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27 Eylül tarihinde başlayan çatışmaların ardından; Azerbaycan, 
Ermenistan’ın alçakça düzenlediği saldırılara karşılık gerekli yanıtı 
vererek 28 yıl aradan sonra kendi öz topraklarını işgalden kurtar-
dı. Ermenistan ordusu bütün cephelerde adeta bozguna uğradı. 
Ermenistan, yaşanan savaşta başta Cenevre Sözleşmeleri olmak 
üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek birçok Azer-
baycanlı sivilin saldırılar neticesinde yaralanmasına ve hayatlarını 
kaybetmesine neden olmuştur. Bu son yaşanan hadiselerden de 
çok net bir şekilde görmüş olduk ki insanlık adına büyük umutlar-
la kurulan Birleşmiş Milletler teşkilatı dünyanın farklı yerlerindeki 
çatışma ortamlarında barışın tesis edilmesi konusunda başarısız 
olmuştur. 

Birleşmiş Milletler, AGİT gibi kuruluşların yaklaşık 26 yıl boyun-
ca barışçıl yollarla yapmaları gerekeni, Azerbaycan askeri yolla 
yapmak zorunda kalmıştır. Tüm yaşanan bu olayların yanı sıra batı 
medyasının; Ermenistan’ın düzenlemiş olduğu alçakça saldırılar 
neticesinde sivil katliamlar karşısındaki yaklaşımı oldukça sorunlu 
ve iki yüzlü olmuştur. 

Türkiye, bu çatışma ortamının başladığı ilk günden itibaren 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde can Azerbaycan’a, kardeş Azerbaycan’a gerekli 
tüm desteği verdi. Ermenistan işgalindeki Azerbaycan toprakla-
rının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık günü Bakü’nün Azadlık 
Meydanı’nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Sayın Cumhurbaşka-
nımız ile birlikte bizlerin de katıldığı törende askeri bandonun icra 
edilen Eski Ordu Marşı ile iki devlet tek millet olmak, aynı duygu-
ları paylaşmak daha bir anlam kazanmış oldu. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın 
İlham Aliyev Ortak İşbirliği İmza Töreni ile tüm dünyaya kardeşlik 
bağlarımızın gücünü gösterdiler. 

Artık eskinin pasif ve çömez politikalar izleyen Türkiyesi yok. 
Bunu tüm ülkeler gerek Suriye’de gerek Irak’ta gerek Libya ve 
Doğu Akdeniz’de görmektedir. Ülkemiz, Azerbaycan’ın yardım 
ve destek taleplerine olumlu karşılık vermiştir. Mehmetçiğimiz 
bölgeye gidecek, aldığı yetki ile birlikte sorumluklarını hakkıyla 
yerine getirecektir. Yaşanan tüm bu gelişmeler son yıllarda güçlü 
bir dış politika izleyen Türkiye’nin uluslararası arenada giderek 
güçlendiğinin göstergesidir. Tüm gelişmelerin ardından imzalanan 
Ateşkes anlaşmasındaki şartların sağlanması, işgal altındaki top-
raklarının Azerbaycan’a iadesi, bölgede barış ve huzur ortamının 
yeniden tesis edilmesi süreçlerinde de can Azerbaycan ile ortak 
hareket etmeye devam edeceğiz. Verdiği haklı mücadeleyi alnının 
akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini bir 
kez daha yürekten kutluyorum. 

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Artık eskinin pasif ve 
çömez politikalar izleyen 
Türkiyesi yok. Bunu tüm 
ülkeler gerek Suriye’de 
gerek Irak’ta gerek Libya 
ve Doğu Akdeniz’de 
görmektedir.”
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Çevre için büyük bir 
adım atıldı. Çevre Ajansı 

kuruldu.
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Türkiye’de Aktüalite

Yeni Asgari Ücret Belli Oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren görüşmelerin 
ardından tespit edildi. 2021’de brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen 
asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak.

Artistik Cimnastik 
Milli Takımı, 
Mersin’de düzenlenen 
Avrupa Erkekler 
Artistik Cimnastik 
Şampiyonası’nda 2 altın, 
2 gümüş ve 4 de bronz 
olmak üzere toplam 8 
madalya kazandı.

Milli Cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası’nda  
8 Madalya Kazandı
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Çin’den Sipariş Edilen Kovid-19 Aşıları  
Türkiye’ye Geldi

İstanbul 
Havalimanlarından  
11 Ayda 37,5 Milyon 
Yolcu Uçtu

Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye’de. 1.700 yıllık tarihi eser, yoğun bir hukuki sürecin ardından 
evine döndü.

Kybele Evine Döndü

Çin’den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Bu yılın 11 aylık döneminde 321 bin 
642 geliş-gidiş seferinin düzenlendiği 
İstanbul’daki havalimanlarından toplam 37 
milyon 514 bin 850 yolcu taşındı.
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AA Haber Akademisi, 2020’de  
50 Ülkeden 888 Gazeteciye Eğitim 
Düzenledi

İngiltere ve AB’den 668 Milyar Sterlinlik Anlaşma

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına rağmen bu yıl yüz yüze ve çevrim içi ortamda 50 ülkeden 888 gazeteci için eğitim 
programları düzenledi.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üzerinde uzlaştığı ticaret anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinden tarafların 
668 milyar sterlin (747 milyar avro) olan karşılıklı toplam ticaretin gümrüksüz ve herhangi bir kesinti 
olmaksızın ticaret yapabilmesine imkan tanıyor.

Dünya’da Aktüalite
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Petrol Devlerinin Geliri Üçüncü 
Çeyrekte 150 Milyar Dolar Azaldı
Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol firmasının toplam geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 
azalarak 271,3 milyar dolar oldu.
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Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM’deki 
grup toplantısında partililere 
hitap etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup Toplantı-
sı’nda, TBMM Genel Kurulu’nda 
geçen hafta kabul edilen 2021 
yılı bütçesinin ülkeye ve millete 
hayırlı olmasını diledi.

Bütçe görüşmelerinin, Mecli-
sin temel görevleri arasında ilk 

sıralarda yer aldığını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Meclis’te kabul edilmesiy-
le bütçenin artık, iktidarı ve 
muhalefetiyle tüm Meclis’in, 
tüm ülkenin ve milletin bütçesi 
haline geldiğini dile getirdi.

Demokrasilerin, iktidarla bir-
likte muhalefetin de varlığıyla 
anlam kazandığını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
böylesine önemli bir sürecin, 
Meclis’in tamamının yoğun 

mesaisinin ardından nihayete 
ermesinin, Türkiye’deki demok-
rasinin işleyişinin en önemli 
göstergelerinden olduğuna 
işaret etti.

Komisyondaki ve Genel Ku-
rul’daki görüşmeler sırasında 
teklifleri ve tenkitleriyle bütçe-
ye katkı sunan, istisnasız tüm 
milletvekillerine teşekkür eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu bütçe, 83 milyon vatandaşı-
mızın her birine hizmet edecek, 

“İdeolojik, Turistik, Ticari 
Hesaplarla Dini Sembollerimize 
Sataşılmasını Art Niyetli Buluyoruz”

Gündem
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her insanımızın hayatına doku-
nacak, her bireyin geleceğinin 
inşasına katkı verecek bir belge-
dir.” dedi.

Her bütçenin önemli olduğunu 
ancak bu yıl, koronavirüs sal-
gınının etkisini sürdürdüğü bir 
dönemde hazırlanıp yürürlüğe 
girecek olması nedeniyle, 2021 
bütçesinin ayrı bir ehemmiyete 
sahip olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Amacı-
mız, bir yandan salgının olumsuz 
etkilerini azaltmak diğer yandan 
da ülkemizi hedeflerine doğru 
adım adım yaklaştırmaktır.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
böylesine kritik bir dönemde, 
bütçe üzerindeki tartışmala-
rın hem daha yoğun hem daha 
kapsamlı olmasının gayet tabii 
olduğunu söyleyerek, “Önemli 
olan bu tartışmaların ahlaki, adil, 
yapıcı bir zeminde yürümesidir. 
Hakaretten, iftiradan, yalandan, 
çarpıtmadan uzak her eleştiriye, 
katılmasak da saygımız vardır.” 
ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinde saygıya 
layık pek çok muhalif görüşün 
ifade edildiğini, seviyeli değer-
lendirmelerin ortaya koyulduğu-
nu aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Fikri olan fikrini 
söyler, fikri olmayan ise yalan-
la, iftirayla, hakaretle kendini 
göstermeye çalışır. Bütçe gö-
rüşmeleri sırasında bu yönteme 
başvuranlar da olduğunu üzün-
tüyle gördük.” değerlendirmesini 
yaptı.

“Bunların üslupları kişilikleri-
nin yansıması”

Eskilerin, “Üslub-u beyan, 
ayniyle insan” dediğini aktaran 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunların da üslupları kişi-
liklerinin yansımasıdır. Bizim 
üzüldüğümüz husus, ülkemizde 
vizyoner politika ortaya koyan, 

program ve proje üreten, hal-
kın kafasını karıştırmaya değil 
gönlünü kazanmaya çalışan bir 
muhalefet anlayışının eksikliği-
dir. ‘Çamur at, tutmazsa da izi 
kalır.’ mantığıyla her gün yeni 
bir yalan söyleyen, yalanı yüzü-
ne vurulduğunda ise hiç utanıp 
sıkılmadan hemen bir sonraki 
yalana geçen, bazen dönüp eski 
yalanları yeniden tekrarlayan bu 
zihniyetle hiçbir yere varamayız. 
Bizimle vizyonda, programda, 
projede yarışamayanların işi, 
kendi aralarında hakaret, iftira, 
yalan yarışına çevirmeleri, ülke-
miz adına bir kayıptır. Üstelik bu 
yalanları milletin gözünün içine 
baka baka ve kendilerinden gayet 
emin şekilde söylüyorlar. Bir 
doğrunun yanına dokuz yalan 
katarak çizdikleri resme herkesin 
de inanmasını bekliyorlar. Kendi-
lerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, 
öğretmen, yargı mensubu, polis, 
asker kim varsa herkese hakaret 
etmekten de çekinmiyorlar. 

Sanıyorum bunlar kendilerini 
halen herkesi karşılarında hizaya 
diktikleri tek parti devrinde 
sanıyorlar. Öğretmen CHP’liyse 
‘makbul’, değilse ‘kötü.’ Çiftçi 
CHP’ye oy veriyorsa ‘iyi’, ver-
miyorsa ‘cahil.’ Yargı mensubu 
CHP’nin istediği gibi davranıyor-
sa ‘saygıdeğer’, kendi vicdanına 
göre hareket ediyorsa ‘militan.’ 
Polis CHP’nin arzusu istikame-
tinde hareket ediyorsa ‘aferin’, 
kanuna ve amirlerinin emirlerine 
göre davranıyorsa ‘zorba.’ Bu 
listeyi her meslek grubu, her fert 
için uzatmak mümkündür. Sanı-
yorum bu zatlara Türkiye’nin 70 
yıldır demokrasiyle yönetildiğini 
sık sık hatırlatmak gerekiyor. De-
mokraside asıl olanın, sağa sola 
tehditler yağdırmak değil, ülkeye 
ve millete hizmet etmek olduğu-
nu da bu hatırlatmanın üzerine 
eklemeliyiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Top-
lantısı’ndaki, “Asgari ücretten 
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Gündem

hangi vergiyi alacaksın? Sen asıl 
vergiyi, alınması gereken yer-
lerden alacaksın. Uyuşturucu 
ticareti yapan adamdan, organ 
ticareti yapan adamdan, kara 
parayla devleti dolandıranlar-
dan vergi alacaksın.” ifadelerini 
anımsatarak, şöyle konuştu:

“Bu ne demek biliyor mu-
sunuz? ‘Uyuşturucu satıcılığı 
yapabilirsiniz, organ mafyası 
olarak örgütler kurabilirsiniz.’ 
Sen ne yapıyorsun, farkında 
mısın? Bu ne sapkınlıktır? İsti-
kametini tamamen şaşırmış. O 
zaman gel, şöyle bir uyuşturucu 
örgütünü kur, bir de uyuşturucu 
örgütü dışında organ mafyasını 
kur, hiç olmazsa devlet senden 
bir şeyler elde etsin. Başka bir 
işe yaramıyorsun. Dün bunu 
kendin grup konuşmanda 
söyledin. Vergi konusunda da 
maliyede belli bir tecrübesi var. 

Dolayısıyla bu adımı atarsa belki 
bir işe yarar.”

Kendilerini ülkenin ve mille-
tin değerleriyle barışmış gös-
termek için kırk takla atanların, 
buldukları her fırsatta nasıl tek 
parti faşizmine döndüklerini 
bu örneklerde açıkça görmenin 
mümkün olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bu zihniyet geçtiğimiz 
günlerde, ‘Mevlana’nın vuslat 
yıldönümü töreni’ kılıfı altın-
da, asırların birikimi olan bir 
geleneği yerle yeksan etmeye 
kalktı. Milletimizin uzun müca-
deleler sonunda yıktığı, Kur’an-ı 
Kerim’i ve ezanı Türkçe okutma 
benzeri bir garabet, ‘Mevlevi 
Mukabelesi’ adı altında İstan-
bul’da sahnelendi. ‘Allahuek-
ber’ demekten, ‘Lailaheillallah’ 
demekten, ‘Sadakallahulazim’ 

demekten imtina eden zihniye-
tin, 70 yıl sonra yeniden hortla-
dığına şahit olduk. 

Aynı zihniyetin, Ayasofya’nın 
ibadete açılmasından, Büyük 
Çamlıca Camii, Melike Ha-
tun Camii gibi abide eserlerin 
ülkemize kazandırılmasından 
duyduğu rahatsızlığı da unutu-
yor değiliz. Aradan geçen bunca 
yıla rağmen demokrasiyi hala 
hazmedememiş olanların, tek 
parti faşizminin özlemiyle yanıp 
tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli 
iradeyi güçlendirdikçe, bu özle-
min emareleri ortaya saçılma-
ya başladı. Tabii buradaki asıl 
mesele, naatın ve duaların nasıl 
okunduğundan ziyade, niçin bu 
yola başvurulduğudur. Gerçek-
ten inanıyorsanız, dinimizin 
temel kaynaklarında belirtilen 
hükümler ve usuller açıkça 
ortadadır. Buna göre inancınızı, 
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ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, 
yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsa-
nız da böylesine hassas bir ko-
nuda inanç sahiplerini rencide 
edecek yollara başvurma hakkı-
nızın olmadığını bileceksiniz.”

“Yasin-i Şerif’i niye Türkçe 
okumadın?”

“Kur’an-ı Kerim’e inanıyor-
sanız, ona gereken hürmeti 
göstermek mecburiyetindesi-
niz.” diyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Eyüp Sultan Cami-
i’nde seçim öncesi, kalkıp da 
bir mihrabiye yerine, Kur’an-ı 
Kerim’i önüne açıp orada Yasin-i 
Şerif’ten beli bir bölümü aslına 
uygun olarak okumak sana bir 
şey getirmez. Niye onu Türkçe 
okumadın? Bari onu da Türkçe 
okusaydın. Bak bakalım millet 
sana ne değer veriyor. Her şey 
istismar… Gereken dersi, ge-
reken hesabı sormak suretiyle 
bunlar alacak.” diye konuştu.

“Hazreti Mevlana’nın veya bir 
başka mürşidin izinden gidi-
yorsanız, bu yolun asırlara sari 
geleneklerine saygı göstermek 
mecburiyetindesiniz.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
aynı durumun Hristiyan’ından 
Musevi’sine kadar diğer inanç 
sahipleri için de geçerli olduğu-
nu kaydetti. 

Müslümanlar için Kur’an-ı 
Kerim’in nasıl kıraat edileceği-
ne, ezanın nasıl okunacağına, 
ibadetin nasıl yapılacağına, o 
inancın temel kaynakları ve 
onlardan beslenen alimleri-
nin karar vermesi gerektiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Siz anlamazsınız bu 
işten. Kaldı ki bu ülkenin bir Din 
İşleri Yüksek Kurulu var. Bura-
ya sorun. Diyanet teşkilatına 
sorun. Ama dert başka. Dert, bu 
ülkenin değerleriyle oynamak, 
istihza etmek. Milletin böyle 
bir talebi yokken kimi zaman 
ideolojik, kimi zaman turistik ve 

ticari hesaplarla dini sembolle-
rimize sataşılmasını art niyetli 
buluyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Üniversite öğrencilerine kredi 
ve burs müjdesi

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, üniversite 
öğrencilerine bir müjde vermek 
istediğini belirterek, yeni kredi 
ve burs miktarlarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı va-
sıtasıyla 2021 yılında öğrencilere 
verecekleri kredi ve burs mik-
tarını belirlediklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
2020 yılında lisans öğrencilerine 
550 lira, yüksek lisansta 1100 
lira, doktorada 1650 lira olarak 
uyguladıkları kredi ve burs öde-
melerinin toplam miktarının 9 
milyar 670 milyon lirayı buldu-
ğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Önümüzdeki yıl ise lisansta bu 
rakamı 550 liradan 650 liraya 
çıkarmış bulunuyoruz, yüksek 
lisansı 1100 liradan 1300 liraya, 
doktorada ise 1650 lira olan öde-
meyi 1950 liraya çıkarmış oluyo-
ruz. Bütün zorluklara rağmen, 
koronavirüs musibetine rağmen 
bizler tamamen elimizden gelen 
gayretle öğrencilerimize kredi 
ve bursla çok ciddi bir desteği 
vermiş oluyoruz. Bu ödemeler, 
milli sporcularımıza iki veya üç 
katı, üniversite sınavında ilk 
100’e girenlere de üç katı ola-
rak yapılmaya devam edilecek. 
Ocak ayında, 452 bin öğrenci-
mizin hesabına burs, 1 milyon 11 
bin öğrencimizin hesabına kredi 
olarak bu tutarlar yatırılacaktır.” 
diye konuştu.

“Bu adımlar siyasidir”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan 

konuşmasında, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin (AİHM) 
Selahattin Demirtaş hakkında 
verdiği kararı da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanımız Esasen, 

AİHM’in, Türkiye mahkemeleri-
nin yerine geçecek şekilde karar 
veremeyeceğine işaret eden Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece burada verilen karar-
lar mahkemelerimizce değerlen-
dirilir. AİHM, bu kararı iç hukuk 
yolları tüketilmeden alarak, 
istisnai bir uygulama yapmıştır. 
Kaldı ki biz bireysel başvuru adı-
mını attığımız zaman Türkiye’de 
Anayasa Mahkemesini, bir defa 
bütün yolları tüketme unsuru 
olarak gördük. Ondan sonra 
AİHM devreye girebilir, bu şe-
kilde bu adım atıldı. Ama şimdi 
görüyoruz ki burada bütün yol-
lar tüketilmeden AİHM, bu tür 
kararları alma yoluna tevessül 
etmiştir. Tamamıyla bu adımlar 
siyasidir, bunun da gerekçesini 
biliyoruz. İstisnasını bir kenara 
bıraksak bile, Selahattin Demir-
taş’la ilgili hüküm, aynı mah-
kemenin mesela İspanya’daki 
Batasuna Partisi kararındaki 
gerekçelerle açıkça çelişmekte-
dir. Mahkeme, Batasuna davası 
kararında, bırakınız şiddet ey-
lemlerini teşvik etmeyi, şiddet 
eylemlerini açıkça kınamamanın 
dahi cezaya konu suç sayılabi-
leceğine hükmetmiştir. Terör 
örgütünün şiddet eylemini kı-
namamayı teröre destek olarak 
kabul eden bir mahkemenin, 6-8 
Ekim 2014’te 39 vatandaşımızın 
hunharca katledilmesiyle sonuç-
lanan bir eylemin baş sorumlu-
sunun tahliyesini istemiş olma-
sı, resmen çifte standarttır, hatta 
ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye 
nezdinde saygı görmek istiyorsa, 
önce dönüp kendi çelişkilerini 
sorgulamalıdır.”

Ocak ___ Türkiye Bülteni ___ 11



“Savunma Sanayine Yapılan Hiçbir 
Saldırı Masum Değildir”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, partisinin Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tısı’na Dolmabahçe Ofisi’nden 
canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın günlerini geride bırak-
tıktan sonra tekrar yüz yüze bir 
araya gelerek hasret giderecek-
lerini aktaran Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, salgın tedbirleri 
kapsamında il kongrelerine bir 
kez daha ara vermek mecburiye-
tinde kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şu ana kadar 19 il kongresini ger-
çekleştirdiklerini hatırlatarak, 
geriye 62 il kongresinin kaldığı-
nı, şartların el verdiği ilk fırsatta 
hızlı bir takvimle il kongrelerini 
tamamlamayı hedeflediklerini 
bildirdi. 

