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16. yüzyılda Akdeniz’i Türk gölü haline getiren reislerimizin 
birçoğu yalnız deniz adamı olmakla kalmayıp, çağının ilim ve sa-
natıyla da meşgul olmuş entelektüel adamlardı. Her birinin ikinci 
bir dili muhakkak vardı ve dahi şiir, resim, harita gibi yüksek sanat 
dallarıyla iştigal etmişlerdi. Üstelik ne hâmîleri vardı ne de hayat-
larının bir garantisi... Piri Reis’ten Oruç Reis’e, Barbaros Reis’ten 
Kemal Reis’e, Haydar Reis’ten Seydi Ali Reis’e ve işte bugün ilk 
defa korvet tipi askerî geminin tasarımını millî bir bilinçle gerçek-
leştiren Savunma Sanayiimizin kahramanlarına...

MİLGEM Projesi kapsamında, Hint Okyanusu’ndan Atlas Okya-
nusu’na, Kızıldeniz’den Karadeniz’e uzanan şanlı denizcilik tari-
himize, 2011’de TCG-HEYBELİADA’yı; 2013’te TCG-BÜYÜKADA’yı; 
2018’de TCG-BURGAZADA’yı ve 2019 yılında da TCG-KINALIA-
DA’yı dâhil ederek donanmamızı bir hayli güçlendirmiştik. Ülke-
mizin ilk millî fırkateyni olan İstanbul Fırkateyni’yle ise bu tarihî 
gururu taçlandırdık.

İstanbul Fırkateyni, keşif, gözlem ve hedef tespiti yapabiliyor; 
teşhis ve tanıma özelliğiyle erken ihbar kabiliyetini en üst sevi-
yede kullanabiliyor. Üs ve liman savunmamızda bizi muhafaza 
edecek İstanbul Fırkateynimiz sadece bir savaş gemisi değil, “hür-
riyetimizin” de temel taşlarından biri.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi savaş gemi-
sini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke 
içinde yer alıyoruz,” dedi. Bu sözün, sözler içinde bir yeri var; bu 
sözün büyük bir sorumluluğu, millî iftiharı var. Bu söz yalnızca bir 
söz değil; bu sözün ardında yılların hürriyet hasreti var. Yerli ve 
millîlik oranı yüzde yetmişlere varan MİLGEM Projemizle, sayısız 
yerli firmaya iş imkânı sağlamakla kalmayıp kendi savaş gemimizi 
tasarlayarak “savunma sanayiinde kendine yeten ülke” hedefi-
mize “birkaç” adım daha yaklaştık. Türkiye artık savunma sana-
yiinde hür bir devlet olacaktır. Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Libya’da 
ve Karabağ’da Türk SİHA’ları bunu bize tecrübe ettirmiş, küresel 
tedarikçilerin önümüze koyduğu engeller, MİLGEM Projesi’nin 5. 
Gemisi olan İstanbul Fırkateyni’yle bir darbe daha almıştır. Alma-
ya da devam edecektir.

Yolumuza koyulan bütün “taşlara” rağmen ilerlemeye, güçlen-
meye devam edip nice Piri Reisler, Oruç Reisler, Barbaros Reisler 
yetiştireceğiz... İstanbul Fırkateynimiz milletimize ve ülkemize 
hayırlı olsun...

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Yerli ve millîlik oranı 
yüzde yetmişlere varan 
MİLGEM Projemizle, 
sayısız yerli firmaya 
iş imkânı sağlamakla 
kalmayıp kendi savaş 
gemimizi tasarlayarak 
“savunma sanayiinde 
kendine yeten ülke” 
hedefimize “birkaç” adım 
daha yaklaştık. Türkiye 
artık savunma sanayiinde 
hür bir devlet olacaktır.”
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Türkiye’de Aktüalite

Millî Sporculardan Kovid-19’un 
Gölgesindeki 2020’de 1594 Madalya
Türkiye, salgın nedeniyle çok sayıda organizasyonun ertelendiği 2020 yılında 1594 madalya kazandı.

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig 
ekibi Arsenal’den kadrosuna kattığı 
dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut 
Özil, başarılarla dolu kariyeriyle 
dikkati çekiyor.

Dünya Yıldızı 
Oyuncu 
Mesut Özil 
Fenerbahçe’de
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TÜBA ve TÜBİTAK 
Bilim Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Türkiye’de Üretilen Otobüs, Minibüs ve 
Midibüsler Geçen Yıl 99 Ülkeye Satıldı
Türkiye’de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülke ve bölgeye ihraç edilerek 1 
milyar 521 milyon 403 bin dolarlık gelir sağlandı.

“Otomotiv Şehri” Sakarya’da 2020’de 
Üretilen Her 100 Araçtan 76’sı İhraç Edildi
Türk otomotiv sanayiinin geçen yılki dış satışlarında yüzde 21 paya sahip olan Sakarya, ihraç ettiği 
195 bin 504 araçla ülke ekonomisine 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar döviz girdisi sağladı.

TÜBA ile TÜBİTAK Bilim Ödülleri, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 
törenle sahiplerine verildi.
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Biden’in Ekibinde Yahudi Kökenlilerin 
Fazla Olması İsrail Basınında Geniş 
Yer Buldu

İran’da elektrik kesintileri ve hava 
kirliliğindeki artış, gözleri Bitcoin 
madenciliğine çevirdi

İsrail basını, ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden’ın Dışişleri, Hazine ve Adalet 
Bakanlığı başta olmak üzere birçok önemli görev için Yahudi kökenli kişileri tercih etmesine geniş yer 
ayırdı.

İran’ın çeşitli şehirlerinde son haftalarda elektrik kesintileri ve hava kirliliğinin zirveye çıkması üzerine 
gözler, üretimde kullanılan cihazların yüksek elektrik enerjisi harcaması nedeniyle bu duruma dolaylı 
olarak etki ettiği düşünülen kripto para madenciliğine çevrildi.

Dünyada Aktüalite
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Çok Partili Koalisyonlar ile Yönetilen 
İtalya, Bir Kez Daha Hükümet Krizi 
Yaşıyor
İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki dörtlü koalisyonun bozulmasıyla, ülkede sık 
aralıklarla yaşanan hükümet krizlerine bir yenisi eklendi.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’na, Vah-
dettin Köşkü’nden canlı bağlan-
tıyla katıldı.

AK Parti 7. Olağan Büyük 
Kongre süreci çerçevesinde 
il kongrelerine geçen yıl 18 
Ekim’de Şırnak’ta başladıklarını 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
salgın sebebiyle geçen yıl 22 Ka-
sım’da ara verdikleri kongrelere 
13 Ocak’ta yeniden başladıklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız, toplamda 
42 il kongresini tamamladıkları-
nı, gelecek hafta 10 il kongresini 
daha gerçekleştireceklerini ifade 
ederek, Şubat ayı sonunda il 
kongrelerinin hepsini bitirmeyi 
planladıklarını anlattı.

Kongrelerde seçilen il başkan-
larını ve yönetimlerini tebrik 
ederek her birine başarılar dile-
yen Cumhurbaşkanımız, kadın 
kolları il kongrelerinin sürdüğü-
nü, gençlik kolları il kongrelerine 
de bu hafta Kahramanmaraş ile 
başlayacaklarını, böylece Şubat 

sonunda ana kademe, kadın 
ve gençlik kolları kongrelerini 
tamamlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, büyük 
kongreyi ise şartların daha 
normale döndüğü bir dönemde, 
delegelerin yanı sıra milletin de 
katılımıyla coşkulu bir şekilde 
yapmayı arzu ettiklerini dile 
getirerek, “İnşallah salgının 
seyrinin yönünü aşağıya çevir-
mesi ve aşı çalışmalarının hızla 
sürmesi bize bu imkânı sağ-
layacak gibi görünüyor.” diye 
konuştu.

“AK Parti, Sahibi Milletimizin Bizatihi 
Kendisi Olan Bir Partidir”

Gündem
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“Gönül seferberliği ancak 
büyük bir kadroyla yürütülmesi 
halinde başarılı olabilir.”

Görevlerini sürdüren ve ken-
dilerine yeni görev tevdi edilen 
il başkanlarının öncelikle parti 
bünyesinde hızlı bir toparlanma 
yapmaları gerektiğini dile geti-
ren Cumhurbaşkanımız şunları 
kaydetti:

“Öncelikle ilk günden bugüne 
kadar teşkilatlarımızda görev 
almış ve istikametini bozma-
mış istisnasız herkesin yeniden 
partimiz çatısı altında bir araya 
gelmesini sağlamak mecburi-
yetindeyiz. Dağıtarak, kırarak, 
dökerek, bölerek değil, toparla-
yarak, birleştirerek, bütünleştire-
rek, kucaklayarak işe başlamaz-
sak hedeflerimize ulaşamayız. 
Biz önce kendi içimizdeki arka-
daşlarımızın gönüllerini kazana-
mazsak milletimizin gönlüne hiç 
giremeyiz. Çünkü gönül sefer-
berliği ancak büyük bir kadroyla 
yürütülmesi halinde başarılı 

olabilir. Üye sayımızın kâğıt üze-
rinde 11 milyonu geçmesi kadar, 
bu insanların her birini kutlu 
davamızın taşıyıcısı, anlatıcısı, 
savunucu haline getirmemiz de 
önemlidir.

AK Parti olarak 2023 seçimle-
rine güçlü bir teşkilatla, güçlü 
bir vizyonla, güçlü bir çalışmay-
la hazırlanmayı planlıyoruz. 
Dünyanın ve ülkemizin içinden 
geçtiği şu tarihî süreçte kritik 
öneme sahip 2023 seçimlerinden 
Cumhur İttifakı ile birlikte inşal-
lah hem Cumhurbaşkanlığı’nda 
hem Meclis’te zaferle çıkacağız. 
Bizim hizmet ve eser siyasetimiz 
seçimden seçime değil, yılın her 
günü çalışmayı gerektirir. Bu 
anlayışla günün 24 saati ve hafta-
nın her günü milletimizin içinde 
olacak, tek tek her bir insanımı-
zın desteğini alacağız. Ülkemizin 
bugüne kadar ki kazanımlarını 
koruma yanında kendimizin ve 
evlatlarımızın geleceği için bu 
mücadeleyi başarıya ulaştırmak 

boynumuzun borcudur. Aksi tak-
dirde tarih önünde vebal altında 
kalırız.”

“AK Parti, Sahibi Milletimizin 
Bizatihi Kendisi Olan Bir Parti-
dir”

AK Parti’nin İçişleri Bakanlı-
ğı’na verilen alelade bir dilekçey-
le kurulmuş, sadece isim, amb-
lem ve binadan ibaret bir parti 
olmadığını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:

“AK Parti milletimiz tarafından 
kurulan, sahibi de milletimizin 
bizatihi kendisi olan bir partidir. 
Burası siyasî, sosyal veya ekono-
mik kariyer kurumu değil, hiz-
met ocağıdır. Yaptığımız ve yapa-
cağımız her şeyin merkezinde de 
çevresinde de milletimiz vardır. 
Bu bakış açısıyla işine dört eller 
sarılmayan hiç kimsenin AK Par-
ti’de sorumluluk üstlenme hakkı 
da başarılı olma şansı da yoktur. 
İl başkanlarımız bütün bu süre-
ci kendi şehirlerinde derleyip, 
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Gündem

toparlamakla, yürütmekle, hep-
sinden önemlisi diğer herkese 
örnek olmakla mükelleftir. Bir 
kez daha altını çizerek tekrarlı-
yoruz, önce kendi kadrolarımızı, 
ardından üyelerimizin tama-
mını, onlarla birlikte de bütün 
toplumu kucaklayacak bir parti 
faaliyeti ortaya koyacağız. İfa 
edeceğiniz bu kutlu ve tarihî 

vazifede her birinize muvaffaki-
yetler diliyorum.”

