ki milleti görecek 
halleri bile yok. Üstelik 
bunlar milleti hiçe saymakla 
kalmayıp, ülkenin temel 
değerlerine ve kurumlarına 
saldırmayı da adet edindiler. 
CHP’lilerin sık sık yaptığı, 
son olarak bir milletvekilinin 
pervasızca tekrarladığı Türk 
Silahlı Kuvvetlerini hedef 
alan bühtan, bu zihniyetin 
başlı başına bir milli güvenlik 
meselesi haline dönüşmekte 
olduğunun işaretidir. Tek parti 
diktasının ardından, sırtını 

ancak vesayete ve darbecilere 
dayayarak iktidara gelebilen 
bir partinin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri düşmanlığını 
gayet iyi anlıyoruz. Onların 
derdi, ordumuzun, artık 
darbeyle CHP’ye iktidar yolunu 
açmak yerine, Türkiye’nin 
sınırlarını koruma ve sınır 
ötesi harekatlarını yaparak 
asli görevini yerine getiriyor 
olmasıdır. Yüreklerinde Türkiye 
yerine başka mahfillerin 
sevgisini taşıyanların, sıfatları 
milletvekili bile olsa, laf 
cambazlığıyla bu ülkenin 
ordusuna bühtan etmesine izin 
veremeyiz. Bunların sancısı, 
ülkemize yapılan yatırımın 
nereden geldiği değil, Türk 
ordusunun özellikle son 5 yıldır 
ne yaptığıdır.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
FETÖ’den PKK-YPG’ye kadar, 
birliğe ve beraberliğe saldıran 
terör örgütlerinin borazanlığını 
yapanların, Türkiye’nin siyasi 
ve ekonomik güvenliğinin 
sınırlarını genişletme 
gayretlerini engellemeye 
çalıştığını vurguladı.

Türkiye’ye karşı açık 
düşmanlık besleyenlerle 
hiçbir sorunu olmayanların, 
Azerbaycan ve Katar gibi 
Türkiye’ye dostluklarını kayıtsız 
şartsız gösterenlere, saldırdıkça 
saldırdığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Her fırsatta ülkemize 
husumetlerini gösterenlere 
karşı tavır almak bir yana, 
onların safına geçip, onların 
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argümanlarıyla bizi hedef 
alıyorlar. Yine buldukları 
her fırsatta Türkiye’yi 
yabancılara şikayet ediyor, 
yatırımcılara ülkeye 
gelmeyin mesajı veriyorlar. 
Bunların içlerindeki kinin 
ve nefretin sebebi, ne Borsa 
İstanbul’dur ne Sakarya’daki 
fabrikadır. Bunların derdi, 
gerisindeki kadim medeniyet 
ve tarih müktesebatıyla 
bizatihi Türkiye’yledir, 
Türk milletiyledir, ülkenin 
hedefleriyledir. Bu kirli 
zihniyetin sadece istismarını 
yaptığı demokrasinin, 
özgürlüğün, çoğulculuğun 
en samimi savunucusu ve 
uygulayıcısı biz olduk. Şimdi 
buradan sesleniyorum: 
Ey CHP’nin başındaki zat, 
senin milletvekilin kalkacak, 
benim Silahlı Kuvvetlerime 
bu denli hakaret edecek, 
bu denli edepsizce, alçakça 
hakaret edecek ve sen bunu 
kapıya koyamayacaksın. Bak 
söylüyorum, Mehmetçiğine, 
askerine bu denli sahip 
çıkan bu millet, seni asla 
affetmeyecektir. Bunu bir 
defa bilesin. Sandıklar da seni 
affetmeyecektir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’nin demokrasi ve 
özgürlük sınırlarının, “güya 
bu kavramların kaynağı olan 
Batı’nın” kendisinin bile 
uymadığı ve uygulamadığı 
kadar ileri seviyede olduğunu 
söyledi. 

“Milli iradenin üstünde irade 
tanımadan yolumuza devam 
edeceğiz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Özellikle son 7 yıldır var 
güçleriyle saldırdıkları 
halde Türkiye’ye diz 
çöktürtemeyenlerin siyasi ve 
ekonomik tetikçiliğini yapanlar 
artık bu çizgiyi de geçerek 
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doğrudan temel değerlerimizi 
hedef alıyorlar.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, tüm bakanlıkları 
ve kurumlarıyla hükümete, 
orduya, istihbarata, Diyanete, 
savunma sanayine, yatırımlara, 
hatta Akdeniz ve Karadeniz’deki 
hidrokarbon arama 
faaliyetlerine saldırıldığını, 
yurt dışında birilerinin 
kendilerine biçtiği role karşı 
seslerini çıkarmayanların 
kendi hükümetlerine en galiz 
ifadelerle saldırmaktan geri 
durmadığını belirtti.

Bunların Türkiye’yi 
hedeflerine ulaşmaktan 
alıkoymak için ellerinden 
geleni yaptıklarını ama 
başaramayacaklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Ne yaparlarsa yapsınlar, 
hangi yollara başvururlarsa 
vursunlar, hangi alçaklığa 
tevessül ederlerse etsinler 
başaramayacaklar. Çünkü 
bu millet Çanakkale’den 15 
Temmuz’a kadar her dönemde 
1000 yıllık vatanından asla 
vazgeçmeyeceğini, bayrağını 
indirtmeyeceğini, ezanını 
susturtmayacağını, istiklalinden 
vazgeçmeyeceğini göstermiştir. 
Ziya Paşa’nın dediği gibi 
‘Zalimlere er geç dedirtir 
Kudret-i Mevla, Tallahi lekad 
aserekellahü aleyna.’ Milletçe 
Rabbimize olan sarsılmaz 
imanımız en büyük güç 
kaynağımızdır. Biz de yardımı 
sadece Allah’tan, desteği sadece 
milletimizden bekleyerek, 
milli iradenin üstünde irade 
tanımadan yolumuza devam 
edeceğiz.”

“Hiçbir zaman yatırımcının 
kimliğini sorgulamadık”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hükümetleri döneminde 

uluslararası yatırımcıları 
Türkiye’ye getirmek için çok 
gayret sarf ettiklerini, aynı 
şekilde Türk yatırımcıların da 
yurt dışında yatırım yapmalarını 
teşvik ettiklerini anlattı. 

Uluslararası sermaye 
yatırımlarının hem yatırım 
yapan hem de yatırım 
yapılan ülkeye ekonomik 
fayda sağladığına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Ama şimdi CHP ve bir kısım 
medya çıkmış Katar Yatırım 
Otoritesi Borsa İstanbul’a ortak 
oldu diye ortalığı birbirine 
katıyor. Halbuki 2015 yılından 
2019 yılına kadar Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası Borsa 
İstanbul’un yüzde 10 ortağıydı. 
Aynı şekilde 2018 yılına kadar 
da Amerikalı Nasdaq, Borsa 
İstanbul’un yüzde 7 ortağıydı. 
Peki o zaman niye ‘Avrupa 
Türkiye’yi ele geçiriyor, Amerika 
Türkiye’yi ele geçiriyor.’ diye 
yaygara koparmadınız. Hiçbir 
zaman yatırımcının kimliğini 
sorgulamadık. Bunun rengi 
nedir, dini nedir, sormadım. 
Çünkü paranın rengi, dini 
yoktur, para paradır. 28 Şubat’ta 
olduğu gibi sermayeyi renklere 
bölenlerden de olmadık. Borsa 
İstanbul’a değer katan Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası 
da olsa Nasdaq da olsa Katar 
Yatırım Otoritesi de olsa bizim 
için makbuldür ve teşekküre 
layıktır ama bu faşist kafa, 
ülkenin ve milletin hayrına olan 
böyle bir işte kimliğine bakarak 
yatırımcı ayrımcılığına gidiyor.” 

“Ülkesinin felaketinden 
kendine iktidar çıkarmaya 
çalışanları millet 
affetmeyecektir”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sadece 
bu örneğin dahi milletin 
CHP ve onun kuyruğuna 

takılanlara ülkeyi niçin emanet 
etmediğinin ve etmeyeceğinin 
en açık göstergesi olduğunu 
vurgulayarak, “Tabii bunların 
niyeti hiçbir zaman Türkiye’nin 
çıkarlarını savunmak olmadı. 
Salgını istismar ederken de 
yatırımlara karşı çıkarken de 
bunlar milleti düşünmediler. 
Tek gayeleri ülkeye yatırım 
gelmesini engelleyerek, milletin 
sıkıntıya düşmesini sağlamaktır. 
Ülkesinin felaketinden kendine 
iktidar çıkarmaya çalışanları 
bu millet affetmeyecektir.” 
ifadelerini kullandı.

Darbecilerden arınıp vatan 
savunmasına sıkı sıkıya 
sarıldığı için ordusuna hakaret 
edenlerin de millet tarafından 
affedilmeyeceğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Sırf kendisi gibi düşünmüyor, 
kendisini desteklemiyor diye 
öğretmeninden işçisine, 
hakiminden polisine, 
esnafından iş adamına kadar 
herkese hakaret etmeyi siyaset 
sananı bu millet affetmez. Bize 
ilim öğreten öğretmenlerimize 
hakaret edeni bu millet 
affetmez. Türkiye bunlara 
rağmen son 18 yılda Cumhuriyet 
tarihinin tamamında 
yapılanların 5 kat, 10 kat 
fazlası hizmete hamdolsun 
kavuşmuştur. İnşallah bunlara 
rağmen de 2023 hedeflerine 
ulaşacak, 2053 vizyonunu 
hayata geçirecektir.” 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan  
Kovid-19’la Mücadelede Yeni 
Tedbirleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine 
toplantısının ardından yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirleri 
açıkladı

62 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Aralık ___ Türkiye Bülteni ___ 63



“Doğu Akdeniz’de Adil Olmayan 
Bir Denklem Barış ve İstikrar 
Üretemez”

Gündem

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, 37. kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla geldiği 
KKTC’de, Dr. Fazıl Küçük 
Bulvarı’ndaki Resmi Geçit 
Töreni’nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmaya 
vatandaşları selamlayarak 

başlayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Kıbrıs’ın şehit şairi 
Süleyman Uluçamgil’in, 
“Sevdiğim bir mektup yollar, 
belki Ankara’dan, belki 
Bursa, belki İzmir’den, Ağrı-
Meriç arası buğu buğu, gönül 
memleketinden” dizelerini 

aktararak, “Biz de bugün 
sizlere gönül memleketiniz 
Türkiye’den selam getirdik. 
Sizlerin bu gurur gününde 
Anavatan’daki 83 milyon 
kardeşinizin sevgisini, 
coşkusunu buraya taşıdık.” diye 
konuştu. 
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“KKTC hepimiz için iftihar 
kaynağıdır”

Kıbrıs Adası’nın eşit sahibi 
Kıbrıs Türklerinin sevinç 
ve heyecanını yürekten 
paylaştıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türk milletinin Türkiye 
Cumhuriyeti’nden sonraki ikinci 
bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti hepimiz için 
iftihar kaynağıdır. Anadolu’dan 
Akdeniz’deki ufka, buradan 
Anadolu’ya bakarak nazlı 
nazlı dalgalanan ay yıldızlı 
bayraklarımız milli davamızın 
ulaştığı noktayı gösteriyor.” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Varlıklarına 
yönelik sayısız saldırıya rağmen 
Kıbrıs Türkleri hamdolsun kendi 
topraklarında başı dik, onurlu 
ve özgür bir şekilde yaşıyor. 
Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz 
geleceklerine daha büyük bir 
umutla, güvenle bakıyor. Elbette 
bugünlere kolay gelmedik, bu 
topraklardaki her bir başarımızı 
çetin mücadeleler sonucunda 
ağır bedeller ödeyerek elde 
ettik. Şair Süleyman Uluçamgil 
gibi nice gencecik evlatlarımızı, 
Yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice 
kahramanlarımızı şehit vererek 
istiklalimizi kazandık. Onca 
zulme, işkenceye, ihanete 
rağmen mücadele sancağımızı 
asla yere düşürmedik. 
Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin 
destansı mücadeleleri sayesinde 
hamdolsun zafere ulaştık.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Bugün de yalan söylüyorlar”
Referandumda KKTC’nin 

“evet”, Güney’in ise 
“hayır” dediğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bütün bunlar yaşanan gerçekler 
fakat Avrupa Birliği atılan bu 
adımlara rağmen verilen sözleri 
yerine getirdi mi? Hayır. Onlar da 

verilen sözleri yerine getirmedi. 
İdari ve mali noktada vermeleri 
gereken destekleri Kuzey Kıbrıs’a 
vermediler. O gün nasıl yalan 
söylediyseler maalesef bugün 
de yalan söylüyorlar. Özellikle 
son 50 yıldır süren görüşmelerin 
neticesinde şu gerçeği artık çok 
iyi biliyoruz; Kıbrıs’ta 1963’te 
silah zoruyla bozulan, 1974’te ise 
Yunan cuntasının düzenlediği 
darbeyle tamamen ortadan 
kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte 
yeniden tesis etmek mümkün 
değildir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Dünün güneşiyle bugünün 
çamaşırı kurutulmaz” sözünü 
anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı 
halk, iki ayrı demokratik 
düzen ve iki ayrı devlet vardır. 
Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın 
da belirttiği üzere egemen 
eşitlik temelinde iki devletli 
bir çözümün konuşulması ve 
müzakere edilmesi gerekiyor. 
Esasen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti halkının iradesi de 
son seçimlerde bu yönde tecelli 
etmiştir. Rumlar iktidarı ve 
refahı adanın ortak sahibi Kıbrıs 
Türkleri ile eşit olarak paylaşmak 
istemiyor, bunu da açıkça 

söylüyor. Hidrokarbon kaynakları 
konusunda Kıbrıs Türkleri ile 
masaya oturmaktan sürekli 
kaçmalarının sebebi de budur.

Garantör ülke olarak 
bizim de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin de bu diploması 
oyunlarına artık tahammülümüz 
kalmamıştır. Şunu da çok 
açık, net söylemem gerekiyor; 
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da 
kendi Cumhurbaşkanını Güney 
Kıbrıs’ın başındaki sözde 
yöneticilere şikayet edenlerle 
Güney Kıbrıs güç devşireceğini 
zannediyorsa aldandığını ve 
aldanacağını bilmelidir. Evet, 
bu sözde paçavralar maalesef 
kendi Cumhurbaşkanını kalkıp 
da Güney Kıbrıs’ın sözde 
cumhurbaşkanına şikayet ederse 
bunun akıbeti nereye varır benim 
sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi 
biliyorlar.”

“Maraş’ta herkesin yararına 
olacak yeni bir dönem 
başlayacaktır”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’ı ve KKTC hükümetini 
46 yıldır kapalı olan Maraş’ın 
kullanıma açılması yönünde 
aldıkları cesur karardan dolayı 
şahsı ve milletin adına tebrik etti.
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Maraş’ın kısa sürede 
yeniden hayat bulacağını, 
çözümsüzlüğün sembolü 
olmaktan kurtulacağını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu adımdan rahatsız 
olanların, mağduriyet edebiyatı 
yaptığını söyledi.

Kıbrıs melesinde tek 
mağdurun, yıllardır yok sayılan, 
hakları sürekli gasbedilen Kıbrıs 
Türkleri olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Maraş’ta atılan adımın 
amacı, yeni mağduriyetler 
oluşturmak değil, bilakis mevcut 
mağduriyetlerin giderilmesini 
sağlamaktır. Mülkiyet haklarına 
riayet edilerek yürütülecek 
çalışmalar sonucunda Maraş’ta 
herkesin yararına olacak yeni bir 
dönem başlayacaktır. İnşallah bu 
hedefe hep birlikte ulaşacağız.” 
diye konuştu.