Böylece büyük kongre tak-
vimlerini önceden belirledik-
leri şekilde yürütme imkanına 
kavuşacaklarını anlatan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, ilk 
teşkilatlarıyla ilgili yürüttükleri 
değerlendirmeleri kesintisiz 
sürdürdüklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
devam edecek isimleri veya 
yeni görev verilecekleri titiz 
bir çalışmayla tespit ettikleri-
ni belirterek, “Partimizi 2023 
seçimlerine hazırlayacak yeni 
bir teşkilat yapısı inşa etmenin 
gayreti içindeyiz. Hem 20 yıllık 
geçmişimize sahip çıkacak hem 
geleceğe yönelik hedeflerimizi 
kucaklayacak bu teşkilat yapısı 
sadece AK Parti’nin değil, aynı 
zamanda Türkiye’nin de umut-
larının taşıyıcısı olacaktır.” diye 
konuştu. 

Milletin partisi olan AK Par-
ti’nin, milletin gönlündeki yeri-
ni daha yükseğe çıkarmak için 
hep birlikte gerekirse fedakarlık 
yaparak çok çalışacaklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bunun için il baş-
kanlarına, il teşkilatlarının her 

kademesindeki mensuplarına, 
milletvekillerine, belediye baş-
kanlarına çok büyük görevler 
düştüğünü söyledi.

“Tarih 2020’yi her bakımdan 
ilginç ve zor bir yıl olarak kayıt-
larına geçirecektir”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yaklaşık üç 
hafta sonra yeni bir yıla girilece-
ğini hatırlatarak, “Tarih 2020’yi 
her bakımdan ilginç ve zor bir 
yıl olarak kayıtlarına geçirecek-
tir. Dünyada, bölgemizde ve 
ülkemizde benzeri görülmemiş 
hadiseleri hep birlikte yaşadık, 
yaşamaya devam ediyoruz.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin 2020’yi nasıl 
kapattığının, 2021’i nasıl kar-
şıladığının sadece rakamlara 
bakılarak anlaşılamayacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Bu ülkenin ve milletin, 
bölgesinde ve dünyada nerede 
durduğunu ve nereye gittiğini 
görmek için önümüzdeki fo-
toğrafa ferasetli ve vizyoner bir 
yaklaşımla bakmak gerekiyor. 
Bunun için tarih bilmeye ihtiyaç 
vardır. Bunun için medeniyet 
şuuruna ihtiyaç vardır. Bunun 
için bayrağı ve ezanıyla sem-
bolleşen vatanımıza aşkla bağlı 
olmaya ihtiyaç vardır. Bunun 
için 83 milyonun tamamını kö-
keniyle, inancıyla, kültürüyle, 
değerleriyle kalpten sevmeye 
ihtiyaç vardır.”

“Savunma sanayimizi hedef 
alan saldırılar lobi faaliyetleri-
nin tezahürüdür”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Gezi’de sokakları karıştırarak, 
17-25 Aralık’ta siyaseti esir ala-
rak, çukur eylemlerinde top-
rakları bölerek, Suriye sınırında 
PKK ve DEAŞ vasıtasıyla gü-
neyi kuşatarak, 15 Temmuz’da 
darbe yaparak pek çok defalar 

ekonomiyi çökertmeye çalışarak 
Türkiye’yi dize getiremeyenle-
rin CHP’yi kullanarak aynı ama-
ca ulaşmak istediklerini söyledi. 

Bunların siyasi ve stratejik 
yönü yanında bir de ekonomik 
boyutu olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
savunma sanayini hedef alan 
saldırıların aynı zamanda yıllar-
ca ülkeye kendi ürünlerini fahiş 
fiyatla satan, canları istediğinde 
bunların üzerinden şantaj yapan 
devletlerin ve şirketlerin lobi 
faaliyetlerinin tezahürü olduğu-
nu kaydetti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
SİHA’lara, İHA’lara, tanklara, 
toplara, füzelere ve motorlara 
saldıran herkesin bilerek veya 
bilmeyerek Türkiye düşmanı 
çevrelerin ve küresel silah şir-
ketlerinin çıkarlarını savunduk-
larını belirterek, şöyle devam 
etti:

“Bir başka ifadeyle bu saldı-
rıların her biri istiklalimizi ve 
istikbalimizi hedef almaktadır. 
Geçmişte Nuri Demirağ’ı, Vecihi 
Hürkuş’u, Nuri Killigil’i, Kamil 
Öçman’ı sindirerek yerli ve milli 
projelerimizi nasıl baltaladılar-
sa bugün de aynısını yalanla, 
iftirayla sinsi oyunlarla yap-
maya çalışıyorlar. Ama milleti-
miz bu defa CHP zihniyetinin 
ülkeyi bir yarım asır daha geriye 
götürmesine izin vermeyecek. 
Dedelerimizin bıraktığı emaneti, 
babalarımızın verdiği mücade-
le bayrağını nasıl biz devralıp 
ülkemizi bugünlere getirmişsek 
inşallah evlatlarımızda bu kutlu 
davayı 2053’e taşıyacaktır.”

“Ülke ekonomisinin yıkılma-
sını hedefliyorlar”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yatırımcılara 
yönelik saldırıların ikinci sebe-
binin ise çok daha alçakça oldu-
ğunu dile getirerek, ülkeye yö-
nelen uluslararası yatırımcıları 
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Gündem
niyetlerinden vazgeçirmek sure-
tiyle ülke ekonomisinin balta-
lanmasının, mümkünse tümden 
yıkılmasının hedeflendiğini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ülkenin taraf olduğu tüm ulus-
lararası tartışmalarda milletin 
değil, karşı tarafın safında yer 
alarak birlik ve beraberlik fo-
toğrafının lekelenmeye çalışıl-
dığını dile getirerek, “Bir mil-
letin felaketini kendi ikbalinin 
basamağı olarak gören her kim 
olursa olsun belhüm adal bunun 
ta kendisidir. Milletimize bunla-
rın yaptıkları her alçaklığı teker 
teker anlatmalıyız. 2023 seçim-
lerinde sandık önüne geldiğinde 
milletimizin tüm bu gerçekleri 
bilerek kararını vermesini temin 
etmeliyiz. Bunun için çalmadık 
kapı, kazanmadık gönül bırak-
mayarak, gece gündüz milleti-
mizle birlikte olmalıyız.” ifadele-
rini kullandı.

Ülkeye yönelik yaptırım ka-
rarları 

Ülkeye yönelik yaptırım ka-
rarlarına da değinmek istediğini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, “Gerek Amerika Birleşik 
Devletleri gerekse Avrupa Birliği 
ile her iki tarafın da asla görmez-
den gelemeyeceği, kaybetmeyi 
kesinlikle istemeyeceği çok 
köklü siyasi ve ekonomik ilişki-
lerimiz vardır. Türkiye olarak bu 
ilişkilerin ruhuna halel getirecek 
hiçbir adım atmadık, atmayız.” 
dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Avrupalı ve Amerikalı yatırım-
cıları ülkede daima baş üstünde 
tuttuklarını, her türlü desteği 
verdiklerini belirterek, “Siyasi 
saiklerle ve rasyonel hiçbir te-
meli olmadan dayatılan yaptırım 
gündemleri tüm taraflar için 
sadece zarar yazan, hiç kimseye 
faydası ve karı olmayan yakla-
şımlardır. Her şeye rağmen bu 

konulardaki somut adımların, 
aklıselimin ve karşılıklı men-
faatlerin ışığında potansiyelle-
rimizin gücü dikkate alınarak 
atılacağına inanıyorum. Diyalog 
ve iş birliğiyle çözülmeyecek 
hiçbir meselemiz olmadığını dü-
şünüyoruz. Aynı şekilde kapımız 
tüm yatırımcılara sonuna kadar 
açıktır. Açık olmaya devam ede-
cektir. Amerika ve Avrupa’daki 
yönetimlerin Türkiye düşmanı 
lobilerin etkisinden kurtularak 
bir an önce objektif ve sürdürü-
lebilir politikalara yönelmelerini 
diliyoruz.” diye konuştu.

CHP’deki taciz iddiaları
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, CHP yöneti-
minin tavrı, millet ve olayların 
mağdurlarına karşı sorumluluğu 
sebebiyle bir hususa daha değin-
mek istediğini dile getirdi.

“Can alıcı ve can sıkıcı konu, 
CHP’deki tecavüz, taciz, hır-
sızlık furyasıdır.” diyen Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Türkiye’nin ikinci büyük 
partisinin böyle yüz kızartıcı id-
diaların yuvası haline dönüşmüş 
olmasından biz utanç duyuyo-
ruz. Ancak CHP yönetiminin bu 
hissiyattan epeyce uzak olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü bu iddiaların 
araştırılıp, soruşturulup, haki-
katlerin ortaya çıkması, suçlula-
rın cezalandırılması konusunda 
en küçük bir adım atmıyorlar. 
Bu durum karşısında önüne 
arkasına bakmadan çoğu da 
gerçek olmayan haberler üzerin-
den ortalığı inleten sözde kadın 
hakları savunucusu sivil toplum 
örgütlerinin büründüğü derin 
sessizlik de manidardır. Yalan 
olduğu defalarca ispatlanmış 
iddiaları papağan gibi sürekli 
tekrarlayan Kılıçdaroğlu da parti 
teşkilatlarında ve belediyelerin-
de ayyuka çıkan tecavüz, taciz 
ve hırsızlık vakaları konusunda 

tek kelime etmiyor. Bu zat, güya 
kendisi de bir bayan olan İstan-
bul İl Başkanının tecavüz, taciz 
ve hırsızlık iddialarının üzerini 
örtmesi karşısında da en küçük 
bir tepki göstermiyor. Üstelik şu 
ana kadar ortaya çıkan hadisele-
rin CHP teşkilatlarındaki ve be-
lediyelerindeki rezilliklerin sa-
dece buzdağının görünen kısmı 
mahiyetindeki örnekleri olduğu 
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anlaşılıyor. Derine inildikçe kim 
bilir daha neler çıkacak. Nitekim 
her gün yeni bir itirafla her gün 
yeni bir ifşaatla her gün yeni bir 
ithamla karşılıyoruz.

CHP yönetimi teşkilatları ve 
belediyeleriyle bu utanç ba-
taklığından çıkıp temizlenmek 
yerine akıllara ziyan bir yola 
başvuruyor. Partilerindeki teca-
vüz, taciz ve hırsızlık furyasının 

üzerini örtmek için seçimlerin 
üzerinden iki yıla yakın vakit 
geçtikten sonra uyduruk dosya-
larla eski yönetimleri suçlama 
kampanyası başlattılar. Buna 
karşılık rüşvet suçundan tutuk-
lanan, soruşturmaya uğrayan, 
kamuoyunun diline düşen 
CHP’li isimlerle ilgili adeta çıt 
çıkarmıyorlar. Buradan tüm id-
diaların muhataplarına ve onları 

koruyanlara sesleniyorum: Bu 
kurnazlık sizi kurtarmaya yet-
mez. Her tecavüzün hesabını 
vereceksiniz, her tacizin hesa-
bını vereceksiniz, her hırsızlı-
ğın hesabını vereceksiniz, her 
yalanın, her iftiranın hesabını 
vereceksiniz.”
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“Aileye Yönelik Her Saldırıyı, 
Varlığımıza Yapılmış Kabul 
Ediyoruz”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
“Türk Kadınına Seçme ve 
Seçilme Hakkının Verilişinin 
86. Yıl Dönümü Programı”nda 
konuştu. 

Konuşmasına tüm katılım-
cıları selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türk kadının seçme ve seçilme 
hakkını elde etmesinin 86’ncı 

yıl dönümü vesilesiyle Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkan-
lığınca düzenlenen “Kadın 
Hakları Günü Buluşması”nın 
hayırlara vesile olmasını te-
menni etti. 

AK Parti’nin Türkiye’de 
kadınların hem sayıca en çok 
hem de en aktif yer aldıkla-
rı parti olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hiçbir partinin böyle bir özelliği 
olmadığını, partilerinin Kadın 

Kollarının mevcut üye sayısının 
5 milyon 200 bini bulduğunu 
bildirdi. 

Bu sayının diğer siyasi par-
tilerin toplam üye sayılarının 
bile üzerinde olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, “Hükümetlerimiz 
döneminde kadınlarımızın sa-
dece siyasette değil hayatın her 
alanında hak ettikleri seviyeye 
gelebilmeleri için çok büyük 
gayret gösterdik. Hem hukuki 
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ve idari düzenlemelerle hem 
yanlış uygulamaları düzelterek 
kadınlarımızın yanında yer 
aldık. Bu çerçevede attığımız 
adımları tek tek saymaya kalk-
sak saatler yetmez. Kadını ön-
celikle eğitim ve iş hayatı başta 
olmak üzere her alanda birey 
olarak, onunla birlikte anne, eş, 
evlat sıfatlarıyla desteklemeye 
devam ediyoruz.” diye konuş-
tu. 

“Bizim için insan eşref-i 
mahlukattır ve kadın da insa-
nın yarısıdır”

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, özellikle kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi hususun-
da hassasiyet gösterdiklerini 
vurgulayarak, “Her ne sebeple 
olursa olsun mağdur konumun-
da bulunan kadınları devletin 
koruma şemsiyesi altına alı-
yoruz. Çünkü bizim için insan 
eşref-i mahlukattır ve kadın da 
insanın yarısıdır.” dedi. 

İlk insan Hazreti Adem ve 
Hazreti Havva’dan beri bu haki-
katin değişmediğini ve kıyame-
te kadar da değişmeyeceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Öyleyse hepimize düşen 
Rabb’imizin takdirine, yaratılış 
gayemize ve fıtratımıza uygun 
davranmaktır. Geçmişte veya 
bugün dünyanın herhangi bir 
yerinde ve herhangi bir şekilde 
bu ilahi nizama aykırı davra-
nışlar sergilenmiş olması bizi 
asla doğrunun yanında yer 
almaktan alıkoymaz. Kendi me-
deniyetimizde ve tarihimizde 
kadın, erkekle birlikte hayatın 
her alanında var olmuştur. 
Bugün kadın hakları borazan-
lığı yapanların kadını insan 
olarak bile kabul etmediği bir 
kültürel geçmişten geldikleri-
ni unutmadık. Aynı dönemde 
bizim toplumumuzda kadın 
devletin kuruluşundan vatanın 

savunulmasına, üretimden 
aileye kadar tüm alanlarda en 
ön saflarda yer alıyordu. Bunun 
için bizim milletimizin ataerkil 
veya anaerkil değil aileerkil bir 
millet olduğunu söylüyoruz.

Aile kavramı bizde bu kadar 
hassas, bu kadar önemli. Ülke-
mizdeki 83 milyon vatandaşı-
mızı büyük Türkiye ailesinin 
birer mensubu olarak görüyo-
ruz. Bu anlayışla aileye yönelik 
her saldırıyı, her tehdidi de 
doğrudan varlığımıza yapılmış 
kabul ediyoruz. Hak ve özgür-
lük arayışının erkeği ve kadı-
nıyla herkes için aynı değere 
sahip olduğuna inanıyoruz. 
Zulüm kime yapılırsa yapılsın, 
şiddet kime yönelirse yönelsin, 
cinayetin faili ve maktulü kim 
olursa olsun, ayrımcılık kime 
karşı uygulanırsa uygulansın 
karşı çıkılması ve mücadele 
edilmesi gereken bir kötülük-
tür. Kimse kimsenin mülkü 
olmadığı gibi kadının da kim-
senin malı sayılması ve layüsel 
davranışlara maruz kalması 
kabul edilemez.” 

Her insan gibi kadınların da 
onurunun, şerefinin, maddi ve 
manevi varlığının korunmasını 
sağlamanın devletin vazifesi 

olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Şiddet 
gören kadını nasıl koruyorsak 
terör örgütü tarafından dağa 
kaçırılan kızlarımızı da koru-
mak zorundayız. Tacize uğra-
yan her kadını nasıl koruyorsak 
inancı ve kıyafeti yüzünden 
ayrımcılığa maruz kalan kızla-
rımızı korumak da bizim için 
bir görevdir. İster terörist olsun 
ister siyasetçi, kadının maddi 
ve manevi haklarını hedef alan 
herkesin karşısına dikilmek 
insan olarak boynumuzun bor-
cu ve Cumhurbaşkanı olarak 
görevimizin gereğidir.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, aynı şekilde 
toplumun temel direği olan 
ailenin korunmasını ve güç-
lendirilmesini sağlamanın da 
kendileri için hayati önemde 
bir sorumluluk olduğuna işaret 
ederek, “İnşallah sizlerle bir-
likte bu doğrultuda ülkemize 
ve milletimize hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz.” dedi. 
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Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan, 
Resmi Ziyarette Bulunduğu 
Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev Tarafından Resmi 
Törenle Karşılandı.

Gündem
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Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev İle Azerbaycan’ın 
Milli Lideri Haydar Aliyev’in 
Kabrini Ziyaret Etti.
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“Azerbaycan Destan Yazmaya 
Devam Edecek”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Ermenistan 
işgalindeki Azerbaycan toprak-
larının kurtarılması dolayısıyla 
Azadlık Meydanı’nda düzen-
lenen Zafer Geçidi Töreni’nde 
konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı, aziz 
kardeşim, Azerbaycan Silah-
lı Kuvvetlerinin kahraman 
mensupları, Azerbaycanlı can 
kardeşlerim sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hür-
metle selamlıyorum.” sözleriyle 
konuşmasına başlayan Erdoğan, 
bu zafer gününde Azerbaycan’da 
olmaktan büyük bahtiyarlık 
duyduğunu ifade etti.

İlham Aliyev’e nazik daveti ve 
misafirperverliği için şükranla-
rını sunan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Azerbaycan’ın 44 gün 
süren destansı mücadelesinde 
şehit düşen yiğitlere Allah’tan 
rahmet, gazilere acil şifalar 
diledi.

“Azerbaycan Aliyev’in dira-
yetli liderliği altında destan 
yazmaya devam edecek”

Şair Bahtiyar Vahapzade’nin 
“Topraktan pay olmaz” şiirin-
den bir bölüm okuyan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, Karabağ’ı 
30 yıllık hasretin ardından ana 
vatanla buluşturan Azerbaycan 
ordusunun neferlerini tebrik 
ederek, onları dualarla cepheye 
gönderen anaların ellerinden 
öptüğünü söyledi.

“20 Ocak’ta şehitlerin ka-
birlerine bırakılan karanfiller 
nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, 
şimdi de Dağlık Karabağ bölgesi-
ne has har-ı bülbül, Azerbaycan 
topraklarının özgürlüğünün 
simgesi haline gelmiştir.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Azerbaycan’ın hem askeri 
hem diplomasi alanında elde 
ettiği bu başarıda en büyük pay-
lardan biri şüphesiz ki kıymetli 

kardeşim Cenap Prezident İlham 
Aliyev’e aittir. Kardeşim İlham 
Aliyev böylelikle merhum Hay-
dar Aliyev’in kendisine vasiyet 
olarak bıraktığı arzusunu da 
yerine getirmiştir. Bu vesileyle 
güçlü Azerbaycan’ın temellerini 
atan umummilli lider Haydar 
Aliyev’i de burada rahmetle yad 
ediyorum. Azerbaycan, karde-
şim İlham Aliyev’in dirayetli 
liderliği altında inşallah destan 
yazmaya devam edecektir.”

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın 
yürüttüğü mücadeleye en ba-
şından itibaren tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla destek verdiğini, 
bütün imkanlarıyla Azerbay-
canlı kardeşlerinin yanında 
olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, Türkiye olarak 
Azerbaycan ile münasebetlerde 
her zaman büyük lider Haydar 
Aliyev’in “iki devlet, tek millet 
şiarını” rehber aldıklarını vur-
guladı.