“CHP cenahı hala üç maymu-
nu oynamayı sürdürüyor.”

Cumhurbaşkanımız, son 
toplantılarında CHP’deki taciz, 
tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık 
furyasına dikkati çekerek, CHP 
yönetiminin bu tablo karşısında 

yüzlerinin kızarmamasından 
duyduğu üzüntüyü paylaştığını 
hatırlattı.

Bu skandalların ortaya çık-
masının üzerinden 2 ay geçmiş 
olmasına rağmen CHP cenahı-
nın hala üç maymunu oynamayı 
sürdürdüğünü ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, CHP Genel Baş-
kanı ve yönetiminin ‘görmedim, 
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duymadım, konuşmadım’ taktiği 
ile bu meseleyi unutturmaya 
çalıştığını söyledi.

Çoğu yalan veya iftira olan 
benzer meselelerde ortalığı 
birbirine katan sosyal medya 
silahşorları ve güya sivil top-
lum kuruluşlarının mesele CHP 
olunca sus pus kesildiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, bu 
süreçte kimin haktan, adalet-
ten ve mağdurdan yana olduğu 
kimin de bu kavramların sadece 
istismarını yaptığının ortaya 
çıktığını belirtti.

CHP cenahının aynı yüzsüzlü-
ğü, sokaklarda rastgele çekilen 
fotoğraf kareleri üzerinden mil-
leti karamsarlığa sürüklemeye 
çalışarak da sergilediğini ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, sözle-
rine şöyle devam etti:

“Üstelik her seferinde gerçek-
ler yüzlerine çarpıldığı halde 
büyük bir pişkinlikle yalanla-
rında ısrar edebiliyorlar. Ken-
dilerine destek vermediklerini 
düşündükleri toplum kesimle-
rine yönelik saldırganlıkları ise 
hem ahlak hem de akıl sınırlarını 
zorlayacak seviyeye ulaşmıştır. 
CHP’ye oy vermeyen öğretmeni 
öğretmen, polisi polis, hâkimi 
hâkim, rektörü rektör, bürokratı 
bürokrat saymıyorlar. Her hafta 
bir başka memur grubunu tehdit 
ediyorlar. CHP’ye destek verme-
yen çiftçiyi zaten insan yerine 
bile koymuyorlar. Kendi yanla-
rında yer almayan işçiye, esnafa, 
sanatçıya, sporcuya, hakarette 
sınır tanımıyorlar. Hatta bu zih-
niyet işini, ülkemizin güzide bir 
sanatçısının televizyon progra-
mına misafir olarak katılanları 
linç etmeye kadar vardırdı.”

Son olarak bu partinin yöne-
ticilerinden birinin çıkıp “baş-
çavuşundan uzman çavuşuna” 
kadar diye başlayan bir cümleyle 
kahraman ordu mensuplarına 
saldırdığını aktaran Cumhur-
başkanımız, “Tabiî bunlar 

geçmişte vesayetin karşısında 
hazır ola geçen askere, rektöre, 
yargıca, savcıya alıştılar. Şimdi 
bu ülkenin kamu görevlilerinin 
devletin ve milletin emrinde 
görev yaptığını görünce taham-
mül edemiyorlar. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin önce değerli 
komutanlarını hedef almışlardı, 
şimdi astsubayları ve uzman 
çavuşları da menzile aldıklarına 
göre muvazeneyi iyice kaybet-
tiler. Neymiş? Bunların hepsi de 
AK Parti militanı olmuş.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız konuşma-
sına şöyle devam etti:

“Bunlara en güzel cevabı, 
emekli bir astsubayın yüreğin-
den kopan şu ifadeler veriyor; 
‘Ben, başçavuşum, ben uzman 
çavuşum. Ben ülkemin bütünlü-
ğünde gözü olanların karşısında 
militanım. Ben, binlerce şehidin 
kanının rengini alan bayrağıma 
uzanan ellerin karşısında mili-
tanım. Ben, ezana dokunan dil-
lerin karşısında militanım. Ben, 
askerimi, polisimi, öğretmenimi, 
çocuklarımı şehit edenlerin kar-
şısında militanım. Ben, başçavu-
şum, uzman çavuşum çok şükür 
ülkemin ve milletin militanıyım. 
Peki, siz kimin, neyin militanı-
sınız?

Biz de bu kardeşimiz gibi so-
ruyoruz? Bu milletin hâkimine, 
askerine, polisine, öğretmenine 
laf edenler siz kimin ve neyin 
militanısınız? Bölücü örgütün 
siyasî uzantıları ile kol kola yü-
rüyenler, Ankara’dan İstanbul’a 
kol kola yürüyenler, siz kimin ve 
neyin militanısınız? Her mik-
rofon uzatıldığında Türkiye’yi 
yurt dışına şikâyet edenler, siz 
kimin ve neyin militanısınız? 
Ülkemizin her başarısına gölge 
düşürmek için terör örgütle-
rinin ve onları arkalayanların 
bile aklına gelmeyecek yalan-
ları sıralayanlar, siz kimin ve 
neyin militanısınız? Girdiği her 

seçimde sokaktaki iki kişiden 
birinin oyunu alan bir partiye, 
bu ithamı yapanlar, kendilerinin 
kimlerle hangi işleri çevirdiğini 
milletimizin bilmediğini mi sanı-
yorlar? Seçimlerde gizli ittifaklar 
kurdukları, terör örgütü güdüm-
lü partileri milletin görmediğini 
mi sanıyorlar? Parti teşkilatlarını 
ve belediyelerini saran hastalıklı 
zihniyetten kendi mensupları 
bile rahatsızken, milletimizin 
bunları hafızasına kaydetme-
diğini mi sanıyorlar? Eğer öyle 
sanıyorlarsa aldanıyorlar.”

Milletin bunların hepsinin de 
hesabını vakti, saati geldiğinde 
soracağını belirten Cumhur-
başkanımız, “Çok partili siyasî 
hayatımız bunun örnekleriyle 
dolu. Hukuk, bu konuların adlî 
taraflarıyla ilgili olarak elbette 
kendi üzerine düşeni yapacaktır. 
Bize düşen o gün gelene kadar 
bütün bu taciz, tecavüz, hırsız-
lık, ahlaksızlık vakalarının siyasî 
faturasını CHP’nin önüne koy-
maya devam etmektir,” dedi.

“Büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasını tamamlayana kadar 
durmayacağız.”

Merhum Abdurrahim Kara-
koç’un “Beden ölür, çürür, cana 
bakın siz/Kim kiminle yürür, ona 
bakın siz/Bırakın dönsün dönme 
dolaplar/Haktan hakikatten yana 
bakın siz.” dizelerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Hayatımız 
boyunca yaptığımız gibi bundan 
sonra da haktan ve hakikatten 
yana bakarak yolumuza devam 
edeceğiz. Milletimizin duasını 
en büyük paye kabul ederek hiz-
met ve eser üretmeyi sürdürece-
ğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasını tamamlayana kadar 
durmayacağız, duraksamayaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız konuş-
masının sonunda toplantının 
hayırlara vesile olmasını diledi.
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“Milletten Demokrasinin Kurallarıyla 
Alamadıkları Yetkinin, Gaspla 
Kendilerine Takdimini Bekleyenler 
Kusura Bakmasınlar, Daha Çok Beklerler”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Yalova, Kırklareli, Edirne, 
Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan 
İl Kongrelerine canlı bağlantıyla 
katıldı.

Kongrelerin AK Parti’ye, 
şehirlere ve teşkilatlara hayırlı 
olmasını dileyen Cumhurbaşka-
nımız, kongrelerde görev alacak 
kişileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, bugün-
kü kongrelerle birlikte 42 il 
kongresini tamamladıklarını 
bildirerek, “İnşallah Şubat 
sonuna kadar bütün il kongre-
lerini yaparak, 7. Olağan Büyük 
Kongre hazırlıklarımızı niha-
yete erdireceğiz. AK Parti’yi, 
2001 yılı Ağustos ayında kurdu-
ğumuzda, milletimiz bize hem 
geçmişin eksiklerini tamamla-
ma hem de geleceği inşa görevi 
vermişti. Girdiğimiz 15 genel 
seçimin, malî seçimin, Cum-
hurbaşkanlığı seçiminin ve halk 
oylamasının tamamında AK 
Parti’yi sandıktan birinci çıkar-
tan milletimize şükranlarımızı, 
demokraside ve ekonomide 
yaptığımız hizmetlerle ortaya 
koyduk.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi 18 yılda, Cum-
huriyet tarihînin tamamında 
yapılanların 5-10 katı hak ve 
özgürlük açılımlarıyla, yatırım-
larla ve projelerle donatırken 
millî iradenin üstünlüğüne sıkı 
sıkıya sahip çıktıklarını vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“Hamdolsun milletimiz de 
girdiğimiz her zorlu mücade-
lede, 15 Temmuz’da olduğu 
gibi yanımızda yer alarak, bize 
istikamet göstererek, destek ve 
cesaret vererek her daim vefa-
sını gösterdi. Bu uzun hizmet 
ve mücadele döneminde AK 
Parti’nin her kademesinde görev 
alan arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Siyasette hizmet 
mücadelesi bir bayrak yarışı 

gibidir. Her kademede görev-
ler, unvanlar elden ele geçerek 
aynı menzile doğru ilerlemeye 
devam edilir.

Belde, il, ilçe, kadın kolları, 
gençlik kolları yönetimlerin-
de vazifelerine devam eden 
kardeşlerimizin yanında, yeni 
görev üstlenen kardeşlerim de 
var. Bundan sonraki il kongre-
lerimizde de aynı şekilde görev 
değişiklikleri mutlaka olacaktır. 
‘Davası hak olanın yardımcısı 
Hakk’tır, hak olan davada zafer 
de muhakkaktır.’ Bu anlayışla, 
bu kutlu çatı altında görev yap-
mış her bir kardeşime şükran-
larımı sunuyorum. Bu vesileyle 
kuruluşundan bugüne bütün 
teşkilatlarımız da görev almış 
kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum, irtihal eden kardeşlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyorum.”

“AK Parti, 83 milyon vatan-
daşımızı kucaklayacak gönül 
genişliğine sahiptir.”

Kendini AK Parti ailesinin bir 
ferdi olarak hisseden herkese 
gönüllerinin, kapılarının ve AK 
Parti’nin bütün kademelerinin 
sonuna kadar açık olduğunu ve 
açık kalacağını bildiren Cum-
hurbaşkanımız, “AK Parti, 83 
milyon vatandaşımızın tamamı-
nı kucaklayacak gönül genişli-
ğine, hizmet şevkine, mücadele 
hacmine sahip bir partidir. 
Unvanı olsun veya olmasın, 
herkesin davamıza yapacağı bir 
katkısı mutlaka vardır.” diye 
konuştu.