“İyi niyetli bu çabalarımızın 
karşılığını bir türlü  
alamadık”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yıllardır Doğu Akdeniz’deki 
enerji kaynaklarının iş birliği 
için fırsat olması gerektiğini 
vurguladıklarını belirtti.

Akdeniz’in, ecdadın 
döneminde olduğu gibi 
yeniden bir huzur, barış ve iş 
birliği havzası haline gelmesi 
gerektiğini savunduklarını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ancak iyi niyetli bu 
çabalarımızın karşılığını bir 
türlü alamadık. Özellikle 
Avrupa ülkeleri diplomasi 
fırsatlarını değerlendirmediği 
gibi Yunanistan’ın ve Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin şımarıklıklarına 
boyun eğdi. Verilen sözlerin 

hilafına, Kıbrıs meselesi 
çözülmeden Avrupa Birliği’ne 
üye yapılan Rum tarafı, Kıbrıs 
Türklerini yok sayarak 2003’te 
Mısır ile 2007’de Lübnan ile ve 
2010’da İsrail ile deniz yetki 
alanlarının belirlenmesi için 
anlaşmalar imzaladı. Bununla 
da yetinmeyip 2007 yılında 
sözde ruhsat sahaları belirleyip 
uluslararası ihaleler açtılar. 
2011 yılında ilk sondajı onlar 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
ve Kıbrıs Türklerinin tüm 
bu süreçte yaptığı uyarılar 
maalesef uluslararası toplum 
tarafından görmezden gelindi. 
Biz o gün ne söylemişsek şimdi 
de aynısını söylüyoruz. Doğu 
Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
adil bir şekilde yer almadığı 
hiçbir denklem barış ve istikrar 
üretemez.”
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“Kimsenin hakkına, hukukuna 
el atmıyoruz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Doğu Akdeniz’deki hakları 
korumakta kararlı olduklarını, 
geride bıraktıkları dönemde 
yaşananların bu konudaki güçlü 
iradelerinin nişanesi olduğunu 
bildirdi.

Anlaşmazlıkların diyalogla, 
uluslararası hukuk temelinde 
ve hakkaniyete uygun biçimde 
çözümünün öncelikli tercihleri 
arasında olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Biz kimsenin hakkına, 
hukukuna el atmıyoruz. Sadece 
Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı 
gasbetmesine engel olmaya 
çalışıyoruz. Sorunun çözümünün 
gerilimi daha da tırmandırmaktan 
değil müzakere masasından 
geçtiğine inanıyoruz. Diplomasi ve 
müzakere, bizleri ortak paydaya 
ulaştıracak en kısa yoldur. Kıbrıs 
Türklerinin de yer alacağı Doğu 
Akdeniz Konferansı önerimiz, bu 
irademizin samimi bir ifadesidir. 
Arzumuz, AB’nin uzattığımız eli 
havada bırakmaması, Avrupa 
dayanışması adına çözümü 
zorlaştıracak adımlardan imtina 
etmesidir.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 
keşfedilen 405 milyar 
metreküplük doğalgaz rezervinin, 
enerjiyi iş birliği vesilesine 
dönüştürme iradelerini daha da 
kuvvetlendirdiğini dile getirdi. 

Karadeniz’de olduğu 
gibi Doğu Akdeniz’deki 
araştırma faaliyetlerinden 
de müjdeli haberler 
alacaklarına inandıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki 
sismik araştırma ve sondaj 
faaliyetlerimize adil bir anlaşma 
sağlanana kadar kararlılıkla 
devam edeceğiz.” ifadesini 
kullandı.

KKTC’yi daha da güçlendirecek 
çalışmaları, büyük çaplı 
projeleri hayata geçirmeye 
devam edeceklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“KKTC Su Temin Projesini, 
2015’te hizmete açmak suretiyle 
adanın içme, kullanma ve sulama 
suyu sorununu çözdük. Boru 
hattında meydana gelen arızayı 
hava şartlarının elverdiği ölçüde 
yerli imkanlarla tamamladık. 
Tarımsal sulama hatlarının 
açılmasıyla toplamda 71 bin 540 
dekar alan sulanabilecek, böylece 
Kuzey Kıbrıs ekonomisinde 
yaklaşık 127 milyon lira gelir 
artışı sağlanmış olacak. Su temini 
projesinin tarımsal sulama 
kısmında devam eden çalışmaları 
da yakından takip ediyoruz. Şimdi 
ise bir, yine denizin altından 
doğal gaz çalışması, iki yine 
denizin altından kablo ile elektrik 
enerjisi getirme çalışmalarımızı 
da ayrıca sürdürüyoruz. Hiçbir 
zaman Kuzey Kıbrıs’ımızı yalnız 
bırakmayacağız, desteksiz 
bırakmayacağız.”

Cumhurbaşkanlığı makamının 
inşası için Tatar’la da görüştüğünü 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sayın Tatar’a da söyledim. 
Uygun bir yerde, 5 dönüm bir 
arazi temin etmek suretiyle 
Cumhurbaşkanlığı makamını 
da orada süratle inşa edelim 
ve böylece Cumhurbaşkanlığı 
makamını da oraya taşıyalım. 

Zira bu tür makamlar bildiğiniz 
gibi farklı ülkelerin bakışını da 
değiştirir. Anavatan ve garantör 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk 
halkının yanında olacaktır. 
Kendi canımızdan bir parça 
olarak gördüğümüz Kıbrıs 
Türkleri ile güçlü ve müreffeh bir 
ortak gelecek kurmak için çok 
çalışacağız. İşte Azerbaycan’daki 
gelişmeleri gördünüz, takip 
ettiniz ve sonunda Azerbaycan 
hamdolsun, can Azerbaycan, 
Ermenistan’ın işgalinde 28 yıldır 
olan topraklarını 44 günde 
onların işgalinden kurtardı ve 
şimdi de topraklarına yavaş yavaş 
dönmeye başlıyorlar.

Buradan Azerbaycanlı 
kardeşlerime, kardeş Kuzey 
Kıbrıs’tan selam gönderiyoruz. 
İnşallah en yakın zamanda Sayın 
Cumhurbaşkanımız buradan 
Azerbaycan’a bir ziyaret yapmak 
suretiyle inşallah bu adımı 
çok daha farklı bir duruma 
getirecektir. Bizler, tek yürek, 
tek bilek olduğumuz müddetçe 
Allah’ın izni ile üstesinden 
gelemeyeceğimiz zorluk, 
aşamayacağımız engel yoktur. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
bu günlere ulaştıran aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyor, kahraman mücahit ve 
gazilerimizi şükranla anıyorum. 
Daha nice yıl dönümlerini 
birlikte kutlamayı Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Cumhuriyet 
Bayramınız kutlu olsun.”
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“Türkiye Tüm Zorlukları ve 
Ambargoları Kendi Gücüyle 
Aşabilen Bir Ülke Haline Geldi”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye, 
küresel tedarikçilerin çıkardığı 
tüm zorlukları, uyguladığı gizli 
açık ambargoları kendi gücüyle 
aşabilen bir ülke haline geldi.” 
dedi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı 
Yerleşkesi’nde düzenlenen Yeni 
Sistem Tanıtımları ve Tesis 
Açılışları Töreni’nde konuştu.

Sözlerine 14 Kasım 1975’te 
faaliyete geçen ASELSAN’ın 
45’inci kuruluş yıl dönümünü 

kutlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kuruluşundan bugüne 
ASELSAN’da görev yapan, 
projelerde yer alan, birikimi 
ve emeğiyle ülkenin savunma 
sanayine katkıda bulunan 
herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
1975’in Kıbrıs çıkarmasının 
hemen ertesi yılı olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin, 
Cumhuriyet tarihindeki bu 
ilk sınır ötesi harekatının 
ardından çok katı ve haksız bir 

ambargoya maruz kaldığını dile 
getirdi.

Bu durumun savunma 
sanayisindeki eksiklerin ve 
ihmallerin tüm çıplaklığıyla 
ortaya çıkmasına vesile 
olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
harekatın ardından ASELSAN’ın 
ve daha sonra diğer savunma 
sanayii kuruluşlarının faaliyete 
geçirilmesiyle, ülkenin yeni bir 
döneme adım attığını ifade etti.

Buna karşın, aradan 
geçen uzun yıllar boyunca, 
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savunma sanayiinde ihtiyacı 
karşılayacak şekilde, arzu 
edilen hızda ve seviyede 
gelişme sağlanamadığına vurgu 
yapan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu nedenle hükümete 
geldiklerinde öncelik verdikleri 
alanlardan birini de savunma 
sanayinin güçlendirilmesi olarak 
belirlediklerini kaydetti.

Geride kalan 18 yıl boyunca, 
savunma sanayiinde tam 
bağımsız Türkiye hedefi 
yolunda çalışmalarını 
durmaksızın sürdürdüklerini 
bildiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Rahmetli Özal tarafından 
kurulan Savunma Sanayi 
Başkanlığımızı, bu sürecin 
koordinasyonunu etkin 
şekilde yürütebilecek bir 
yapıya kavuşturduk. Bugün 
Türk savunma sanayii, vakıf 
şirketlerinden özel sektöre, alt 
yüklenicilerinden KOBİ’lere, 
üniversitelerden araştırma 
merkezlerine, teknoparklardan 
kümelenmelere kadar geniş bir 
ekosisteme sahiptir. Böylece, 
2002 yılında 62 savunma 
projesi yürütülürken, bugün 

700’e yakın projenin hayata 
geçirildiği bir savunma sanayine 
kavuştuk. Ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu saldırılara 
karşı daha etkin mücadele 
için sadece son 5 yılda 350 
civarında yeni proje başlattık. 
Savunma sanayii projelerimizin 
bütçesini 5,5 milyar dolardan 
60 milyar dolara yükselttik. 
Yine bu dönemde sektörde 
faaliyet gösteren firma sayımız 
56’dan 1500’e ulaştı. Sektörün 
1 milyar dolar olan cirosu 
da 11 milyar dolar rakamını 
yakaladı. Savunma ve havacılık 
ihracatımız 248 milyon dolardan 
3 milyar dolar seviyelerine 
çıktı.”

“Dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
içindeyiz”

Dünyanın ilk 100 savunma 
şirketi listesinde Türkiye’nin 
7 firmayla temsil edildiğine 
değinen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sadece son 5 yılda 
5 firmanın daha bu listeye 
girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Kara ve deniz araçlarında 
kendimizle beraber, dost ve 

müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını 
da karşılayan bir ülke haline 
geldik. Kendi savaş gemisini 
tasarlayan, inşa eden ve 
idamesini gerçekleştirebilen 
10 ülke arasında yer alıyoruz. 
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde 
ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
içindeyiz. Bugün Türkiye, 
küresel tedarikçilerin çıkardığı 
tüm zorlukları ve uyguladığı 
gizli açık ambargoları kendi 
gücüyle aşabilen bir ülke 
haline gelmiştir. Sınırlarımız 
içinde terörle mücadele 
operasyonlarını rahatça 
yapabiliyoruz. Sınırlarımız 
dışında barış harekatlarını 
istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. 
Tüm bunları, savunma 
sanayiinde elde ettiğimiz 
ilerlemeye borçluyuz. Geçmişin 
eksiklerini gidermekle ve 
bugünün hazırlıklarını 
yapmakla kalmıyor, geleceği 
de kucaklıyoruz. Araştırma 
geliştirme yatırımlarımızı 
artırarak yüksek teknoloji 
gerektiren sistemleri hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. 
Sürü İHA mı? Yapıyoruz. 
Gemilerimizin savaş yönetim 
sistemi mi? Geliştiriyoruz. 
İnsansız kara aracı mı? 
Üretiyoruz. Yapay zeka 
sistemleri mi? Çalışıyoruz. 
Elektromanyetik ve lazer 
silahları mı? Tasarlıyoruz.”

Türkiye’nin Azerbaycan’a 
verdiği destek nedeniyle 
İHA’ların bazılarında kullanılan 
kameraya Kanada tarafından 
ambargo uygulandığına işaret 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Biz ne yaptık? 
ASELSAN’da yerlisini ürettik. 
İHA’larımıza taktık, yolumuza 
devam ettik. Bununla kalmadık, 
aynı kameraların daha da iyisini 
yapmak için şu anda projemizi 
başlattık. İnşallah her alanda bu 
anlayışla hareket ederek, yerli 
ve milli savunma sanayimizi 
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en üst seviyelere çıkartacağız.” 
diye konuştu.

“Karakulak Yüksek Frekans 
Kestirme ve Dinleme Sistemi 
kullanıma hazır”

Kıbrıs Barış Harekatının 
ardından kurulan ASELSAN’ın, 
bugün gelinen noktada bir 
dünya şirketi olarak, çok 
geniş bir alanda faaliyetlerini 
sürdürdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bunlar arasında, haberleşme, 
radar, elektronik harp, 
elektro-optik, güvenlik, silah 
ve füze savunma sistemleri, 
insansız otonom araçlar, 
platformlar, mühimmatlar, yeni 
nesil yapay zeka sistemleri, 
enerji, ulaştırma ve sağlık 
teknolojilerine kadar birçok 
başlık bulunduğunu söyledi.

“Küresel ölçekte birçok ilki 
başarmış patentli ürünler 
çıkararak ülkemizin ve 
mühendislerimizin gücünü 
ispatlayan ASELSAN, yeni 
başarılarıyla göğsümüzü 
kabartıyor.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ASELSAN’da sorumluluk alarak, 
verdiği sözleri yerine getirdiği 
için Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Haluk Görgün’e 
teşekkür etti.

Gelinen noktada 
ASELSAN’ın, alt yüklenicileri 
ve paydaşlarıyla beraber 
envanterdeki ürünlerin 
seri üretimlerine devam 
ederken, güvenlik güçlerine 
yeni sistemler kazandırmayı 
da sürdürdüğüne değinen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ayrıca elindeki teknolojileri 
çoklu kullanıma açarak enerji, 
sağlık, ulaştırma gibi alanlarda 
da çözümler ürettiğini ifade 
etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bugün, bu yeni sistemlerden 
birisinin teslimini de 

gerçekleştiriyoruz. Elektronik 
harpte bize çok büyük güç 
katacak Karakulak Yüksek 
Frekans Kestirme ve Dinleme 
Sistemi artık kullanıma 
hazırdır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan daha 
sonra “ASELSAN tarafından 
geliştirilen ve bugün itibarıyla 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hizmetine giren bu sistemi 
hep birlikte tanıyalım” dedi ve 
sisteme ilişkin video gösterildi.