“Mezarlıklar bile tahrip edildi”
“Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk’ün veciz ifadesiyle Azer-
baycan’ın kederini kederimiz, 
sevincini sevincimiz bildik.” 
diyen Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, bu anlayışla Karabağ’ı 
30 yıl boyunca sinede yara eyle-
diklerini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bugün de bu yaranın kapanma-
sının sevincini paylaşmak, bu 
şanlı zaferi birlikte kutlamak 
için Bakü’de olduklarını belirte-
rek, şunları ifade etti:

“Azerbaycan’ın topraklarını 
işgalden kurtarmış olması mü-
cadelenin bittiği anlamına asla 
gelmiyor. Bugüne kadar siyasi 
ve askeri alanda sürdürülen mü-
cadele bundan sonra çok daha 
farklı cephelerde devam edecek-
tir. 30 yıllık işgal döneminde bu 
bölgelerin virane haline geldiği-
ni, taş üstünde taş kalmadığını 
hep birlikte gördük. Kardeşim İl-
ham Aliyev’in dediği gibi Füzuli 
şehrinde bayrak asmaya bina 
dahi bulunamamıştır. Bütün 
şehirler tarumar edilmiş, bütün 
köyler yerle yeksan olmuş, me-
zarlıklar bile tahrip edilmiştir. 
Camiler yıkılmış, minareler aynı 
şekilde tarumar olmuştu. Erme-
nilerin bazıları her şeyi yıktıkları 
gibi tarihi ve kültürel varlıkları 
da tabii zenginlikleri de yağ-
maladılar. Bütün bu tahribatın 
hesabının sorulması gerekiyor.”
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“Yeni bir dönemin başlangıcı 
olacak”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Ermenistan 
halkı Karabağ’da yaşananlardan 
ders çıkarırsa bu bölgede yeni 
bir dönemin başlangıcı olacak-
tır.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in Azerbaycan 
halkının yaşadığı onca acıya 
rağmen kalıcı istikrar için takdi-
re şayan bir tavır sergilediğine 

işaret ederek, “Sayın Cumhur-
başkanının bu iyi niyetli çaba-
larını biz de destekliyor, muha-
taplarınca değerlendirilmesini 
arzu ediyoruz.” diye konuştu. 

Şehitlerin fedakarlığı sayesin-
de Azerbaycan’ın toprak bütün-
lüğünü yeniden tesis ettiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Artık Azerbaycan toprakları 
yıllardır hasret kaldığı Terter 
Çayı’nın sularına kavuşmuştur. 

Şuşa’nın dağlarının başındaki 
duman artık dertli değildir. Tut-
sak har-ı bülbül artık özgürdür, 
daha parlak açacaktır. Köndelen 
Çay artık daha coşkun akacak, 
Aras türküsünü daha güçlü 
çığıracak, Karabağ Şikestesi’ni 
okuyan nefesler daha yüksek, 
daha güçlü çıkacaktır. ‘Aras’ı 
ayırdılar, mil ilen doyurdular, 
men senden ayrılmazdım zor 
ilen ayırdılar’, ay Laçın, can 
Laçın, men sene gurban Laçın, 
güzelliğine gurban olduğumuz 

Gündem
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Laçın artık özgürdür. Laçın gibi 
Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengi-
lan, Gubadlı, Ağdam ve Kelbecer 
de artık özgürdür.

Bugün Azerbaycan’ın milli 
şairi, büyük mücahit Ahmed Ce-
vad Bey’in ruhunun şad olduğu 
gündür, bugün Nuri Paşa’nın, 
Enver Paşa’nın, Kafkas İslam 
Ordusu’nun yiğit neferlerinin 
ruhunun şad olduğu gündür. 
Bugün Azerbaycan şehitlerinin 
serdarı Mübariz İbrahimov’un 
ruhunun şad olduğu gündür. 
Bugün hepimiz için, tüm Türk 
dünyası için zafer ve gurur 

günüdür. Rabbime bizlere 
bugünleri yaşattığı için sonsuz 
hamdediyorum. Bugün bura-
da tüm kalbimle bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum: Karabağ 
Azerbaycan’dır. Karabağ artık 
anavatanıyla kucaklaşmış, 30 
yıllık hasret son bulmuştur. 
Bundan sonra Türkiye ve Azer-
baycan olarak hedefimiz bu 
toprakları daha müreffeh, daha 
gelişmiş, çocuklarımız için daha 
yaşanabilir bir yer haline getir-
mek için mücadele etmektir. 
Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta 
verdikleri sürece Allah’ın izniyle 

zorlukları aşmaya, başarıdan ba-
şarıya koşmaya devam edecek-
tir. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyorum.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasına, “Bütün Azerbay-
can halkını, değerli kardeşim 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i 
ve şanlı Azerbaycan ordusunu, 
Türk ordusunu yürekten tebrik 
ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle yad ediyor, 
gazilerimize acil şifalar diliyo-
rum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.” ifadeleriyle son 
verdi.
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“Kapılarımızı Ermenistan’a 
Kapatalım Diye Bir Derdimiz Yok”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile Gençlik Sarayı’nda 
gerçekleştirdiği baş başa 
görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın 
toplantısında konuştu.

Karabağ zaferinin başta 
liderliğini yapan İlham 
Aliyev olmak üzere, onun 
şahsında tüm Azerbaycanlılara 
mübarek olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Gerçekten 44 günlük bir savaş 
sonrasında ortaya çıkan netice 
Azerbaycan’daki kardeşlerimizi 
nasıl sevindirdiyse aynı şekilde 
Türkiye’deki kardeşlerini 
de sevindirmiştir. Bu gerek 
şahsımızda gerek tüm 
milletimizin şahsında yaşanan 
bir sevinçti.” diye konuştu

Gerek hükümet, gerekse 
parlamentonun büyük bir 
kısmı olarak bu sevinci beraber 
yaşadıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
buna yazılı ve görsel medyanın 
büyük kısmının da aynı 
şekilde katıldığını ve bu zaferi 
kutladığını, mesajlarını da bu 
istikamette verdiğini söyledi.

Bu törenlere Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in 
davetiyle geldiğini anımsatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Caddedeki o heyecanı 
gördüğümüz zaman böyle bir 
zaferin neticesinde ancak coşku 
böyle olurdu, bu şekilde olurdu 
bunu gördük. Tabii ki böyle bir 
zaferi tebrik etmek, mübarek 
olsun demek herhalde bizim de 
görevimizdir. Rabbim bundan 
sonraki süreci inşallah başarılarla 
dolu olarak devam ettirmeyi de 
nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

“Amerika, Rusya, Fransa niçin 
bu kadar oyalandı?”

Bugün Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 

de Karabağ konusunun neden 
bugüne kadar sürüncemede 
kaldığını konuştuklarını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“30 sene niçin Karabağ’da bu 
çile çektirildi? Bu Minsk Üçlüsü 
denilen üçlünün işi neydi? 
Bunlar dünyanın en güçlü 
ülkeleriydi. Amerika, Rusya, 
Fransa niçin bu kadar oyalandı, 
neden neticelendirilmedi? Acaba 
bunu neticeye kavuşturamaz 
mıydılar, kavuştururlardı. 
Neden o zaman oyalandı? Fakat 
daha sonra çok daha olumlu 
mesajlar gelmeye başladı. 
Bunların başında da Fransa 
devamlı kardeşimi arıyordu, 
ondan neticeler elde etmeye 
çalışıyordu. Tabii zaman zaman 
bize de ulaşmak istedi ama 
doğrusu biz de dönmedik, 
çünkü biliyorduk ki dert 
başkaydı ve bunu da özellikle 
kardeşlerimiz artık ‘göbeğimizi 
keseceğiz’ dediler, adımı 
attılar, adımı attıktan sonra da 
zaten iş yürümeye başladı. İş 
yürümeye başladıktan sonra 
da biz burada Sayın Putin ile 
görüşmeler yaptık. Aynı şekilde 
işin diplomasi boyutunu Dışişleri 
Bakanım Mevlüt Bey yürüttü. 
Özellikle bu noktada istihbarat 
boyutu yürütüldü, savunma 
boyutu yürütüldü. Bütün bu 
çalışmalarla birlikte de hava çok 
daha farklı şekilde gelişmeye 
başladı. Hele hele burada 
Sayın Putin’in yaklaşımlarını 
bir kenara koyamam, onun 
olumlu yaklaşımları da bu süreci 
olumlu istikamette götürmeye 
yardımcı oldu ve iş bu noktaya 
kadar da nitekim şu anda gelmiş 
bulunuyor.”

Altılı platform önerisi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev’in ifade ettiği 
platform konusunu kendisinin 

de çok önemsediğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Aliyev’in “Gerekirse altılı bir 
platform da oluşturabiliriz.” 
dediğini anımsattı.

Altılı platformu Rusya 
Devlet Başkanı Putin’in de 
kabullendiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Neydi o altılı platform? 
Rusya-Türkiye-Azerbaycan-
İran-Gürcistan eğer kabullenir, 
uyarlarsa Ermenistan da bu 
platformun içerisinde yer 
alabilir. Böylece altılı platformla 
bir bölgesel barışı tesis edelim 
dendi. Şimdi bölgesel barışın 
bu bölgedeki ülkelere getireceği 
yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, 
üstyapı, siyasi, bunun yanında 
diplomatik birçok yüklediği 
görevler vardı. Bugün de yine 
kardeşime söyledim. Eğer bu 
konuda olumlu adım atıldığı 
takdirde biz de kapalı olan 
kapılarımızı açarız. Yeter ki bu 
olumlu adımlar atılmış olsun. 
‘Kapılarımızı Ermenistan’a 
kapatalım’ diye bir derdimiz 
yok. Çünkü biz barışın 
güvercinleri olmak istiyoruz, 
barışın adımlarını yapmak 
istiyoruz. Bizim Ermenistan 
halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı 
Ermenistan’ın yönetimiyledir. 
Benim ülkemde 100 bini aşkın 
Ermeni vatandaşım var.”

Fransa Meclisi’nin Karabağ 
kararı

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Ermeni 
vatandaşlarının içinde 
vatandaşlık hakkını elde 
edenlerin yanında elde 
etmeyenlerin de olduğuna 
değindi.

Vatandaşlık hakkını elde 
edemeyenleri misafir ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Niye? Bizim insanlara 
bir kinimiz yok. Maksat özellikle 
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Gündem

bu barışı hakim kılalım, egemen 
kılalım, adımı da buna göre 
atalım ama burada liderlikler 
çok önemli. Kalkıp da sen 
Karabağ’ı kendi meclisinden 
geçirdiğin bir kararla ‘burası 
artık devlettir, biz burayı bu 
şekilde tanıdık’ deme hakkına 
sahip değilsin. Ya bunu kalkıp 
da Paşinyan bile kabul etmiyor. 
Sen kalkıyorsun Macron olarak 
böyle bir şey getirip Meclisinden 
geçirmeye yöneliyorsun. Demek 
ki daha siyaseti öğrenememiş. 
Devlet yönetimini de 
anlamamış, öğrenmemiş. 
Nerede, ne, nasıl olur, bunu da 
bilmiyor. Yarın bana kızacak, 
belki bu akşam kızacak o ayrı 
mesele ama öyle de olsa biz 
hakkı söylemek zorundayız. 
Bunu söylemezsek zaten 
görevimizi yapmış olmayız ama 

bunları başaracağız.” ifadelerini 
kullandı.

“Şuşa’yı o tarihi ile yaşamak, 
görmek bizler için de bir aşk”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bugün düzenlenen törenler ve 
heyecanın Azerbaycan’da farklı 
bir durum ortaya koyduğunu 
vurguladı.

Azerbaycan’ın bu yeni 
oluşumun ardından bölgede alt 
ve üstyapı konularında çok ciddi 
adımlar atacağı bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Bu adımlarla beraber 
süratle temennimiz odur ki 
şöyle yaz mevsimiyle beraber 
yapılan yeni yollardan... Tabii 
öğrendiğim kadarıyla inşallah 
yollar yapılacak, demir yolları 
yapılacak. Bu konuda kararı 

zaten Sayın Başkan vermiş. 
Bütün bu yollarla beraber 
yani Nahçıvan’dan Zengilan’a, 
Zengilan’dan kuzeye bütün bu 
yollar yapıldığı zaman hava 
değişecek. Buraları bitirin de 
ondan sonra Şuşa’ya gelelim 
dedik. Şuşa bir tarih. Şuşa’yı 
o tarihi ile yaşamak, görmek 
bizler için de bir aşk. Bunu 
da yaşayalım, gazilerimizin 
ruhlarını da şad edelim dedik. 
Gaziler verdik, şehitler verdik. 
Gazilerimiz yaralı. Onlara 
Allah’tan şifalar diliyoruz. Bu 
şehitlerimiz bir şeye inanarak 
şehit oldular. Bütün bu 
şehitlerimizin ruhaniyetini taltif 
etmemiz lazım. O ruhaniyetin, 
o mekanlarından bu sedayı 
bizim duymamız lazım. Duyar 
mıyız? Duyarız. Çünkü onlar ölü 
değildirler. Gazilerimizi görünce 
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ayrıca mutlu olduk. Bunlar 
boşuna gazi olmadılar. Bu gazilik 
Karabağ’ı gerçek sahiplerine 
kazandırmak içindi. Bu gaziler 
bunu verdikleri şehitlerle 
beraber başardılar.”

İki ülke arasında anlaşmalar
Bu arada, ortak basın toplantısı 

öncesinde Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in huzurunda 
iki ülke arasında 3 anlaşma 
imzalandı.

Bu kapsamda “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 25 Şubat 2020’de 
Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize 
Muafiyetine Dair Anlaşma’ya 
Getirilen Değişikliklere Dair 
Azerbaycan Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
1 Numaralı Protokol” Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Ceyhun Bayramov tarafından 
imza altına alındı.

“Türkiye Cumhuriyeti ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Arasında Medya Alanında 
Stratejik İş Birliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptı” ise 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Müşaviri Hikmet Hacıyev 
tarafından imzalandı.

“Azerbaycan Cumhuriyeti 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin Geliştirilmesi 
Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Arasında Mutabakat Zaptı” da 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı Burak Dağlıoğlu ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
Geliştirilmesi Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan 
Memmedov tarafından imza 
altına alındı.

BMC şirketiyle Bakü 
Ulaşım Başkanlığı arasında 
satış sözleşmesi, BMC AZ ile 
Azerbaycan otoyolları devlet 
acenteliği arasında 5 yıllık 
hizmet sözleşmesi de imzalandı.

Ayrıca iki ülke lideri, bugünkü 
geçit töreni anısına bastırılan 
posta pulu ve birinci gün 
zarflarını mühürledi. 
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Emine Erdoğan, uğurlama 
anına ilişkin fotoğrafları sosyal 
medya hesabından paylaştı. Emi-
ne Erdoğan’ın gönderisi, Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan’ın sosyal 

medya hesabından da paylaşıldı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hay-

vanları Koruma Günü’nde İstan-
bul Fatih’teki Yedikule Hayvan 
Barınağı’nı ziyaret etmiş, trafik 

kazası sonucu kalçasında oluşan 
kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat 
geçiren “Leblebi” isimli engelli 
köpeği sahiplenmişti.

Hanımefendi Emine Erdoğan,  
Eşi Cumhurbaşkanımız Sayın  
Recep Tayyip Erdoğan’ı “Leblebi” 
İsimli Köpeğiyle Uğurladı.

Ocak ___ Türkiye Bülteni ___ 31



Bütçe Görüşmeleri 

32 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



Ocak ___ Türkiye Bülteni ___ 33



“Hem Türkiye’nin Hem 
İngiltere’nin Kazanacağı  
Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde yapılan yılın 
son Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Toplantısı’nın ardından millete 
seslendi.

2020 yılının son kabine 
toplantısını gerçekleştirdiklerini 
belirten Erdoğan, içinden 
geçilen bu yılların, ülkenin 
yakın tarihindeki pek çok 
önemli hadisenin 100’üncü yıl 
dönümlerini de ifade ettiğini 
aktardı.

Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi

Bugünkü kabine toplantısında 
Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi ve Eylem Planı’nı 
da görüştüklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
dijitalleşmenin ayrılmaz bir 
parçası haline gelen siber 
güvenliğin, tüm dünyada 
üzerinde hassasiyetle durulan 
konuların başında geldiğini 
vurguladı.

Güvenlikten sağlığa, 
eğitimden evde kullanılan 
aletlere kadar her alanda 
hayatın ayrılmaz parçası haline 
dönüşen dijitalleşmeyle birlikte 
siber tehditlerde de büyük 
artış yaşandığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Öyle ki ülkelerin fiziki 
sınırlarının korunmasıyla dijital 
altyapılarının ve verilerinin 
korunması, neredeyse aynı 
derecede önem kazanmıştır. 
Esasen savunma sanayi 
projelerimizin temel bileşenleri 
arasında dijital sistemler ilk 
sıralarda yer alıyor. Aynı şekilde 
günlük hayatımızı kolaylaştıran 
teknolojilerin hemen tamamı 
da dijital altyapılar üzerinde 
çalışıyor.” diye konuştu.

Devletlerin, vatandaşlarının 
can ve mal güvenliği yanında, 
dijital bilgilerini ve aldıkları 

hizmetleri de korumak 
mecburiyetinde olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yaklaşık 7 yıl önce 
kurulan Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi ile bu 
doğrultuda ilk adımın atıldığını 
söyledi.

Gelinen noktada, güncel 
ihtiyaçları ve tehditleri dikkate 
alarak, ülkenin siber güvenlik 
politikalarını, kapsamlı ve 
bütüncül bir anlayışla özellikle 
yeni bir stratejiyi oluşturma 
konusunda adımı attıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, son dönemde, 
diğer alanlarla birlikte dijital 
altyapılar ve siber güvenlik 
konularında da kimi zaman gizli 
kimi zaman açık engellemelere 
maruz kaldıkları için, 
stratejilerini yerli ve milli bir 
anlayışla şekillendirdiklerini 
bildirdi.

“Toprak kiralamaya başladık”
Toprak kiralamada amacın 

bugünün ihtiyaçlarını 
karşılamak olmadığına, yarım 
asır, 1 asır sonrasının taleplerine 
hazırlık yapmak olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye olarak biz de bu 
amaçla çeşitli yerlerde toprak 
kiralamaya başladık. Tabii böyle 
bir vizyonu, daha doğrusu 
böyle bir derdi olmayanlar 
ülkemizin niçin Sudan’da, 
Nijer’de toprak kiraladığını, 
başka yerlerde benzer arayışlar 
içinde olduğunu anlayamıyor. 
Sadece anlamamakla kalmıyor 
bir de çıkıp bize ithamlar 
yöneltiyorlar. Dünyanın başka 
hiçbir yerinde hiçbir ülkede 
hükümetlerin böyle ithamlara 
maruz kaldığını göremezsiniz. 
Çünkü oralarda ülkenin ve 
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Gündem

milletin felaketi üzerine 
ikbal hesabı yapan bir siyasi 
muhalefet anlayışı yoktur. 
Maalesef bu yıkıcı ve çapsız 
zihniyet, yaptığımız barajlardan 
yollara, hastanelerden enerji 
santrallerine kadar her konuda 
karşımıza çıkıyor. Çiftçilerimizi, 
üreticilerimizi, insanımızı bize 
karşı kışkırtmak için tamamı 
yalan, tamamı yanlış, tamamı 
çarpıtma olan söylemlerle 
gündem oluşturmaya 
çalışan bu zihniyeti biz çok 
iyi tanıyoruz. Bu zihniyete 

cevap vermek bizim için zul 
olmakla birlikte milletimize 
olan sorumluluğumuz gereği 
hakikatleri tekrar tekrar 
anlatmak mecburiyetindeyiz.”

“6,5 milyar liralık ilave bir 
kaynak aktarmış olacağız”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının mutasyonların yol 
açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak 
sürdüğüne dikkati çekti.

Türkiye’nin sağlık başta 

olmak üzere her alanda salgın 
sürecini başarıyla yöneten 
ülkelerin arasında yer aldığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, salgının yükselişinin 
önüne geçmek için aldıkları 
kararların yol açtığı sıkıntıları 
doğrudan bireylere yönelik 
desteklerle hafifletmeye 
çalıştıklarını ifade etti.

Son kabine toplantısında 
1 milyon 240 bin esnafa 
yönelik 5 milyar liralık 
bir destek paketini daha 
kamuoyuyla paylaştıklarını 
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anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, ayrıca kısa çalışma 
ödeneğini de kapsayan sosyal 
koruma kalkanındaki tüm 
destek ödemelerini devam 
ettirdiklerine işaret etti.