Teşkilatlarda görev alacak 
kişilerin, bu potansiyeli hare-
kete geçirecek dirayeti ve engin 
gönüllülüğü göstermelerini 
isteyen Cumhurbaşkanımız, 
“Milletin kurduğu, milletin ya-
şattığı, milletimizin hizmetkârı 
olan partimize yakışan, sahada 
ülkemizdeki her bir bireyin 
desteğini alabilecek seviyeye 
ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte 

bunu başaracağız. Günün 24 
saati, yılın 365 günü kesintisiz 
şekilde çalışarak AK Parti’nin 
milletimizin umutlarına, bek-
lentilerine, hayallerine layık 
şekilde faaliyet göstermesini 
temin edeceğiz. Türkiye’yi ye-
niden eski kriz, baskı ve sefalet 
günlerine döndürmenin hesap-
larını yapanlara meydanı asla 
bırakmayacağız. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye’nin bugünlere kolay 
gelmediğini belirten Cumhur-
başkanımız şunları kaydetti:

“Bin yıldır üzerinde yaşadığı-
mız bu topraklarda, elde etti-
ğimiz her kazanımın gerisinde 
milyonların alın teri, milyonla-
rın emeği ve azmi, milyonların 
kanı vardır. Malazgirt’ten bu-
güne millet olarak mücadelesiz 
geçen tek bir günümüz yoktur. 
Aradan bin yıl geçse de hala bize 
bu vatanı yakıştıramayanlar, 
çok görenler olduğunu biliyo-
ruz. Bir asır önce milletimizi 
Çanakkale’de, bu topraklarda izi 
kalmayacak şekilde silmeye ça-
lışanlara verdiğimiz cevabı hala 
hazmedemeyenler olduğunu 
biliyoruz. Dört bir yandan işgale 
uğramış, ordusu ve meclisi da-
ğıtılmış, nefes yolları tıkanmış 
Anadolu’da yakılan ve zafere 
ulaşan istiklal ateşinden canı 
yananların hala aynı hayalin 
peşinde olduğunu biliyoruz.

Rahmetli Menderes’in öncü-
lüğünde geçtiğimiz, milletin 
değerlerine dayalı çok partili 
siyasî hayatla birlikte, elle-
rinden kayıp giden tek parti 
faşizmine hala özlem duyanlar 
olduğunu biliyoruz. Rahmetli 
Özal’ın, Türkiye’yi dünyanın 
en itibarlı ve seçkin ülkeleri 
arasına sokmak için başlattığı 
reformları kabullenemeyenlerin 
yaşadıkları savrulmaları da bi-
liyoruz. Ve nihayet AK Parti’nin 
18 yıllık iktidarında, Türkiye’yi 
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Gündem
demokraside ve ekonomide ge-
tirdiği seviyeyi görmemek için 
gözlerini kapatanları, kulakları-
nı tıkayanları, kalplerini karar-
tanları da biliyoruz.

AK Parti’nin bugün Tür-
kiye’nin 81 vilayetinin, 973 
ilçesinin, 1389 belediyesinin, 42 
bin mahalle ve köyünün istis-
nasız her karışında yatırımları, 
eserleri ve izi olduğu gerçeğinin 
üzerini örtmeye çalışanları da 
biliyoruz. Ana karnındaki ço-
cuktan okula giden evlatlarımı-
za, çalışanlarımızdan ömrünün 
son demlerindeki büyüklerimi-
ze kadar getirdiğimiz hizmetler-
den hayatının her alanında, her 
an faydalanmayan tek bir kişi 
bulamazsınız.”

“Milletten demokrasinin ku-
rallarıyla alamadıkları yetkinin 
gaspla takdimini bekleyenler 
çok bekler.”

Vesayetin, terör örgütlerinin, 
darbecilerin ve bu melanetleri 
ülkenin başına saranların oyun-
larını boşa çıkartarak, tuzak-
larını bozarak, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşasını sürdürdük-
lerini belirten Cumhurbaşkanı-
mız şunları söyledi:

“Yıllarca iktidarı sandıkta 
değil de perde gerisinde yazılan 
senaryolarda kendilerine biçilen 
roller üzerinde elde etmeye ça-
lışanların, millî irade düşmanlı-
ğının sebebi işte budur. Millet-
ten demokrasinin kurallarıyla 
alamadıkları yetkinin eskiden 
olduğu gibi gaspla kendileri-
ne takdimini bekleyenler, hiç 
kusura bakmasınlar daha çok 
beklerler. Yakın tarihîmizin en 
köklü yönetim reformunu yapa-
rak, millî iradenin üstünlüğünü 
tahkim ederek inşallah bu yolu 
tamamen kapattık.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde milletin yarısın-
dan fazlasının desteğini ala-
mayan hiç kimseye ülkenin 

yönetiminin teslim edileme-
yeceğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, milletin gönlüne 
girmenin yolunun da onun 
değerleriyle barışık olmaktan, 
ona umut vermekten, program 
ve projeleriyle göz doldurmak-
tan geçtiğini söyledi.

Kendilerinin milletin karşısına 
18 yıllık hizmet ve eser mükte-
sebatıyla çıktıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“Bununla yetinmiyor, 2023 
hedeflerimizle çıkıyoruz, 
onunla da yetinmiyor 2053 
vizyonumuzu, 2071 hayalle-
rimizi konuşuyoruz. İçinden 
geçtiğimiz şu dönemde, sadece 
salgınla mücadele etmekle kal-
mıyor, Türkiye’yi küresel, siyasî 
ve ekonomik sistemin en üst 
seviyesine çıkarmanın hazırlık-
larını yapıyoruz. Varsa bizimle 
bu konularda rekabet edecek 
birileri, onlarla her türlü yarışa 
hazırız. Buna karşılık yalan ve 
iftira üzerine kurulu anlamsız 
polemiklerle ülkenin vaktini, 
milletin enerjisini heba edenlere 

elbette eyvallahımız olmaya-
caktır. Milletimize saygımız 
gereği yalanlarını ve iftiralarını 
ortaya sürerken, asıl günde-
mimizden asla kopmayacağız. 
Kendi partileri içindeki taciz, 
tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık 
skandallarıyla yüzleşmeyenlere 
milletimizin ilk seçimde ağır bir 
ders vereceğini, Cumhur İttifa-
kı olarak bugünden görüyor ve 
buna inanıyoruz. Bunları kendi 
karanlıklarıyla kendi çirkinlikle-
riyle baş başa bırakıyoruz.”

Türkiye’nin gelişmesi ve 
kalkınması için yeni projelerin, 
açılışların heyecan ve sevincini 
yaşamaya devam edeceklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
bu hafta sonu Diyarbakır’da 
üç barajın ve bir içme suyu 
tesisinin açılışını, İstanbul’da 
bir fırkateynin denize indirme 
törenini ve Elazığ’da deprem 
konutlarının anahtar teslimini 
yapacaklarını ifade etti.
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“Çalışmayı, üretmeyi, müca-
deleyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanımız, Türki-
ye’nin dört bir yanında her gün 
yeni projelerin, yeni hizmetlerin 
temelinin atıldığına veya açılı-
şının gerçekleştirildiğine işaret 
ederek, “Çünkü Türkiye’nin boş 
laflara, kuru gürültülere, sahte 
heyecanlara değil işte böyle 
gerçek icraatlara ihtiyacı var. Al-
lah’ın izniyle hep birlikte sonu-
na kadar milletimize hizmet için 
çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi 
sürdüreceğiz,” dedi.

Geçmişten bugüne kendilerini 
muhasebeye tabi tuttuklarında, 
karşılarına çıkan manzara-
nın sadece AK Parti’nin değil, 
ülkenin tamamının hikâyesini 
anlattığına işaret eden Cumhur-
başkanımız, 3 Kasım 2002’de 
“Yakın ışıkları Türkiye aydın-
lansın”, 28 Mart 2004’te “Yerel 
kalkınma başlıyor”, 22 Temmuz 
2007’de “Durmak yok yola de-
vam”, 29 Mart 2009’da “İşimiz 

hizmet, gücümüz millet”, 
12 Haziran 2011’de “İstikrar 
sürsün Türkiye büyüsün. Hedef 
2023”, 30 Mart 2014’te “Daima 
millet, daima hizmet”, 7 Haziran 
2015’te “Onlar konuşur AK Parti 
yapar”, 1 Kasım 2015’te “Sen ben 
yok Türkiye var”, 24 Haziran 
2018’de “Vakit Türkiye vakti”, 
31 Mart 2019’da “Memleket işi 
gönül işi” dediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız, “İnşallah 
2023 seçimlerinde, milletimizin 
karşısına çok daha büyük bir 
vizyonla, çok daha büyük bir 
heyecanla çıkacağız çünkü biz 
Cumhur İttifakı’yız, çünkü biz 
AK Parti’yiz, çünkü biz mille-
tin bağrından çıkmış ve sadece 
millete borcu olan bir hareketiz. 
Çünkü biz mazlumların ve mağ-
durların umudu Türkiye’yiz. 
İnşallah milletimizle birlikte 
yazacak daha çok başarı hikâ-
yelerimiz var. Siz dava ve yol ar-
kadaşlarımdan bu süreçte daha 
fazla gayret, çok daha samimi 

çaba, çok daha büyük fedakârlık 
bekliyorum,” dedi.

Cumhurbaşkanımız, kong-
relerde görev alacak partililere 
başarılar diledi.

Cumhurbaşkanımız partilileri 
selamladı

Cumhurbaşkanımız konuşma-
sının ardından sırasıyla Çanak-
kale, Edirne, Kırklareli, Sakarya 
ve Yalova’daki partilileri selam-
ladı.

İllerdeki AK Parti il başkan-
ları, kadın kolları başkanları ve 
gençlik kolları başkanlarıyla da 
selamlama konuşması yapan 
Cumhurbaşkanımız, “Şu anda 
inşallah 2023’e Cumhur İttifakı 
olarak çok daha güçlü bir şekilde 
devam edecek ve Allah’ın izniy-
le sandıkları çatlatacak, patlata-
cağız. Dosta güven, düşmana da 
herhalde korku salacağız,” dedi.

Selamlamanın ardından, 
Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 
hakkında bilgi veren Cumhur-
başkanımız şunları kaydetti:
“Şu an itibariyle 1 milyonu 

aştık. Bizler için çok kıymetli 
olan sağlık çalışanlarımızla 
başlayan ve başarılı bir şekilde 
devam eden aşı programımıza 
inşallah kademeli olarak bütün 
vatandaşlarımızı dâhil edeceğiz. 
Rabbimden önce ölenlerimize 
rahmet, hastalarımıza şifalar 
diliyorum. Bu Koronavirüs be-
lasından Rabbim bizleri “Ya Hâ-
fız” ismi şerifi hürmetine mu-
hafaza eylesin. Tam anlamıyla 
inşallah bundan kurtulmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu süreçte aşılanmış olsak da ol-
masak da önlemlere riayet edin. 
Biliyorsunuz, ‘TAMAM’ diye 
ifade ettiğimiz temizlik, maske, 
mesafe ilkelerine riayet edelim. 
Devlet, millet dayanışmasıy-
la sabırla kararlılıkla bu zorlu 
süreci beraberce aşacağımıza 
inanıyorum.”
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“2023 Seçimlerinde Tekrar Kazanacağız”
Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız, AK Parti 7. Olağan 
Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, 
Sivas İl Kongrelerine Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına kendisini dinle-
yenleri selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanımız, salgınla 
mücadele tedbirleri sebebiyle 
bir süre ara verdikleri kongrele-
re bugün yeniden başladıkları-
nı belirtti.