Halen Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin envanterinde 
bulunan KORKUT Alçak 
İrtifa Hava Savunma Silah 
Sisteminin yenilerini de bugün 

TSK’ye teslim edeceklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “KORKUT, alçak 
irtifa hava savunmasını, 
uçak ve helikopterlerin yanı 
sıra, havadan karaya füzeler, 
seyir füzeleri ve insansız 
hava araçları gibi hedeflere 
karşı da en etkili şekilde 
gerçekleştiriyor. Bu sistemde 
kullandığımız Atom ismi 
verilen 35 milimetre parçacıklı 
mühimmat ile ülkemiz, 
dünyada az sayıda ülkenin 
sahip olduğu bir yeteneğe, 
milli olarak sahip hale geldi.” 
değerlendirmesinde  
bulundu.
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“Tamamen milli ve yerli...”
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, bir müjde de 
ROKETSAN’dan vereceğine 
işaret ederek, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nda, ROKETSAN’a 
yaptığı ziyaret sırasında, “Artık 
Uzay Liginde olunduğunu” 
söylediğini hatırlattı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Uzay’ın karanlığını, milli 
teknolojimiz ve mühendislik 
kabiliyetimizle 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda bir 
kez daha aydınlattığımızın 
müjdesini de buradan sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Tamamen 
milli ve yerli mühendislik 
kabiliyetlerimizle yaptığımız 
Uydu Fırlatma testleri başarıyla 
tamamlandı. Bu testlerde 4 kere 
daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet 
Bayramımızda yaşadığımız 

bu gururla 2023 vizyonumuz 
çerçevesinde önemli bir dönüm 
noktasını daha geride bıraktık.” 
diye konuştu.

“Bu gururu görüntüleriyle 
birlikte milletimizle 
paylaşmak istiyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Sonda Roketi Testi’nin 
görüntülerinin izlenmesinin 
ardından, milletin karşısına 
her alanda yeni başarıların 
müjdeleriyle çıkmaya devam 
edeceklerini söyledi.

“Sektörümüzden de azami 
gayret bekliyorum”

Kahraman askerler sahada 
canları pahasına mücadele 
ederken onlara verecekleri 
en büyük desteğin savunma 
sanayisini daha ileriye 
taşımak olacağını ifade eden 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
savunma sanayisinde daha 
planlı, daha sistematik ve orta-
uzun vadeli hareket edilmesi 
gereken bir döneme girdiklerini 
bildirdi. 

“Kendi üretebileceğimiz 
ürünlerin yurt dışından tedarik 
edilmesine asla tahammülümüz 
yoktur. Elimizdeki sınırlı 
kaynağı, kendi savunma 
sanayimizi geliştirmek ve 
güçlendirmek için kullanmak 
birinci önceliğimizdir. Bu 
konuda vakıf şirketlerimizin 
yanı sıra sektörümüzden de 
azami gayret bekliyorum. 
Dünyada savunma sanayisi, 
diğer tüm teknolojilerin 
gelişmesinde lokomotif role 
sahiptir. Dolayısıyla bu alanda 
yapacağımız her yatırımın 
ülke kalkınmasına çok daha 
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büyük katkıları olacağını 
unutmamalıyız. Eğer bugün 
ciddi bir cari açığımız varsa bu 
cari açığımızı bile minimize 
etmede savunma sanayisinin 
rolü asla inkar edilemez. 
Savunma sanayisindeki 
kritik teknolojilerin kazanımı 
için rollerin belirlenmesi, 
mevcut kabiliyetlerin doğru 
yönetilmesi, yatırımların 
planlanması ve kapasitenin 
etkin kullanımı gerekiyor.”

Savunma sanayisindeki 
kurumlar arasındaki iş birliğini, 
uyumu, paylaşımı daha da 
geliştirerek, hedeflere en kısa 
sürede ulaşılacağını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı olarak bundan 
sonra daha da büyüyen bir 
güçle savunma sektörüne her 
tür desteği vermeye devam 
edeceğini vurguladı.

“Mükerrer yatırımlardan 
kaçınılarak kaynak israfının 
önlenmesi şart”

Savunma sanayisinde, insan 
yetenek profili, araştırma-
geliştirme merkezlerinin 
yetkinlik haritası ve 
şirketlerin kapasite yönetimi 
konularında çok daha güçlü 
bir koordinasyona ihtiyaç 
olduğunu gördüklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bunun için Savunma 
Sanayii Başkanlığı ile 
bakanlıklar ve kurumların daha 
yakın çalışma içinde olmalarını 
istedi.

Savunma sanayisinin 
gelişimine katkı sağlayan tüm 
kamu ve özel kuruluşlarının 
yakın ve samimi bir iş birliği 
içinde hareket etmesinin, 
Ar-Ge derinliği ve verimlilik 
bakımından da önemli 

olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“İhtiyaç makamı, kullanıcılar 
ve üreticiler arasındaki 
bilgi akışının net bir şekilde 
sağlanması, savunma 
sanayisinin sürdürülebilir 
gelişimi için en başta gelen 
şartlardan biridir. Sadece 
teknolojinin değil, yatırımların 
da doğru planlanması, mükerrer 
yatırımlardan kaçınılarak 
kaynak israfının önlenmesi 
şarttır. Bu çerçevede, Savunma 
Sanayii Başkanlığımızın 
koordinasyonu dışında 
yapılan alternatif alımlar 
mutlaka, eldeki imkanlara 
ve kabiliyetlere öncelik 
verilen bir değerlendirmeyle 
gerçekleştirilmelidir. Hayati 
öneme sahip kritik durumlar 

72 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



dışında, en ideali olmasa bile 
kendimizin üretmesi veya 
geliştirmesi mümkün olan 
her şeyi içeride yapmalıyız. 
Her kurum, Savunma Sanayii 
Başkanlığımızın uzmanlığını 
bir kenara bırakıp, kendi ürün 
tedarikini kendisi yapmaya 
kalkarsa, mükerrerlik ve israf 
kaçınılmaz hale gelir. Savunma 
Sanayii Başkanlığımızın da hızlı 
ve etkin karar alma, tasarım ve 
üretim planlaması ile tedarik 

ve teslim yapma kabiliyetini 
geliştirmesinde fayda 
görüyorum.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
özellikle teknoloji geliştirmeye 
yönelik faaliyetlere daha fazla 
kaynak aktarılması gerektiğine 
işaret ederek, bu kapsamda 
TÜBİTAK ve benzeri kurumların 
yaptığı çalışmaların daha 
etkin şekilde desteklenmesi 
gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, “Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfımızın savunma sanayimize 
yaptığı katkıya uygun şekilde 
yeniden yapılandırılması da 
düşünülebilir. Görüldüğü gibi, 
yapacak daha çok işimiz var. 
İnşallah tüm bu hususları planlı 
bir şekilde adım adım hayata 
geçirerek, savunma sanayimizin 
gücüne güç katacağız.” dedi.
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“Kahramanmaraş - Göksun 
Arasındaki Yolun Adını  
‘Edebiyat Yolu’ Olarak Belirledik”

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kahramanmaraş-Göksun 
arasındaki yolun adını “Edebiyat 
Yolu” olarak belirlediklerini ifade 
ederek “Bu kadar şairin ismini 
taşıyan yolun adının da ‘Edebiyat 
Yolu’ olması kadar tabii bir şey 
olamaz.” dedi. 

İl kongreleri vesilesiyle 
şehirleri ziyaret ederken 
aynı zamanda tamamlanan 
projelerin de resmi açılışlarını 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
geçen hafta Samsun’da 
Türkiye’nin en büyük demiryolu 
modernizasyon çalışması olan 
Samsun-Sivas Rehabilitasyon 
Projesi’nin açılışını yaptıklarını 
anımsattı. Daha önceki hafta 
Malatya’da toplam bedeli 1 
milyar 600 milyon lirayı aşan 
kamu ve özel sektör yatırımının 
açılışını gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, şöyle devam etti:
“Şırnak ziyaretimizde 

toplam yatırım tutarı 3,5 
milyar lirayı geçen yüzlerce 
hizmeti şehrimizin istifadesine 
sunduk. Ülkemizin dört bir 
yanında barajların, fabrikaların, 
hastanelerin, sağlık ve üretim 
tesislerinin, yolların, tünellerin 
açılışlarını gerçekleştirdik, 
gerçekleştiriyoruz. Bugün 
Kahramanmaraş’ta sadece 
şehrimizin ve bölgemizin değil, 
tüm Türkiye’nin gurur abidesi 
olacak bir eserin açılış heyecanını 
yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşaatı 
biten ve bir bölümü trafiğe 
açılan Kahramanmaraş-Göksun 
yolunun tamamını bugün 
resmen hizmete açıyoruz. Bu 
proje Güneydoğu Anadolu’yu, 
İç Anadolu’yu ve Karadeniz’i 
birbirine bağlayan güzergah 
üzerinde yer alan stratejik 
bir yatırımdır. Toplam 64,1 
kilometre uzunluğundaki bu 

yolda 11 adet çift tüp tünel, 
2 adet viyadük, 3 adet köprü 
ve 6 adet köprülü kavşak 
bulunuyor. Bu tünel ve 
viyadüklere ülkemizin kültür ve 
sanat hayatına eşsiz katkılarda 
bulunan Kahramanmaraşlı 
güzel insanlarımızın ismini 
vermek istedik. Hepsi de 
Kahramanmaraş’ın bereketli 
ikliminde yetişen Ali Kutlay, 
Aşık Mahsuni Şerif’in, Hayati 
Vasfi Taşyürek’in, Abdurrahim 
Karakoç’un, Bahattin 
Karakoç’un, Cahit Zarifoğlu’nun, 
Alaaddin Özdenören, Akif 
İnan’ın, Rasim Özdenören’in, 
Erdem Bayazıt’ın, Nuri Pakdil’in, 
Sezai Karakoç ve Necip Fazıl 
Kısakürek’in isimlerini yol 
üzerindeki tünel ve viyadüklere 
verdik. Yedi Güzel Adam’ın 
yanına Kahramanmaraş’ın 
diğer güzel şairlerini de 
ekleyerek yolumuzu daha da 
güzelleştirdik. Bu kadar şairin 
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ismini taşıyan yolun adının da 
‘Edebiyat Yolu’ olması kadar tabii 
bir şey olamaz. Kahramanmaraş-
Göksun arasındaki bu yolun 
ismini Edebiyat Yolu olarak 
belirledik. Bu vesileyle 
uğurladığımız Kahramanmaraşlı 
tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, 
gönül insanlarımızı rahmetle 
yad ediyorum. Hayatta olan 
kültür ve sanat erbabımıza 
Allah’tan hayırlı, sağlıklı ömürler 
diliyorum. Gençlerimizin bu 
yolu kullandıkça bu tünellerden, 
viyadüklerden geçtikçe onlardan 
ilham almalarını temenni 
ediyorum.”

“Zorluklar karşısında 
yılmadık”

Kahramanmaraş-Göksun 
arasındaki 80 kilometrelik 
mesafenin 80 dakikada 
geçilebildiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şimdi bu yolun mesafesini 64 
kilometreye, seyahat süresini ise 
41 dakikaya indirdiklerini belirtti.

Böylece sadece zamandan 
75 milyon, akaryakıttan 55 
milyon lira olmak üzere yıllık 
toplam 130,3 milyon lira 
tasarruf edileceğini aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Edebiyat Yolu’nun Kayseri-
Kahramanmaraş-Gaziantep 
Devlet Yolu ile bütünleşeceğini, 
hem doğu-batı hem de kuzey-
güney aksının birleştiricisi 
olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu projenin transit trafik 
ve turizm hareketliliğinde 
sağlayacağı artışla bölgenin 
sosyal ve ekonomik gelişimine 
büyük katkı sunacağına işaret 
ederek, toplam yatırım bedeli 4 
milyar 671 milyon lirayı bulan 
bu eserin Kahramanmaraş’ı çok 
farklı bir konuma taşıyacağına 
inandığını söyledi.

Tarihi, kültürü ve yiğitleriyle 
Kahramanmaraş’ın hep ilham 

vermiş bir şehir olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“İstiklalimizin, 
bağımsızlığımızın, hür bir millet 
oluşumuzun öncülerinden olan 
bu şehrin tarihimizde çok özel 
bir yeri, aziz bir hatırası vardır. 
İşgale karşı Maraş’ta tutuşturulan 
bağımsızlık aşkı, Sütçü 
İmam’ın şahsında sembolleşen 
kahramanlık milletimizin 
yolunu aydınlatmıştır. Millete ve 
ülkeye hizmet mücadelemizde 
kadro olarak biz de her zaman 
Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin 
gayretinden, samimiyetinden güç 
aldık. Son 18 yılda girdiğimiz tüm 
kritik süreçlerde edelerin desteği 
ve duasını daima yanımızda 
bulduk. Bize güvendiniz, 
inandınız, mücadelemizde bizi 
yalnız bırakmadınız. Biz de sizin 
o güveninizi, teveccühünüzü 
boşa çıkarmamak, sizlere 
mahcup olmamak için gecemizi 
gündüzümüze kattık. Engellere 
aldırmadık, zorluklar karşısında 
yılmadık. Önümüzü kesmeye 
çalışanlara asla boyun eğmedik.”

“Unutmayın, yol medeniyettir”
Sağlık hizmetleri, eğitim, 

ulaşım ve sosyal yardımlarda 
Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi 

tablosuna AK Parti döneminde 
kavuşulduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en 
batıdan en doğuya, en kuzeyden 
en güneye kadar her yere 
ulaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yatırımlarla sadece 
adaletsizlikleri gidermediklerini, 
aynı zamanda milletin birlik ve 
beraberliğini, kardeşliğini de 
büyüttüklerini dile getirerek 
83 milyonun her bir ferdinin 
devletine yeniden güvenmesini, 
inanmasını sağladıklarını 
vurguladı.

“Allah’a hamdolsun, tüm 
bunları da sadece 18 yıl gibi çok 
kısa bir sürede gerçekleştirdik. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
ülkemizi açılışını yaptığımız 
Edebiyat Yolu gibi nice eserlerle 
buluşturmayı sürdüreceğiz.” 
Diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu yolun Türkiye’ye 
ve Kahramanmaraş’a 
kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasını 
“Unutmayın, yol medeniyettir 
ve inşallah bugün güzel bir 
medeniyet unsurunun adımlarını 
atıyoruz. Hayırlı olsun.” diyerek 
bitirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Yuvalı 
Mevkisi’nde düzenlenen 
Kahramanmaraş-Göksun 
Kara Yolu Açılış Töreni’ndeki 
konuşmasında, 18 yıldır 
memleketin her köşesinde 
vatandaşın layık olduğu 
çağdaş ulaşım ve haberleşme 
imkanlarını oluşturmak üzere 
büyük bir gayretle çalıştıklarını 
ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları 

projelerin Türkiye’nin büyük 
hedeflerine hizmet ettiğini, 
demir yolu, kara yolu, iletişim 
altyapısı dahil pek çok projenin 
şantiyelerinde de çalışmaların 
özveri ve titizlikle sürdüğünü 
anlatan Karaismailoğlu, şöyle 
devam etti:

“Dağları tünellerle geçip 
akarsularımızı köprülerle 
aşıyoruz. Demir yolları 
reformumuz kapsamında 
ise Türkiye’yi demir ağlarla 

örüyoruz. Mavi Vatanımız 
denizlerimizde, limanlarımızla, 
tersanelerimizle, yerli üretim 
gemilerimizle, hakimiyetimizi 
güçlendiriyoruz. Uzayda, 
sayısı gün geçtikçe artan 
uydularımızla varlığımızı daha 
fazla gösterirken haberleşme 
sistemlerimizi çağın bütün 
gereklerine uygun hale 
getiriyoruz. Yerli ve milli akıllı 
ulaşım sistemlerimiz sayesinde 
yük ve yolcu taşımacılığında 

“Orta Karadeniz Sahili ve  
İç Anadolu Bölgesi Akdeniz 
Limanlarına Bağlanacak”
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dijitalleşmenin nimetlerinden 
artık daha fazla yararlanıyoruz. 
Projelerimizle, dünya 
ticaretinden giderek daha fazla 
pay alarak Yeni İpek Yolu’nun 
kalbi olacak bir Türkiye’nin 
altyapısını oluşturuyoruz. 
İnşallah ülkemizin her 
köşesinde ekonomik büyümeyi 
hızlandıracak eksiksiz bir ulaşım 
ve haberleşme sistemini en kısa 
zamanda tamamlayacağız.”