Sosyal koruma kalkanı 
çerçevesinde millete aktardıkları 
nakdi destek miktarının 45,5 
milyar liraya yaklaştığını 
bildiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca 2021 yılı asgari ücret 
rakamı da bugün belli olmuştur. 
Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı 

itibarıyla yüzde 21,5 artışla 
bekar ve çocuksuz çalışan için 
net 2 bin 826 lira, evli ve 3 
çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira 
olarak uygulanacaktır. Salgın 
döneminde işverenlerimize 
75 lira asgari ücret desteği 
vermeye başlamıştık. Bu 
desteği önümüzdeki yıl 
da devam ettireceğiz. 
Böylece işverenlerimize ve 
çalışanlarımıza toplamda 6,5 
milyar liralık ilave bir kaynak 
aktarmış olacağız. Kısa çalışma 
ödeneğinin süresini şubat ayı 
sonuna, nakdi ücret desteğinin 
süresini ise 17 Mart tarihine 
kadar uzattık. Geçtiğimiz 
hafta 397 şehit yakını ve gazi 
yakınımızın atamasını yaparak, 
bu kategorideki toplam 
istihdamı 44 bin 781’e çıkardık.”

“İhracatımız 2020 yılının 
tamamındaki hedeflerimizin 
üzerine çıkarak 166 milyar 
doları buldu”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, akıllı telefon 
üretimi için küresel markaların 
Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak 
teknoloji transferi, yurt içi 
tedarikçilerin gelişimi ve ihracat 
imkanlarını içeren bu tür 
yatırımların Türkiye’de önemli 
bir kapasite oluşumu sağladığını 
belirtti.

Benzer gelişmelere 
endüstriyel altyapıdan siber 
güvenliğe, enerjiden raylı 
sistemlere kadar pek çok alanda 
şahit olunduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu tür yüksek katma değerli 
yatırımlarla cari açığımızı 
kapatıyor, dış finansman 
ihtiyacımızı azaltıyoruz. 
Rekabetçi, öngörülebilir 
ve piyasa dostu adımlarla 
makroekonomik istikrarı 
sağlama yolunda ilerliyoruz. 
İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 
2020 yılının tamamındaki 

hedeflerimizin üzerine çıkarak 
166 milyar doları buldu.” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu vesileyle Türkiye’nin dış 
ticareti açısından büyük önem 
taşıyan bir gelişmenin müjdesini 
şu sözlerle paylaştı:

“Bilindiği gibi en önemli 
ticaret ortaklarımızdan biri olan 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararı çerçevesinde 
başlayan takvim perşembe 
günü tamamlanıyor. Ticari 
ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar 
görmemesi için en başından 
itibaren iş dünyamızın da 
katılımıyla süreci yakından 
takip ettik. Yapılan uzun 
müzakereler sonunda İngiltere 
ile Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalama aşamasına geldik. 
Yarın inşallah bu anlaşmanın 
imzaları atılıyor. Bu, Gümrük 
Birliği Anlaşması’ndan sonraki 
en önemli ticari anlaşmamız 
olacaktır. İnşallah 2021’den 
itibaren hem Türkiye’nin hem 
İngiltere’nin kazanacağı yeni 
bir dönem başlıyor. Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın bu 
safhaya gelmesinde emeği geçen 
Ticaret Bakanlığımızı ve iş 
dünyamızı tebrik ediyorum. Bir 
kez daha Türkiye’nin üretimle, 
istihdamla, ihracatla kurduğu 
ekonomik sistemi sayesinde 
hedeflerine ulaşacağının altını 
çizmek istiyorum.”
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“Türkiye Kültür ve Sanatta 
Prangalarından Kurtulmuştur”
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Konser Salonu Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmasına 
geçen hafta vefat eden CSO 
emekli başkemancısı Oktay 
Dalaysel’i anarak başladı. 

Dalaysel’in Türk keman 
okulunun önde gelen 
temsilcilerinden olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasında 30 yılı 
başkemancı olmak üzere 45 yıl 
boyunca görev yapan kıymetli 
sanatçımız verdiği dersler 
ve yetiştirdiği müzisyenlerle 
geride gerçekten müstesna bir 
miras bıraktı. Kendisine bir kez 
daha Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sanat camiasına sabırlar 
diliyorum.” diye konuştu.

Bu süreçte siyasi çalışmalarını, 
görüşme ve kabulleri ile bu tür 
programlarını salgın gerçeğine 
göre düzenlediklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Konser salonumuzun açılışını, 
başkentimizin, ülkemizin 
kültür ve sanat hayatı için son 
derece önemli bir eser olduğu 
için ertelemek yerine hemen 
gerçekleştirmeyi istedik.” dedi.

“15,4 hektarlık alan üzerinde 
5 bloktan oluşmaktadır”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrasına layık bir konser 
alanı ihtiyacının, yıllardır 
gündemde bir konu olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Hemen yanımızdaki bina 
maalesef talebi karşılamaya 

yetmiyordu. Göreve 
geldiğimizde yeni bina ile ilgili 
yarım yamalak da olsa bazı 
fizibilite çalışmaları yapılmıştı. 
Bu çalışmaları yeniden ele 
alarak eksiklerini giderdik, 
yüklenici firmadan kaynaklanan 
sorunları da aşarak projeye 
hız verdik. Uzun bir dönem 
sürüncemede kalan bu projeyi 
bizzat takip ederek hamdolsun 
tamamlamayı başardık. Bugün 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrasını şanına yaraşır bir 
binaya kavuşturma yanında 
şehrimizin sembollerinden 
olacak modern bir mimari 
eseri de ülkemize kazandırmış 
oluyoruz.”

Dünyadaki emsalleriyle 
yarışacak şekilde inşa edilen 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası konser yerleşkesinin 
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yaklaşık 15,4 hektarlık 
alan üzerinde 5 bloktan 
oluştuğu bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“İnşaat büyüklüğü 62 
bin 547 metrekareyi bulan 
bu projede 2 bin 23 kişilik 
konser salonu, 500 kişilik 
mavi salon, 650 kişilik tarihi 
salon, sergi alanı, hediyelik 
eşya mağazası ve 10 bin 
kişilik açık hava konser alanı 
mevcuttur. Bunun yanında 
proje, restoranı, kafeteryası 
ve 800 araçlık kapalı otoparkı 
ile her ihtiyaca cevap verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Burası 

sadece mimari açıdan değil, 
teknik özellikleri itibarıyla da 
gerçekten özel bir mekandır. 
Binada yer alan büyük ve küçük 
konser salonları, dünyaca ünlü 
akustik uzmanlarınca doğal 
akustik prensibine uygun 
şekilde inşa edilmiştir. Tüm 
imkanlardan devlet opera, bale, 
müzik grupları yanında özel 
sanat toplulukları ve kurumları 
da istifade edebilecektir.”

“Her dilden ve her telden 
dünyanın sesi burada 
toplanacak”

Salgın şartlarının hafiflemesi 
ile CSO Konser Salonu’nun 

başkentin ortasında 
sanatseverler için bir sanat ve 
müzik vahasına dönüşeceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Her dilden ve her telden 
dünyanın sesi burada 
toplanacak, içimizdeki tüm 
güzellikler notalara burada 
yansıyacaktır. Pisagor ve Farabi 
tertibinden ilhamlarla Mozart 
ile Bach’ın portelerinden tınılar, 
Şemsettin ile Meragi’den 
terennümlerle, Shostakovich 
ile Chopin’in bestelerinden 
ritimler burada buluşacaktır. 
Şehnaz besteler uvertürlere, 
kar-ı natıklar andantelere 

Gündem
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burada yol gösterecektir. Bir 
kemanın içli sesinden yayılan 
ayrılık, bir bağlamanın en 
zarif perdesinde yankılanan 
hasret yine burada gönlümüze 
düşecektir. Bir Itri Neva Kar’ıyla 
bir Beethoven konçertosu, 
bir Yunus ilahisine eşlik eden 
barış senfonisi olarak buradan 
dünyaya açılacaktır. İnşallah 
burası önümüzdeki dönemde 
ülkemizin kültür sanat 
zenginliğinin nişanelerinden 
biri olarak milletimize hizmet 
verecektir. Her açıdan göz 
kamaştırıcı bu muhteşem 
eserin tekrar Ankara’ya ve tüm 
sanatseverlere hayırlı olmasını 
diliyorum.”

“Kültür merkezi sayısını 
42’den 116’ya çıkardık”

Göreve geldiklerinde 
Türkiye’deki kültür merkezi 
sayısının 42 olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
bilgileri verdi:

“Biz buna 74 adet daha ilave 
ederek 116’ya çıkardık. Devlet 
Tiyatrolarındaki sahne sayısını 
da 23’ten 54 ilave ile 77’ye 
yükselttik. Desteklenen özel 
tiyatro sayısını 59 dan 328’e, 
verilen destek miktarını da 850 
bin liradan 12 milyon liraya 
çıkardık. Son 18 yılda 91 adet 
yurt içi, 78 adet yurt dışı kültür 
varlığı sergisi gerçekleştirdik. 
Bilhassa salgın döneminde 
sinemadan müziğe, tiyatrodan 
yayıncılarımıza kadar hemen 
her sektöre ciddi destekler 
verdik. Birileri istismar peşinde 
koşarken biz KDV indirimi, 
destek paketi, kira stopajının 
yarıya düşürülmesi gibi somut 
adımlarla sanatçılarımıza sahip 
çıktık.”

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştirilen “Yeditepe 
Konserleri”nin koronavirüs 

nedeniyle çok zor günler geçiren 
sektöre can suyu olduğunu 
anımsatarak, şunları kaydetti: 

“İnşallah bundan sonra 
da sanatı ve sanatçılarımızı 
desteklemeye devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken bir kez daha 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası konser alanının 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Burada görev yapacak tüm 
sanatçılarımıza başarılar 
temenni ediyorum. Ülkemize 

hizmetini kültürümüze 
sanatımıza yaptığı katkılarla ifa 
eden siz dostlarımın her birine 
milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Kültür ve 
Turizm Bakanımız ile ekibine 
bu güzel eserin ülkemize 
kazandırılmasındaki katkıları 
için tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum.”
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“Son 18 Yılda 
4 Bin 440 Eseri 
Yeniden Ait Olduğu 
Topraklara Kavuşturduk”
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet 
Resim ve Heykel Müzesi’nin 
açılışında yaptığı konuşmada, 
restorasyonunu tamamlayarak 
hizmete açtıkları müzenin 
Ankara’ya, Türkiye’ye, kültür  
ve turizme hayırlı olmasını 
diledi.

Bu güzel eseri yeniden 
sanatseverlerle buluşturan 
Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
ayrıca restorasyonda 
görev alanları tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
müzenin Ankara’nın sembol 
eserlerinden biri olduğunu 
belirtti.

Merhum Arif Hikmet 
Koyunoğlu tarafından 
1930 yılında inşa edilen 
bu yapının Birinci Milli 
Mimarlık döneminin en güzel 
örneklerinden olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Türk Ocakları Merkez 
Binası olarak projelendirilen, 
maalesef daha sonra Halk 
Evi’ne dönüştürülen bu müze 
başkentte uzun yıllar kültür ve 
sanatın merkezi olmuştur.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
gerek kullanımından gerekse 
zamanla oluşan yıpranmadan 
dolayı binada kapsamlı bir 
restorasyon ihtiyacı doğduğuna 
işaret ederek, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 2017 
senesinde binada restorasyon 
çalışmalarına başlandığını 
anımsattı.

Proje kapsamında yapının 
özgün mimari detaylarına 
sadık kalınarak, taşıyıcı 
duvarların içine çelik kafeslerle 
güçlendirme yapıldığını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
böylece müzenin statik 
bakımdan tahkim edilerek, 
depreme karşı eskisine göre çok 
daha dirençli hale getirildiğinin 
altını çizdi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, bu süreçte 
müzenin teknolojik altyapısını 
da yenilediklerini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Türk resim ve heykel 
sanatının en nadide örneklerine 
ev sahipliği yapan müzemizin 
depolarındaki eserleri akıllı 
depolama sistemi ile koruma 
altına aldık. Ayrıca müzenin 
envanterindeki tüm eserler, 
fotoğraflanarak belgelenmiş 

ve dijital ortama aktarılmıştır. 
Bu şekilde müzemiz sağlıklı 
bir belgelendirme ve arşivleme 
imkanına kavuşmuştur. Ankara 
Resim ve Heykel Müzesi, 3 yıllık 
titiz bir çalışmanın sonucunda 
daha modern, daha kullanışlı 
bir altyapı ile hizmete hazır hale 
gelmiştir. Yapılan restorasyonla 
yeni bir çehre kazanan 
müzenin başkentimizin çekim 
merkezlerinden biri olmayı 
sürdüreceğini inanıyorum.”
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“Müzecilik hak ettiği ilgiyi 
göremedi”

Tarihe ve sanata kendi sığ 
ideolojilerinin merceğinden 
bakanların uzun yıllar müzeleri 
bakımsızlığa, yıkıma, talana 
mahkum ettiğine değinen 
Erdoğan, Türk müzeciliğinin 
sembolik birkaç adım dışında 
hak ettiği ilgiyi hiçbir zaman 
göremediğini söyledi.

“Çok daha vahimi bir dönem 
müzecilik Ayasofya Camisi’nde 
olduğu gibi milletin kutsalları 
ile hesaplaşmanın aracı haline 
dönüştürülmüştür.” diyen 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tarihimizin önemli bir 
bölümünü reddeden bu 
zihniyet, ülkemizi yüzyılların 
birikiminden mahrum etmenin 
yanı sıra kültür ve sanat 
hayatımızın çoraklaşmasına 
sebep olmuştur. Oysa kökleri 
kuruyan bir ağaç nasıl ayakta 

duramazsa, mazisi ile bağları 
zayıflayan toplumlar da istikbali 
inşa edemez. Tarihimizle ve 
coğrafyamızla ilişkimiz ne 
kadar köklü ve sağlam olursa, 
esen rüzgarlara karşı direncimiz 
de o kadar güçlü olacaktır. Bu 
amaçla bir taraftan geçmişin 
yanlışlarını düzeltirken diğer 
taraftan geleceğe damga 
vuracak uzun vadeli çalışmalar 
yürütüyoruz. Özellikle 
gençlerimizin tarihini bilen, 
kültürüne vakıf, aklı selim, 
kalbi selim ve zevki selim sahibi 
bireyler olarak yetişmeleri için 
gayret gösteriyoruz. İnsanımız 
arasında ayrım yapmadığımız 
gibi sanatçılarımız, sanat 
dallarımız arasında da asla 
ayrımcılık yapmıyoruz. 
İmtiyazlarını kaybedenler, 
bizi sürekli eleştirse de 
bu topraklara ait ne varsa 
Türkiye’nin bir zenginliği 

olarak hepsini kucaklamaya 
çalışıyoruz.”

“Ziyaretçi sayısında ciddi 
artış yaşandı”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
tarihi eserleri restore etme, 
kültür sanat hayatına yeniden 
katma noktasında pek çok 
projeyi hayata geçirdiklerini 
anımsatan Erdoğan, 
“Koleksiyonu ile dünyanın 
sayılı örnekleri arasında yer 
alan Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ni restore ettik. 
Geçtiğimiz hafta Tunceli, 
Bursa ve Konya Akşehir’de üç 
önemli müzemizin açılışlarını 
gerçekleştirdik. Türkiye 
genelinde 156 müzemizi 
yenilerken, ayrıca ülkemize 
uluslararası standartta 52 
yeni müze daha kazandırdık.” 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
44 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



göreve geldiklerinde 42 olan 
kültür merkezi sayısının bugün 
116’ya çıktığını anımsatarak, 
son 18 yılda 91 yurt içi ve 
78 yurt dışı kültür varlığı 
sergisi düzenlendiğini anlattı. 
Destek ve teşviklere bağlı 
olarak müze ve ören yerlerini 
ziyaret edenlerin sayısında 
da çok ciddi artış yaşandığını 
belirten Erdoğan, 2002’de 7 
buçuk milyonu dahi bulmayan 
ziyaretçi sayısının bugün 42 
milyonu aştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Sınırlarımız içinde tüm 
bunları yaparken yurt dışındaki 
kültürel varlıklarımızı da asla 
ihmal etmiyoruz. TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsü başta 
olmak üzere ilgili kurumlarımız 
vasıtasıyla nerede bir ata 

yadigarı eserimiz varsa, sahip 
çıkıyoruz. Ülkemizden yurt 
dışına kaçırılan eserlerin tekrar 
vatanına dönmesi için de yoğun 
gayret gösteriyoruz. Bu yönde 
yaptığımız hukuki ve diplomatik 
çalışmalar neticesinde son 18 
yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait 
olduğu topraklara kavuşturduk. 
Başta Sayın Bakanım ve tüm 
ekibine teşekkür ediyorum. 
Bununla birlikte paha biçilmez 
birçok eserimizin halen 
dünyanın önemli müzelerinde 
sergilendiğini de biliyoruz. 
Çalınan bu eserlerin iadesi 
için mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Türkiye’yi kültür 
ve sanatta hak ettiği konuma 
kavuşturana dek çalışmaya, 
koşturmaya, mücadeleye devam 
edeceğiz. Cumhuriyetimizin 
100. yılını kutlayacağımız 2023 
senesini, inşallah diğer alanlarla 

birlikte kültür ve sanatta da çok 
daha güçlü karşılayacağız.”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi’nin Ankara 
ve Türkiye’ye hayırlı olması 
temennisinde bulundu, burada 
görev yapacaklara başarılar 
diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine 
eserin tekrar kazandırılması 
dolayısıyla teşekkür eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“2020’yi artık geride 
bıraktığımız bugünlerde 2021’in 
ülkemiz için, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını, 
bu koronavirüs belasından 
tüm insanlığı kurtarmasını 
Rabb’imden niyaz ediyorum.” 
dedi.

Ocak ___ Türkiye Bülteni ___ 45



Gündem

“Yerli Lityum Üretimi,  
Yüksek Teknoloji Ürünlerdeki 
Yerlilik Oranını da Artıracak”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Tesisimizin 
tam kapasite devreye 
girmesiyle halihazırda 
tamamını ithal ettiğimiz 
lityum ihtiyacımızın inşallah 
yarıdan fazlasını karşılamış 
olacağız. Yerli lityum üretimi, 
yüksek teknoloji gerektiren 
ürünlerdeki yerlilik oranının da 
artmasını sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
videokonferans yöntemiyle 
katıldığı Eskişehir’deki 
Etimaden Lityum Karbonat 
Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde, 

açılışı yapılan tesisinin şehre, 
ülkeye ve millete hayırlı 
olmasını diledi.

Türkiye olarak bir taraftan 
yeni tip koronavirüs ile 
mücadeleyi kararlı şekilde 
yürütürken yatırımı, üretimi, 
ticareti de kesinlikle ihmal 
etmediklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu tesislerin ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yaptı.

Dünyanın pek çok ülkesinde 
ekonomiler durma noktasına 
gelmişken her gün yeni bir 
tesisi, yeni bir eseri ülkeye 

kazandırmanın heyecanını 
yaşadıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sadece aralıkta ulaşımdan, 
kültür ve sanata, tarımdan 
savunma sanayisine birçok 
yatırımın açılışlarını 
gerçekleştirdiklerine dikkati 
çekti.

“Tüm mobil cihazların 
bataryalarında bu lityum 
kullanılacaktır”

Türkiye’nin, dünya bor 
rezervlerinin yüzde 73’üne 
sahip olduğunu kaydeden 

46 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ülkede Balıkesir Bigadiç, 
Kütahya Emet ve Eskişehir 
Kırka’da bulunan bor 
yataklarının belli oranlarda 
lityum da içerdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, lityumun 
üretiminin geleneksel üretim 
teknolojileriyle ekonomik 
olmadığından bugüne kadar 
değerlendirilmediğini belirterek, 
şöyle devam etti:

“ETİ Maden, 3 yıldır 
yürüttüğü araştırma geliştirme 
çalışmasıyla bor üretimini, 
özellikle bu arada ortaya çıkan 
sıvı atığın içerisindeki lityumu 
geri kazanma noktasında yeni 
bir teknoloji geliştirdi. Böylece 
atıklardaki bor ve lityum 
alınarak lityum karbonat ve 
satılabilir bor ürünlerinin 

üretimi gerçekleştirildi. 
Tesisimizin tam kapasite 
devreye girmesiyle halihazırda 
tamamını ithal ettiğimiz 
lityum ihtiyacımızın inşallah 
yarıdan fazlasını karşılamış 
olacağız. Yerli lityum üretimi, 
yüksek teknoloji gerektiren 
ürünlerdeki yerlilik oranının 
da artmasını sağlayacaktır. 
TOGG otomobilinin pillerinde 
kullanılacak lityumu da 
yine buradan temin etmeyi 
planlıyoruz. Elektrikli 
otomobillerin yanında akıllı 
telefonlar, tabletler, dizüstü 
bilgisayarlar, elektrikli aletler 
dahil olmak üzere tüm mobil 
cihazların bataryalarında da 
bu lityum kullanılacaktır. 
Ayrıca tesisten temiz su elde 
ederek yeni su kaynaklarına 
olan ihtiyacı da azaltacağız. 