Cumhurbaşkanımız, gelecek 
haftadan itibaren salgın tedbir-
lerinde değişiklik olana kadar 
Yüksek Seçim Kurulu takvimi-
ne uygun şekilde Pazartesi, Salı 
ve Çarşamba günleri il kong-
relerine devam edeceklerini 
dile getirerek, Şubat ayının son 
günlerinde planladıkları İzmir, 
Ankara ve İstanbul kongrele-
riyle bu süreci tamamlamayı 
hedeflediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanımız, böylece 
büyük kongre öncesi bütün 
hazırlıkların bitmiş olacağına 
işaret ederek, “AK Parti kendini 
yenileme kabiliyeti en yüksek 
partidir. Her kongremizde, her 
seçimde kadrolarımızı sürekli 
yeni isimlerle, yeni seslerle, 
yeni nefeslerle tahkim ederek 
yönümüzü geleceğe dönerek 
yolumuza devam ediyoruz,” 
dedi.

AK Parti’nin kadın ve gençlik 
kollarıyla Türkiye’nin en geniş 
tabanlı partisi durumunda 
olduğunu aktaran Cumhurbaş-
kanımız, şöyle konuştu:

“Üye sayımızı salgın şartla-
rına rağmen sadece geçtiğimiz 
yıl 1 milyon artırmış olmamız, 
milletimizin partimize sahip 
çıktığının işaretidir. Sizler-
den beklentimiz, milletimizin 
kalbindeki bu sevgiyi yılın her 
günü partimize desteğe dönüş-
türecek bir muhabbet iklimi 
oluşturmanızdır. Medya ve 
sosyal medya mecraları elbette 

önemlidir ancak siyasette asıl 
belirleyici olan yüz yüze ilişki-
dir. Belki başka partiler için bu 
mümkün olmayabilir ama AK 
Parti bakımından milletimizin 
her bireyine ulaşmanın hiçbir 
zorluğu yoktur. Türkiye’nin 
en çok üye sayısına, en yaygın 
teşkilat ağına, en güçlü faaliyet 
imkânlarına sahip partisiyiz. 
Şayet buna rağmen gönlünü 
kazanmak için ulaşmadığımız, 
kapısını çalmadığımız, hasbihal 
etmediğimiz, derdini, talebi-
ni dinlemediğimiz tek bir kişi 
dahi varsa bu bizim eksiğimiz-
dir.”

“İmkânlarımızı millete hiz-
met için kullanırız.”

Kongrelerde görev alan il 
yönetimlerinden en büyük 
beklentisinin, “2023’e kadar 
her günü seçim günü gibi 
görerek çalışmaları” olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı-
mız, “Atalarımızın, ‘tarlada izi 
olmayanın, harmanda yüzü ol-
maz’ sözünde olduğu gibi, yılın 
her günü milletimizle hemhal 
olmayanın seçim günü diyecek 
sözü kalmaz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız, mille-
tin gönlüne girmek için gece 
gündüz çalışmayı kendine yük 
veya zül görenlerin yanlış yer-
de, yanlış göreve talip olduğu-
nu belirterek, şunları kaydetti:

“Biz, milletin kurduğu, bu-
güne de milletin getirdiği bir 
partiyiz. Gücümüzü de ilhamı-
mızı da milletten alır, birikimi-
mizi ve imkânlarımızı sadece 
millete hizmet için kullanırız. 
AK Parti’nin 19 yıldır girdiği her 
seçimden birinci çıkmasının 
gerisindeki hikmet işte budur. 
İnşallah 2023 seçimlerinde 
Cumhur İttifakı olarak hem 
Meclis’te ezici bir çoğunluk-
la temsil edileceğiz hem de 
Cumhurbaşkanlığı seçimini 
tekrar kazanacağız. Bu süreçte 

göstereceğiniz gayret, sarf 
edeceğiniz emek, yapacağınız 
fedakârlık için her birinize 
şimdiden teşekkür ediyorum. 
İllerimizde, Cumhur İttifakı 
olarak, gerek AK Parti olarak 
gerek Milliyetçi Hareket Par-
tisi olarak, gerek Büyük Birlik 
Partisi olarak Cumhur İttifakı 
güçlenerek yarınlara yürümek-
tedir, yürüyecektir.”

“Rekabet kaliteyi yükseltir.”
Kuruluşundan bugüne teş-

kilatlarda görev almış herkese 
şükranlarını sunan, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dileyen Cumhurbaşkanımız, 
kendini bu büyük ailenin ferdi 
olarak hisseden herkese gö-
nüllerinin de kapılarının da 
partinin bütün kademelerinin 
de sonuna kadar açık olduğunu 
söyledi.

“Biz, hep yüzü geleceğe dö-
nük bir parti olduk. Bu şekilde 
de hareket etmeyi sürdürece-
ğiz,” diyen Cumhurbaşkanımız, 
kongrelerde görev alacaklara 
başarı diledi.

Cumhurbaşkanımız, hem 
Hallac-ı Mansur’a hem Pir Sul-
tan’a atfedilen, “Ellerin attığı 
taş değil, dostun attığı gül ya-
ralar beni” diye bir söz oldu-
ğunu ifade ederek, “Bizi de ne 
terör örgütlerinin alçaklıkları 
ne kuyruk acısıyla üzerimize 
saldıranların oyunları ne de 
önümüze kurulan tuzaklar yo-
ruyor. Allah’ın yardımı ve mil-
letimizin desteğiyle hepsinin 
de üstesinden geldik, geliriz. 
Bizi asıl yoran bu ülkenin sela-
meti, bu milletin esenliği için 
omuz omuza hareket etmemiz 
gerekenlerin sergiledikleri ta-
vırlardır.” diye konuştu.

Siyasette her seviyede reka-
betin iyi olduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanımız, hizmet 
yolunda yapılan rekabetin kali-
teyi yükselteceğini belirtti.
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“Dün yine bühtan üzerine 
bühtan sıraladı.”

Türkiye’de siyaseti, söylemi 
ve uygulamalarıyla rekabetle 
izah edilemeyecek sınırların 
dışına çıkartan bir anlayışla 
karşı karşıya olduğumuzu 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
eskiden ancak marjinal kesim-
lerde rastlanabilecek söylem 
ve yöntemlerin, ülkenin en 
büyük ikinci partisinin siya-
setinin merkezine yerleştiğini 
kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, “Aslın-
da biz bu anlayışı muhatap 
almak istemiyoruz ama öyle 
şeyler söylüyor ve yapıyorlar 
ki milletimize olan saygımız 
gereği cevaplarını vermek, 
hadlerini bildirmek, hak 
ettikleri şekilde davranmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. 
Mesela bu zihniyetin temsil-
cisi olan zat dün yine bühtan 
üzerine bühtan sıraladı. Ney-
miş efendim ‘CHP, Türkiye’yi 
büyütmüş, AK Parti Türkiye’yi 
büyütmek için çalışmamış.’ 
Kısmen doğru bir tespit. Ger-
çekten de CHP tarihî boyunca 
hep Türkiye’nin sorunlarını, 
sıkıntılarını, dertlerini, aya-
ğındaki prangaları büyütmüş 
bir partidir.” diye konuştu.

Milletin hafızasında 
CHP’nin, büyük acıların, bü-
yük zulümlerin partisi oldu-
ğunu, bugün de aynı misyonu 
yerine getirdiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“AK Parti ise CHP’nin başı-
mıza sardığı bu büyük sorun-
ların hepsini ortadan kaldır-
mak için çalışmıştır. Her birini 
milletimizin çok yakından bil-
diği icraatlarımızın büyüklüğü 
ise bu tartışmanın konusu 
dahi olamaz. Bunu söyleyen 
kim? Hayatında karar verici 

olarak tek bir saniye görev yap-
mamış, tek bir konuda ifade 
ortaya koymamış, irade ortaya 
koymamış, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu batırmış, mille-
tin ve memleketin adına tek 
bir işe omuz vermemiş birisi. 
Sadece bu kadarla da kalmıyor 
ve devam ediyor, ‘Seçim kişiyi 
Cumhurbaşkanı yapmaz,’ di-
yor, arkasından da bir sürü laf 
kalabalığıyla asıl niyetini giz-
lemeye çalışıyor. Tabiî bunlar 
alıştılar yıllarca darbecilerden, 
vesayetçilerden, cuntacılardan 
cumhurbaşkanı seçmeye.”

“Bu karikatür zatın psiko-
lojik analizi işin erbabı için 
bulunmaz bir hazinedir.”

“Kendi partilerinde işler, 
kasetle, tacizle, tecavüzle, 
hırsızlıkla yürüdüğü için 
milletin tercihiyle bir göre-
ve gelebilmeyi havsalalarına 
sığdıramıyorlar. Aslına bakar-
sanız bu kişinin kürsüde ettiği 
her laf, Allah’ın verdiği havayı 
boşa tüketmektir. İsraf her 
konuda olduğu gibi bu konu-
da da haramdır. En vahimi de 
aynı yalanları, aynı iftiraları, 
aynı hezeyanları döne döne 
tekrarlamayı siyaset zanneden 
bu zihniyetin ülkenin ikinci 
büyük partisinin başında kala-
biliyor olmasıdır. Kendisinde 
zaten olmayan vasıfları sürekli 
soru cümleleriyle ifade eden 
bu karikatür zatın psikolojik 
analizi işin erbabı için bulun-
maz bir hazinedir. Anayasa’da 
cumhurbaşkanına verilen so-
rumluluklardan habersiz cum-
hurbaşkanının aynı zamanda 
siyasî sıfat ve görev sahibi ol-
duğunu bilmeyen bir kişi daha 
alfabenin a’sında çuvallamış 
demektir. İşin başında böylesi-
ne bir cehalet sergileyen veya 
kendince herkesi aldatmaya 
çalışan bir kişinin söyledikleri 

zaten hükümsüzdür.
Teröristlere ‘arkadaş’, darbe-

cilere ‘hak, hukuk savunucusu’ 
diyen, millî projeleri engelle-
mek için her şeyi yapan, sınır 
ötesi harekâtlara gölge düşür-
meye çalışan, yatırımcılara ‘ül-
keye gelmeyin’ çağrısı yapan bir 
kişi için ne desek az gelir. Girdi-
ği her seçimi kaybetmiş bu zatın 
zerre kadar onuru kendisini azı-
cık saygısı olsa, kasetle geldiği 
o koltuktan haysiyetiyle çekip 
giderdi. Kendi başarısızlığını 
iftira ve yalan çıtasını sürekli 
yükselterek örtmeye çalışan bir 
zihniyetten ülke hayır gelmez. 
CHP’ye oy veren vatandaşla-
rımızın sürekli başlarını yere 
eğdiren bu zihniyeti en kısa 
sürede tasfiye edeceklerine ina-
nıyorum. Önümüzdeki seçimle-
rin bu bakımdan hem ülkemizin 
hem de bu partinin önünde yeni 
bir dönemin açılışına vesile 
olacağına inanıyorum.”

“Asıl yapacaklarımız daha 
ileridedir.”