Bakan Karaismailoğlu, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kendilerine 
gösterdiği bir başka hedef olan 
yerli ve milli teknolojilerin 
kullanılması konusunda da 
oldukça mesafe kat ettiklerine 
dikkati çekti. Karaismailoğlu, 
“Özellikle demir yolu ve tren 
üretiminde, gemi inşasında, 
akıllı ulaşım sistemlerinde, genç 
beyinlerimizin geliştirdiği sistem 
ve cihazları giderek daha fazla 
kullanıyoruz. Bizler için iftihar 
vesilesi olan bu gelişmeler, 
Türkiye’nin gençlerinin geleceğe 
dair umutlarını beslemekte, 
onlara inanç ve özgüven 
aşılamaktadır.” diye konuştu.

Yol uzunluğu 16 kilometre 
kısaldı

Geleceğin Türkiyesi’nin hep 
birlikte kurulacağına işaret eden 
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Her gün memleketin bir 
başka köşesinde nice temeller 
atıyor, nice açılışlar yapıyoruz. 
Bugün de milli mücadele 
tarihinde şanlı bir iz bırakan 
Kahramanmaraş’a ve gönlü 
güzel insanlarının hayatına refah 
katacak bir projeyi sizinle birlikte 
hizmete açmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan 
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri 
Yolu ile yol uzunluğunu 80 
kilometreden 64 kilometreye 
düşürdük. Bugünden itibaren 
vatandaşlarımız daha evvel 80 
dakikada kat ettikleri yolu yarısı 

kadar bir zamanda yaklaşık 
41 dakikada kat edecekler. 
Projemizle, okuluna, işine, 
tarlasına giden, ürününü pazara 
götüren insanımızın hayatına 
büyük bir kolaylık getirip, 
zamandan tasarruf etmesini 
sağlayacağız.”

Karaismailoğlu, proje 
kapsamında 11 çift tüp tünel, 2 
viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü 
kavşak yapıldığını belirterek, “64 
kilometrelik projemiz sayesinde 
akaryakıttan 55,1 milyon lira, 
zamandan 75,2 milyon lira olmak 
üzere toplamda yıllık 130,3 
milyon lira tasarruf edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

“Lojistikte de iddialıyız”
Türkiye’nin, bütünsel kalkınma 

hedefi doğrultusunda lojistik 
alanda her geçen gün iddiasını 
artıran bir ülke olduğunu 
belirten Karaismailoğlu, şöyle 
konuştu:

“Kuzey-güney ve doğu-batı 
hattında bir lojistik koridor 
haline gelmekteyiz. Hedefimiz 
bu akışı kesintisiz hale getiren 
ulaşım çözümlerimizle 
bölgemizin lojistik süper gücü 

olmak. Kahramanmaraş-Göksun-
Kayseri yolumuzu da yakın 
zamanda modernize ederek 
teşriflerinizle hizmete açtığımız 
Sivas-Samsun demir yolumuz 
gibi kuzey-güney eksenli lojistik 
trafik açısından çok önemli. 
Bu güzergah, Orta Karadeniz 
sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni 
Kahramanmaraş üzerinden 
Akdeniz limanlarına bağlayacak. 
Aynı zamanda, Anadolu’dan 
Suriye sınır kapılarına ve Orta 
Doğu ülkelerine bağlanan daha 
kolay ve güvenli bir ulaşım 
imkanı verecek. Yolumuz, 
Kayseri-Kahramanmaraş-
Gaziantep devlet yolu ile 
bütünleşerek doğu-batı ve 
kuzey-güney aksında önemli 
bir tamamlayıcı rol üstlenecek. 
Bölgenin turizmine ve sosyo-
ekonomik gelişimine katkı 
sağlayacak.”
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Cumhurbaşkanımız ve 
AK Parti Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Samsun-Sivas Demir Yolu 
Hattı Modernizasyonunun 
Tamamlanması Töreni’nde 
konuştu.

Törendeki konuşmasına 
Samsunluları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, kendilerini coşkuyla 
bağrına basan Samsun halkına 
teşekkür etti. 

AK Parti Samsun İl 
Kongresi’nde görev alan dava 

arkadaşlarına şehre ve millete 
hizmet yolunda Allah’tan 
muvaffakiyetler dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun’un demokrasinin, 
vefanın, kardeşliğin şehri 
olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini söyledi.

Samsunlu çiftçilerin, 
sanayicilerin, ticaret erbabının 
güçlenmesi için gereken her 
türlü desteği verdiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, özellikle şehrin ulaşım 
altyapısındaki eksiklikleri 

gidererek, şehri Türkiye’nin 
doğusu ile batısı arasında 
bir köprü haline getirmeye 
çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Samsun’un doğu-batı hattında 
kritik bir şehir olmanın yanında 
tüm orta Anadolu’nun ve 
güneyin Karadeniz’e açılan 
kapısı olduğunu belirterek, 
ancak Samsun’un uzun yıllar 
bu merkezi konumunun 
avantajlarını hakkıyla 
kullanamadığına dikkati çekti.

Benzer bir tablonun 

Gündem

“Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı 
Lojistik Taşımacılığa Yeni Bir İvme 
Kazandıracak”
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Türkiye’nin diğer pek çok 
ili için de geçerli olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, ulaşım altyapısındaki 
sorunların, şehrin gelişmesinin, 
kalkınmasının önündeki en 
büyük engellerlerden biri 
olduğunu dile getirdi.

“Makus talihi tersine 
çevirdik”

Kara, hava ve demir yolu 
ağlarının eksikliğinin, sanayici 
ve ticaret erbabı başta olmak 
üzere toplumun tüm kesimleri 
tarafından hissedildiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz, son 18 yılda özellikle 
ulaşım alanında hayata 
geçirdiğimiz projelerle bu makus 
talihi tersine çevirdik. Tamamen 
ideolojik sebeplerle önümüze 

çıkarılan engellere aldırmadık. 
Yol medeniyettir diyerek yurt 
genelinde bir ulaşım seferberliği 
başlattık. Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca yapılan 
hizmetlerin katbekat fazlasını 
18 yıla sığdırmayı başardık. 
Bölünmüş yol uzunluğumuzu 
6 bin 100 kilometreden 27 bin 
715 kilometreye yükselttik. 
Otoyol uzunluğumuzu 1714 
kilometreden 3 bin 325 
kilometreye çıkardık. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nden 
Osman Gazi Köprüsü’ne, 
Marmaray’dan Avrasya 
Tüneli’ne, Nissibi Köprüsü’nden 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’ne, Ovit, Erkenek, 
Cankurtaran, Sabuncubeli 
Tüneli’ne kadar nice eseri 
tamamlayıp milletimizin 
hizmetine sunduk.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, 1990’da ihalesi 
yapılan, 1993’te ilk kazması 
vurulan, 17 bakan eskiten, 
göreve geldiklerinde patates 
deposu olması tartışılan Bolu 
Tüneli’ni hizmete açtıklarını 
anımsattı.

“Kesintisiz demir yolu 
bağlantısı kurduk”

Köprü ve viyadük uzunluğunu 
311 kilometreden 660 
kilometreye yükselttilerini, 
havalimanı sayısını 56’ya 
çıkardıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
havalimanlarının yıllık toplam 
yolcu kapasitesinin 60 milyon 
kişiden 318 milyona ulaştığını 
aktardı.

Türkiye’yi yüksek hızlı tren 
teknolojisiyle tanıştırarak, 
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toplam 1213 kilometre 
uzunluğunda yeni hattı hizmete 
sunduklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ülkenin, yüksek hızlı tren 
işletmesinde dünyada 8’inci, 
Avrupa’da 6’ncı olduğunu dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yüksek hızlı tren 
hatlarının yanı sıra yük ve 
yolcu taşımacılığının birlikte 
yapılabileceği hızlı tren hatları 

da inşa ettiklerini belirterek, 
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 
gibi stratejik projelerle 
Londra’dan Çin’e kesintisiz 
demir yolu bağlantısı kurmayı 
başardıklarını söyledi.

“Anadolu demir ağlarla 
örüldü”

Türkiye’nin demir yolu 
altyapısının tamamını 
modernize ettiklerini 
anlatan Erdoğan, son 18 

yılda yenilenen demir yolu 
hatlarının uzunluğunun 11 
bin 590 kilometreye ulaştığını 
aktardı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Anadolu bir baştan 
diğer başa demir ağlarla gerçek 
manada bizim dönemimizde 
örülmüştür.” diye konuştu.

Açılışı yapılan Samsun-Sivas 
Rehabilitasyon Projesi’nin, 
Türkiye’nin en büyük 
demir yolu modernizasyon 
yatırımı olduğunu söyleyen 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
toplam tutarı 350 milyon 
avroyu bulan yatırımın 153 
milyon avroluk kısmının 
Avrupa Birliği hibe fonlarından 
karşılandığını kaydetti. 

Proje kapsamında 
Samsun-Sivas arasındaki 
431 kilometrelik demir yolu 
hattının tüm alt ve üst yapısıyla 
yenilendiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
42 tarihi köprüden 17’sinde 
güçlendirme yapılarak tarihi 
köprülerin tamamının restore 
edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
37 köprünün yıkılarak 
yeniden inşa edildiğini, 121 
hemzemin geçidin güvenliğinin 
sağlandığını belirtti. 

“Bölgemize çok ciddi 
katkıları olacak”

Mevcut 12 tünelin 
iyileştirildiğini, 19 yolcu 
durağı, 30 teknik bina, binin 
üzerinde menfez, 1 karayolu 
üst geçidi, 6 üst ve 1 yaya 
alt geçidinin inşa edildiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Tarihi önemdeki bu 
projenin Samsun’la birlikte tüm 
bölgemize çok ciddi katkıları 
olacaktır. Sinyalizasyon 
sistemiyle hat kapasitesini iki 
kat artırırken tren trafiğini de 
çok daha güvenli hale getirdik. 
Böylece Samsun-Amasya-
Tokat-Sivas illerinde yaşayan 
tüm vatandaşlarımız demir 
yolu ile daha konforlu ve 
güvenli seyahat etme imkanına 
kavuştu.” diye konuştu.

Samsun-Sivas arasında 
halen 8 saat 50 dakika olan 
demir yolu seyahat süresinin 
5 saat 45 dakikaya düştüğünü 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Ticari olarak 
Karadeniz’i Anadolu’ya açan 
bu demir yolu hattı kuzey-
güney koridorunda lojistik 

taşımacılığına yepyeni bir 
ivme kazandıracaktır. Samsun 
Limanı’nı İç Anadolu Bölgesi’ne 
bağlayan bu hat sayesinde 
gelen ve giden yüklerin 
çok daha hızlı taşınması 
sağlanacaktır. Daha önce yıllık 
2 milyon ton yükün taşındığı 
bu hattın kapasitesi yüzde 50 
artarak yıllık 3 milyon tona 
çıktı. Bu yatırım Samsun’un 
bölgesel merkez konumunu 
güçlendirirken hat üzerinde 
yaşayan vatandaşlarımıza 
da birçok ekonomik ve 
ticari fırsatlar sunacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımın Samsun, Amasya ve 
Sivas’a hayırlı olmasını dileyen, 
eserin kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Allah ömür verdikçe, bu can bu 
bedende durdukça Samsun’a, 81 
vilayeti ve 83 milyon insanıyla 
bütün Türkiye’ye hizmet 
etmeye devam edeceğiz.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi 
Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nin açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, Tekirdağ’da 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak şehre 
beşinci ziyaretleri olduğunu 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, daha önce Başbakan 
olarak farklı vesilelerle şehre 
geldiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
toplu açılış törenleriyle 
yapımı tamamlanan eserlerin 
hizmete alındığını ve bunun 

gururunu hep birlikte 
yaşadıklarını vurgulayarak, 
seçim dönemi olsun olmasın 
hemen her yıl şehri ziyaret 
ederek Tekirdağlıların derdine, 
sevincine, hüznüne ortak 
olduklarını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Biz birileri gibi 
yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı 
sağa, sola değil, yabancı 
medya organlarına hiç değil, 
doğrudan milletimize anlatıyor, 
milletimizin icazetini arıyoruz. 
Ülkemizle ilgili meselelerimizi 
de yine milletimize danışıyor, 
onlarla istişare ediyoruz. Seçim 

meydanlarında ne söz verdiysek 
göreve geldiğimizde onları tek 
tek hayata geçirmenin çabası 
içindeyiz. Girdiğimiz her 
seçimde bize görev veren, yetki 
veren, sorumluluk yükleyen 
vatandaşlarımızın güvenine 
layık olmak için ter döküyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Tekirdağ’ın projelerini bizzat 
takip ederek, sıkıntılarını, 
sorunlarını çözüme 
kavuşturduklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Merhum Neşet ustanın dediği 
gibi ‘Dost elinden gel olmazsa 

Gündem

“Üretilen Aşı Şirketlerin Kâr 
Hırsına Kurban Edilmemeli”
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varılmaz / Rızasız bahçenin gülü 
derilmez / Kalpten kalbe bir yol 
vardır görülmez / Gönülden 
gönüle giden yar oy.’ Biz de 
ülkemizin 81 vilayetine giderek 
insanımızla gönülden gönüle 
kurduğumuz o yolu hep canlı, diri 
tutmanın derdindeyiz. Girdiğimiz 
her seçimde bizi zafere taşıyan, 
18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 
83 milyonun her biriyle tesis 
ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. 
Ancak 18 yıllık iktidarlarımız 
döneminde elde ettiğimiz 
başarıları kömüre, makarnaya, bir 
torba pirince bağlayanlar oldu. 
Milletten teveccüh göremeyenler, 
milletin takdirine mazhar 
olamayanlar, milleti tahkir ederek 
kendilerini avutmaya çalıştılar. 
Bunlar emek vermek, gayret 
etmek, üretmek yerine, çalışana, 
üretene, hizmet götürene çamur 
atmayı marifet zannettiler. Milleti 
anlamak, milletin derdine ortak 
olmak yerine, Ankara’daki sırça 
köşklerinden, gazetelerdeki 
köşelerinden milleti aşağılamayı 
tercih ettiler.”

“Şehir Hastanesi her bakımdan 
şehrimizin iftihar kaynağı olacak 
bir eserdir”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“15 Temmuz gecesi iradesini 
korumak için tanklara meydan 
okuyan bu milletin oyunu 
bir torba kömüre, bir paket 
makarnaya satmayacak kadar 
şerefli, onurlu, haysiyetli 
bir millet olduğunu bir türlü 
anlayamadılar. Eski Türkiye 
bakiyesi bu elitist, bu kibirli 
zihniyetin son günlerde 
yeniden hortladığını görüyoruz. 
Unvanı kimi zaman gazeteci, 
kimi zaman sanatçı, kimi 
zaman akademisyen, kimi 
zaman da siyasetçi olan bu 
kifayetsiz muhterisleri artık 
biz de milletimiz de çok iyi 
tanıyoruz. Biz bunlara rağmen 
ülkemize hizmet vasıtası olarak 

gördüğümüz siyaseti milletin 
arasında, yine milletimizle 
birlikte yapmayı sürdüreceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Uykularından, ailelerinden, 
vakitlerinden fedakarlık 
yaparak 81 vilayetin tamamını 
kalkındırmak için daha çok 
çalışacaklarını, koşturacaklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bugün bu niyetle 
yeniden Tekirdağ’da olduklarını 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl 
Kongresini başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiklerini, 2023’e 
kadar şehre hizmetkarlık 
yapacak öncü kadroları tespit 
ettiklerini belirtti. 