Yaptığımız yatırım sayesinde 
geri dönüşüm odaklı, insan 
ve çevre sağlığına duyarlı 
bir üretim modeliyle 440 
bin metreküplük sıvı atığın 
yüzde 90’ını tekrar kazanmayı 
hedefliyoruz.”

Türkiye’nin yeraltı 
kaynaklarından uzun yıllar 
boyunca yeterince istifade 
edememesinin sebebinin, bu 
yönde attığı adımların sabote 
edilmesi olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Ülkemizin ekonomik, siyasi, 
askeri bakımdan güçlenmesini 
istemeyenler kimi zaman 
içerdeki piyonlarını kimi 
zaman da uluslararası yapıları 
kullanarak birçok projemizi 
daha başlangıç aşamasında 
akim bırakmıştır. Nükleer 
enerjiden hidroelektrik 
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santrallerine, maden arama ve 
işletme faaliyetlerinden diğer 
yatırımlarımıza kadar ülkemizin 
potansiyelini harekete geçiren 
hemen her çaba organize bir 
saldırıya uğramaktadır.” diye 
konuştu.

“Enerji projelerimizin çevreci 
maskesi takmış vandallarca 
engellenmesine müsaade 
etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, son 18 yılda enerjide 
dışa bağımlılığı azaltacak 
projelerin tamamında bu tür 

provokasyonlara ve engelleme 
girişimlerine maruz kaldıklarını 
dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu olaylarda özellikle 
marjinal sol örgütler tarafından 
insanımızın çevre hissiyatının 
istismar edildiğini gördük. 
Bölücü örgütün ekolojik 
terörüne ses çıkarmayanlar 
Türk ekonomisine ve çevreye 
çok büyük katkı sunacak 
temiz enerji projelerimizi 
hedef aldı. Terör örgütünün 
eli kanlı militanlarını ‘Yere 
izmarit dahi atmıyorlar.’ 
diyerek şirin göstermeye 

kalkanlar, hidroelektrik 
santrallerimizi kötülemeye 
çalıştı. Batılı ülkelerin enerji 
ihtiyacını karşılamak için 
yıllardır kullandığı teknolojiler 
söz konusu Türkiye olunca 
hemen çevre düşmanı ilan 
edildi. Burada meselenin asla 
çevre ve ağaç olmadığını, asıl 
gayenin Türkiye’nin enerji 
yatırımlarının baltalanması 
olduğunu biliyoruz. Doğa, çevre 
ve yeşil gibi insanlığın ortak 
kavramlarının arkası karanlık 
birçok marjinalin operasyon 
aparatı haline getirilmesine 

48 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



izin vermedik, vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin ve 83 milyonun 
tamamının faydasına olan 
enerji projelerimizin çevreci 
maskesi takmış vandallarca 
engellenmesine müsaade 
etmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
gelecek dönemde hem yeni 
yatırımlarla Türkiye’nin enerji 
ve hammadde bağımlılığını 
azaltacak hem de bu 

konunun gelecek için taşıdığı 
önemi millete çok daha iyi 
anlatacaklarını, vakitli ve etkili 
bilgilendirme çalışmalarıyla 
marjinallerin insanların 
zihnini bulandırmasına fırsat 
vermeyeceklerini belirtti.

ETİ Maden Lityum Üretim 
Tesisi’nin hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu eseri Eskişehir’e 
ve ülkeye kazandıran Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 
Bakan Fatih Dönmez ve ekibi 
ile ETİ Maden İşletmesini tebrik 
etti, eserin inşaasına katkı veren 
işçisinden mühendisine herkese 
teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın konuşmasının 
ardından tören alanında 
bulunanlar tesisin açılış 
kurdelesini kesti.
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“Türkiye’yi Motor Tasarımı ve 
Üretimi Alanında Adres Ülke 
Yapma Hedefimize Yaklaşıyoruz”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki 
“İlk Milli Helikopter Motoru 
TEİ-TS1400’ün Teslimi 
ve Tasarım Merkezi Açılış 
Töreni”ne Vahdettin 
Köşkü’nden canlı bağlantıyla 
katıldı.

Türk mühendisleri tarafından 
tasarlanıp imal edilen turboşaft 
motorunun test için teslimi ile 
tasarım merkezinin açılışının 
gerçekleştirildiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu 
projelerle savunma sanayisinde 
yeni bir döneme girildiğini 
söyledi.

Turboşaft motor geliştirme 
projesi kapsamında yapılacak 
yatırımlar ve kazanılacak 
kabiliyetlerle TEİ’nin kendi 

alanında ülkede rol model 
haline dönüşeceğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
tasarım merkezinde ise 
mühendislerin, tasarım 
ve araştırma geliştirme 
birimlerinin çok daha verimli 
ve koordineli bir şekilde 
çalışmamalarını yürüteceğini 
kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye ile birlikte uluslararası 
arenada da milli sanayi 
kuruluşu TEİ’nin sektörün en 
önemli oyuncuları arasında 
yer almasını hedeflediklerini 
belirterek, şöyle devam etti:

“Dünya üzerinde motor 
teknolojileri konusunda söz 
sahibi bir elin parmakları 
kadar ülke var. Bir motorun 

geliştirilmesi için yurt içinde 
yazılımından malzemesine çok 
geniş bir ekosistemin beraber 
çalışması gerekiyor. Hamdolsun 
TEİ artık sadece motor üreten 
değil, motor tasarlayan, üreten 
ve dünyaya satan bir marka 
haline dönüşüyor. Turboşaft 
projemiz ile ülkemizde bu ve 
benzeri sınıftaki motorları test 
edebilecek çok ciddi bir test 
alt yapısı da tesis ediyoruz. 
Bu alt yapı aynı zamanda 
milli muharip uçak motoru 
gibi daha yüksek güç sınıfı 
motorlarımızın testinde de 
kullanılabilecek. Ayrıca yeni 
nesil hafif zırhlı araçlar, altay 
tankı, İHA’lar ve füzelerimiz 
ile birçok platformumuzun 
çeşitli güç sınıflarındaki 
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motorlarını da geliştiriyoruz. 
Allah’ın izniyle yakında tüm 
bu motorları envantere almaya 
başlayacağız.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
helikopter turboşaft motoruyla 
açılan yoldan diğer savunma 
sanayi araçlarının motorlarının 
tamamı yapılana kadar 
ilerlemeyi sürdüreceklerini 
belirterek, “Bir yandan 
TUSAŞ’ın, diğer yandan 
özel sektör kuruluşlarımızın 
gayretleriyle Türkiye’yi 
havacılık başta olmak üzere, 
her türlü motor tasarımı ve 
üretimi alanında adres ülke 
yapma hedefimize adım adım 
yaklaşıyoruz. Her ne kadar 

birileri Arifiye’deki tank 
paleti fabrikası üzerinden 
ülkemizin savunma 
sanayisini baltalamaya çalışsa 
da biz bu hedeften asla 
vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

“Motor projelerine sıkı sıkıya 
sahip çıkacağız”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, projelerinin 
Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş, 
Nuri Demirağ gibi isimlerin 
yürüttükleri çalışmaların, 
devrim otomobili gibi 
samimi girişimlerin akıbetine 
uğramasına müsaade 
etmeyeceklerini vurguladı.

Bu acı hikayelerden birinin 
kahramanının da 1944 yılında 
Devlet Demiryollarında 
kullanılan dizel motorları 
üretmek için kolları sıvayan 
Kamil Öçman olduğuna 
değinen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Rahmetli Öçman’ın başında 
olduğu bir ekip tarafından 
projelendirilip Eskişehir’deki 
fabrikalarda gövdesi ve başlığı 
dökülen, krank mili dövülen 
motor, diğer aksamlarıyla 
birlikte tamamen yerli olarak 
Ankara’da üretilir. Bu ilk 
motorun prototipi de 1946 
İzmir Fuarı’nda sergilenir. Fuar 
dönüşü devrin tek parti CHP’si 
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hükümetinin Ulaştırma Bakanı 
ve Türk Hava Kurumu Başkanı 
olan Şükrü Koçak, hemen 
motorun üretildiği fabrikaya 
gider. Kamil Öçman ve ekibi 
heyecanla ürettikleri motoru 
anlatmaya çalışırlarken Şükrü 
Koçak, ‘Siz burada nasıl motor 
yaparsınız. Derhal bu fabrikayı 
kapatın.’ diyerek çıkar gider. 
Türkiye’nin ilk dizel motor 
hikayesi işte böyle acı bir sonla 
neticelenmiştir. İnşallah TEİ’de 
ve diğer kuruluşlarımızda 
yürütülen motor projelerine sıkı 
sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin 
bu alanda da hedeflerine 
ulaşmasını sağlayacağız.”

“Sanayide de orta ve uzun 
vadeli hedeflere odaklanmış 
durumdayız”

Savunma sanayinin her 
alanında proje çalışan, 
araştırma ve geliştirme 
faaliyeti yürüten, üretime 
yönelen girişimlerin yanında 
yer aldıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Elimizdeki sınırlı imkanları 
mümkün olduğu kadar çok 
çalışmayı desteklemek için 
etkin ve adil bir şekilde 
kullanmaya gayret ediyoruz. 
Projelerin tasarımından 
finansmanına kadar her 
alanda etkinliği ve verimliliği 
sağlamak için daha kapsamlı 
bir koordinasyona ihtiyacımız 
olduğunu görüyoruz.” dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı 
ve İcra Komitesi vasıtasıyla 
daha güçlü bir koordinasyon 
sistemi kurmayı planladıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Diğer yandan uyguladığımız 
ekonomi politikalarında her 
alan gibi sanayide de orta 
ve uzun vadeli hedeflere 
odaklanmış durumdayız. İmalat 
sanayimizde akıllı, dinamik 
ve sonuç odaklı bir yapısal 

dönüşüm için Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı’nı 
uygulamaya başladık. 
Bu program, bir taraftan 
Türkiye’nin ara malı ithalatına 
bağımlılığını azaltmayı, 
diğer taraftan ülkemize yeni 
rekabet üstünlükleri sağlamayı 
amaçlıyor. Türkiye’yi 2023 
hedeflerine ulaştırmak, 
evlatlarımıza 2053 vizyonunu 
hayata geçirebilmek için 
dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girmiş bir 
ülke bırakmak için gece gündüz 
çalışmayı sürdüreceğiz.”

Milli helikopter motoru 

ve TEİ Tasarım Merkezinin 
ülkeye, millete, havacılık 
sektörüne hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, motor geliştirme ve 
üretim projelerinde görev alan 
Savunma Sanayi Başkanlığından 
TEİ çalışanlarına, 
akademisyenlerden sanayicilere 
kadar herkese emekleri ve 
gayretleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
test çalışmalarının bir an önce 
ve başarıyla tamamlanmasının 
ardından motoru en kısa sürede 
göklerde görmeyi dilediğini 
ifade etti.
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Erdoğan, Gaziantep 
Düzbağ İçme Suyu İsale 
Hattı ve Doğanpınar Barajı 
Açılış Töreni’ne Vahdettin 
Köşkü’nden canlı bağlantıyla 
katıldı.

“Su tasarrufuna önem 
vermemiz gerekiyor”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, suyun hayat 
olduğunu belirterek, ülkenin 
zengin su kaynaklarına 
sahip olmadığı için mevcut 
imkanların en verimli şekilde 

kullanılmasının şart olduğunu 
vurguladı.

Oldukça kurak bir yıl 
geçirildiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Yağış oranlarının neredeyse 
yarı yarıya azaldığı şu dönemde 
hep birlikte su tasarrufuna 
önem vermemiz gerekiyor. 
Salgın tehdidi sebebiyle 
temizlik amaçlı su kullanımında 
ciddi artış yaşandı. Kurumlar 
ve vatandaşlar olarak el 
ele vererek hem etkili hem 
tasarruflu bir su yönetimine 

ihtiyacımız bulunuyor. 
Tıpkı sağlıkta olduğu gibi su 
kaynaklarının değerlendirilmesi 
hususunda da böyle sıkıntılı 
dönemleri düşünerek çok ciddi 
yatırımlar yaptık. Son 18 yılda 
inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 
hidroelektrik santrali, 385 gölet, 
1382 sulama tesisi, 247 içme 
suyu tesisi, 5 bine yakın taşkın 
koruma tesisiyle bu alanda 
adeta destan yazdık. Elimizdeki 
imkanları küçük tedbirlerle 
destekleyerek barajlarımız 
yeniden suyla dolana kadar 
dikkatli hareket etmeliyiz.”

Gündem

“Ülkemizi Yeniden Cazibe Merkezi 
Yapacak Reformların Hazırlıkları 
İçindeyiz”
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Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün tüm 
mensuplarına, ülkeye bu 
değerlerin kazandırılmasındaki 
emekleri ve gayretleri için 
teşekkür etti.

“İkinci büyük içme suyu 
projesi”

İsale hattının açılışını 
yaptıkları Gaziantep’in 2050 
yılına kadar olan su ihtiyacını 
karşılayacak Düzbağ içme suyu 
projesinin ülkenin ikinci büyük 
içme suyu projesi olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, projesi Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesine, inşası 
Devlet Su İşlerine ait olan 
eserin, Fırat’ın kollarından biri 
olan Göksu Çayı’nın suyunu 

Gaziantep’e naklettiğini ifade 
etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
suyun doğal eğimle temini 
sayesinde tek kuruş enerji 
masrafı yapılmadan şu ana 
kadar şehre 110 milyon 
metreküp su sağlandığını dile 
getirdi. 

Böylece belediyenin 
vatandaşlara kaliteli ve ucuz 
içme suyu hizmeti verme 
imkanına kavuştuğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Nitekim belediyemiz 
içme suyunda yüzde 27 indirim 
yaparak bu avantajı halkımıza 
hemen yansıtmıştır. Hizmete 
açtığımız ilk etap, yıllık 100 
milyon metreküpe yakın suyu 
aktarma kapasitesine sahiptir. 
Barajı ve arıtma tesisiyle diğer 

etap da devreye girdiğinde bu 
rakam, 174 milyon metreküpe 
çıkacaktır.” diye konuştu. 

Barajın, 153 milyon 
metreküp su depolama 
kapasitesiyle 80 bin dekar alanı 
sulayacak, bereket kaynağı 
bir proje olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“İnşası 7 yıldır süren ve 
yüksekliği 55,5 metreyi bulan, 
maliyeti 660 milyon lira olan 
bu baraj, sulama kanalları 
tamamlandığında ülkemize 
yılda 51 milyon lira katkı ve 
28 bin kişiye de ilave istihdam 
sağlayacaktır. Halen Kayacık 
Barajı ve sulamasıyla 120 bin 
dekarı sulanan topraklarımıza, 
Doğanpınar Barajı ve 
sulamasıyla 80 bin dekar daha 
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Gündem

ilave ederek Gaziantep ve Kilis 
arasındaki bölgeyi ülkemizin 
en önemli tarım üretim 
merkezlerinden biri haline 
dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 
bin hektarlık kısmı önümüzdeki 
sulama mevsimine yetiştirecek, 
kalanları da peyderpey 
tamamlayacağız.”

“Şehrimiz bölge dış 
ticaretinin neredeyse tamamını 
da gerçekleştiriyor”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki 
tek baraj ve gölet yatırımlarının 
bunlardan ibaret olmadığını 
aktararak, bugüne kadar 
tamamlananları bir kenara 

bırakarak, hala proje inşa 
safhasında olan çok sayıda 
yatırımları olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Mesela 600 bin dekar araziyi 
sulayacak Çetintepe Barajı’nda 
yüzde 75 fiziki gerçekleşme 
sağlandı. Kayacık ve Kılavuzlu 
barajlarının sulama projeleri 
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etap etap sürüyor. Yesemek 
ve Burç Çamlık göletlerinin 
inşaatları devam ediyor. 
Nizip ve Karkamış’ta 35 
bin dekar alanı sulayacak 
şebekesi de hazır olan Nizip 
Pompaj Sulaması Derz Dolgu 
ve Koruma Tedbirleri işinin 
ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi 

ülkemizin diğer 80 vilayetiyle 
birlikte Gaziantep’imizin 
de, içme suyundan sulama 
suyuna kadar Rabbimizin bize 
verdiği lütuflardan en güzel 
şekilde istifade etmesi için var 
gücümüzle çalışıyoruz.” diye 
konuştu. 

Gaziantep’in tarihi ve kültürel 
zenginlikleri, sanayisi, tarımı, 
ticareti, yetişmiş insan kaynağı, 
azmi ve çalışkanlığıyla sadece 
ülkede değil, dünyada gittikleri 
her yerde örnek gösterdikleri 
bir şehir olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizdeki sanayinin üçte 
ikisine sahip olan şehrimiz, yine 
bölge dış ticaretinin neredeyse 
tamamını da gerçekleştiriyor. 
Sayısı 6’ya ulaşan organize 
sanayi bölgesindeki bin 
firmasıyla 10 ayrı küçük sanayi 
sitesindeki 10 bin esnafıyla 
Gaziantep adeta yaşayan bir 
fabrika gibi çalışıyor. Tabii 
bu dinamizmin beraberinde 
getirdiği çeşitli sıkıntılar var. 
Mesela şehre günde yaklaşık 15 
bin ağır vasıta giriş-çıkışı oluyor. 
Bunun için hem şehirler arası 
ulaşımda hem şehir içi ulaşımda 

güçlü bir altyapıya ihtiyaç 
duyuluyor. Sanayi bölgesiyle 
entegre bir depolama alanı, ağır 
vasıta trafiğinin şehir üzerindeki 
yükünü azaltacaktır. 

Halen ön hazırlıkları 
yürütülen 500 hektarlık bir 
alanda kurulacak Lojistik Köy 
Projesi ile Gaziantep’e Mersin 
ve İskenderun limanlarıyla 
irtibatlı bir kuru liman 
kazandıracağız. Organize sanayi 
bağlantı yollarının süratle 
inşası da üretim tesislerine 
hammadde gelişini ve ürün 
çıkışını kolaylaştıracaktır. 
Havalimanımıza yeni ve 
modern bir terminal binasıyla 
otopark kazandırıyoruz. 
İnşası süren bu projenin de 
bir an önce tamamlanması 
gerekiyor. Şehir merkeziyle 
sanayi bölgelerini birbirine 
bağlayacak Banliyo Hattı Projesi 
Gaziray, trafiği önemli ölçüde 
rahatlatacaktır. İnşası süren 
projenin 16 istasyonundan 
12’si tamamlanmıştır. İnşallah 
kalan kısmı da hızla bitirip, bu 
önemli projeyi en kısa sürede 
Gazianteplilerin hizmetine 
sunacağız.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Vahdettin 
Köşkü’nden Ankara Gölbaşı 
Şehir Geçişi Açılış Töreni’ne canlı 
bağlantıyla katıldı.

Uzunluğu 967 metreyi bulan 
352 milyon liralık bu yatırımın 
hayata geçirilmesinde emeği 
olan kurumları, işçisini, 
mühendisinden herkesi tebrik 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bu projeyle 
İstiklal harbinin yönetildiği, 
Cumhuriyetin kurulduğu 
Ankara’ya yeni bir nefes borusu 
daha açtıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

Ankara’nın Başkent sıfatıyla 
ülkenin idari merkezi olmasının 
yanında tüm önemli karayolu 
ağlarının kavşak noktasında 
yer alan bir şehir olduğunu dile 
getirerek, Hacı Bayram Veli’nin, 
Ahi Evran’ın emaneti bir bozkır 
şehrinden bölgesel ve küresel 
düzeyde söz sahibi bir başkente 
geçirilirken, şehrin yeteri kadar 
imar ve ihya edilemediğini 
kaydetti.

Çevresi gecekondularla 
kuşatılmış, temel altyapı 
ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz 
bu şehre gerçek bir başkent 
görünümü kazandırmak için 

çok çalıştıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
geçmiş AK Partili belediye 
başkanlarının emeğini bir kenara 
koymanın mümkün olmadığını 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, onların 
gayretleriyle başkentin belli bir 
noktaya geldiğini belirterek, 
şöyle devam etti:

“Bundan sonraki süreçte 
de her ne kadar belediye 
başkanlığı noktasında farklı 
bir konumdaysak da merkezi 
yönetim olarak bunları da 
yine aynen devam ettireceğiz. 