Cumhurbaşkanımız, kim ne 
derse desin partide, hükümet-
te, Meclis’te, yatırımlarda, dış 
politikada kendi işlerine ba-
kacaklarını dile getirdi. Çünkü 
milletin kendilerinden hizmet 
beklediğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, önceliklerinin 
ülkenin güvenliği ve huzuru ile 
birlikte milletin her bir ferdi-
nin iş, aş, sağlık, eğitim adalet 
gibi temel beklentilerine cevap 
verecek projeler geliştirmek ve 
bunları uygulamak olduğunu 
vurguladı.
“Bugüne kadar Cumhuriyet 
tarihînin tamamında yapılanla-
rın 5 katı, 10 katı hizmet gerçek-
leştirmemiz elbette önemlidir. 
Ama asıl yapacaklarımız daha 
ileridedir. Ülkemizi, 2023 hedef-
lerine tamamen ulaştırmadan 
bize durmak, duraksamak, bir 
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anı bile boşa geçirmek haram-
dır. Evlatlarımıza 2053 vizyonu-
nu hayata geçirebilecekleri bir 
Türkiye bırakamazsak gözümüz 
açık gider. Rabbim bize büyük 
ve güçlü Türkiye’yi inşa ede-
rek tarihe ismi hayırla anılan 
bir parti ve kadro olma şerefini 

inşallah nasip eyler. Bunun için 
hep birlikte gece gündüz çalış-
malıyız. AK Parti teşkilatlarında 
görev alan her bir kardeşime bu 
konuda güveniyorum.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’den, 
ilk seçimlerdeki gibi büyük bir 

başarı beklediklerini, Kırşehir’in 
kongreyle beraber yepyeni bir 
sürece gireceğine inandığını 
belirterek, Sivas ve Yozgat’tan 
da yüksek gayret beklediklerini 
sözlerine ekledi.
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“Reform Adımlarıyla İlgili 
Hazırlıklarımız Kamuoyuna Sunma 
Aşamasına Geldi”
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız, AK Parti 7. Olağan 
Düzce, Çorum, Amasya, Bartın 
ve Karabük İl Kongrelerine Vah-
dettin Köşkü’nden canlı bağlan-
tıyla katıldı.

Dün 9 farklı ilde kongreleri 
yaptıklarını hatırlatan Cum-
hurbaşkanımız, bugün de 5 ilde 
daha kongreleri gerçekleştirdik-
lerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, amaçları-
nın Şubat ayı sonuna kadar bü-
tün il kongrelerini tamamlamak 
olduğunu, ardından da büyük 
kongreyi toplayarak partiyi 
2023’e hazır hale getireceklerini 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız, il kong-
relerini salgın şartları sebebiyle 
sınırlı katılım ve canlı bağlan-
tıyla gerçekleştirmekten elbette 
memnun olmadıklarını söyledi.

Dünyanın tamamıyla birlikte 
içinden geçilen kritik bir dö-
nemde başka bir çare olmadı-
ğı için artık bu şekilde süreci 
nihayete erdireceklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız şunları 
kaydetti:

“İnşallah en kısa sürede bütün 
illerimizdeki teşkilatlarımızla 
ve vatandaşlarımızla yüz yüze 
görüşmeyi, kucaklaşmayı, 
hasret gidermeyi diliyoruz. AK 
Parti teşkilatlarımızın geçtiği-
miz yıl salgının yol açtığı bütün 
sıkıntılara rağmen 1 milyon yeni 
üyeyi partimize kazandırmayı 
başarmış olmasından büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. İlk 
günden beri olduğu gibi yeni 
seçilen teşkilatlarımızda görev 
alan kadrolarımızın da mille-
timizle olan gönül bağımızı 
sürekli güçlendirmek için gece, 
gündüz çalışacağına inanıyo-
rum. AK Parti’nin yolu milletin 
yolu, davası milletin davası, 
gücü milletin gücüdür. Böyle bir 
misyonla yola çıkmış ve mil-
letimizin teveccühü ile girdiği 
her seçimden birinci çıkarak 18 

yıldır iktidarda kalmış bir parti-
nin mensuplarına düşen görev 
bu tabloyu hep daha ileriye 
taşımaktır. Üstadın şu mesajını 
aklımızdan asla çıkarmamalıyız; 
‘Tohum saç, bitmezse toprak 
utansın/Hedefe varmayan mız-
rak utansın/Hey gidi küheylan, 
koşmana bak sen/Çatlarsan, 
doğuran kısrak utansın’ Evet, 
bizler seferle mükellef kadrolar 
olarak samimiyetle çalıştıkça 
Rabbim bize nice zaferleri nasip 
etmiştir. İnşallah bundan 
sonra da edecektir.”

“Türkiye’yi 2023 hedefleriyle 
biz buluşturacağız.”

Cumhurbaşkanımız, “Her anı-
mızı, bu kutlu çatı altında ifade 
edilen hizmetlerin, mensubu 
olduğumuz büyük davanın ma-
ziden atiye uzanan serencamına 
verilen bir omuz olduğunun 
bilinciyle değerlendireceğiz. Ne 
adamsendeciliğe, ne kibre, ne 
nefsi arzularımıza kapılmayıp 
Hakk’a ve halka hizmet yolunda 
son nefesimize kadar mücade-
lemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

İl yönetimlerine gelecek yeni 
isimlere millete hizmet yolun-
da parti yönetim organların-
da gösterecekleri gayret, sarf 
edilecekleri emek, yapacakları 
fedakârlık için şimdiden teşek-
kür ettiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“AK Parti Türkiye’nin sadece 
son 18 yılının değil, inşallah 
daha uzun yıllar boyunca gele-
ceğinin de partisidir. Türkiye’yi 
2023 hedefleriyle biz buluştu-
racağız. Gençlerimizle ülkemizi 
2023 vizyonuyla çok daha ileriye 
yine AK Parti çatısı altında taşı-
yacaktır. Cumhur İttifakı ile bir-
likte hep daha ileriye gidecek, 
hep daha çok hizmet yapacak, 
hep daha büyük projelere imza 
atacağız. Mehmet Akif’in dediği 

gibi ‘Cehennem olsa gelen, göğ-
sümüzde söndürürüz/Bu yol ki 
Hak yoludur, dönme bilmeyiz, 
yürürüz/Değil mi ortada bir sine 
çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa 
emin ol bu cephe sarsılmaz.’”

“Milletimizin desteğiyle 
vesayetin tuzaklarını birer birer 
nasıl aştığımızı daha dün gibi 
hatırlıyoruz.”

Cumhurbaşkanımız toplumlar 
ve insanlar gibi partilerin de ha-
yat yolunda önemli dönüm nok-
taları olduğunu, 2001 yılında AK 
Parti’yi kurduklarında, Türki-
ye’nin yakın tarihînin en uzun 
bunalımlarından, krizlerinden, 
kaoslarından birini yaşadığını 
söyledi.

Milletin AK Parti’yi bir umut 
olarak gördüğünü ve kuruluşu-
nun üzerinden 15 ay gibi kısa 
bir süre sonra hem de güçlü bir 
şekilde tek başına iktidara getir-
diğini anımsatan Cumhurbaşka-
nımız, “Hamdolsun milletimizin 
güvenini boşa çıkarmadık. Ülke-
mizi demokraside, ekonomide, 
muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkarmak için var 
gücümüzle çalıştık, çabaladık, 
mücadele ettik. Bu 18 yılda kar-
şımıza çıkan, çıkartılan engelleri 
asla unutmadık, unutmaya-
cağız. Milletimizin desteğiyle 
vesayetin tuzaklarını birer birer 
nasıl aştığımızı daha dün gibi 
hatırlıyoruz.” diye konuştu.

“Kendi ülkelerini yabancıla-
ra şikâyet edenleri kesinlikle 
unutmayacağız.”

AK Parti’nin ülkeyi yönetme-
sinin önüne geçmek için sergi-
lenen haksızlıkların, hukuksuz-
lukların, ahlaksızlıkların hafıza 
kayıtlarında durduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Terör örgütlerinin şehirle-
rimizi kan gölüne çevirmek, 
sınırlarımızı taciz etmek için 
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başlattıkları saldırılarda ver-
diğimiz kayıpların acısı hala 
yüreğimizi dağlıyor. FETÖ’nün 
millî iradeyi esir almak için 
emniyetten yargıya, medya-
dan iş dünyasına nihayet 15 
Temmuz’da orduya kadar göz 
bebeği kurumlarını kullanarak 
giriştiği saldırıları da bunların 
borazanlığını yapanları da hep 
hatırlayacağız.

Türkiye’nin diplomasiden 
ekonomisine kadar geniş bir 
cephede yürüttüğü mücadele-
de karşımızdakilerin değirmen-
lerine su taşıyanları, kendi ül-
kelerini her fırsatta yabancılara 
şikâyet edenleri de kesinlikle 
unutmayacağız. İşte bütün bu 
ihanetlerden, saldırılardan ve 
tuzaklardan kurtulan Türki-
ye, bugün artık bölgesinde ve 
dünyada dengeleri belirleyecek 
bir konuma ulaşmıştır. Ülkenin 
ve milletin enerjisini sömüren, 
vaktini zayi eden, dikkatini 
dağıtan, rotasını şaşırtan suni 
kavgaları geride bıraktıkça 
önümüzdeki ufkun aydınlığını 
daha iyi görmeye başladık.”

“Milletimiz 18 yıldır hiçbiri-
ne itibar etmedi.”

Eğitimden sağlığa, ulaştırma-
dan enerjiye, spordan sosyal 
güvenliğe kadar her alanda 
Cumhuriyet tarihînin tama-
mında yapılan hizmetlerin 5 
katını, 10 katını hayata geçi-
rerek ülkeyi gerçek anlamda 
kalkındırdıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Üste-
lik bu kalkınma hamlelerini 
81 vilayetimizin, tamamına 
teşmil ederek istisnasız her bir 
insanımızın hayatına dokuna-
rak yaptık. Siz her projemize 
karşı çıkanlara, her yatırımı-
mızı engellemeye çalışanlara, 
her politikamızı eleştirenlere 
bakmayın. Hayata geçen her 
projeden onlar da faydalanıyor, 

her yatırımdan onlar da istifade 
ediyor, her politikanın hasılası-
nı onlar da topluyor. Milletimiz 
istemezükçülüğü hayat biçimi 
haline getirmiş olanların gerçek 
yüzünü bildiği için dikkat eder-
seniz 18 yıldır hiçbirine itibar 
etmedi, etmiyor.” ifadelerini 
kullandı.

Esasen ülke olarak yaşanan 
her krizin, maruz kalınan her 
afetin, başlattıkları her hamle-
nin, kurdukları altyapının gücü-
nü, büyüklüğünü, avantajlarını 
ortaya çıkardığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, konuşma-
sına şöyle devam etti:

“Salgın krizi sağlık altyapı-
mızın, depremler afet altyapı-
mızın, salgın tedbirleri üretim 
ve ikmal altyapımızın, eğitim 
teknolojileri altyapımızın gü-
cünü göstermiştir. Aynı şekilde 
akıl ve vicdan sahibi herkes, 
güvenlikten diplomasiye kadar 
her alanda Türkiye’nin nere-
den nereye geldiğini görüyor. 
Daha düne kadar kendi sınırları 
içindeki teröristlerle mücadele 
etmekte zorlanan bir ülke-
den, neredeyse yarım düzine 
sınır ötesi harekâtı, aynı anda 
gerçekleştirebilen bir ülkeye 
dönüştük.

Uluslararası alanda, sözü din-
lenmeyen, talepleri görmezden 
gelinen, hakları sürekli törpü-
lenen bir ülkeden, taraf olduğu 
her konuda süreçlerin gidişatını 
değiştiren bir ülke konumu-
na yükseldik. Salgın sonrası 
yeniden yapılanacağı görülen 
küresel, siyasî ve ekonomik 
sistemde en çok öne çıkan, en 
önemli yükselen güç olarak 
görülen ülkenin Türkiye olması-
nın gerisinde işte böyle bir arka 
plan var.”

“Cevabımızı, ülkemizin önüne 
çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir 
asırlık vizyon koyarak vereceğiz.” 