Şimdi ise Tekirdağlı 
vatandaşların hasretle 
bekledikleri, muhteşem bir 
sağlık tesisinin açılış heyecanını 
yaşadıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bugün resmi açılışını yaptığımız 
veya yapmakta olduğumuz 
İsmail Fehmi Cumalıoğlu 
Tekirdağ Şehir Hastanesi her 
bakımdan şehrimizin iftihar 
kaynağı olacak bir eserdir.” diye 
konuştu.

“Tekirdağ Şehir Hastanesi 
toplam 486 yatak kapasitesine 
sahip”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hastaneye adını verdikleri İsmail 
Fehmi Cumalıoğlu’nun 1912 
Tekirdağ Hayrabolu doğumlu 
olduğunu söyledi. 

Cumalıoğlu’nun doktor, aynı 
zamanda da siyasetçi olduğunu 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Siyasetçiliğinde 
çok iyi tanıdığımız değerli 
bir büyüğümüz, ağabeyimiz. 
Helikopterle yolda gelirken Meclis 
Başkanımız Mustafa bey dedi ki 
‘Fehmi Bey, buralı. Aynı zamanda 
da doktor.’ Bakanlık yapmış, 
partimizin en üst kademelerinde 
o zaman bulunmuş olan bir 
ağabeyimizdi. Dedik ki ya 
ne düşünüyoruz, buraya 
yakışacak, Fehmi ağabeyimizi 
de ölümsüzleştirecek olan böyle 
güzel bir eserdir.” diye konuştu. 

Cumalıoğlu’nun İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni bitirdiğini, 
iç hastalıkları mütehassısı 
olduğunu, Samsun Askeri 
Hastanesi Baştabipliği ve Samsun 
Tabip Odası Başkanlığı, 13. 
Dönem Kayseri, 15. ve 16. Dönem 
İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma 
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Bakanlığı yaptığını ve 3 çocuk 
babası olduğu bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Hem siyaset hem devlet 
adamı olarak bütün bunların 
yanında aynı zaman da Fehmi 
ağabeyimiz şairdi. İyi bir şairdi, 
iyi bir kalemşordü. Şimdi bu 
hastanemize onun adını vererek 
burayı bu şekilde inşallah onunla 
ve Hayrabolulu Fehmi ağabeyle 
ölümsüz hale getirmiş olacağız. 
Allah rahmet etsin.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, hastaneye ilişkin 
şu bilgileri paylaştı:

“Hastanemiz 102’si yoğun 
bakım yatağı olmak üzere toplam 
486 yatak kapasitesine sahip. 
Tekirdağ Şehir Hastanesi, 124 
poliklinik odası, son teknolojiyle 
donatılmış 18 ameliyathanesi, 
laboratuvarları ve diğer 
özellikleriyle Yunanistan ve 
Bulgaristan dahil bölgenin 
en gelişmiş entegre sağlık 
kuruluşudur. Akıllı bina 
konseptiyle inşa edilen ısıtma ve 
soğutma tasarruflu hastanemizde 
ayrıca taşıyıcı kolonlarının her 
birine yerleştirilmiş 651 deprem 
izolatörü de bulunuyor. Bu kadar 
hassasiyeti olan bir hastanemiz. 
Helikopter pisti, 1 kilometrelik 

bisiklet yolu, toplam 1300 araçlık 
otoparkıyla Tekirdağ Fehmi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 
inşallah sağlık turizminde de 
bölgemizin cazibe merkezi haline 
gelecektir.”

Gören herkesin göğsünü 
kabartan bu muhteşem eserin 
Tekirdağ’a hayırlı olmasını 
dileyen ve hastanenin hizmete 
girmesinde emeği geçen 
kurumları, yüklenici firmaları, 
mühendisinden işçisine herkesi 
tebrik eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Türkiye’nin yetiştirdiği 
önemli bir siyaset ve dava 
adamı olan Dr. İsmail Fehmi 
Cumalıoğlu’nu da rahmetle yad 
ettiğini dile getirdi. 

“Salgın sürecinde yüzlerdeki 
makyajlar akmış, hakikatler 
ortaya dökülmüştür”

Büyük devletin zor zamanlarda 
vatandaşının yanında olabilen 
devlet olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Tüm dünyayı olumsuz etkileyen 
koronavirüs salgını bu açıdan bir 
turnusol kağıdına dönüşmüştür. 
Salgın döneminde gelişmiş 
ülkeler dahil dünyadaki tüm 
devletler gerçek kapasitelerini 
görme imkanı bulmuştur. Salgın 
sürecinde adeta ‘Takke düştü, 

kel göründü.’ misali yüzlerdeki 
makyajlar akmış, hakikatler ortaya 
dökülmüştür. Maskeden solunum 
cihazına, sağlık personelinin 
sarf malzemelerinden ilaca 
kadar üretime dayalı her konuda 
dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. 
Kağıt üzerinde maddi bakımdan 
zengin görünen ülkelerin ne 
hastane kapasitelerinin ne sağlık 
personeli sayılarının ne sağlık 
sigortası sistemlerinin böyle bir 
yükü taşımada yetersiz olduğu 
ortaya çıktı.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda 
ve Sancaktepe’de 1006’şar 
yataklı, 16’şar ameliyathaneli, 
tomografisinden MR’ına, 
ultrasonografisine kadar bütün 
donanımlarıyla mükemmel iki 
hastaneyi 45 günde bitirdiklerini 
hatırlatarak, “Bu dönemde 
bunları yetiştirdik. Niye? Çünkü 
bu salgınla savaşımız var. Bu 
savaşta da uçaklar yurt dışından 
geldiği zaman rahatlıkla Yeşilköy 
Atatürk Havalimanı’na inip 3 
dakikada hemen hastanede. 
Sancaktepe’ye inip 3 dakikada 
hemen hastanede. Bunları yapan 
güç, kudret hamdolsun bu 
iktidar.” ifadelerini kullandı. 
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“Sağlık ordumuz bu savaşı 
açık ve net verdiler, hala da 
veriyorlar”

Türkiye’nin çok ciddi bir sağlık 
ordusu olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Bu sağlık ordumuzla da bu 
süreç içerisinde çok ciddi bir 
savaş verildi. Sağlık ordumuzun 
içerisinde tabii ölenlerimiz, 
şehitlerimiz oldu. Allah onlara 
da rahmet eylesin. İnşallah 
mekanları da cennet olsun. Onlar 
da yılmadan, usanmadan bütün 
bu enfeksiyonla mücadele ettiler. 
Çekinmediler ve bu mücadeleyi, 
bu savaşı açık ve net verdiler, hala 
da veriyorlar. Kolay bir iş değil. Bu 
mesleğin zaten güzelliği, cazibesi 
burada. İnanıyorum ki sağlık 
personelimize karşı bazı yerlerde 
yapılan haysiyetsiz, terbiyesiz 
bazı saldırılar, bunların bir defa 
kadr-ü kıymet bilmeyişlerinin 
bir alameti farikasıdır. Onlar 
da bedellerini zaten ama bu 
dünyada ama ebedi alemde 
ödeyeceklerdir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu süreçte insanlık adına kaygı 
verici görüntülere de şahit 
olduklarını dile getirerek, 
“İnsanların dünyada ilgisizlikten 
öldüğü, sağlık çalışanlarının 
maske dahi bulamadığı, yaşlı 
bakım evlerinden hepimizin 
yüreğini dağlayan görüntülerin 
yansıdığı durumlarla karşılaştık. 
Türkiye sahip olduğu güçlü 
sağlık alt yapısı ve genel sağlık 
sigortası sistemiyle salgın 
sürecinde dikkatleri üzerinde 
toplamıştır. 158 ülkeye maske, 
tulum, ilaç, elimizde ne varsa 
gönderdik. Çünkü biz her 
zaman için nerede bir sıkıntı 
varsa onların yanında olmayı 
kültürümüzün, medeniyetimizin 
bir gereği olarak biliyoruz ve 
adımları da buna göre attık.” diye 
konuştu.

“Sağlık Bakanlığımız diğer 
ülkelerin aşı çalışmalarını da 
yakından takip ediyor”

Türkiye olarak özellikle aşı 
konusunda çalışmalarını çok 
yönlü bir şekilde sürdürdüklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Yurt içi, yurt dışı. Bir 
taraftan Rusya, bir taraftan 
Çin, bir taraftan Almanya, ki 
Almanya’da iki Türk kardeşimiz 
de bu işin içerisinde, bunlarla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bir diğer taraftan İngiltere. 
Hepsiyle ortak çalışmalarımız 
devam ediyor. Mesele bu işin 
çözümünü bularak adımları 
atmak. Sağlık Bakanlığımız diğer 
ülkelerin aşı çalışmalarını da 
yakından ayrıca takip ediyor. Aşı 
çalışmalarında son günlerde ümit 
verici haberler alsak da maalesef 
zaman zaman spekülasyonlara 
da şahit oluyoruz. Tüm dünyayı 
kasıp kavuran, milyonlarca 
insanın hayatını ilgilendiren bir 
meselede rant ve kar hesabının 
yapılması utanç vericidir. Daha 
önce dediğimiz gibi, üretilen aşı 
tüm insanlığın ortak malı olmalı, 
şirketlerin kar hırsına kurban 
edilmemelidir. Zengin fakir 
demeden tüm ülkelerin aşıya 
erişiminin olması çok önemlidir.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bir taraftan kendi çalışmalarını 
sürdürürken, diğer taraftan da 
gerçekçi tedbirler üzerine bina 
ettikleri salgınla mücadeleyi 
sürdüreceklerinin altını çizerek, 
vatandaşın sağlığından taviz 
vermedikleri gibi üretimin, 
ticaretin, istihdamın, eğitimin 
aksamasına da müsaade 
etmeyeceklerini vurguladı.

“İhtiyaç duyulması halinde 
gereken tedbirleri almaktan 
çekinmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Salgınla 
başarılı mücadelemizin arka 

planında, körü körüne birilerini 
takip etmek yerine kendi özgün 
politikalarımızı uygulamamız 
vardır.” diyerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Bu politikalarımızı hastalığın 
seyrine ve durumuna göre 
güncelliyor, ilave tedbirlerle 
tahkim ediyoruz. Dün itibarıyla 
81 vilayetimizin tamamında 
devreye giren yoğun cadde, 
sokak, durak gibi toplu alanlarda 
sigara içme yasağı bunun son 
örneğidir. Bundan sonra da 
ihtiyaç duyulması halinde 
gereken tedbirleri almaktan 
çekinmeyeceğiz. Elbette 
bu süreçte asıl sorumluluk 
vatandaşlarımıza düşüyor. 
Salgınla mücadelenin ilk ve en 
önemli şartı virüsü kapmamak, 
hastalığa yakalanmamaktır. 
Bunun için de ‘TAMAM’ 
diyerek sloganlaştırdığımız 
temizlik, maske, mesafe 
kurallarına uyulması şarttır. 
Tüm vatandaşlarımı, hem kendi 
sağlıkları hem de sevdiklerinin 
sağlığı için kurallara riayet etmeye 
çağırıyorum. Unutmayalım, bu 
kurallara uymak hem insanlık 
hem de vatandaşlık görevimizdir. 
Yaklaşık 9 aydır canla başla 
çalışan sağlık personelimize 
minnet borcumuzu ancak bu 
kurallara sıkı sıkıya riayet ederek 
ödeyebiliriz. Milletimizin bu 
konuda gereken hassasiyeti 
göstereceğine inanıyorum.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan 
İsmail Fehmi Cumalıoğlu 
Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 
hayırlı olmasını diledi. Bu 
eserin, Türkiye’ye ve Tekirdağ’a 
kazandırılmasında emeği 
geçenleri, yüklenici firmayı, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı 
ve Bakanlığı tebrik eden Erdoğan, 
çalışanlara milletin zor günlerinde 
gösterdikleri çaba ve yaptıkları 
fedakarlık için şükranlarını 
ileterek sözlerini tamamladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Talebimiz, her vatandaşımızın 
istisnasız tedbirlere uyarak bu 
mücadeleye katkı vermesidir. 
Bunu bir vatandaşlık görevi 
olarak görüyorum, kul hakkı 
olduğuna inanıyorum. Bu 
vesileyle, eşinin, dostunun 
hakkını koruyan, tedbirlere 

uyarak bu mücadeleye katkı 
veren vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, adı 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
İsmail Fehmi Cumalıoğlu 
olarak açıklanan Tekirdağ 
Şehir Hastanesi’nin açılışında 

yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gösterdiği hedefler 
doğrultusunda, özellikle sağlıkta 
Türkiye’de çağ atlanan bir 
dönem yaşandığını ifade etti.

Yaşananan günlerin, bir 
ülkenin geleceğinin teminatı 
için sağlık sisteminin gücünün 

“Büyük Şehirlerimizde Hastalığın 
Bulaşma Hızının Arttığını 
Görüyoruz”
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ne kadar önemli ve gerekli 
olduğunu tüm dünyaya 
gösterildiğinin altını çizen Koca, 
“Liderliğinizde Türk sağlık 
sisteminde hızlı bir dönüşüm 
yaşanmış ve dünyada sayılı 
ülkeler arasında yer almamız 
mümkün olmuştur. Bugün 
sağlık sistemimizi daha da 
güçlendirecek bir adımı daha 
atıyoruz. Bu güzide eserler, son 
günlerde gayret ve fedakarlığı ile 
iftihar ettiğimiz yetişmiş sağlık 
insan gücümüze, hizmet sunma 
ve eğitim verme adına müstesna 
bir imkan daha sağlayacaktır.” 
dedi.

“Şehir hastaneler zincirinin 
17’ncisi”

Tekirdağ İsmail Fehmi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin, 
şehir hastaneleri zincirlerinin 
17’inci, kamu özel işbirliğiyle 
yapılan hastanelerinin 13’üncü 
halkası olarak halkın hizmetine 
sunulacağını vurgulayan Bakan 
Koca, şunları kaydetti:

“158 bin metrekare kapalı alana 
sahip 486 yataklı hastanemiz, 
yüksek teknolojiyle donatılmış 
18 ameliyathane, ilave 102 
yoğun bakım yatağı ile hizmet 
verecektir. Aynı anda 124 
poliklinikte hasta muayene 
edilebilecektir. Binamız 651 
sismik izolatör ile deprem anında 
bile hizmeti aksatmayacak 
şekilde dayanıklı ve kendi 
enerjisini üretebilecek çevre 
dostu trijenerasyon sistemini 
haiz olarak inşa edilmiştir. 
Hastanemizin, sadece Tekirdağ’a 
değil Trakya’nın önemli bir 
kısmına hizmet vereceğine ve 
bölgenin önemli bir sağlık üssü 
olacağına inanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz 
aylarda Anadolu’nun birçok 
yerinde hasta sayılarında 
önemli artışlar oldu. Salgının 
üstesinden gelmek bizim 
elimizde. Yerinde ve uygun 

tedbirleri hayata geçirmek ve 
bu tedbirlere tavizsiz uyumu 
sağlamak başarının anahtarıdır. 
Testlerin erken sonuçlanması, 
tedaviye daha erken başlanması, 
filyasyon ekiplerinin artırılıp 
filyasyon süresinin kısaltılması, 
temaslı takibi ve izolasyon, 
semptomlulardan hızla numune 
alınması etkisini bariz olarak 
gördüğümüz hususlar.”