Gündem

“2021 Yılı Milletimize Söz 
Verdiğimiz Gibi Demokratik ve 
Ekonomik Reformlar Yılı Olacak”
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Tarımdan sanayiye kadar geniş 
bir alanda üretim merkezi vasfına 
da sahip Ankara’yı kara, demir 
ve hava yollarıyla geleceğe 
hazırlamak için tarihi önemde 
yatırımlar gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz günlerde son 
bölümünün açılışını yaptığımız 
Ankara Niğde Otoyolu bunlardan 
biridir. Daha önce açtığımız 
Ankara İstanbul ve Ankara 
Konya hızlı tren hatları, yakında 
açacağımız Ankara Sivas hızlı tren 
hattı, inşası süren Ankara İzmir 
hızlı tren hattı bu yatırımlardan 
bazılarıdır.”

“Vatandaşlara sorunları 
çözülmüş seyahat imkanı 
sunduk”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın en 
derli toplu, güzel, kullanımı 
rahat havalimanından olan 
Esenboğa Havalimanı’nı sıfırdan 
yapmışçasına yenilediklerini 
dile getirerek, Ankara’dan hangi 
istikamete doğru gidilirse gidilsin 
vatandaşlara sorunlu tüm 
noktaları çözülmüş, bölünmüş 
yollarıyla, yeşillendirilmiş 
çevresiyle, hızlı ve konforlu 
seyahat imkanı sunduklarını 
anlattı.

Şehir içinde de Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile mahalli 
idareler vasıtasıyla çok sayıda 
yol ve metro projesini kente 
kazandırdıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Bu projelere karşı nasıl 
direnişler sergilendiğini, hangi 
yalan ve iftira kampanyalarının 
yürütüldüğünü daha dün gibi 
hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk 
düşmanlığı, çevrecilik adına 
vandallık, insan hakları adına 
sapkınlık peşinde koşanlara 
rağmen ülkemizin her şehri 
gibi Ankara’yı da geliştirdik 
güzelleştirdik. Yatırımlarımızı 

engellemek için canhıraş bir 
şekilde çalışanların şimdi bu 
hizmetleri büyük bir keyifle 
kullandıklarını da biliyoruz. 
Buna rağmen kimi eksikler, hatta 
yapılan kimi yanlışlar yok mudur? 
Elbette vardır.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’yi eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye, spordan 
şehirciliğe kadar her alanda 
projelerle donatırken, birilerinin 
çıkıp “Bunca yatırıma ne gerek 
var?” dediğini anlattı.

Hatta yaptıkları okullara 
öğrenci, açtıkları hastanelere 
hasta, inşa ettikleri yollara 
araç bulanamayacağının 
iddia edildiğini aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Elektrik üretimimizi artıracak 
yatırımlara karşı çıkarken 
‘Toprağa mı vereceksiniz?’ diye 
soruyorlardı. İstanbul’daki yeni 
havalimanımızı inşa ederken 
zemininin kötülüğünden kuşların 
göç güzergahında olduğuna 
kadar envaiçeşit yalanla ortalığı 
bulandırmaya çalışıyorlardı. 
Halbuki şimdi açıp kuşların 
göç haritasına baktığınızda asıl 
güzergahın yeni havalimanı 
değil, eski havalimanı üzerinden 
geçtiğini görürsünüz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, geçmişte Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü inşaatının 
da engellenmek istendiğini 
anlatarak, şunları söyledi:

“Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün inşaatını 
engellemek için atmadıkları 
takla kalmamıştı. Bir mahkeme 
kararını yanlış yorumlayıp ‘Bu 
proje artık dört kuleden ibarettir.’ 
diyerek zil takıp oynamaya 
kalktıklarını da unutmadık. 
Bizim yaptığımız yolların ne işe 
yaradığını öğrenmek istiyorlarsa 
gitsinler sevdiklerine kavuşmak 
için direksiyon başına geçen 
vatandaşlarıma sorsunlar. Bu 

yolların, tünellerin, köprülerin, 
viyadüklerin ne işe yaradığını 
anlamak istiyorlarsa gitsinler 
ailesini geçindirmek için 
ömrünü yollarda harcayan 
kamyoncularımıza sorsunlar. 
Girsinler rastgele bir kamyoncu 
kooperatifine veya bir 
kamyoncu lokantasına, oradaki 
kardeşlerimize bu yollar geçmişte 
nasıldı, şimdi nasıl bir sorup 
öğrensinler.”

Hizmete açtıkları hastanelerin 
ne işe yaradığının, orada tedavi 
gören hastalara, onlar için 
dua eden yakınlarına, orada 
görev yapan sağlık personeline 
sorulması gerektiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“İnşa ettiğimiz her barajı kimi 
zaman bölge halkını tahrik 
ederek, kimi zaman uluslararası 
kampanyalarla engellemeye 
kalkanlar da bunlardı. Şimdi 
geçirdiğimiz oldukça kurak 
dönemleri bu barajlarda tutulan 
sular sayesinde en az sıkıntıyla 
geride bırakıyoruz. Bu barajların 
ne işe yaradığını gitsinler, 
evindeki musluğundan her 
açtığında tertemiz suyu akan 
insanımıza, tarlasını sulayarak 
ekmeğini kazanan çiftçimize 
sorsunlar. Evet, Karadeniz’de 
bulduğumuz doğal gaza bile 
sevinemeyecek kadar ülkesiyle 
ve milletiyle gönül bağı kopmuş 
bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 
Şimdi 2 yıl sonra inşallah 
altın madenimizi Söğüt’te 
çıkardığımızı görecekler. Orada da 
renk körlüğüne felan girebilirler. 
Ülkemizin büyüklüğünden, 
milletimizin potansiyelinden, 
insanımızın azminden habersiz 
bu anlayışa rağmen Türkiye 
2023 hedeflerine ulaşacaktır. 
Gençlerimize 2053 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri büyük ve 
güçlü Türkiye’yi miras bırakmak 
için ne gerekiyorsa yaptık, 
yapıyoruz, yapacağız.”
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Gündem

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun 
İstanbul’un her iki 
istikametinde de araç 
trafiğinde çok büyük rahatlama 
sağlayacağını, şu ana kadar 
açılan kısımlarda bu faydayı 
zaten görmeye başladıklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kuzey Marmara Otoyolu 
6. Kesim Açılış Töreni’ne 
Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan TEM İzmit 
1 Kavşağı Akyazı arasındaki 
kısmının ülkeye, bölge ve 
şehirlere hayırlı olmasını 

temennisinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hizmete açılan kısmın 
uzunluğunun bağlantı yollarıyla 
birlikte 68 kilometreyi geçtiğini 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, projede şimdiye 
kadar hizmete verilen yolların 
toplam uzunluğunun ise 389,3 
kilometreyi bulduğunu dile 
getirerek, Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun 2016 Odayeri-
Paşaköyle başlayan ve etap 
etap bugüne kadar devam eden 
kısımlarının açılışında son bir 
bölüm daha kaldığını anlattı.

Bu son kısmın da önümüzdeki 
yılın ilk çeyreğinde 

tamamlanacağını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Yatırım bedeli 3,1 milyar 
dolar olan bu kesimin ülkemiz 
ekonomisine sadece vakit 
ve akaryakıt tasarrufundan 
sağlayacağı yıllık katkı 2,5 
milyar liradır. Bugün açılışını 
yaptığımız bölümün maliyeti 
de 431 milyon doları buluyor. 
Bu otoyol İstanbul’un her 
iki istikametinde de araç 
trafiğinde çok büyük rahatlama 
sağlayacaktır. Şu ana kadar 
açılan kısımlarda bu faydayı 
zaten görmeye başladık.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
İstanbul İzmir Otoyolu ve TEM 

“İstanbul’un Her İki İstikametinde 
de Araç Trafiğinde Çok Büyük 
Rahatlama Sağlayacaktır”
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Otoyolu ile çeşitli noktalarda 
kurulan bağlantı sayesinde 
vatandaşlara her istikamet 
için hızlı ve konforlu ulaşım 
alternatiflerini sunduklarını 
kaydetti.

İnşası süren Kınalı, 
Tekirdağ, Çanakkale ve 
Balıkesir otoyolunun da 
bitmesiyle Marmara Bölgesi’ni 
çepeçevre saran otoyol ağının 
tamamlanacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu otoyol güzergahlarındaki 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osmangazi Köprüsü ve 1915 
Çanakkale Köprüsü gibi abide 
eserlerin de unutulmaması 
gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu tür yapıların ulaşım işlevi 
yanında ülken ve şehirlerin 
sembolü haline dönüşen eserler 
olduğu belirterek, şöyle devam 
etti:

“Üretim ve ticaret gücüyle 
Türkiye’nin adeta kalbi 
konumundaki Marmara 
Bölgemizin ve onun merkezinde 
yer alan İstanbul’un geleceğini 
şekillendirecek bu önemli 

yatırımların her aşamasını bizzat 
takip ediyoruz. Ülkemize eser 
kazandırmaktan daha büyük bir 
siyaset, daha büyük bir hizmet, 
daha büyük bir şeref olmadığına 
inanıyorum. Belediye 
başkanlığımdan itibaren her 
anımı eser ve hizmet siyasetiyle 
geçirmiş birisi olarak bu tür 
açılış programlarına iştirak 
etmekten çok büyük mutluluk 
duyuyorum. Rabbime ülkeme 
ve milletime böylesine büyük 
eserler kazandırılmasına vesile 
olduğum için her gün hamd 
ediyorum. Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun ülkemize 
kazandırılmasında emeğe geçen 
bakanlığımızı, kurumlarımızı, 
yüklenici firmaları, 
mühendisinden işçisine herkesi 
tebrik ediyorum.”

“Eser, hizmet, proje 
konusunda herkesle yarışmaya 
hazırız”

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, kısır 
hesapların ürünü siyaset ve 
toplum mühendisliklerinin 
ülkeye her bakımdan ağır 

maliyetleri olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin bir kez daha 
böyle bir cenderenin içine 
sokulmasına milletin izin 
vermeyeceğine dikkati çekti.

Eser, hizmet, proje konusunda 
herkesle yarışmaya, herkesle 
rekabet etmeye hazır olduklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bunun dışındaki hiçbir 
çekişmenin ülkeye faydasının 
olmadığına inandıklarını, onun 
için de “Halka hizmet Hakka 
hizmettir” düsturuyla tüm 
vakit ve enerjilerini yatırımların 
takibine ayırdıklarını, milletin 
de kendilerinden beklentisinin 
bu olduğunu bildiklerini 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Biz insanımıza hizmet etmenin 
heyecanını özellikle yaşarken, 
en çok üzüldüğümüz konu 
birilerinin ülkenin felaketinden 
medet uman bir psikolojiye 
özellikle dayanması veya 
böyle bir psikolojiyle hareket 
etmesidir. Tek umutları 
Türkiye’nin tökezlemesi, Türk 
milletinin sıkıntıya girmesi 
olan bu kifayetsiz muhterisleri 
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artık biz de milletim de 
çok iyi tanıyoruz.” diyerek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz günlerde Çin’e 
yolcu ettiğimiz ve ihracatımız 
açısından kritik önemdeki 
yük treni hadisesinde bu 
zihniyeti bir kez daha gördük. 
İstanbul’dan hareket eden 
trenimiz Marmaray’ı, Kars-
Tiflis-Bakü hattını, Hazar 
geçişini kullanarak iki kıta, 
iki deniz ve 5 ülke kat edip 
hedefine ulaşacaktı. Bizzat 
bakanımız tarafından 
Çerkezköy’den uğurlanan 
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ihracat trenimiz rutin gümrük 
işlemleri için Halkalı’ya geliyor. 
Treni Halkalı’da gören birileri 
hemen ortalığı ayağa kaldırdı. 
Trenle ilgili olmadık tezviratları 
sosyal medyadan piyasaya 
sürdüler. Bakanlığa sorsalar 
sebebini anında öğrenecekleri 
çok basit bir konuyu sırf 
hükümete saldırmak için 
kullanmaya çalıştılar. 
Halkalı’daki gümrük işlemlerini 
tamamlayan trenimiz uğradığı 
her durakta konum atarak 12 
gün sonra Çin’e ulaştı. Böylece 
ülkemizin dış ticaretini ve 

küresel ticaretteki konumunu 
güçlendirecek çok önemli bir 
adım daha başarıyla atılmış 
oldu. Bu, kendini vatana ait 
hisseden, kendini bu milletin bir 
parçası olarak gören herkesin 
sevinçle karşılaması gereken bir 
olaydır. Türkiye’nin kıtalararası 
ticarette ana kavşaklardan biri 
olması 83 milyonun tamamına 
fayda sağlayacak büyük bir 
başarıdır. Böylesi önemli bir 
başarı karşısında üzüntüsünü 
gizleme gereği dahi duymayan 
zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı 
kopmuş demektir.”

“Milletimize verdiğimiz her 
sözü tutarak 2023’e alnımızın 
akıyla ulaşacağız”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, aynı çarpık 
anlayışın özellikle yansımalarına 
sınır ötesi harekatlardan terörle 
mücadele operasyonlarına, 
ekonomiye yönelik saldırılardan 
uğranılan siyasi haksızlıklara 
kadar her konuda rastlamanın 
mümkün olduğuna işaret 
ederek, “Hamdolsun milletimiz 
tüm bunları görüyor ve 
herkesi hak ettiği konuma 
oturtuyor. Biz Türkiye için 
çalışmaya, üretmeye, mücadele 
etmeye devam edeceğiz. İşte 
dün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde 2021 bütçemiz 
kabul edildi ve bu vesileyle 
komisyondan genel kurula kadar 
her aşamasında bütçeye katkı 
veren tüm milletvekillerine 
şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum. Cumhur İttifakı 
olarak sergilediğimiz güçlü 
dayanışmayla başta Sayın 
Bahçeli olmak üzere ülkemize 
ve milletimize hizmet vasıtası 
olarak gördüğümüz bütçe 
sürecinin sağlıklı bir şekilde 
yürümesini sağladık. Bu 
vesileyle attığımız bu adımda, 
adı millet olan aslında zillet 
durumuna düşmüş PKK terör 
örgütüyle iç içe olanlara da 
sesleniyorum; şunu iyi bilin 
2023 Cumhur İttifakı’nın yeni 
bir zafer yılı olacaktır. İnşallah 
milletimize verdiğimiz her sözü 
tutarak 2023’e alnımızın akıyla 
ulaşacağız.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara 
Otoyolu 2’nci Kesim Açılış 
Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nden canlı bağlantıyla 
katıldı. 

Otoyolun 152 kilometre 
uzunluğa sahip Acıkuyu-
Alayhan arasındaki 2’nci 
kesiminin hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yap-işlet-devret 
modeliyle Türkiye’ye 
kazandırdıkları ve bağlantı 
yollarıyla toplam uzunluğu 330 
kilometreyi bulan otoyolun 
1’inci ve 3’üncü kesimlerini eylül 
ayı başında hizmete açtıklarını 
hatırlattı. 

“Edirne’den Şanlıurfa’ya 
kadar kesintisiz otoyol”

Bugün de söz verdikleri 
gibi yıl bitmeden 2’nci kesimi 
trafiğe açarak yolun tamamını 
devreye aldıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu otoyol Avrupa-Ortadoğu-
Asya transit koridorunun önemli 

bir parçasıdır. Marmara-İç 
Anadolu-Akdeniz-Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizi birbirine 
bağlayan bu proje sayesinde 
Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar 
kesintisiz otoyol ulaşımı 
mümkün hale gelmiştir.” diye 
konuştu. 

Eylül ayındaki açılışta da ifade 
ettiği gibi mevcut güzergahta 4 
saati bulan seyahat süresinin, 
mesafenin de kısalmasıyla 
neredeyse yarı zamanda 
tamamlanabileceğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu otoyolun ülkemize 
sağlayacağı vakit ve yakıt 
tasarrufu sayesinde yılda 1,6 
milyar liranın üzerinde katkısı 
olacaktır. Kazaların azalmasıyla 
can ve mal güvenliğinin artması 
zaten en önemli kazancımızdır. 
Bölgedeki önemli turizm 
merkezlerimize ulaşımın 
kolaylaşmasının yapacağı 
katkıyı da bu hesaba ilave 
etmek gerekiyor. Otoyol etrafına 
dikilen fidanlar ve yapılan 
çimlendirmeyle bu güzergahtaki 

bozkırı yeşile dönüştürüyoruz.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
akıllı yol olarak tasarlanmış 
olmasının bu otoyolu 
diğerlerinden farklı kılan 
önemli bir özellik olduğunu 
ifade ederek otoyolun inşasında 
emeği geçenleri tebrik etti. 

Dünyanın salgın felaketinin 
şaşkınlığını yaşadığı bir 
dönemde kendilerinin hem 
sağlık alanında dev adımlar 
attıklarına hem de yatırımları 
hız kesmeden sürdürdüklerine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Türkiye’ye diğer 
alanlarla birlikte ulaştırma 
yatırımlarında da çağ 
atlattıklarını söyledi. Manisa-
Akhisar Çevre Yolu ile Karakurt-
Horasan yolunun açılışlarını 
geçen hafta gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan Erdoğan, cumartesi 
günü de Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun son kısmı olan 
72 kilometrelik İzmit-Akyazı 
kesiminin açılışını yapacaklarını 
bildirdi. 

Gündem

“Gece Gündüz Çalışmayı 
Sürdüreceğiz”
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Önlerinde uzunca bir açılış 
listesi bulunduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
günü geldikçe bu eserleri 
hizmete vermenin mutluluğunu 
milletle paylaşacaklarını belirtti. 

“İş insanlarımızın ve 
çalışanlarımızın yanında yer 
alıyoruz”

Salgın tedbirleri sebebiyle 
işlerine ara veren, işleri azalan 
esnafa gelecek 3 ay boyunca 
verecekleri 5 milyar liralık destek 
paketini Kabine Toplantısının 
ardından kamuoyuna açıkladığını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kamu arazilerini kullanan 
turizmcilerimiz için de 1 milyar 
liraya yakın bir erteleme getirdik. 
Çeşitli alanlarda uygulamaya 
koyduğumuz Katma Değer 
Vergisi ve stopaj indirimlerinin 
sürelerini de uzattık. Kısa 
çalışma ödeneğinden doğrudan 
yatırımlara kadar daha önce 
başlattığımız destekleri zaten 
sürdürüyoruz. Yatırıma, üretime, 
ihracata ve istihdama yönelik 
özel destekleri ve teşvikleri ise 
asla ihmal etmiyoruz. Ülkemizin 
asıl gücünün bu alanlardaki 
başarıları olduğunu unutmadan 
elimizde bulunan tüm kaynakları 
en verimli şekilde kullanarak iş 
insanlarımızın ve çalışanlarımızın 
yanında yer alıyoruz. Devletin 
asıl böyle dönemlerde milletinin 
yanında olması gerektiği 
inancıyla her kesime yönelik 
desteklerimizi salgının yol açtığı 
sıkıntılar ortadan kalkana kadar 
devam ettireceğiz. Bu süreçte 
sabrı, fedakarlığı ve gayretiyle 
hep yanımızda olan milletimin 
her bir ferdine şükranlarımı 
sunuyorum.”

“Yerli parçayı geliştirdik”
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, normal 
şartlarda yurt dışından tedarik 

edilen bir parçaya ambargo 
uygulandığı için bu son testin 
birkaç ay geciktiğine dikkati 
çekerek “Sonra ne oldu? Yerli 
parçayı kısa sürede geliştirdik, 
füzemize entegre ettik ve işte 
kısa bir gecikmeyle neticeye 
ulaştık. Bu zamana kadar 
gizli yaptırımlarla, dolaylı 
müdahalelerle engellemeye 
çalıştıkları bu işi yerli milli 
ürünlerle envantere almaya hazır 
hale getirdik.” dedi.

“Hisar-A+ Füzesi”nin seri 
üretiminin hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, füzenin test atışının kısa 
videosunun gösterimini izledi.

Füzenin hedefi tam 
isabetle vuruşunu alkışlayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu güzel hizmetten dolayı 

Savunma Sanayi Başkanlığımızı, 
ASELSAN’ı, Roketsan’ı, TÜBİTAK 
SAGE’yi, projede emeği geçen 
herkesi şahsım, milletim adına 
tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Ankara-Niğde Otoyolu’nun 
ikinci kesiminin hayırlı olmasını 
dileyerek geleceğin otoyolu 
olan bu projenin hayata 
geçirilmesinde emeği geçenleri 
kutladı.