Cumhurbaşkanımız, Türki-
ye’nin geleceğiyle ilgili hayali, 
vizyonu, hedefi, projesi, prog-
ramı, planı olan tek partinin AK 
Parti olduğunu, Cumhur İttifakı 
olduğunu dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Diğerleri sadece eski Türkiye 
kalıntısı polemiklerle, yalanlar-
la, iftiralarla siyaset yapıyormuş 
gibi görünerek vakit öldürmek-
tedir. Daha kendi partileri için-
deki tacizlerin, tecavüzlerin, hır-
sızlıkların, arsızlıkların hesabını 
veremeyenlerin bu ülkenin top-
yekûn yönetimine talip olmaları 
tam bir kara mizah örneğidir. 
Kendine faydası olmayanın nasıl 
başkasına faydası olmazsa, bu 
kokuşmuş zihniyetten de ülkeye 
ve millete hayır gelmez. Hiç 
şüphesiz bu tablo, AK Parti kad-
roları olarak bizim sorumlulu-
ğumuzu daha da artırmaktadır. 
Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı 
seçimden bizi hep birinci olarak 
çıkartan milletimize karşı şük-
ranlarımızı ifade etmenin yolu, 
daha çok çalışmaktan, daha çok 
hizmet etmekten geçiyor. İnşal-
lah 2023 seçimlerine kadar hem 
parti teşkilatları hem hükümet 
hem meclis grubu olarak var 
gücümüzle çalışarak, milletimi-
zin karşısına bir kez daha alnı 
ak, yüreği ferah olarak çıkaca-
ğız. Şu ana kadar duyduğumuz 
tek taahhütleri Türkiye’yi 18 yıl 
öncesine geri götürmek olanlara 
cevabımızı, ülkemizin önüne 
çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir 
asırlık vizyon koyarak vereceğiz.”

Şimdiden reform gündemini 
oluşturmaya başladıklarını belir-
ten Cumhurbaşkanımız, kongre 
katılımcılarına şöyle seslendi:

“Ekonomide ve hukukta 
atacağımız reform adımlarıyla 
ilgili hazırlıklarımız kamuoyu-
na sunma aşamasına gelmiştir. 
Çok daha köklü reformlar için 
yürüttüğümüz çalışmaları da 
günü geldiğinde milletimizle 
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paylaşacağız. Büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası konusunda 
söyleyecek tek sözü olmayan-
ların, kazanımlarımıza göz 
dikmeleri kendi çapsızlıkları-
nın, çaresizliklerinin, tembel-
liklerinin işaretidir. Biz, kendi 
yolumuzda yürümeye, kendi 
işimize bakmaya, kendi he-
deflerimizi hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Elbette hep 
olduğu gibi bu mücadeleyi 
Allah’ın yardımına ve mille-
timizin desteğine güvenerek 
vereceğiz. Bu süreçte kongrele-
rimizde görev alan il yönetim-
lerimize, ilçe yönetimlerimize 
çok mühim görevler düşüyor. 

Milletimizin her bir ferdine 
ulaşarak, kendi yaptıklarımızı 
anlatacak, hedeflerimizi ve 
vizyonumuzu insanlarla payla-
şacak, muhalefetin yalanlarını 
ve iftiralarını ifşa edecek olan 
sizlersiniz. Tabanda vazifele-
rini ne kadar iyi yaparlarsa biz 
de hükümette ve mecliste o 
kadar verimli ve etkili faaliyet-
ler yürütebiliriz. Kendimizin 
ve evlatlarımızın geleceği için 
ortaya koyacağımız gayretler 
konusunda sizlere güveniyo-
rum. Kuruluşundan bugüne 
teşkilatlarımızda görev almış 
bütün kardeşlerime şükranları-
mı sunuyorum. Dar-ül bekaya 

irtihal edenlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. Kendini bu büyük 
ailenin ferdi olarak hisseden 
herkese gönlümüz de, kapımız 
da, partimizin bütün kademeleri 
de sonuna kadar açıktır, açık ka-
lacaktır. Biz, hep yüzü geleceğe 
dönük bir parti olarak bu şekilde 
de hareket etmeyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanımız, konuşma-
sının sonunda il başkanlarının 
isimlerini söyleyerek selamlama 
için ayağa kalkmasını istedi. 
İl başkanları da tek tek ayağa 
kalkarak kısa selamlama konuş-
ması yaptı. Cumhurbaşkanımız il 
teşkilatlarına başarılar diledi.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan 
Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Taksit 
Ödemelerinde Erteleme Müjdesi

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti İstanbul İl Baş-
kanlığı’ndan, AK Parti 7. Olağan 
Denizli, Mersin, Uşak İl Kongre-
lerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti’nin kongre süreçleri-
nin, millet ile birlikte ifa ettik-
leri demokrasi şöleni şeklinde 
geçen büyük buluşmalarla ger-
çekleştiğini hatırlatan Cumhur-
başkanımız, bu dönem salgın 
sebebiyle kongreleri oldukça 
sınırlı katılımlarla yapmak mec-
buriyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar bütün 
il kongrelerini tamamlama-
yı planladıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, geçmişte il 
kongrelerinin mühim bir kısmı-
na bizzat iştirak ettiğini, şimdi 
bu buluşmaları canlı bağlantılar 
vasıtasıyla yapmaya çalıştıkları-
nı aktardı.

“Kalpten kalbe bir yol vardır 
görülmez/Gönülden gönüle gider 
yol gizli gizli” diyen aşığın dediği 
gibi kalplerinin daima bir ve 
beraber olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, sözlerine 
şöyle devam etti:

“İnşallah 7. Olağan Büyük 
Kongremizi salgının kontrol 
altına alınmasıyla gönlümüzden 
geçtiği gibi milletimizle birlikte 
ve en coşkulu şekilde toplaya-
bilmeyi ümit ediyoruz. Siyasî 
partiler, özellikle bizim partimiz 
için her kongre yeni bir nefes, 
yeni bir heyecan yeni bir ener-
ji demektir. Bugün Denizli’de 
salonu görüyorum gerçekten 
iftihar ediyorum. Mersin’de 
salonu görüyorum gerçekten 
iftihar ediyorum. Uşak’ta salonu 
görüyorum gerçekten iftihar 
ediyorum. Dolayısıyla bu birliği-
miz, beraberliğimiz inanıyorum 
ki bizleri 2023’e çok daha farklı 
taşıyacak, 2024 yerel seçimle-
rinden de çok daha güçlü bir şe-
kilde çıkmamızı sağlayacaktır.”

AK Parti’nin kurulduğu 

günden beri kendini yenileme 
kabiliyeti en yüksek parti olarak 
tebarüz etmiş bir siyasî hareket 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:

“İnşallah bu vasfımızı şehir-
lerimizde, ilçe ve il kongrele-
rimizde, Türkiye genelinde de 
büyük kongremizde bir kez 
daha milletimize ispatlayacağız. 
İster görevlerine devam etsinler, 
ister yeni vazife üstlenmiş ol-
sunlar, bütün teşkilatlarımızdan 
önemli bir beklentim var. Hep 
birlikte AK Parti’nin Türkiye’nin 
sadece son 18 yılının değil aynı 
zamanda geleceğinin de par-
tisi olduğunu göstereceğiz. 11 
milyonu aşan üye sayısı, ana 
kademe yanında güçlü kadın ve 
gençlik kolları teşkilatlanma-
sıyla ülkemizin en geniş tabanlı 
partisi olarak bu konuda büyük 
avantaja sahibiz.

Hep söylediğim gibi AK Par-
ti’nin kurucusu da sahibi de 
lokomotifi de bizatihi mille-
timizin ta kendisidir. Bugüne 
kadar ne yaptıysak, milletimizle 
beraber yaptık. Neyi başardıy-
sak, milletimizle beraber başar-
dık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla 

buluşturmayı da yine milleti-
mizle beraber gerçekleştirece-
ğiz. Öznesi insan olan siyasetin 
icra yeri 83 milyon vatandaşımı-
zın gönlüdür. Önce gönül kaza-
nacağız sonra oy isteyeceğiz.”

Basın ve sosyal medya medya 
mecralarının, gönül kazanma 
faaliyetlerini yürüttükleri siya-
setlerinin sadece tescil ve duyu-
rulma yeri olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Yapmamız 
gereken her bir insanımızın ka-
pısını çalmak, derdini dinlemek, 
beklentisini öğrenmek, yardımcı 
olunabilecek hususlar varsa 
gereken irtibatları sağlamak ve 
böylece kalplerde yer edinmek-
tir. Ülkemizde bu şekilde ulaş-
madığımız, gönlüne dokunma-
dığımız tek bir kişi dahi varsa, 
bu bizim derhal telafi etmemiz 
gereken bir eksiğimizdir. Genel 
merkezimiz layıkıyla çalışa-
cak ki il teşkilatlarımız şevkle 
sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız 
vazifelerini layıkıyla yerine ge-
tirecek ki ilçelerden mahallelere 
kadar uzanan o büyük AK Parti 
ailesinin her bir ferdi, sahayı 
karış karış dolaşsın.”

Cumhurbaşkanımız, genel 
başkanından sandık görevlisine 
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ve üyesine kadar uzanan siya-
set tarzının AK Parti’yi iktidara 
taşıdığını ve 18 yıldır da iktidar-
da kalmasını sağladığını belirte-
rek, teşkilatlara şöyle seslendi:

“Bu çizgiden uzaklaşırsak 
milletimizle önce gönül bağımı-
zı zayıflatır, ardından sandıkta-
ki desteğimizi kaybederiz. Hâl-
buki bizim milletimize verecek 
daha çok hizmetimiz, ülkemize 
kazandıracak daha çok eseri-
miz var. Hem bugüne kadar 
binbir emekle oluşturduğumuz 
kazanımlara sahip çıkmak hem 
Türkiye’yi çok daha ileriye 
taşımak için Cumhur İttifakı’nı 
ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. 
Sizler, teşkilatlarda üstlendi-
ğiniz görevlerle aynı zamanda 
işte böyle tarihî bir sorumlulu-
ğa talip oldunuz. İnşallah 2023 
seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı 
ve AK Parti’yi zafere sizler taşı-
yacaksınız. Kendini bu büyük 
ailenin bir ferdi olarak hisseden 
herkese gönlümüz de kapımız 
da partimizin bütün kademeleri 
sonuna kadar açıktır, açık ka-
lacaktır. Önümüzdeki dönem-
de göstereceğiniz gayret, sarf 
edeceğiniz emek, yapacağınız 
fedakârlık için her birinize şim-
diden teşekkür ediyorum.”

“AK Parti’nin hizmet ve eser 
siyaseti ülkenin her karış top-
rağında, her insanın hayatında 
karşılığı olan bir hakikat.”

AK Parti’nin hizmet ve eser 
siyasetinin, “ülkenin her karış 
toprağında, her insanın haya-
tında karşılığı olan bir hakikat” 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:

“Ülkemize, Cumhuriyet ta-
rihînde yapılanların tamamının 
katbekat fazlasını sadece 18 
yılda kazandırmış olmakla ifti-
har ediyoruz. Hamdolsun eği-
timden sağlığa, ulaştırmadan 
enerjiye, spordan sosyal devlet 

uygulamalarına kadar her alan-
da ülkemize çağ atlattık. Terör 
örgütleriyle mücadeleden sınır-
larımızın güvenliğini sağlama-
ya, dostlarımızla birlikte bütün 
mazlumlara el uzatmaya kadar 
izlediğimiz onurlu ve kararlı 
politikalarla ülkemizin itibarını 
artırdık. Her bir vatandaşımızın 
hayat kalitesinin hiç olmadığı 
kadar yükseltirken, dünyaya 
bakışını genişlettik. Milletimi-
zin AK Parti’yi girdiği 15 genel 
seçimin, mahalli seçimin, cum-
hurbaşkanlığı seçiminin ve halk 
oylamasının tamamında birinci 
yapmasının gerisinde işte bu 
gurur tablosu vardır. Üstelik 
bütün bu başarıları, vesayetin, 
terör örgütlerinin, darbecilerin, 
ülkemize husumet besleyen 
nice çevrelerin tuzaklarına, 
saldırılarına, engelleme gayret-
lerine rağmen elde ettik.”