“Filyasyon ekiplerimiz 
sahada”

Ülke genelinde yoğun bir uğraş 
verildiğinin altını çizen Bakan 
Koca, “Giderek artırdığımız 
filyasyon ekiplerimiz sahada. 
Aile hekimlerinin yanı sıra, 
birçok ilimizde çağrı sistemlerini 
devreye soktuk. Bunlar evleri 
arayıp semptom takibi yapıyor. 
Sağlığa yapılan yatırımların, 
güçlü alt yapımızın ve fedakarca 
çalışan sağlıkçılarımızın 
sayesinde salgınla mücadeleyi 
birçok ülkeden daha etkili 
yürüttüğümüze inanıyorum.” 
diye konuştu.

“Risk artıyor”
Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de son günlerde 
riskin gittikçe arttığına işaret 
eden Bakan Koca, şöyle devam 
etti:

“Ülke genelinde farklılıklar olsa 
da özellikle İstanbul başta olmak 
üzere büyük şehirlerimizde 
hastalığın bulaşma hızının 
arttığını görüyoruz. Bu durum 
hastanelerimizin yükünü yer 
yer artırmaktadır. Yitirmekten 
korktuğumuz ağır hasta 
sayılarımızda artış devam ediyor. 
Bütün bunlar, gerekli kaynak 
ve alt yapıların yanında, titiz 
bir bakım, kesintisiz bir hizmet 
gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış 
sağlık ordumuz tüm gayretiyle 
görevinin başında hizmetine 
devam ediyor. 

Ancak milletçe hep birlikte 

mücadele vererek neticeye 
ulaşabileceğimizi biliyoruz. 
Talebimiz, her vatandaşımızın 
istisnasız tedbirlere uyarak bu 
mücadeleye katkı vermesidir. 
Bunu bir vatandaşlık görevi 
olarak görüyorum, kul hakkı 
olduğuna inanıyorum. Bu 
vesileyle, eşinin, dostunun 
hakkını koruyan, tedbirlere 
uyarak bu mücadeleye katkı 
veren vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.”

Büyük işlerin hayal kurarak 
başladığını ifade eden Koca, 
“Hayalleriniz, açıkladığınız 
zamanda birileri tarafından 
gerçek dışı bulunmuş, uzak bir 
ihtimal olarak değerlendirilmiş 
olabilir. Ancak bugün milletçe 
şahit oluyoruz ki hayal ettiğimiz 
şehir hastaneleri bir bir ortaya 
çıkmaktadır. “ dedi.

“Gayemiz milletimize hizmet 
etmek”

Türkiye’nin sağlık altyapısının 
salgın sürecinde Türkiye’yi 
kimseye muhtaç etmediğini 
vurgulayan Bakan Koca, şöyle 
sürdürdü:

“Kimsenin beklemediği bir 
zamanda ortaya çıkıp dünyayı 
esir alan salgın süresince 
altyapımız Türkiye’yi kimseye 
muhtaç etmeden büyük bir 
amme hizmeti gördü, görmeye 
de devam ediyor. Elbette Sayın 
Cumhurbaşkanımın vizyonunu, 
hayalleri bu büyük başarının ilk 
tohumudur. Ancak, yürekten 
inanıyorum ki istikametimiz 
doğru, gayemiz milletimize 
hizmet etmek olduğundan 
Allah da bu millet için çalışan 
kullarına yardım etti. Bu örnek 
tesisin planlanması, inşası 
ve vatandaşımızın hizmetine 
sunulmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Bütün vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”
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“İş Dünyamızın Her Meselesini 
Kendi Meselemiz Olarak Görüp 
Çözüm Üretiyoruz”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu 
Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ağustos ayında TÜBİTAK’a ait 
Mükemmeliyet Merkezleri ile 
Kocaeli Üniversitesi Onkoloji 
Hastanesi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin açılış töreni 
için şehre geldiğini, üç aylık 
aranın ardından il kongresi ve 
toplu açılış töreni vesilesiyle 
Kocaeli’de bulunmaktan büyük 
bahtiyarlık duyduğunu dile 
getirdi.

Tüm Kocaeli halkına 
muhabbetleri dolayısıyla 
teşekkürlerini sunan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
il kongresini partiye yakışır bir 
coşku ve kardeşlik ikliminde 
az önce gerçekleştirdiklerini, 
kongrede görev alan herkesin 
halka hizmet Hakk’a hizmettir 
düsturuyla gece gündüz 
demeden Kocaeli için Kocaeli 
halkı için çalışacağına inandığını 
belirtti.

“Bizde görev almak, ateşten 
bir gömlek giymek demektir”

“Bizde görev almak, ateşten 
bir gömlek giymek demektir. 
Hizmete talip olan kişi 
aslında zorluklara, sıkıntılara, 
yorgunluklara, ülkesi ve milleti 
için davası için fedakarlıklara 
talip olduğunu da bilmelidir.” 
diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Büyük ve güçlü Türkiye 
davasına gönül vermiş herkese, 
her bir Kocaelili kardeşimize bu 
süreçte önemli sorumluluklar 
düşüyor. Marmara Bölgemizin 
sanayi üssü olan Kocaeli, asla 
ihmal edilmemesi gereken 
illerimizden biridir. Üretim 
tesisleri ile konumuyla, organize 
sanayi bölgeleriyle, teknoloji 
merkezleriyle Kocaeli Türk 
ekonomisinin gurur kaynağıdır. 

Biz de Kocaeli’ye gelirken 
elimiz boş gelmemeye özen 
gösteriyoruz. Şehrimize 
yaptığımız hemen her ziyareti 
muhakkak bir açılış töreniyle 
taçlandırmaya çalışıyoruz. 
Bugün de bakanlıklarımıza, 
belediyelerimize ve özel 
sektörümüze ait tamamlanmış 
yatırım, proje ve tesislerin 
resmi açılışlarını yapıyoruz. 
Eğitimde toplam yatırım bedeli 
704 milyon lirayı aşan 1527 
dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 
atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu 
ve bir konferans salonunu 
Kocaeli’mizin hizmetine 
sunuyoruz.”

Sağlıkta 400 yataklı Gebze 
Fatih Devlet Hastanesi’ni, 
Gölcük Sağlık Kompleksi’ni, 
Gölcük Devlet Hastanesi ek 
hizmet binasını ve 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu’nu bugün 
resmen hizmete açtıklarını 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, ulaştırmada şehir 
hastanesi bağlantı yollarının, 
sanayi ve teknolojide TÜBİTAK 
ve TSE’ye ait Teknoloji Merkezi 
ile deney laboratuvarlarının 
açılışını gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

“Kocaelispor’un yeni 
stadyumunun hakkını verdiğini 
görmekten memnuniyet 
duyuyorum”

Gençlik ve sporda 153 milyon 
liralık bir yatırımla TOKİ 
tarafından şehre kazandırılan 
33 bin kişilik Kocaeli 
Stadyumu’nun resmi açılışını 
bugün yaptıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Aslında 3 yılı buldu ve orada 
maçlar oynanıyordu ama resmi 
açılışı yapmak nasip olmadı. Bu 
açılışlarla beraber resmi açılışı 
yapmış olalım. 3 sezondur 
futbol maçlarının oynandığı 
bu muhteşem eserin resmi 
açılışını yapmak ancak bugüne 

nasip oldu. Kocaelispor’un 
yeni stadyumunun hakkını 
verdiğini görmekten de ayrıca 
memnuniyet duyuyorum. Bu 
sene şampiyon olarak bir üst lige 
yükselen Kocaelispor’umuza 
Ziraat Türkiye Kupası’nda da 
başarılar diliyorum.” dedi.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı 
kurumların şehirdeki hizmet 
binalarının ve yatırımlarının 
açılışını da yaptıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Maşallah belediyelerimiz 
Kocaeli halkımıza hizmette 
sınır tanımıyor. Bahanelere 
sığınmadan, zorluklar karşısında 
yorulmadan, aşkla AK Partili 
belediye başkanlarımız 
hemşehrilerine hizmet ediyor. 
Büyükşehir belediyemizin 
tamamladığı 1 miyar 170 milyon 
liralık 50 ayrı yatırım, proje, 
hizmet ve eserin de Kocaeli’mize 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye 
konuştu.

“İş dünyamızın her meselesini 
kendi meselemiz olarak görüp 
çözüm üretiyoruz”

Seka Park-Plaj Yolu arasındaki 
20 kilometrelik tramvay hattının 
şehir içi ulaşımını fevkalade 
kolaylaştıracağını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre 
Merkezi’nin de şehre yakışır bir 
eser olduğunu, şu anda çatısı 
altında bulundukları eserden 
gurur duyduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
geçmişte Mannesmann Boru 
Fabrikası olan hizmet verilen 
yerin şimdi uluslarası kongre 
merkezine dönüştürmesinden 
dolayı da Kocaeli Belediyesini 
tebrik ederek, belediyenin 
vatandaşlara yönelik sosyal 
destek projelerini de önemli 
gördüğünü dile getirdi. 

İlçe belediyelerinin önemli 
hizmetler gerçekleştirdiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız 
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Erdoğan, Darıca, Gebze, Gölcük, 
Karamürsel, Kartepe ve Körfez 
belediyelerinin de yatırımlarını 
bugün resmen hizmete 
açtıklarını belirterek, tüm bu 
eser ve hizmetlerin şehre hayırılı 
omasını diledi, emeği geçen 
kurumları ve belediyeleri tebrik 
etti. 

Kocaeli’nin sadece belediye 
hizmetlerinde ve kamu 
yatırımlarında değil, özel sektör 
yatırımlarında da farkını ortaya 
koyduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu ülkenin potansiyelini çok 
iyi bilen girişimcilerimiz, şeamet 
tellallarına kulak asmadan 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
yatırım yapıyor. Bizler de 
müteşebbislerimizi her alanda 
destekliyor, teşvik ediyoruz. 
İş dünyamızın her meselesini 
kendi meselemiz olarak görüyor, 
sıkıntılarına, sorunlarına çözüm 
üretiyoruz.” diye konuştu. 

Kovid-19 salgını dolayısıyla 
dünyanın birçok ülkesinde 
ekonomi durma noktasına 
gelmişken yeni fabrikalar 
ve sanayi tesisleriyle 
üretim altyapısını daha da 
güçlendirdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
eylülde Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgelerinde yapımı 

tamamlanan ve hizmete giren 
300 fabrikanın resmi açılışını 
gerçekleştirdiklerini anımsattı. 

Öncesinde Ankara’da yine 
bir özel sektör kuruluşuna ait 
Türkiye’nin ilk ve tam entegre 
güneş paneli üretim tesisini 
hizmete aldıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
akabinde MES Teknoloji 
Merkezi’nin ve farklı sektörlerde 
40 fabrikanın açılış heyecanın 
yaşadıklarını ifade etti. 

“Projelerimizi tek tek gerçeğe 
dönüştürüyoruz”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, bugün de 
Gebze’de GEBKİM İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinde 
3 fabrikanın resmi açılışını, 
3 fabrikanın da temel atma 
törenini gerçekleştirdiklerini 
aktararak, şöyle devam etti:

“Böylece kimya sektöründe 
yaklaşık 1,2 milyar liralık 
bir yatırımın Kocaeli’ye 
kazandırılmasının heyecanına 
şahitlik ediyoruz. Açılışını 
yapacağımız GEBKİM 
Kimya Meslek Lisesinin 
pilot üretim tesisi özellikle 
gençlerimizin istihdamı, 
temelini atacağımız GEBKİM 
Anaokulu ise kadınlarımızın 
sanayi sektöründeki istihdamı 

için örnek projelerdir. Teori 
ile pratiği birleştiren, sanayi 
ile okulu bir araya getiren bu 
tür başarılı projelerin diğer 
illerimize yayılması kritik 
öneme sahiptir. GEBKİM 
Vakfı’nı ve özel sektör 
firmalarımızı ülkemizin 
üretimine, istihdamına, rekabet 
gücüne yaptıkları katkılar için 
tebrik ediyorum.”

Bir ülkeye, bir millete 
sevginin ölçüsünün yapılan 
hizmetler olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Gerçeğe dönüşmeyen 
fikirler nasıl kaybolup 
gitmeye mahkumsa hizmete 
dönüşmeyen sevgi de kuru 
bir hamaset olarak kalır. 
Bizim aşkımız da sevdamız da 
Türkiye’dir. Biz can borcumuz 
olan bu milleti gerçekten çok 
seviyoruz. Biz bu sevgimizi 
lafta bırakmıyor, eserlerimizle 
projelerimizle yatırımlarımızla 
ortaya koyuyoruz. Bizim 
lügatimizde yapamayacağını 
söylemenin, boş konuşmanın, 
hele hele yalan ve iftiranın 
asla yeri yoktur, olmayacaktır. 
Hayallerimizi önce projelere, 
projelerimizi de zaman içinde 
tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. 
Ne yapıyorsak Türkiye 
için yapıyoruz. 83 milyon 
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insanımız için geleceğimizin 
teminatı olan evlatlarımız için 
yapıyoruz. Siyaset yoluyla 40 
yıldır, İstanbul’dan başlatacak 
olursak fiili hizmet olarak da 
çeyrek asrı aşkın süredir gece 
gündüz milletimizin emrinde 
çalışıyoruz.” diye konuştu. 

“Salgın döneminde Batı 
toplumlarındaki adaletsizlikler 
çok daha aşikar hale geldi”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yurt dışı seyahatlerinde diğer 
ülkelerin durumunu gördüğünde 
Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini çok daha iyi anladığını 
dile getirerek, şunları kaydetti:

“Batı ülkelerinde, sefahat 
perdesinin altındaki zihni 
sefalete, geri kalmış ülkelerin 
varlık içinde nasıl yokluğa 
mahkum edildiklerine bizzat 
şahit oluyoruz. Özellikle 
koronavirüs salgını döneminde 
Batı toplumlarındaki çarpıklılar, 
adaletsizlikler çok daha aşikar 

hale geldi. Sözüm ona dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinde insanlar 
temel sağlık hizmetlerine 
ulaşamadığı için göz göre göre 
can verdi. Sadece sosyal doku 
ve toplumsal barış açısında 
değil, ekonomik olarak da Batılı 
ülkelerin çok ciddi sorunlarla 
yüzleştiğini görüyoruz. 
Geldiğimiz noktada mazlum 
ve mağdurların canı, kanı, malı 
üzerine inşa edilen refah düzeni 
çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri 
özellikle girdikleri bu çıkmazdan 
son dönemde sarıldıkları İslam 
ve yabancı düşmanlığı da 
kurtaramayacaktır.”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Öte yandan Türkiye, 
koronavirüs salgını sürecinden 
inşallah ekonomik, siyasi, askeri 
ve diplomatik olarak çok daha 
güçlü bir şekilde çıkacaktır. 
Bu asır, Türkiye’nin yıldızının 
daha da parladığı bir asır 
olacaktır. Bunun için hepimizin 
sorumluluklarının bilinciyle 

hareket etmesi, işi gücü millete 
karamsarlık aşılamak olan 
çapsızlara aldırmadan Türkiye 
ve Türk milleti için mücadeleyi 
sürdürmesi gerekiyor. İş 
dünyasıyla kamusuyla 
üniversitesiyle sivil toplumuyla 
belediyesiyle el ele verdiğimizde 
yarınımız bugünlerimizden 
çok daha aydınlık olacaktır.” 
ifadelerini kullandı. 