Vatandaşlara güvenli ve 
konforlu seyahatler dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
otoyolun açılışında kullanılan 
makasların bugünün hatırası 
olarak saklanmasını istedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından, 
otoyolun açılış kurdelesini 
kesildi.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Vahdettin 
Köşkü’nden canlı bağlantıyla 
katıldığı Sarıkamış-Karakurt-
Horasan yolu açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, bugün Kars 
ve tüm bölge için kritik önemde 
bir eserin açılış heyecanını 
yaşadıklarını söyledi.

Dünya ile beraber Türkiye’yi 
de etkileyen salgın sebebiyle bu 
açılış törenini video konferans 
yoluyla yapmak durumunda 
olduklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
vaka sayılarının özellikle 
Avrupa’da zirve yaptığı bu 
günlerde salgınla mücadeleden 

de hizmet mücadelelerinden 
de asla taviz vermediklerini 
aktardı. 

“Yol dış ticarete önemli 
katkılar yapacak” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sınır kapıları güzergahında olan 
ve çoğunlukla ağır taşıt trafiğine 
hizmet verecek yolun bu 
özelliğiyle de dış ticarete önemli 
katkılar yapacağını vurguladı. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Karakurt-
Horosan yolunun devreye 
girmesiyle komşu ülkelerle 
ticarette artık bölünmüş 
yol standardında kesintisiz 

ulaşım hizmetine kavuşmuş 
oluyoruz. Seyahat süresini 46 
dakikadan 25 dakikaya düşüren 
yol, vakitten 25 milyon lira, 
akaryakıttan 4 milyon lira olmak 
üzere yıllık toplam 29 milyon 
lira tasarruf sağlayacaktır. Yolun 
açılmasıyla beraber tarihi İpek 
Yolu güzergahının en önemli 
merkezlerinden olan Kars’ın 
cazibesinin daha da artacağına 
inanıyorum. Bu önemli hizmeti 
şehrimizi kazandıran Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığımızı, 
Sayın Bakan ve ekibini şahsım, 
milletim adına gönülden tebrik 
ediyorum.”

İşçisinden mühendisine, 

“Açılışını Yaptığımız Her Eser Bize 
Heyecan ve Memnuniyet Veriyor”
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resmi kurumlardan yüklenici 
firmaya kadar bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Karakurt-Horosan 
yolunun şehrin yanı sıra bölge ve 
ülke için hayırlı olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-
Karakurt-Horasan yolu açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, 
Hazreti Mevlana’nın haysiyetin 
ve şahsiyetin önemini 
vurguladığını, bu iki şeye sahip 
olmanın hayatta başarının 
anahtarı olduğunu söyledi.

Ticaretten siyasete her alanda 
insanın şahsiyeti ve haysiyetiyle 
var olduğunu, itibar kazandığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, zaten Karslılara da 
bunun yakıştığını dile getirdi.

“Bölünmüş yol uzunluğunu 
27 bin kilometrenin üzerine 
çıkardık”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, geçen 18 
yılda ülkeye kazandırdıkları 
her yatırımın, getirdikleri her 
hizmetin 81 vilayetin tamamını 
kucakladığını ifade etti. 

Ülkenin bölünmüş yol 
uzunluğunu 27 bin kilometrenin 
üzerine çıkardıklarına işaret 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: 

“Bu yollar, 81 vilayetimizin 
hemen hepsinden geçiyor. 
Yollarımızı, uzunluğu 554 
kilometreyi bulan 410 tünelle 
donattık. Bu tüneller 81 
vilayetimizin hepsinden de 
hizmet veriyor, hizmet alıyor. 
Demiryollarımızın 11 bin 600 
kilometresini adeta sıfırdan 
yapmışçasına yeniledik. Bu 

demiryolları vatanımızın dört 
bir yanına hizmet götürüyor. 
Hızlı tren hatlarımızı hızla 
yaygınlaştırıyoruz. Tüm 
ana hatları tamamlayarak 
81 vilayetimizin bunlardan 
yararlanmasını sağlayacağız. 
Havalimanlarımızın sayısını 
56’ya çıkartarak 81 vilayetimizde 
yaşayan her vatandaşımızın 
bunlardan istifadesini temin 
ettik ki bunlardan bir tanesi de 
Kars Havalimanı’dır.”

Açılışı yapılan Karakurt-
Horasan yolunun şehirlere ve 
ülkeye hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
emeği geçenleri de tebrik etti. 

Konuşmasının ardından 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Yol medeniyettir.” diyerek, 
Karakurt-Horasan yolunun açılış 
kurdelesinin kesilmesi talimatını 
verdi.
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

ÇEVRE için büyük bir adım atıldı
Ajansı Kuruldu
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AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Türkiye Çevre Ajansı’nın 
Kurulmasına Dair Kanun 
Teklifi hakkında TBMM Genel 
Kurulu’nda konuştu.

24 Aralık’ta TBMM Genel 
Kurulu’nda oylanarak 
kabul edilen düzenleme 
Sıfır Atık Projesi’nin 
yaygınlaştırılmasından depozito 
uygulamasına, çevre etiketi 
sisteminden alternatif ulaşım 
araçlarının teşvik edilmesine 
kadar pek çok düzenlemeyi 
içeriyor.

“Küresel Sorunlara Küresel 
Çözümler”

Çevre konusunun dünyanın 
en önemli gündem maddeleri 
arasında yer aldığını belirten 
Karaaslan, “Küresel sorunların 
küresel çözümlere ihtiyaç 
duyduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Türkiye olarak 
dünyayı en az kirleten ülkeler 
arasında yer alsak da, ülkemizi 
ve dünyayı ilgilendiren hiçbir 
meseleye duyarsız kalmıyor; 
sonucu insana, doğaya, 
tabiata, gelecek nesillere fayda 
sağlayacak olan her türlü 
mücadelede elimizi taşın altına 
koymaktan asla çekinmiyoruz.” 
dedi.

1990’lı yılların şehirleriyle 
bugünün şehircilik vizyonu 
arasındaki farka değinen 
Karaaslan,  “Çöpün, çamurun, 
çukurun, kirlilikten nefes 
alınamayan şehirlerin, kokudan 
yanına yaklaşılamayan 
nehirlerin, denizlerin olduğu bir 
Türkiye’den; bugün yenilenebilir 
enerji, Sıfır Atık, mavi bayraklı 
plajlar, çevre dostu ulaşım, 
havası, suyu, toprağı daha 
temiz sürdürülebilir şehirler 
hedeflerimize dair projelerimize 
güç katması amacıyla Türkiye 

Çevre Ajansını kuruyoruz. Çevre 
Ajansı, geleceğe dair vizyonun 
eseridir.” ifadelerini kullandı.

“Nasıl Çevreci Olunacağını 
Onlardan Öğrenecek Değiliz”

Batı terminolojisiyle hayatımıza 
girdiğini ve yeni olduğunu 
düşündüğümüz kavramların 
her birinin inanç, kültür ve 
medeniyet kodlarımızda 
olduğunu vurgulayan Karaaslan, 
“Tabiata nimet, ibret ve emanet 
nazarından bakmayı bir görev 
olarak insanın omuzlarına 
yükleyen inancımız ve bizden 
yok sayan değil saygı duyan 
bir yaklaşım sergilememizi 
bekleyen medeniyetimiz ile, 
ihtiyacımız olan bilinç ve 
farkındalığı uzaklarda aramaya 
gerek olmadığını düşünüyorum.” 
görüşünü paylaştı.

AK Parti’nin her alanda olduğu 
gibi çevre konusunda da son 
18 yılda önemli proje, hizmet 
ve icraatları hayata geçirdiğini 
belirten Karaaslan, siyaset 
yapmak uğruna gerçeklere 
gözünü kapayanlara ve sözde 
çevrecilere, “Ormanlarımızı 
yakan hainlere tek kelime 
edemeyenler,  teslim ettiğimiz 
atıksu arıtma tesisini dahi 
çalıştırmayı beceremeyenler, 
Haliç’i eski günlerine geri 
döndürenler, kısacası çevreye 
dair tek bir hayırlı işin altına 
imza atamayanlardan nasıl 
çevreci olunacağını öğrenecek 
değiliz.” diyerek tepki gösterdi.

Karaaslan, “Vizyon çizen, 
strateji belirleyen, havası, suyu, 
toprağı daha temiz şehirler 
için çıtayı sürekli yükselten AK 
Parti olarak; daha iyisini yapma 
iradesini ve yeni hedefleri 
milletimizle birlikte yine biz 
belirliyoruz.” dedi.

Kaynakların hızla tükendiği 
bu dünyada atıkların çöp 
olamayacak kadar kıymetli 
olduğunun altını çizen 

Karaaslan, bir zihniyet 
değişimini öngören Sıfır Atık 
ve Sıfır Atık Mavi Projeleri’nin 
temiz çevre ve sürdürülebilir 
kaynaklarla daha güçlü Türkiye 
anlamına geldiğini söyledi.

“Yalanlar Değil, Fidanlar 
Tuttu”

Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda başlatılan 
“Geleceğe Nefes” seferberliği 
ile bir günde milyonlarca fidan 
toprakla buluşurken, “Bu 
mevsimde fidan dikimi olmaz”, 
“fidanlar zayi olur” diyenlerin 
olduğunu anımsatan Karaaslan, 
“Her konuda olduğu gibi bu 
konuda da dedikleri olmadı, 
yalanları tutmadı. Ama bizim 
diktiğimiz fidanlar tuttu!” dedi.

“Yalanların yanı sıra bir de 
yakanlar var! Onlar kulaklarını 
açsınlar ve bizi iyi dinlesinler.” 
ifadelerini kullanan Karaaslan, 
“Ağaca, toprağa, kurda kuşa 
zulmetmeyi kendilerine hak 
görenler bu haksızlık ve zulüm 
karşısında bizlerin her zaman 
dimdik duracağını bilmelidir. 
Tabiata, çevreye, yeşile, 
canlılara, şehirlerimize sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. 
Millet Bahçeleri’nin, ekolojik 
koridorların, doğal korunan 
alanlarımızın sayısını ve 
niteliğini artırarak tüm çevre 
dostu projelerle ülkemizi bir 
uçtan diğer uca yeşil ağlarla 
öreceğiz. Rüzgârın gücünü 
arkamıza alıp ileri doğru 
yürümeye, güneşin enerjisiyle 
geleceğimizi aydınlatmaya 
devam edeceğiz. İşte tüm 
bunlara bakıldığında Çevre 
Ajansının kurulması ülkemizin 
bu alanda verdiği mücadeleye 
daha da güç katacaktır.” dedi. 

Karaaslan, teklife emek ve 
destek verenlere teşekkür etti, 
kanun teklifinin hayırlı olmasını 
diledi.
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Kadın Kolları Başkanlığı

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı 
tarafından “Türk Kadınının 
Seçme ve Seçilme Hakkını Elde 
Etmesinin 86. Yıl Dönümü” 
programı düzenlendi. Programa 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşi  Sayın Emine 
Erdoğan hanımefendi katıldı.

Genel Merkez Kadın Kolları 

Başkanı Lütfiye Selva Çam 
düzenlenen programda; “Türk 
kadını her ne kadar, seçme 
ve seçilme hakkını 5 Aralık 
1934’te kazanmış olsa da, biz 
Türk kadınları, ayırımcılığa 
uğramadan seçilme hakkımızı 
kazandığımız ikinci bir dönüm 
noktası olarak 31 Ekim 2013 
tarihini ve seçilerek büyük 
millet meclisimizde yemin 

edebilme hakkını kazandığımız 
7 Haziran 2015 tarihini bu 
günün yanında anmaktan 
gurur duyuyoruz” dedi.

Anadolu’da asırlarca birlikte 
barış ve huzur içinde yaşamış 
kadınların önemli bir kısmının 
ötekileştirildikleri, kılık 
kıyafetinden dolayı halkın 
dışlayan seslerin kesildiği, 
karanlık vesayet dönemlerinin 

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme 
Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl 
Dönümü Kutlandı
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kapandığı güvenli ve barış dolu 
bir dönemi yaşadıklarını ifade 
eden Çam, şunları söyledi:

“Bugünleri, bize lütfeden 
Rabbimize öncelikle 
şükrederken, buna vesile 
olan Türk kadınına hak ve 
özgürlüklerini sağlayan 
devletimizin banisi ilk 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve yıllarca 

bu özgürlükleri bilinçli olarak 
yanlış yorumlayıp yasak 
ve engeller çıkaranlara 79 
yıl sonra dur diyen Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, ona 
hizmet veren tüm kadrolarına 
minnet ve şükranlarımızı arz 
ediyoruz.”

Türkiye’nin son yıllarda 
devrim niteliğinde yapılan 
atılımlarla her alanda büyük 

gelişimler kaydettiğini 
ve muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkma 
yönünde başarıdan başarıya 
koştuğunu anlatan Çam, şöyle 
devam etti:

“Türkiye, böyle bir atılım 
sürecini yaşarken, Avrupa’da 
özellikle de laikliğin 
anavatanı iddiasında olan 
Fransa’da İslam ve Türk 
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Kadın Kolları Başkanlığı

düşmanlığının artmasını 
hayretle izlemekteyiz. 
Bu vesile ile insan hak ve 
özgürlükleri konularında tüm 
dünyayı samimiyete davet 
ediyor, daha fazla girişimlerde 
bulunmalarını arzu ediyoruz.”

CHP İstanbul teşkilatındaki 
taciz iddialarına değinen Çam, 
“Son günlerde, İstanbul CHP 
teşkilatında vuku bulan, iğrenç 
hadiseler örtbas edilirken, bir 
vesile ile açığa çıktıktan sonra 
olayın vahametini basitleştiren, 
bir insan olarak, özellikle de 
bir kadın olarak, mağdurun 
yanında yer almayıp, 

partizanca duruş sergileyenleri 
buradan kınıyoruz. Bizler 
‘ne pahasına olursa olsun 
siyasetimize bakarız’ anlayışını 
reddediyoruz.” diye konuştu.

Çam, şunları kaydetti:
“Böylesi zorlu bir dönemde, 

bir taraftan FETÖ, PKK, DEAŞ 
ve bilumum terör örgütü ile 
diğer taraftan ise salgınla 
mücadele eden liderimizin ve 
devletimizin omuzlarına ek 
yük getirenlere her kim olursa 
olsun, milyonlarca kadın olarak 
karşılarında en kararlı şekilde 
duracağımızı buradan ilan 
ediyoruz.”

Çam, darbe girişimi 
yaşanmamış, “çukur siyaseti” 
ile yüz yüze gelinmemiş, 
Diyarbakır, Şırnak annelerinin 
yüreğinde, yavrularına 
kavuşma ateşleri yokmuş 
gibi “romantik, duygusal” 
söylemlerin de kendilerini 
incittiğini vurguladı.

“Üye sayımız, 5 milyon 229 
bin 105’e ulaşmış durumdadır”

Kovid-19 salgını nedeniyle 
dünyada ciddi ekonomik 
daralmalar yaşandığını 
anımsatan Çam, Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı 
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olarak, yurt çapında yeni kadın 
kooperatiflerinin kurulması, 
el üretimi işlerin artması ve 
kadınların ekonomiye daha 
fazla katkı vermesi için 81 
il ve 922 ilçe başkanlığının 
uhdesinde çalışma 
başlattıklarını bildirdi.

AK Parti’ye gönül veren 
kadınların sayısının gün 
geçtikçe arttığını aktaran Çam, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla üye 
sayımız, 5 milyon 229 bin 105’e 
ulaşmış durumdadır. Siyasette, 
iş dünyasında, bürokraside, 
akademide, sporda, kültür ve 

sanatta, evde, okulda, tarlada, 
kısacası hayatın her köşesinde 
olan AK kadınlarımızı 
tanımamış, anlamamış ve 
kendi çirkin dünyalarından 
bakanlara da bu vesile ile 
seslenmek istiyoruz. Bazen 
dışarıdanmış gibi bazen de 
içimizdenmiş gibi görünerek, 
partimizin kadınlarına haksız 
yakıştırmalar yapanlara, bu 
ulaştığımız üye sayımız ve 
liderliğinizde, teşkilatlarımızda 
gayretle çalışan kadınlarımızın 
çabaları, en iyi cevaptır.”

Çam, “sandık namustur” 
düsturunu çalışmalarının 

her zaman en tepesine 
yerleştirdiklerini, kadın 
kollarının, hızla kongre ve 
bayrak değişimi çalışmalarını 
yoğun mülakatlar içinde 
yürüttüğünü, kongreleri 
biten ilçelerde 2023 seçimleri 
öncesinde isim isim her 
sandıkta 3 kadın müşahidi 
belirleyerek, dijital ortamda 
eğitimlerini ve sertifikalarını 
almış şekilde hazır 
bulundurmayı hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.
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Siyasi İşler Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, İl Siyasi ve Hukuki 
İşler Başkanlarını Topladı

“Türkiye’de erken seçime 
gitmeyi gerekli kılacak bir sebep 
ortada yok”

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, İl Siyasi 
ve Hukuki İşler Başkanları ile 
videokonferans aracılığıyla 
istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında İl Siyasi 
ve Hukuki İşler Başkanlarına 
seslenen Genel Başkan 
Yardımcısı Yazıcı, gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

AK Parti’nin kimliği olan bir 
parti olduğunu vurgulayan 
Yazıcı, AK Parti’nin muhafazakar 
ve demokrat olduğunu, aynı 

zamanda yerli ve milli bir parti 
olduğunu kaydetti. Yazıcı, 
“Muhafazakar değerlerle 
demokrasi arasında sinerji 
oluşturan bir kimliğe sahibiz” 
diye konuştu. 

AK Parti siyasetinin 
merkezinde ‘millet’ olduğunun 
altını çizen Yazıcı, şunları söyledi: 
“AK Parti, milletin olduğu yerde 
duran bir partidir. Milletin 
olduğu yer merkezdir, AK Parti 
oradadır. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşların tamamı AK 
Parti’nin hedef kitlesidir. AK 
Parti’nin siyaseti kapsayıcıdır. 
Kuşatıcı bir siyaset tarzımız var.”

Türkiye siyasetine musallat 

olmuş vesayetçi yapılarla kararlı 
bir biçimde mücadele ederek 
icraatları sürdürdüklerini 
belirten Yazıcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Demokraside 
millet ne derse odur. Böyle bir 
doğru inanç olmasına rağmen 
‘millet bilmez, doğrusunu biz 
yaparız’ diyerek mühendislik 
yapmaya kalkan kesimler, kişiler 
vardı. Bu unsurlarla çok kararlı 
bir biçimde mücadele ettik. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
Liderimizin ifade ettiği gibi; 
dikleşmeden dik durarak sabırla, 
metanetle Türkiye siyasetine, 
siyasi yapısına, millet iradesine, 
bölünmez, parçalanmaz, 

74 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



devredilmez, sadece millete ait 
egemenlik hakkına musallat 
olmuş unsurları tasfiye ettik. 
Genel Başkanımız, Liderimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’ın durduğu 
gibi durarak sabırla, metanetle 
bu vesayetçi siyaset mühendisliği 
taslayan unsurları tasfiye 
ettik. En üstün güç milletin 
egemenliğidir. Milletin egemenlik 
hakkı üstünde şekil verecek 
başka bir güç tanımadığımızı, bu 
alanlarda yaptığımız icraatlarla 
gerçekleştirdik ve yürüyüşümüzü 
bu çerçevede sürdürüyoruz.” 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin pratiğini 24 Haziran 
2018’den bu yana hayata 
geçirdiklerini hatırlatan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk uygulamasını 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğindeki kabine 
yürütmektedir. Bu sistem 
çözüm odaklı, tempo veren 
bir sistemdir. Bu perspektifle 
baktığımızda ne büyük, ne 
önemli bir iş yaptığımızı aziz 
milletimizle birlikte görerek 
övünç duymaktayız. Sistemin 
değerini, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin ülkemize 
sağladıklarını bu perspektifle 
gözlemlemeliyiz” dedi.

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ekonomi, 
hukuk ve demokraside yeni bir 
reform döneminin müjdesini 
verdiğini anımsatan Yazıcı, 
“Amacımız bu alanlarda sorun 
teşkil eden konuları ihtiyaç 
duyulan yasal düzenlemelerle 
gidermek ve hukuksal perspektifi 
hakim kılmak. Bu çalışmaları 
Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığımız paylaşımcı 
bir yaklaşımla sürdürüyor ve 
aynı zamanda hedef kitleyi de 
bilgilendiriyorlar. Somut şekle 
dönüşünce bunu paylaşacağız” 
değerlendirmesini yaptı.