“Şu anda CHP’de tek adamca-
ğız siyaseti işliyor.”

Cumhurbaşkanımız, AK Par-
ti’nin uzun iktidar döneminin 
her safhasında karşısında bir 
siyasî muhalefet bulduğunu 
ifade ederek, şunları söyledi:

“Teorik olarak en önemli re-
kabeti de ana muhalefet partisi 
CHP ile yapmamız gerekiyordu. 
Üzüntüyle ifade etmek isterim 
ki karşımıza çıkan ana muhale-
fet aktörlerinin ve kadrolarının 
hiçbiri, bizimle eser ve hizmet 
siyaseti yarışına girmemiştir. 
Kimi zaman vesayetin arkasına 
sığınarak, kimi zaman ulusla-
rarası lobilerin sözcülüğünü 
yaparak, kimi zaman darbeci-
lere göz kırparak, kendilerine 
iktidarın bahşedilmesini bek-
lemişlerdir. Hatta işi küresel, 
ekonomik ve sosyal krizlerden 
doğal afetlere kadar sebebinde 
ve sonucunda hiçbir iradeleri-
nin olmayacağı konularda ül-
kenin başının belaya girmesini 
dilemeye kadar vardırmışlardır. 

Biz ne diyorsak tersini söyle-
meyi, biz ne yapıyorsak karşı 
çıkmayı, biz ne yöne gidiyor-
sak aksi istikamete yönelmeyi 
muhalefet tarzı olarak benim-
semiş, millete de böyle takdim 
etmişlerdir. Ama geçmişteki 
hiçbir aktör bugünkü CHP Ge-
nel Başkanı kadar karikatür bir 
görüntü sergilememiştir.

Esasen Türkiye’de CHP’ye ait 
bir siyaset yoktur, hatta CHP 
diye bir partinin olup olmadığı 
tartışmalıdır. Buradan soruyo-
rum; acaba CHP kendi hükmi 
şahsiyeti adına ne yapıyor, 
hangi politikayı geliştiriyor, 
hangi projeyi üretiyor, hangi 
programı savunuyor? Bunların 
hepsi de cevapsız sorulardır. 
Peki, CHP hiç mi bir işe yaramı-
yor? Elbette CHP’nin ifa ettiği 
bir görev var. Bu görevi bir 
teraziye benzetebiliriz. Terazi-
nin bir kefesinde HDP var, diğer 
kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye 
verilen vazife ise bu iki kefeyi 
dengede tutarak kurulan yarı 
gizli, yarı açık ittifakın bozul-
masını engellemektir. Partisini 
bu duruma düşüren zat, kendi-
sine karşı çıkan herkesi sustura-
rak gerekirse kapı dışarı ederek 
diktatörlüğün de dik alasını 
sergilemektedir. Biliyorsunuz 
bunlar yıllarca bizi ve pek çok 
siyasetçiyi tek adamlıkla suçla-
dılar. Peki, şu anda CHP’de olan 
nedir biliyor musunuz? Şu anda 
CHP’de tek adamcağız siyaseti 
işliyor. Türkiye’nin ilk siyasî 
partisi CHP’yi tek bir adamcağı-
za ve onun kimin suflesi oldu-
ğu bilinmeyen stratejilerine 
mahkûm ettiler.”

“Ülkemizin ana muhalefet 
partisinin böyle bir duruma dü-
şürülmüş olmasından üzüntü 
duyuyoruz.”

Cumhurbaşkanımız, her genel 
başkanın partisinin başına 
bir geliş hikâyesi olduğunu 

Gündem
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kaydederek, “Partisinin başına 
kasetle gelen tek genel başkan 
bu zattır. Biz ne kadar eleş-
tirirsek eleştirelim, ne kadar 
kızarsak kızalım ülkemizin ana 
muhalefet partisinin böyle bir 
duruma düşürülmüş olmasın-
dan samimi üzüntü duyuyoruz,” 
dedi.

Demokrasilerde muhalefetin 
alternatif programları, projeleri, 
vizyonuyla iktidarı ateşleyen, 
daha çok çalışmaya sevk eden 
bir misyona sahip olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Türkiye’de bırakın böyle derin-
likli bir misyonu, sadece ülkenin 
ve milletin temel meselelerinde 
yerli ve millî duruş sergileyen 
bir ana muhalefeti bile arar 
olduk. İnşallah 2023 seçimleri 
AK Parti için hizmet ve eser 

siyasetini daha üst aşamaya çı-
karma fırsatı yanında ülkemizin 
gerçek bir ana muhalefete sahip 
olmasına da vesile olacaktır. 
Rabbimden bu kadroya büyük 
ve güçlü Türkiye’yi inşa şerefini 
bahşetmesini niyaz ediyorum. 
Bunun için hep beraber gece 
gündüz çalışacağız.” diye ko-
nuştu.

Cumhurbaşkanımız, esnaf ve 
sanatkârlara, “Halkbank tara-
fından esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı faiz destekli kredile-
rin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 
arası 6 aylık dönemde ödenmesi 
gereken taksitleri ertelenecek-
tir.” müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanımız, bugün 
konut teslim törenleri için geçen 
yıl depremin meydana geldiği 

Elazığ’a gideceğini belirterek, 
“AK Parti iktidarının, şu andaki 
hükümetimizin ne denli işinde 
sabitkadem olduğunu ne denli 
işlerini süratle yerine getirdiği-
ni, aç açık kimseyi bırakmadığı-
nı işte bununla ispat ettik,” dedi.

Cumhurbaşkanımız, konuşma-
sının ardından Denizli, Mersin, 
Uşak’ta kongrelerin düzenlendi-
ği salonlara ayrı ayrı bağlandı.

Bu bağlantılardaki konuşma-
sında da ana kademe, kadın ve 
gençlik kollarının ayağa kalk-
masını isteyerek salondakileri 
selamlayan Cumhurbaşkanımız, 
yeni görev alanlara “hayırlı ol-
sun” dileğinde bulunarak başa-
rılar diledi. Ardından Söz alan il 
başkanları da kısa bir selamlama 
konuşması yaptı.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a Kovid-19 Aşısının İlk Dozu 
Uygulandı

Gündem

28 ___ Türkiye Bülteni ___ Şubat



Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a Ankara 
Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 
aşısının ilk dozu uygulandı. 
Cumhurbaşkanımız, Kovid-19 
aşısı olduğu Ankara Şehir 
Hastanesi’nden ayrılışında 
gazetecilere açıklamalarda 
bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi’nin 
doktorları, hemşireleri ve 
personeliyle Koronavirüs 

sürecinde çok büyük bir 
mücadeleyi sürdürdüklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve Bilim Kurulu üyelerinin dün 
aşılarını yaptırdığını hatırlattı.

Bugün MKYK üyeleriyle 
aşı yaptırdıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, “Benim 
şöyle bir istirhamım var, 
o da başta bütün siyasî 
liderler; bunun yanında 

bütün milletvekillerimiz 
ve lider kadrolar olmak 
üzere bu kampanyayı güçlü 
kılma noktasında onların 
da belirlenmiş olan aşılama 
noktalarında bu aşıyı teşvik 
ederlerse çok çok isabetli 
olacağına inanıyorum. Tabiî 
burada Bilim Kurulu’nun 
belirlediği de bir takvim, bir 
süreç var. Bu sürece göre bütün 
yaş gruplarına varıncaya kadar, 
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Gündem

bunlar da zaten bu sürecin 
içerisinde. İlk etapta gelen 
aşı miktarı belli ve ardından 
yaklaşık bir 25-30 milyon aşı 
daha doz gelecek ve böylece 
süratle bunu sürdürelim 
istiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızdan aşı 
çağrısı

Kampanyanın nerelerde ve 
nasıl sürdürüleceğini Sağlık 
Bakanlığı’nın belirlediğini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
bu sürecin dün itibarıyla 
başladığını ve yoğun bir şekilde 
devam etiğini dile getirdi.

Bu süreçte vefat edenlere 
Allah’tan rahmet, hasta 
yatanlara şifa dileyen 
Cumhurbaşkanımız, “Bütün 
sağlık çalışanlarına bu süreçte 
ortaya koydukları performans 

sebebiyle de şahsım, milletim 
adına teşekkür ediyorum 
ve inanıyorum ki bu süreç 
içerisinde ortaya konan bu 
gayretin karşılığı ne bizler 
nezdinde ne de Rabbimin 
nezdinde karşılıksız kalacaktır.” 
ifadesini kullandı.

“256 bin kişi şu ana 
kadar aşı olmuş,” diyen 
Cumhurbaşkanımız, ilk 
günkü aşılamaya ilişkin 
değerlendirmelerinin sorulması 
üzerine, “Demek ki müracaatlar 
iyi ve hastanelerimizdeki 
performans da bayağı iyi. 
Yani bütün doktorlarımız, 
hemşirelerimiz hakikaten 
yoğun bir ortaya performans 
koyuyorlar. Zaten bir aşı için 
de belirlediğiniz süreç bayağı 
düşük, bayağı seri oluyor demek 
ki...” karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Koca’ya sürece 
ilişkin “Kaç dakika?” diye 
soran Cumhurbaşkanımız, 
“5 dakika aşı, 15 dakika da 
istirahat, ondan sonra zaten 
serbest kalıyorsunuz. Böyle 
zor bir sürecin içerisindeyiz. 
Onun için İhsan Hocama da 
çok çok teşekkür ediyorum, 
hakikaten onun ve ekibinin çok 
büyük gayretleri oldu. Allah 
kendilerinden razı olsun.” 
şeklinde konuştu.

“25-30 milyon doz daha aşı 
gelecek dediniz, hepsi Çin aşısı 
mı olacak ve bir takvim söz 
konusu mu?” şeklindeki soru 
üzerine Cumhurbaşkanımız, 
“Şu anda bunlar Çin aşısı 
ama tabiî bunun dışında 
çalışmalar var. Yani Almanya 
ile olan irtibatlarımız var, 
bunun yanında bizim kendi 
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çalışmalarımız var. İnşallah 
bu ürünlerimizi de alıp Mayıs 
gibi devreye sokacağız. Oradan 
da ayrıca gayretlerimiz devam 
ediyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

İkinci doz aşıyı ne zaman 
olacağının sorulması üzerine 
ise Cumhurbaşkanımız, “28 
gün sonra” karşılığını verdi. 
“İnanıyorum ki aklıselim 
milletim bunlara hiçbir zaman 
fırsat vermeyecektir.”

Cumhurbaşkanımız, Ankara 
Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 
aşısı yaptırmasının ardından 
aşının hayırlara vesile olmasını 
diledi ve aşıların süratle 
gelmesiyle hastanelerdeki 
aşı odalarında kampanyanın 
yaygınlaştırılacağını belirtti.