Açılışı yapılan yaklaşık 
3 milyar liralık 155 kalem 
yatırımın Kocaeli’ye hayırlı 
olması temennisinde 
bulunan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Tabii biz bunları 
söylerken Osmangazi’yi 
falan konuşmuyoruz. Diğer 
karayollarını falan onları 
konuşmuyoruz. Bunlar sadece 
Kocaeli sınırları içerisindeki 
yapılan yatırımlar. Eğer onları da 
söylemeye kalkarsak bu zaten 10 
milyarı falan bulur, hatta aşar.” 
dedi. 
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AK Parti İstanbul Milletvekili 
Serap Yaşar, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Göç, 
Mülteciler ve Yerinden Edilmiş 
Kişiler Komisyonu bünyesinde 
hazırladığı, “Avrupa’da Kayıp 
Mülteci ve Göçmen Çocuklar” 
başlıklı raporuyla Avrupa’da 
neredeyse her iki dakikada 
bir çocuğun ve küresel olarak 
ise günde bir kayıtlı göçmen 
çocuğun kaybolduğu ya da 

hayatını kaybettiğine dikkat 
çekti. Yaşar’ın bu hassas 
konuyu dünyanın gözleri 
önüne seren raporu Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Genel Kurulu’nun 
2020 Kış Oturumunda büyük 
bir oy çokluğuyla kabul edildi.  
Böylece ilk kez Avrupa’da 
kayıp göçmen ve mülteci 
çocuklar sorunu resmi olarak 
uluslararası kayıtlara girmiş 

oldu. Rapor Avrupa Birliği 
referans belgeleri arasına girdi 
ve ayrıca Lizbon Barosu gibi 
bazı barolar tarafından resmi 
sitelerine eklendi. 

Sayın Yaşar, neden böyle 
bir rapor hazırlamaya gerek 
duyduğunu şöyle ifade 
ediyor; “Komisyonun bir 
toplantısında Avrupa Polis 
Örgütü’nün (Europol) üst düzey 
bir yetkilisi yapmış olduğu 

Gündem

Avrupa’da Kayıp Göçmen ve 
Mülteci Çocuklar Sorunu
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sunumda Avrupa genelinde 15 
ila 25 bin mülteci çocuğun kayıp 
olduğunu belirtti. Gerçekten 
Europol 2016 yılında yayınladığı 
raporda 2015 ve 2016 Ocak ayı 
itibariyle 10 binin üzerinde 
mülteci çocuğun Avrupa 
Birliği ülkelerine geldikten 
sonra kaybolduğunu belirtmiş; 
ardından Alman yetkililer 9 bin 
göçmen çocuğun Almanya’da 
kayıp olduğunu ifade etmişlerdi. 
Europol yetkilisine kaç çocuğun 
kaybolduğunu, çocukların 
başlarına ne geldiğiyle ilgili 
bilgilerinin olup olmadığını 
sordum. Yanıt son derece 
üzücüydü: Bunu bize sormayın, 
çünkü bilmiyoruz!

Konsey Avrupa’da kayıp 
mülteci ve göçmen çocuklar 
sorununun dile getirilip, üye 
47 ülkede karşılık bulabileceği 
çok güçlü bir organizasyon. 
Orada kabul edilen her belge 
830 milyon Avrupalı ve 47 üye 
devletin gündemini belirliyor. 

Avrupa Parlamenter Araştırma 
ve Dokümantasyon Merkezi 
(ECPRD) aracılığıyla, 54 ulusal 
parlamentoya anket göndererek 
çocukların akıbeti soruldu. 
Bu ankete verilen cevaplara 
göre 2019 yılı itibariyle 100 
binden fazla göçmen çocuğun 
Avrupa ülkelerine geldikten 
sonra kaybolduğu ihbarında 
bulunulmuştur. 

Çekişmeli geçen adaylık 
sürecini başarı ile tamamlayıp 
Raportör olduktan sonra, 
konunun tüm tarafları ve ilgili 
STK’ları dinleyerek, yerel ve 
uluslararası polis örgütleri 
ile iletişim halinde zengin 
bir kaynakla raporumuzu 
hazırladık. İki buçuk senelik 
yoğun bir çalışmanın ardından 
30 Ocak’ta Konsey’in kış 
oturumunda raporumuz 
genel kurulda görüşüldü 
ve 102 milletvekilinden 98 
milletvekilinin olumlu oyuyla 

güçlü bir biçimde geçti.” 
Raporumuz öncelikle şu 
vurguyu öne çıkarmıştır:

“Göçmen ve sığınmacı 
çocuklar özellikle savunmasız 
bir konumdadır. Bu nedenle 
yolculukları sırasında 
karşılaştıkları şiddet, cinsel 
istismar, insan ticareti ve sömürü 
gibi birçok tehlikeye karşı özel 
korumaya ihtiyaç duyarlar. 
Göçmen ve mülteci çocuklara 
yönelik birçok şiddet türü, 
bu çocukları sahip oldukları 
korunma ve bakım haklarından 
mahrum bırakır. 

Üye Devletler, belgesiz çocuk 
göçmenlerin yetkili devlet 
mercilerince kayıt altına alınıp 
kimlik tespiti yapılmasını ve 
refakatsiz bir çocuk mülteci 
veya göçmene kabul edilir 
edilmez bireysel bir vasi tayin 
edilmesini sağlamalıdır. 
Mülteci ve göçmen çocuklar 
aile birleşimi hakkına sahiptir 
ve Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’nin 22. 
Maddesinde belirtildiği gibi, her 
çocuğun ebeveynleri ile yaşama 
hakkına uygun olarak mümkün 
olduğunca aileleriyle kalmaları 
sağlanmalıdır.”

Yeterince çaba sarf edilirse 
bugün büyük ölçüde bu 
sorunun varlığından hâlâ 
bahsediyor olmazdık. Bunun 
için her zamankinden daha fazla 
uluslararası işbirliğine, pratik, 
etkili eylemlere ve öncelikle de 
farkındalığı ihtiyaç var. Ne yazık 
ki hâlâ boyutları çok büyük, 
farkındalığı ise çok küçük bir 
konu.  

Üye Devletlerin ulusal 
meclisleri ve hükümetleri, 
mülteci ve göçmen çocukların 
ortadan kaybolmasını önlemek 
amacıyla çocuğun yüksek yararı 
için gerekli olan her şeyi yapmalı, 
çocukların yaşamlarına, fiziksel 
ve zihinsel bütünlüklerine yönelik 
riskleri azaltmalıdır.

Bununla birlikte, suç 
faaliyetleri, göçmen çocukların 
ortadan kaybolmasının tek sebebi 
değildir. Standartların altında 
kabul koşulları, alıkonulma 
korkusu, hemen iade edilme 
ya da geri gönderilme ve iyi bir 
vasinin yokluğu gibi sebepler, 
hedeflerine refakatsiz olarak 
ulaşmaya çalışan çocukların tek 
başlarına ya da küçük gruplar 
hâlinde kaybolmalarına ortam 
yaratmaktadır. Bu etkenler, 
çocukların daha fazla travma, 
şiddet ve istismara maruz 
kaldıkları bir sarmalın içine 
çekilmelerine yol açabilir.”

Önce çocuk sonra mülteci 
ve göçmen oldukları dikkate 
alınarak, tüm mülteci ve 
göçmen çocuklara en yüksek 
koruma sağlanmalı

Sayın Yaşar, raporla 
tüm Avrupa Konseyi üye 
devletlerinin Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
taraf olduklarını ve bu nedenle 
çocukların refahları için 
gerekli tüm koruma ve özeni 
sağlayarak çocukların yüksek 
yararını gözetmeleri gerektiğini 
hatırlatıyor. Özellikle mülteci ve 
göçmen çocukların, mümkün 
oldukça aileleri ile birlikte 
yerleştirilmeleri gerektiğini 
ve Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin 22. 
maddesine uygun olarak 
birbirinden ayrılmış mülteci 
ve göçmen aileleri bir araya 
getirmek için her çabanın 
gösterilmesi gerektiğinin altını 
çiziyor.

Mülteci ve göçmenler; kendi 
vatanlarında göçü tetikleyen 
savaşlar, terör gibi yaşamsal 
tehlikelerden uzaklaşarak 
ve güvenli bölgeye ulaşmak 
için çoğu zaman insan 
kaçakçılarından faydalanırlar. 
İnsan kaçakçılarına ödenecek 
yüksek meblağı karşılamak 
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Gündem
içinse “yasadışı işçilik, 
fuhuş, uyuşturucu satıcılığı 
gibi” suç teşkil eden işlere 
bulaşmaktadırlar. Kayıp 
çocuklar böylece hem suçun 
kurbanı hem de faili haline 
gelmekte böylece iki yönlü 
kıskaca girmektedirler. 

Çocukların kaybolmalarının 
veya korumasız kalmalarının 
farklı sebepleri olabilmektedir

Sayın Yaşar’ın hazırlamış 
olduğu rapor kapsamında, 
bir çocuğun nerede olduğu 
ebeveynleri veya vasileri, okul 
yetkilileri veya işverenleri 
ile çocuğu kaydetmek veya 
denetlemek için yetkili olan 
kamu makamları tarafından 
bilinmediği durumlarda, çocuk 
kayıp sayılmaktadır. 

“Kayıp mülteci ve göçmen 
çocuklar, homojen bir grup 
değildir. Kaybolmalarının 
çeşitli sebepleri olabileceği gibi 
farklı sebeplerle korunmasız 
durumda olabilirler. Bu 
farklılıklar, bu olgunun analiz 
edilmesini ve mülteci ve göçmen 
çocukların kaybolmasını 
engellemek için somut siyasi 
ve yasal girişimler üretilmesini 
sağlayacak çıkarımlarda 
bulunmayı zorlaştırmaktadır. 
Koşullara bağlı olarak farklı 
veya çoklu eylemler gerekli 
olacaktır. Raporumda kayıp 
mülteci ve göçmen çocukların 
kaybolmasına neden olan 
temel özellikleri ayırt etmeye 
çalışmaktayım.”

Göçmen ve mülteci çocuklar 
hiçbir şekilde gözaltına 
alınmamalıdır

“Göçmen ve mülteci çocuklara 
yönelik kabul koşulları ve 
bakım, çocukların korunmasına 
ilişkin özel gereklilikler dikkate 
alınarak temel hak ve ihtiyaçları 
karşılar. Çocuklar hiçbir 
şekilde idari gözetim altına 

alınmamalıdır.”
Kayıt altına alınmış mülteci 

ve göçmen çocukların 
konaklama ve kabul 
merkezlerindeki koşullarının 
iyileştirilmesi de “istemli 
kaçışları” ve kaybolmaları 
azaltacaktır. Kabul tesisleri 
temel güvenlik ve sağlık 
koşullarını gerçekleştirmeli, bu 
konuda özel eğitimli elemanları 
istihdam edecek bir kaynağa 
sahip olmalıdır. Özellikle kız 
çocuklarının kaçakçılık ve 
cinsel istismara karşı özel 
koruma gereksinimleri dikkate 
alınmalıdır. Kız ve erkek 
çocuklarına ayrı ayrı özel 
koruma ve barınma çözümleri 
uygulanmalıdır. 

Ulusal meclisler ve 
hükümetler bu konuda çocuğun 
yüksek yararının gözetildiği 
yasal düzenlemeleri ivedilikle 
yapmalıdır.

Belgesiz göçmen çocuklar 
öncelikle korunaksızdır

“Belgesiz göçmen çocuklar, 
yasalar tarafından korunmadığı 
için son derece savunmasız 
durumdadır. Göçmen çocukların 
belgelerini kaybetmelerini ve 
belgesiz kalmalarını önlemek 
için Üye Devletler aşağıdaki 
hususları sağlamalıdır: 

Belgesiz göçmen çocuklar, 
ilgili makamlar tarafından 
adları, doğum tarihleri ve 
yerleri, ebeveynlerinin adları, 
biyometrik yüz fotoğrafları, 
dijital parmak izleri ve diğer 
tanımlayıcı veriler alınarak 
kaydedilip kimlik tespiti 
yapılır. Bu süreçte tadil edilen 
Kişilerin Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabii Tutulması 
Karşısında Bireylerin Korunması 
Sözleşmesi’nin (ETS N° 108) 
hükümleri dikkate alınır. 

Belgesiz göçmen çocuklara 
ilişkin kayıt ve kimlik verileri 
toplandıktan sonra bunlar 

Interpol, SIS, Frontex ve 
ikili anlaşmalar gibi ağlar 
aracılığıyla paylaşılır. Bu 
sayede, bir ülkede kayıtlı 
görünen göçmen çocukların 
başka bir ülkede kayıp olarak 
değerlendirilme olasılığı azalır.

Kayıp kimlik belgeleri 
Interpol’ün Çalıntı ve Kayıp 
Seyahat Belgeleri veri tabanına 
kaydedilir.

Kendilerini yeterince ifade 
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etmelerinin önüne geçen zihinsel 
ve fiziksel engeller de dahil özel 
ihtiyaçları olan belgesiz göçmen 
çocuklara, gerektiği şekilde özel, 
bireysel, tıbbi ve psikolojik bakım 
verilir.”

Kayıt altına alınmayan 
çocukların ölümleri ve 
kaybolmaları daha kolay gözden 
kaçmaktadır. Bu nedenle 
Konsey üyesi devletler; belgesiz 
ve refakatsiz bir göçmen ve 

mülteci çocuk kabul edilir 
edilmez bireysel bir vasi tayin 
edilmesini sağlamalıdır. Belgesiz 
göçmen çocuklara ilişkin 
kimlik verileri toplandıktan 
sonra Interpol, “Schengen 
Bilgi Sistemi” ve Frontex 
aracılığıyla paylaşılmalıdır 
bu sayede bir ülkede kayıtlı 
çocuğun başka bir ülkede kayıp 
olarak görünmesinin önüne 
geçilecektir.

https://pace.coe.int/en/
files/28308/html

http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.
asp?fileid=28595&lang=en
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 
İzmir’de Deprem Bölgesinde

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Genel Merkez Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkan Yardımcıları ile 
birlikte, 30 Ekim’de Seferihisar 
açıklarında 6,6 büyüklüğünde 
depremin yaşandığı İzmir’de bir 
dizi program gerçekleştirdi.

117 vatandaşın hayatını 
kaybettiği, 1032 kişinin 
yaralandığı depremden dolayı 
İzmir halkına ve tüm Türkiye’ye 
geçmiş olsun dileklerini 
ileten Karaaslan, “Seferihisar 

açıklarında meydana gelen 
üzücü depremde kaybettiğimiz 
tüm canlarımızı rahmetle 
anıyor, tedavisi devam eden 
vatandaşlarımızın bir an 
önce sağlığına kavuşmasını 
diliyorum. İlk andan itibaren 
deprem bölgesinde bulunan 
arama kurtarma, tahliye 
ve ilk yardım ekipleri gece 
gündüz demeden devam eden 
çalışmaları ile umutlarımızı 
yeniden yeşerttiler. AK 
Parti Genel Merkez Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı 

olarak depremden etkilenen 
bölgeleri ziyaret ederek 
evleri ağır hasar alan ve 
yıkılan vatandaşlarımızla 
bir araya geldik, sahadaki 
incelemelerimizde depremin 
yaralarının en kısa sürede 
sarılması için ortaya konan 
çabaya şahit olduk.” dedi.