Erken seçim tartışmalarına 
da değinen Yazıcı, “Kimileri 
çıkıyor seçimden söz ediyor. 
Türkiye’nin böyle bir gündemi 
yoktur. Genel seçimler inşallah 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. Yılı olan 2023 yılında 24 
Haziran’da yapılacak ve onu 
takiben bir sene sonra da yerel 
genel seçimler yapılacak. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bir seçim 
gündemi, seçim sorunu yok. 
Seçime gitmeyi gerekli kılacak da 
herhangi bir sebep ortada yoktur, 
bunu çok kararlı bir biçimde 
bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin dış politikada 
da dikleşmeden dik durarak, 
Türkiye’yi edilgenlikten kurtarıp 
etkin bir siyaset izlediğini 
vurgulayan Yazıcı, “Çok dinamik 
bir siyaset tarzı icra etmek 

suretiyle milletin hukukunu, 
Türkiye’nin çıkarını koruma 
noktasında kararlı bir duruş 
sergiliyoruz” dedi. 

Yazıcı, 18 yılda 15 seçim 
yapıldığını, bunların 
hepsinden de AK Parti’nin 
birinci parti olarak çıktığını da 
hatırlatarak, şöyle konuştu: 
“En büyük gücümüz elbette 
ki milletin feraseti, basireti 
ama parti olarak da en büyük 
gücümüz teşkilatlarımızdır. 
AK Parti olarak Türkiye’yi 
büyüttük. El değdirmediğimiz, 
dokunmadığımız hiçbir alan 
bırakmadık. İnşallah 2023’te 
gerçekleştirilecek seçimde 
Türkiye’yi hep birlikte daha 
iyi yerlere getiririz, bu konuda 
kararlıyız.”
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Teşkilat Başkanlığı

“2020 “Şahlanış Yılı” Oldu”

76 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Erkan Kandemir 
2020’yi “Şahlanış yılı” olarak 
tanımladı. “Başarının kaynağı 
milletimiz” dedi. 2023 için de 
mesaj verdi.

Zorluklarla geçen 2020 
yılının ardından AK Parti 
teşkilatlardan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Erkan 
Kandemir TV 100 kanalına 
vermiş olduğu röportajda, 
Türkiye’nin dönemde nasıl 
ayakta kaldığını işte bu sözlerle 
özetledi:

“Komşu, komşunun kapısını 
çaldı. Küçükler büyüklerin 
yardımına koştu. Devlet de 
vatandaşını yalnız bırakmadı. 
Çok daha fazla sorumluluk 
üstlendi. Büyük mücadele 
verildi. Sağlık sistemimiz 
salgın süresince biran olsun 
aksamadı. Hastanelerimiz 
vatandaşa kesintisiz hizmet 
verdi. Avrupa ülkelerindeki 
gibi insanlarımız hastane 
koridorlarında ölmedi.”

Erkan Kandemir, şehir 
hastaneleri konusunda 
“Haklı çıktık” diyerek, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
sağlık sistemi ile alakalı 
öngörülerine vurgu yaptı. 
Pandemi dünya ekonomilerini 
de alt üst etti. Birçok ülke krize 
girdi. Ancak Türkiye, alınan 
tedbir ve sağlanan destek 
paketleriyle bu süreci en az 
hasarla alttı.

AK Parti teşkilatlardan 
sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Erkan Kandemir 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatlarıyla Türkiye’nin 
büyük projeleri hayata 
geçirdiğini söyledi. 2020’yi 
“Şahlanış yılı” olarak 
tanımladı.

Kandemir, AK Parti 
kadrolarının insan odaklı 
çalıştığını aktardı. 19 yıldır 
girdikleri tüm seçimleri 

kazandıklarını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Gönül seferberliği” sözlerini 
hatırlattı.

Kandemir, gerçekleştirilen 
kongrelerde AK Kadro’larda 
yüzde 70’e yakın değişim 
oranının yaşandığını ifade etti.

AK Parti bu başarıya rağmen 
“Yeter” demedi. “1 milyon yeni 
üye” sloganıyla çıkılan yolda, 
bu sayıda aşıldı. Kandemir, 
1 yılda 1 milyon 400 bin yeni 
üye kaydettik. Bu hem kendi 
rekorumuz hem de dünya 
tarihinde bir sivil toplum 
kuruluşunun buradaki nüfusa 
oranla en yüksek oranla 
kaydettiği üye sayısıdır.” 
İfadelerini kullandı. 

Teşkilat başkanı Kandemir, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatlarını hatırlattı.

Parti teşkilatlarına “Biz 
milletin ayağına gidelim” 
mesajı yollandı. Kandemir, 
her vatandaşı yeni bir umut 
olarak gördüklerini söyledi. Bu 
nedenle başlattıkları “Her Üye 
Bir Fidan; Bir Milyon Yeni Üye” 
kampanyasının teşkilatlarla 
vatandaş arasındaki bağı bir 
fidan ve toprak ikilisi gibi 
görerek güçlendireceğini ifade 
etti.

AK Partili Erkan Kandemir’in 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için vatandaşa mesajı da vardı. 
“Oyunuza talibiz” dedi.
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AR-GE Başkanlığı

“AİHM Kararı Mahsurlu  
Bir Karardır”
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Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hamza Dağ, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Selahattin Demirtaş ile ilgili 
kararını değerlendirdi. Yaptığı 
açıklamada mahkemenin daha 
önce benzer durumlarda farklı 
tavır sergilediğini hatırlatan 

Dağ “AİHM yargıçları, ülkemiz 
ve PKK ile ilgili kararlarda 
kendi dünya görüşlerinin 
tesiri altında yaklaşım 
sergilemektedirler.” dedi. 

Bir televizyon kanalına 
röportaj veren Dağ, HDP Eski 
Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ile ilgili AİHM 
tarafından “Derhal serbest 
bırakılmalı” şeklinde verilen 
kararın sorulması üzerine 
yaptığı açıklamada şu ifadeleri 
kullandı:  

Bu karara, siyasi ve hukuki 
olmak üzere iki açıdan bakmak 
gerekmektedir. Siyasi açıdan, 
AİHM’nin özellikle HDP’nin 
temsil ettiği çizgiden gelen 
terör eksenli davalarda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni 
yargılayıcı ve suçlayıcı bir 
tavırla aleyhte karar verdiğini 
görmekteyiz. Bunu daha önce 
Öcalan davasında da gördük. 
Hukuki açıdan ise bu hususta 
AİHM’nin birçok çelişki 
içerisinde olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Burada, daha 
önce İspanya’da ETA terör 
örgütü ile bağlantılı olduğu 
gerekçesiyle kapatılan Herri 
Batasuna ve Refah Partisi 
davalarıyla bir karşılaştırma 
söz konusu olmaktadır. Herri 
Batasuna davasında AİHM, 
bir üyenin ETA’yı övmesini ya 
da bu partinin belediyelerinin 
olduğu yerlerde ETA 
teröristlerine fahri vatandaşlık 
verilmesini kapatma 
gerekçesi olarak görmüştür. 
Refah Partisi örneğinde ise; 
teokratik düzene gidiş ve 
çok hukuklu sisteme geçiş 
gibi kanıtlanması mümkün 
olmayan zayıf gerekçelerle 
karar verebilmişlerdir. Aynı 
AİHM, Selahattin Demirtaş 
ile ilgili davada; hem 6-8 
Ekim olayları hem de 
meskûn mahal operasyonları 
süreçlerinde Demirtaş’ın ifade 

ettiği söylemleri, kararına 
yansıtmıştır. Demiştir ki 
“Suriye’deki olay Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin 
güvenliğini tehlikeye atmış, 
Demirtaş’ın sözleri insanlar 
üzerinde etkili olmuş ve bunun 
neticesinde insanlar ölmüştür. 
Selahattin Demirtaş bunları 
öngörebilecek pozisyondadır.” 
Sonra da bunların siyasi 
söylem olduğunu ifade 
etmiştir. Herri Batasuna 
davasında terörü övmenin 
suç olduğunu ifade eden 
AİHM, Demirtaş davasında 
teröre destek veren ve terörü 
teşvik eden ifadelere rağmen 
Demirtaş için bu tutumu 
sergilememektedir. AİHM 
kararı hem siyasi hem de 
hukuki yönden mahsurlu 
bir karardır. Bu kararlar ile 
anlaşılmaktadır ki AİHM’nin 
tarafsızlığı sorgulanması 
gereken bir noktaya gelmiştir. 
AİHM yargıçları, ülkemiz 
ve PKK ile ilgili kararlarda 
kendi dünya görüşlerinin 
tesiri altında yaklaşım 
sergilemektedirler. 

AİHM’nin Türkiye’ye 
tazminat dışında bir yaptırım 
uygulayamayacağını belirten 
Dağ, muhalefetin AİHM 
kararının uygulanmaması 
halinde Türkiye’nin 
Avrupa’ya sırtını dönmüş 
olacağına dair söylemlerinin 
sorulması üzerine “Dış 
politika çok eksenli bir 
meseledir. Türkiye’nin 
dünya ile ilişkilerini böyle bir 
mesele üzerinden okumak 
ya cahilliktir ya da bu işi 
farklı bir noktaya götürmeye 
çalışmaktır.” diyerek 
açıklamasını sonlandırdı. 
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Gönül Coğrafyamız

Osmanlıların daha kuruluş 
devrinde adalet prensiplerinin 
yaygınlaştırılması ve kalıcı 
yerleşme siyaseti izlenmiş 
olması gibi sebeplerle 
Balkanlardaki ilerleyişi hızlı 
bir şekilde gerçekleşmişti. 
Nihayet, 1389’da Osmanlılar 
tarafından Kosova Savaşı’nın 
kazanılmasıyla birlikte 
sadece Osmanlıların Avrupa 
yakasındaki gelecekleri 
açısından değil Balkan tarihi 
bakımından da bir dönüm 
noktası oldu. Artık Balkanlarda 
asırlar boyu sürecek olan 
“Osmanlı Barışı” süreci 

başlıyordu. Coğrafi bakımından 
orta ve yeni zamanlarda ticaret 
yollarının birleştiği önemli 
bir merkez olan Kosova ovası 
ilkçağlardan itibaren tarih 
boyunca birçok kavmin uğrak 
yeri olmuştu. Kosova’nın 
tamamının Osmanlı idaresi 
altına girmesi ise 

1455’te, Fatih Sultan Mehmed 
döneminde gerçekleşti. 15. 
yüzyılın ortalarından itibaren 
de önemli olaylara sahne oldu.

19. yüzyılın başına kadar 
Osmanlı yönetiminde kalan 
Kosova’da hem Osmanlı 
döneminde hem Osmanlı 

sonrası dönemde yaptırılmış 
İslâm tarihi ve vakıf sanat 
eserleri mevcuttur. Osmanlı 
dönemine ait tespit edilebilen 
vakıf eserlerinin sayısı 359’dur 
Bu eserler arasından cami 
ve mescitler, medreseler, 
mektepler, tekkeler, hanlar, 
hamamlar, köprüler, türbeler, 
imaretler, çeşmeler, saat 
kuleleri bulunmaktadır. Savaş 
esnasında bu tür eserlerin 
büyük bir kısmı sistematik 
bir şekilde Sırplar tarafından 
tahrip edilmiştir. Bu tahrip 
edilen eserlerin içinde 
Priştine’deki Ramazaniye 

Osmanlı Barışı: Kosova

80 ___ Türkiye Bülteni ___ Ocak



Camii (1470), İpek’teki Çarşı 
Camii (1470), Defterdar 
Mehmed Efendi Camii 
(1570), Kurşunlu Cami (1577), 
İpek’teki şehir hamamı ve eski 
Osmanlı Çarşısı, Gjakova’daki 
Hadum Camii ve Kütüphanesi 
(1592) gibi vakıf eserlerini de 
sayabiliriz.

Kosova’nın en önemli şehri 
başkent Priştine’dir. Burada 
Skanderbeg Meydanı, Kosova 
Ulusal Müzesi, Fatih Camii, 
Saat Kulesi, Ulusal Kütüphane, 
Kosova Şehitliği mutlaka 
ziyaret etmeniz gereken 
yerlerin başında geliyor.

Bir diğer önemli şehir ise 
Prizren. Farklı dinden ve 
milletten insanların barış 

içinde yaşadığı Prizren’de 
Cuma Camii, Maraş, Şemseddin 
Ahmed Bey Hamamı, Prizren 
Saat Kulesi, Gazi Mehmed 
Paşa Hamamı, Bayraklı Camii 
mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken diğer yerler. 

Bu arada Kosova’daki bir 
başka şehir de hem edebiyat 
hem de Türk tarihi açısından 
ayrı bir önem taşıyor: İpek. İpek 
şehri, İstiklal Marşı’mızın şairi 
Mehmed Akif Ersoy’un babası 
Tahir Efendi’nin memleketidir 
ve Tahir Efendi bu şehre 
nispetle “İpekli Tahir Efendi” 
şeklinde anılmıştır.

Bu arada Kosova’nın et ve 
hamur işi ağırlıklı bir beslenme 
alışkanlığına sahip olduğunu 

belirtelim. Kosova’da köfte 
ve börek çeşitleri oldukça 
popülerdir. Bunun yanı sıra 
gelişmiş bir kahve kültürüne 
sahip olan Kosova’nın büyük 
kentlerinin yanı sıra hemen 
hemen her köşesinde bir kafe 
karşınıza çıkacaktır.

Avrupa’nın en genç ülkesi 
olan Kosova, yüzlerce yıl 
Osmanlı yönetiminde kalması 
nedeniyle Türkiye ile çok 
yakın bağları bulunan bir ülke. 
Türkçenin belediyeler nezdinde 
resmi dil olduğu Kosova’ya 
doğru, pandemi biter bitmez 
tarih ve doğa ile iç içe bir 
yolculuğa çıkabilirsiniz.
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Yunus Emre’nin mezarı 
nerededir diye sorsak bütün 
Anadolu cevap verir: Eskişehir, 
Karaman, Aksaray, Bursa, 
Manisa, Erzurum, Isparta, 
Afyon, Ankara, Ünye ve Sivas. 
Bu, hiç şüphesiz Yunus’un 
hemen her coğrafyada 
çok sevildiğine, daima 
hatırlandığına bir işarettir. Zira 
Yunus’un ilahileri söylendikleri 
ilk andan itibaren bütün Türk-
İslâm coğrafyasında dilden 
dile yayılmaya, ezberlenip 
okunmaya başlanmıştır. Bundan 
dolayı da bugün Anadolu’dan 
Balkanlara kadar devasa 
bir coğrafyada Müslüman-
Türk kültürünün izlerinin 
sürmesinde Yunus Emre’nin 
şiirlerinin büyük etkisi vardır. 

13. yüzyılda Orta Anadolu’da 
Sakarya nehri çevresinde doğan 
Yunus Emre mürşidi Tapduk 
Emre’nin dergâhında yaşamıştır. 
Şiirleriyle yüzyıllardır insanları 
etkilemeye nasıl devam 
ettiğini ise Yunus Emre 
üzerine günümüzde en önemli 
çalışmaya imza atan Mustafa 
Tatcı şöyle açıklıyor:

“Türk tasavvuf edebiyatı 
sahasında kendine has bir tarzın 
kurucusu olan Yûnus Emre, 
Ahmed Yesevî ile başlayan 
tekke şiiri geleneğini özgün 
bir söyleyişle Anadolu’da 
yeniden ortaya koymuş ve 
Rumeli coğrafyasında gelişen 
tasavvuf edebiyatı ondan 
büyük ölçüde etkilenmiştir. 
Yûnus tasavvufî düşünceyi 
derinden kavrayıp yaşamış, 
ilâhilerinde samimiyeti, 
heyecan ve aşkıyla derinlikli, 

akıcı bir üslûba ulaşmış, bütün 
insanlığı ilâhî aşka, kardeşliğe, 
merhamet ve şefkate davet 
etmiş, insan olmanın, kendini 
bilmenin, Cenâb-ı Hakk’a 
ulaşmanın şartlarını ve yollarını 
anlatmıştır.”

Elbette bütün bunları 
şiirlerinin toplandığı 
divan ile yapmıştır. Yunus 
Emre’nin divanında ayet ve 
hadislerden, klasik dönem 
mutasavvıflarından ve halk 
kahramanlarından pek çok alıntı 
vardır. Onun şiirlerinde sosyal 
olayların ve mahalli hayatın 
izlerini görmek mümkündür. 
Yunus’un sanatı tefekkürünü, 
tefekkürü sanatını örtmez. 
Düşünceleri şiirin sınırlı yapısı 
içinde kaybolup gitmez. 
Şiirlerindeki öğreticilik insana 
bıkkınlık vermez. 

Yunus Emre’nin Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş döneminde 
tasavvuf düşüncesini Türkçe 
olarak yalın bir dille bu kadar 
güzel ifade edebilmesinde kendi 
yeteneği yanında Anadolu’daki 
mutasavvıfların etkisinin 
de dikkate alınması gerekir. 
Yunus’un yaşadığı çağda, 
İbn Arabi, Sadreddin Konevi 
ve Mevlana gibi ünlü sufiler 
Anadolu’daydı. Hatta Yunus 
Emre ile Mevlana arasında 
geçtiği rivayet edilen bir kıssaya 
göre Yunus bir gün karşılaştığı 
Mevlana’ya, “Mesnevi’yi sen 
mi yazdın?” diye sormuş, 
Mevlana “Evet” deyince Yunus 
Emre, “Uzun yazmışsın. Ben 
olsam, ‘Ete kemiğe büründüm 
/ Yunus diye göründüm’ 
derdim” karşılığını vermiştir. 

Yunus Emre’nin divanı dışında 
Risâletü’n-nushiyye adlı 
seyrüsülûk ehline öğütlerini 
içeren bir  nasihat kitabı vardır. 
Edebiyat tarihçilerine göre 
Risâletü’n-nushiyye, Yunus’un 
ilahilerine nispetle daha az şiir 
özelliğine sahip bir eserdir ve 
Anadolu sahasında yazılmış 
tasavvufî muhtevalı ilk özgün 
nasihatnamelerdendir. 

Şiirlerinde kendisini “şairler 
kocası”, “bir âşık koca” diye 
niteleyerek uzun bir ömür 
sürdüğünü ima eden Yunus 
Emre’nin vefat tarihi net 
değildir. Ancak kendisinin 14. 
yüzyılın ilk çeyreğinde vefat 
ettiği bilinmektedir. Ancak 
Yunus’un başta Türkiye’de ve 
diğer gönül coğrafyalarımızdaki 
makamları ve ilahileriyle aradan 
yüzyıllar geçse de hala dipdiri 
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, 
“Ölürse tenler ölür canlar ölesi 
değil..”

Yüzyıllardır Çağlayan Pınar: 
Yunus Emre

Portre
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Aralık Ayı
Gündem Sayfası

7 ARALIK 

12 ARALIK 

5 ARALIK 

5 ARALIK 

3 ARALIK 

Tüm birimleriyle günü 
hizmete açılan Giresun 
Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
hizmete açıldı.

Gaziantep Düzbağ 
İçmesuyu İsale Hattı için 
resmi açılış töreniyle 
hizmete açıldı. 

Yıllık 29 milyon lira 
tasarruf sağlayacak 
Sarıkamış-Karakurt-
Horasan Yolu Açılışı 
gerçekleşti. 

Türkiye’nin ilk 
milli helikopter 
motoru TS1400 
canlı yayında 
çalıştırılarak test 
edildi.

Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni 
Orkestrası Konser 
Salonu Açılışı 
gerçekleşti.
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26 ARALIK 

24 ARALIK 

19 ARALIK 

16 ARALIK 

16 ARALIK 

Eskişehir’de Eti Maden 
Tesisleri’ndeki lityum 
karbonat üretim tesisi 
açıldı. 

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, 
Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi 
ve Tunceli Müzesi açıldı.

Kuzey Marmara 
Otoyolu  
6. Kesim Açılışı 
gerçekleşti. 

Açılışı 16 Aralık 2020’de yapılan 810 yatak 
kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 90 bin metrekare alanda inşa 
edildi.

Ankara-Niğde Otoyolu  
2. Kesim Açılışı gerçekleşti. 

Aralık Ayı
Gündem Sayfası
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ve Heykeli