İlgili kurum ve kuruluşların 
deprem bölgesinde seferber 
olduğunun altını çizen 
Karaaslan, “Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan başta 

96 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



olmak üzere Bakanlarımız 
İzmir’e gelerek süreci bizzat 
yönettiler. Sahada bir yandan 
çalışmalar özveriyle devam 
ederken ülkemizin dört 
bir yanında milletimizin 
her bir ferdinin kalbi ve 
duaları İzmir’leydi. Gıdadan 
barınmaya ve psikososyal 
desteklere varıncaya kadar 
devletimizin ilgili birimleri 
güçlü bir koordinasyonla 7 
gün 24 saat çalışma esasına 

göre milletimizin yanında 
olmayı sürdürdü. Deprem 
bölgesinde devam eden 
çalışmaları yakından takip eden 
ve vatandaşlarımızın yanında 
olan İzmir Milletvekillerimize 
de ayrıca teşekkür ediyorum.” 
açıklamasında bulundu. 

Deprem bölgesinde 
hasar tespit çalışmalarının 
tamamlandığını belirten 
Karaaslan ağır hasarlı ya da 
yıkılan binaların ortalama 

% 30’unun 1990-2000 yılları 
arasında, % 70’inin ise 1990 
öncesi dönemde yapıldığını 
belirtti.

Yaşanan her afetin, 
afetlere hazırlığın ve kentsel 
dönüşümün önemini bir 
kez daha ortaya koyduğunu 
söyleyen Karaaslan, “Bugün 
nüfusumuzun % 71’i deprem 
riskli alanlarda yaşamaktadır. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Bedeli ne olursa 
olsun yapacağız’ sözleriyle 
kararlılığımızı vurguladığı, 
2012 yılında başlatılan kentsel 
dönüşüm seferberliği özellikle 
deprem dönüşümü anlamında 
önemli bir fonksiyonu yerine 
getirmektedir. ‘Türkiye’nin 
her yerinde kentsel dönüşüm’ 
ilkesiyle bugüne kadar 
ülke genelinde yaklaşık 1,5 
milyon konutun dönüşümü 
tamamlandı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız tarafından 
kentsel dönüşüm kapsamında 
1 milyon 500 bin bağımsız 
bölümde ikamet eden 6 
milyon vatandaşımızın can 
güvenliğini teminat altına 
alacak dönüşüm çalışmaları 
ise devam etmektedir. Bugüne 
kadar kamu ve özel sektör eliyle 
yapılan kentsel dönüşümle, 
TOKİ konutlarımızla ve 
yapı denetim sistemimizle 
ülkemizdeki binaların % 65’ini 
güvenli hale getirdik. Her yıl 
300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 
milyon konutun dönüşümünü 
hedefliyoruz. Çalışmalar 
tamamlandığında daha güvenli, 
daha sağlıklı ve afetlere karşı 
daha dirençli şehirlere sahip 
olacağız.” dedi.
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“Ak Parti Reformist 
Bir Partidir”

Genel Sekreterlik

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Afyonkarahisar 7. 
Olağan İl Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada Afyonkarahisar’ın 
AK Parti tarihinde çok önemli 
bir yere sahip olduğunu 
söyledi.

2001 yılında AK Partinin 
kuruluş hazırlıklarının 
Afyonkarahisar’da yapıldığını 
belirten Şahin şöyle konuştu: 

“Partimizin tüzük ve 
programını güzel şehrimiz 
Afyonkarahisar’da yazdık. 
AK Partimizin tohumlarının 
atıldığı kutlu yürüyüşün ilk 
hazırlıklarının yapıldığı şehrin 
adı Afyonkarahisar’dır. Milli 
Mücadelenin şehri, kuruluşun 
şehri Afyonkarahisar AK 
Partimizi bu kutlu yolculukta 
bugüne kadar hiç yalnız 

bırakmadı. Her genel seçimde, 
her yerel seçimde, her 
referandumda her kendisine 
müracaat ettiğimizde 
Afyonkarahisarımız çok güçlü 
bir şekilde partimizin Genel 
Başkanı Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanında yer aldı.

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 

98 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Tayyip Erdoğan’ın ekonomi, 
hukuk ve demokraside 
yeni bir reform döneminin 
müjdesini verdiğini anımsatan 
Şahin, “Ekonomi, hukuk 
ve demokraside atacağımız 
adımlar, sadece birbirlerini 
etkilemekle kalmayıp, diğer 
pek çok alanda da ülkemizi 
güçlendirecektir.” diye 
konuştu.

Genel Sekreter Şahin, 
reform süreçlerinin dinamik, 
birbirlerini tamamlayan, 
tetikleyen canlı ve etkin 
süreçler olduğunu belirterek,  
“AK Parti reformist bir partidir. 
AK Parti ortaya çıkan ihtiyaçlar 
ve değişen şartlar karşısında 
kendini ve hedeflerini sürekli 
yenileyen, güncelleyen bir 
partidir.” ifadesini kullandı.

Ekonomi, demokrasi ve 
hukukta gerçekleştirecekleri 
yeni reformların ülkeyi yeni 
döneme hazırlayacağını 
aktaran Şahin, şöyle devam 
etti:

“Bu yeni dönemde, 21. 
yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, adından çok daha fazla 
söz ettiren, varlığını hissettiren 
bir ülke olacaktır. Yatırım 
ortamını iyileştirmenin, 
büyüme ve kalkınmayı sürekli 
kılmanın, refahı ve istikrarı 
artırmanın yolu hiç şüphesiz 
ki hukuk devleti ilkesini 
güçlendirmekten, hak ve 
özgürlük alanlarını koruyup 
daha da geliştirmekten, yargı 
bağımsızlığı, tarafsızlığı 
ve şeffaflığını artırmaktan, 
yargısal süreçleri basitleştirip 
adalete erişimi daha da 
kolaylaştırmaktan geçmektedir. 
Bunun için öncekileri 
tamamlayan ve yapacağımız 
daha sonraki çalışmaları da 
tetikleyecek olan yeni bir 
atılım ve reform döneminin 
arefesinde bulunuyoruz. 
Tüm bu adımları içeren yeni 
reform paketi hazırlıklarımız 
devam ediyor. Bütçe 
görüşmelerinin ardından ilgili 
düzenlemeleri meclisimizin 
gündemine taşıyacağız. 
İdari alanda yapılması 
gerekenleri de hükümetlerimiz 
gerçekleştirecekler. 
Reformların başarısını 
uygulamaların belirleyeceğini 
çok iyi biliyoruz. Uygulamaları 

yakından ve titizlikle takip 
edeceğiz. Tüm reformların 
etkin ve amacına uygun bir 
şekilde hayata geçirilmesini 
sağlayacağız. Yeni bir 
insan hakları eylem planı 
hazırlayarak uygulamadaki 
eksiklik ve aksaklıkları 
gidereceğiz. Yine tüm 
paydaşlarla görüşerek 
ekonomideki yeni dönemin 
ruhuna uygun düzenlemeleri 
eylem planımıza dahil 
edeceğiz. Yönetişimi, ortak aklı 
ön plana çıkararak, farklı görüş, 
düşünce ve tecrübelerden 
yararlanarak, bu reform 
sürecini bütün paydaşlarla, hep 
birlikte yöneteceğiz.”

“Milletimiz tepki gösterince 
geri adım attılar”

“Bizler ülkemiz, 
Afyonkarahisar için var 
gücümüzle çalışırken 
muhalefetin içerisine 
düştüğü durumu hep birlikte 
görüyoruz, şahit oluyoruz.” 
diyen Genel Sekreter Şahin, 
şunları kaydetti. 

“Onların şu anda anayasa 
tartışmaları altında 
ezildiklerine şahit oluyoruz. Bir 
CHP’li milletvekili çıkıp HDP ile 
bir anayasa çalışması hazırlığı 
içerisinde olduklarını ifade 
edince hemen yalanlama, inkar 
etme yoluna gittiler. Halbuki 
geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü 
olarak da olsa bunu kabul 
etmişler, itiraf etmişlerdi. 
Şimdi milletimiz tepki 
gösterince geri adım attılar.” 
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AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
İzmir’de Deprem Sonrası Yaralar 
Hızla Sarıldı

Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, İzmir depremi 
sürecine ilişkin açıklama yaptı. 
Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, 
İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 
depremin ilk anından itibaren 
ilgili tüm bakanlıklar ve 
bağlı birimlerin, deprem 
bölgesindeki bütün faaliyetleri 
titizlikle yürüttüğünü, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da depremin 
üzerinden 24 saat geçmeden 
bölgeye geldiğini ve çalışmaları 
koordine ettiğini kaydetti.

AFAD ile koordinasyonundaki 
belediyelerin ve gönüllü 
kuruluşların depremden 
etkilenen İzmirlilerin 
mağduriyetini gidermek 
için yaptığı çalışmalara 
devam ettiğine dikkati çeken 

Dağ, afet anında hem de 
sonrasında hükümetin ilgili 
kurumlarıyla üzerine düşeni 
yaptığını ve yapmaya devam 
edeceğini belirtti. Başarılı 
süreç yönetiminin gerek 
depremi yaşayanlarca gerekse 
de kamuoyu tarafından net 
bir şekilde görüldüğünü ve 
takdir edildiğini aktaran Dağ, 
“Ne yazık ki bu çalışmalara 
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gölge düşürmek için asılsız 
iddialarda bulunulmuştur 
ve birçok dezenformasyon 
üretilmiştir. Maalesef, yalan 
merkezli siyasetin en büyük 
alıcısı, bazen de kaynağı 
bazı CHP’li siyasilerdir. “ 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Bizim önceliğimiz 
vatandaşlarımız ve onların 
selameti”

Bazı CHP’li siyasetçilerin bu 
süreçte “Her işi belediyelerimiz 
yapıyor”, “AFAD çadırını 
kullanabilmek için evlilik 
cüzdanı veya hasar belgesi 
olması gerekiyor”, “Çürük 
binalar tespit edildi, bakanlık 
gereğini yapmadı” gibi gerçek 
dışı söylemlerde bulunduğunu, 
ayrıca “Kızılay Kan Merkezi 
yıkıldı”, “Cumhurbaşkanı 
enkaz alanına müzik eşliğinde 
girdi”, “Belediyenin yıkım 
yetkisi yok”, “Hasar tespitinde 
rant gözetiliyor” gibi aslı astarı 
olmayan iddialarla gündeme 
gelmeye çalıştıklarına işaret 
eden Dağ, şöyle devam etti:

“Bizler, o süreçte yalan ve 
asılsız iddialara cevap dahi 
vermeyi hemşehrilerimize 
karşı yapılmış bir haksızlık 
olarak gördük. Çünkü bizim 
önceliğimiz her zaman 
vatandaşlarımız ve onların 
selameti olmuştur. Henüz 
enkaz altında kurtarılmayı 
bekleyen vatandaşlarımız 
varken yalanlara sarılarak 
kirli bir siyaset yapılması, 
İzmir’imize ve depremden 
etkilenen vatandaşlarımıza 
karşı ne denli sorumsuz 
olduklarının göstergesidir. Bu 
sürecin başarıyla yönetilmesi 
ve yaraların hızla sarılması, 
bazı CHP’li siyasetçilerde 
büyük bir rahatsızlığa 
sebebiyet vermiştir. Bu afetle 
birlikte, İzmir’i ve İzmirlileri 
yalnızca oy deposu, rant kapısı 

ve makam koltuğu olarak 
gördükleri bir kez daha aşikâr 
olmuştur.”

“Hasar tespitleri yapıldı, 
yardımlar hak sahiplerine 
iletildi” 

Deprem yaşandıktan 
sonra hızlı bir şekilde 
hasar tespit çalışmalarının 
gerçekleştirildiğini ifade 
eden Dağ “Acil yıkılacak ağır 
hasarlı ve yıkık olmak üzere 
506 bina, 4 bin 239 bağımsız 
bölüm, Orta hasarlı 511 bina 
ve 6 bin 929 bağımsız bölüm, 
Az hasarlı 5 bin 119 bina ve 
55 bin 235 bağımsız bölüm,  
Hasarsız 103 bin 785 bina ve 
520 bin 162 bağımsız bölüm 
tespit edilmiştir. İlk etapta 182 
esnafımıza ve yakınları vefat 
eden vatandaşlarımıza destek 
ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 
Hasar tespit çalışmalarının 
ardından ise, ev sahiplerine 
ve kiracılara daha önce ifade 
edildiği üzere taşınma ve 
kira yardımları verilmiştir. 
Bu bağlamda; Türkiye’deki 
mobilya üreticilerimizden 
1000 ailemize 25 bin lira 
değerinde eşya yardımı, 
oturduğu bina yıkılmış olan, 
oturduğu bina ağır hasarlı 
olduğu için eşyasını alamayan 
ve oturduğu bina acil yıkılacağı 
için eşyasını alamayacak olan 
vatandaşlara 30 bin lira eşya 
yardımı, ağır hasarlı binalarda 
ev sahibi olanlara 13 bin lira 
taşınma ve kira yardımı, ağır 
hasarlı binalarda 5 bin lira 
kiracılarımıza taşınma ve kira 
yardımı, orta hasarlı binalarda 
5 bin lira ev sahiplerine 
taşınma yardımı ve orta 
hasarlı binalarda kiracılara 2 
bin 500 lira taşınma yardımı 
yapılması kararlaştırılmış ve bu 
yardımlar hak sahiplerine hızla 
ödenmiştir. DASK tarafından 
45 milyon liranın üzerinde 

ödeme yapılmıştır. Bunun 
yanı sıra; 1750’si yerinde, 3 
bin 250’si rezerv alanda olmak 
üzere toplam 5 bin konutun 
yapımı ile ilgili çalışmalara 
başlanmıştır.” dedi.

“İzmir’imiz için elimizden 
gelen desteği vermeye devam 
edeceğiz”

Deprem, imar ve altyapı gibi 
meselelerin, şehrin yıllardan 
beri süregelen kronik sorunları 
olduğunu bildiklerini aktaran 
Dağ, şunları kaydetti:

Ülkemiz, deprem kuşağında 
yer alan ve potansiyel olarak 
deprem tehlikesiyle her zaman 
karşı karşıya olan bir ülkedir. 
Bu noktada, vatandaşlarımızın, 
belediyelerimizin ve 
hükümetimizin, işbirliği 
içerisinde dikkatle ve özenle 
çalışarak tedbir alması, üzerine 
düşeni yerine getirmesi bir 
zorunluluktur. Yapılmakta 
olan çalışmalar ve alınmakta 
olan önlemler artarak devam 
edecektir. İzmir’imiz için de 
bizler; tüm ülkemizde olduğu 
gibi her zaman elimizden gelen 
desteği vermeye ve üzerimize 
düşeni yapmaya devam 
edeceğiz. 

Dağ, sürece hassasiyetle 
yaklaşan ve ilk andan itibaren 
devletin her türlü imkânını 
milletin hizmetine sunan, 
başta Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olmak üzere, bakanlara ve 
yerel yöneticilere de bir İzmirli 
olarak şükranlarını sundu.
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