Aşı konusunda olumsuz 
kampanya sürdürenler olduğunu 

söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:

“İnanıyorum ki aklıselim 
milletim bunlara hiçbir zaman 
fırsat vermeyecektir ve bilimin, 
irfanın ışığında özellikle şu 
Koronavirüs belasının olduğu 
dönemde aşıyla bunlara en 
güzel cevabını benim milletim 
verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, 
afiyet içerisinde milletimi sağlıklı 
bir geleceğe kavuştursun. Biz de 
devlet olarak elimizden gelen her 
şeyi yapacağız.

Bütün imkânları seferber etmiş 
durumdayız. Bu 3 milyon aşıyla 
birlikte arkasından bir 30 milyon 
daha geliyor. Bunu Çin’den 
de gelen aşılarla 50 milyona 
tamamlayacağız. Böylece 
ihtiyacımız ne ise bu ihtiyacı 
süratle gidermek suretiyle 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Bunların hiçbirinde zorunlu bir 
adım yoktur, hepsi gönüllülük 
esasına dayalıdır ve Bilim 
Kurulumuzun da yapmış 
olduğu çalışmalar ışığında bu 
sürdürülmektedir. Tekrar değerli 
hocama teşekkür ediyorum, 
hemşirelerimiz ve bütün 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanımız, Ankara 
Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 
aşısı yaptırmasının ardından 
Twitter hesabından, “Başarıyla 
devam eden aşı programımız 
dâhilinde şu ana kadar 254 bin 
sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını 
oldu. Ben de onlara katılarak 
aşılandım. İnşallah çok kısa süre 
içinde bütün vatandaşlarımızı 
aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun.” paylaşımında 
bulundu.
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“Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan, İnşa 
Eden ve İdamesini Gerçekleştirebilen 10 
Ülke İçinde Yer Alıyoruz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul Ter-
sane Komutanlığı’nda düzenle-
nen MİLGEM Projesi’nin 5’inci 
gemisi İstanbul (F-515) Fırka-
teyni’nin Denize İniş ve Pa-
kistan MİLGEM Korvet Projesi 
3’üncü Gemi İlk Kaynak tören-
lerine katıldı.

Tören vesilesiyle Pakistan’a 
selam ve sevgilerini gönderen 
Cumhurbaşkanımız, “Bugün 
tarihten süzülüp gelen Tür-
kiye-Pakistan kardeşliğini, 
hamdolsun bir adım daha 
öteye taşıyoruz. Geçen sene 
İslamabad’a yaptığımız ziyaret 
vesilesiyle yeni boyutlar kaza-
nan iki ülke iş birliği, inşallah 
her alanda güçlenmeye devam 
edecektir. Pakistanlı kardeş-
lerimizle özellikle savunma 
sanayi alanında çok ciddi bir 
potansiyelimizin olduğunu 
biliyoruz. Türkiye gibi Pakistan 
da oldukça zorlu bir coğrafya-
da terör örgütleri başta olmak 
üzere birçok tehditle mücadele 
ediyor. Bu tehditlerin bertaraf 
edilmesinde iki kardeş ülkenin 
birbirine sunabileceği çok ciddi 
katkılar olduğuna inanıyorum.” 
diye konuştu.

“Millî güvenliğimizi korumak 
amacıyla attığımız her adımda 
baskıyla karşılaştık.”

Cumhurbaşkanımız, son yıl-
larda yaşanan olayların, savun-
ma alanında güçlü, bağımsız 
ve teknolojik bakımdan yeterli 
olmayan milletlerin gelecekle-
rine güvenle bakabilmelerinin 
mümkün olmadığını gösterdiği-
ni belirterek, şöyle devam etti:

“Bu durum bizim gibi aynı 
anda farklı cephelerde beka 
mücadelesi yürüten ülkeler için 
daha çok geçerlidir. Türkiye, 
hem millî güvenliğini garanti 
etmek hem de dostlarının hak-
larını savunabilmek için caydı-
rıcılığını en üst düzeyde tutmak 

mecburiyetindedir. Biz yakın 
tarihîmizde silah, mühimmat 
ve askerî teçhizat açısından 
dışa bağımlılığın acısını da çok 
çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış 
Harekâtımız dolayısıyla uğra-
dığımız ambargoları daha dün 
gibi hatırlıyoruz. Bırakın para-
sını peşin ödediğimiz uçakları 
teslim almayı, periyodik bakım 
için gönderdiğimiz uçaklarımızı 
dahi bu dönemde geri alama-
dık. Hatta yıllarca bize teslim 
edilmeyen uçaklar için han-
garda saklama ücreti ödemek 
zorunda kaldık. Suriye’deki ve 
Irak’taki meşru terörle mücade-
le harekâtlarımızdan Doğu Ak-
deniz ve Ege’deki çıkarlarımızı 
savunma mücadelemize kadar 
millî güvenliğimizi korumak 
amacıyla attığımız her adımda 
baskıyla karşılaştık.”

Cumhurbaşkanımız, iddia 
sahibi olmanın, imkân sahibi 
olmayı, bunun da çok çalışmayı 
gerektirdiğine işaret ederek, 
“Biz, iddiaları, hedefleri, dün-
yanın gidişatına dair söyleyecek 
sözü olan bir milletiz. Biz, 83 
milyon vatandaşımızla beraber 
milyonlarca kardeşimizin de so-
rumluluğunu taşıyan bir ülke-
yiz. Öyleyse askerî, ekonomik 
ve diplomatik bakımdan güçlü 
olmak bizim için tercihten öte 
bir zorunluluktur,” dedi.

“Askerî, ekonomik ve diplo-
matik bakımdan güçlü olmak 
bizim için zorunluluktur.”

Cumhurbaşkanımız, “Savun-
ma alanında güçlü, bağımsız ve 
teknolojik bakımdan yeterli ol-
mayan milletlerin geleceklerine 
güvenle bakabilmeleri mümkün 
değildir,” dedi.

“Türkiye hem millî güvenliği-
ni garanti etmek hem de dost-
larının haklarını savunabilmek 
için caydırıcılığını en üst düzey-
de tutmak mecburiyetindedir,” 

diyen Cumhurbaşkanımız, “As-
kerî, ekonomik ve diplomatik 
bakımdan güçlü olmak bizim 
için tercihten öte bir zorunlu-
luktur.” ifadesini kullandı.

“Biz iddiaları, hedefleri, dün-
yanın gidişatına dair söyleyecek 
sözü olan bir milletiz.” şeklinde 
konuşan Cumhurbaşkanımız 
şunları söyledi:

“Savunma sanayisinde 2002 
yılında sadece 62 proje yürü-
tülürken bugün bu sayı 700’e 
yaklaştı. Kara ve deniz araçla-
rında kendisiyle beraber dost ve 
müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını 
da karşılayan bir ülke haline 
geldik. Kendi savaş gemisini 
tasarlayan, inşa eden ve idame-
sini gerçekleştirebilen 10 ülke 
içinde yer alıyoruz. İçimizdeki 
gafillerin bütün karalama kam-
panyalarına rağmen silahlı, si-
lahsız insanız hava araçlarımız 
bütün dünyada gıpta ile takip 
ediliyor. Bugüne kadar yapılan 
çalışmaların başarısını, kurum-
larımız arasındaki iş birliğini 
geliştirmemize borçluyuz.

Küresel tedarikçilerin önü-
müze çıkardığı zorlukları ve uy-
guladığı gizli, açık ambargoları 
kendi gücüyle aşabilen bir ülke 
konumundayız. Öyle bir yere 
doğru gidiyoruz ki maalesef hiç 
arzu etmeyiz ama kötü komşu-
lar bizi ev sahibi yaptı.

Herhangi bir alanda muadil 
ürünler ve projeler arasında 
mutlaka kendi firmalarımızı, 
millî kuruluşlarımızı tercih et-
mek birinci önceliğimizdir.”

“Donanmamızı çok güçlü bir 
konuma getireceğiz.”

Cumhurbaşkanımız, “Acil 
ihtiyaçları karşılayacak, özel-
likle de dışarıdan temin yoluna 
gitsek bile planlamalarımızın 
omurgası mutlaka millî imkân-
lara dayanmalıdır,” dedi.

“Savunma sanayisinde sadece 
geçmişin eksiklerini gidermekle 
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kalmıyoruz, aynı zamanda 
geleceğe de hazırlanıyoruz.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, 
“İnşallah 5 yılda hizmete 
alacağımız 5 büyük proje ile 
donanmamızı çok güçlü bir 
konuma getireceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız, “Korkut 
alçak irtifa hava savunma sis-
teminin deniz versiyonu olan 
Gökdeniz’i ilk kez İstanbul 
Fırkateyni’yle birlikte envan-
tere alacağız. Anadolu Gemi-
mizden sonra yerli ve millî 
olarak planlayacağımız uçak 
gemimiz bizi bu alanda en üst 
lige taşıyacaktır,” dedi.

“Kendi savaş gemisini tasar-
layan, inşa eden ve idamesini 
gerçekleştirebilen 10 ülke 
içinde yer alıyoruz.”

Savunma sanayinde 2002 
yılından itibaren millilik ve 
yerliliğin azami seviyeye 

çıkarılması için her türlü im-
kânı seferber ettiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, 
bu gayretlerinin neticesini de 
almayı başardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanımız, “Sa-
vunma sanayiinde 2002 
yılında sadece 62 proje yürü-
tülürken, bugün bu sayı 700’e 
yaklaştı. Sadece son 5 yılda 
yaklaştık 350 yeni projeyi 
başlattık. Bütçesi 5,5 milyar 
doları ancak bulan savunma 
projelerini yaklaşık 11 katlık 
bir artışla 60 milyar dolarlık 
proje hacmine ulaştırdık.” 
diye konuştu.

İhale süreci devam eden 
projeler de göz önüne alın-
dığında bu alanda 75 milyar 
doların üzerinde bir büyük-
lüğe ulaşıldığını aktaran 
Cumhurbaşkanımız, “Aynı 
yıllarda savunma sanayi ala-
nında çalışan firma sayımız 
56’dan 1500’ün üzerine çıktı. 

Sektörün 1 milyar dolara ancak 
varan yıllık ciro rakamı bugün 
11 milyar doları buldu. İhraca-
tımız ise 248 milyon dolar se-
viyesinden 3 milyar doları aşan 
bir noktaya geldi.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız, askerî 
gemi inşaat sektöründe ise 3 
kıtada, 9 ülkeye toplam bedeli 
3 milyar doları bulan 130 adet 
deniz platformu ihraç ettikleri-
ni belirterek, şöyle devam etti:

“Sadece 4 yıl önce dünyanın 
ilk 100 savunma şirketi listesin-
de 2 firmamız varken, hamdol-
sun bugün aynı listede 7 firma 
ile temsil ediliyoruz. Kara ve 
deniz araçlarında kendimizle 
beraber dost ve müttefik ülke-
lerin ihtiyaçlarını da karşılayan 
bir ülke haline geldik. Kendi 
savaş gemisini tasarlayan, inşa 
eden ve idamesini gerçekleş-
tirebilen 10 ülke içinde yer 
alıyoruz. İnsansız hava ara-
cı, silahlı insansız hava aracı 
ve TİHA üretimindeyse artık 
dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasın-
dayız. Nereden nereye. İçimiz-
deki gafillerin bütün karalama 
kampanyalarına rağmen silahlı, 
silahsız insansız hava araçla-
rımız bütün dünyada gıptayla 
takip ediliyor. En son 44 günlük 
Karabağ zaferinde olduğu gibi 
Türk SİHA’ları elde ettikleri 
başarılarla harp yöntemlerini 
de değiştiriyor. Aynı şekilde 
Libya’da bütün oradaki savaşın 
akışını değiştirmiştir. SİHA’la-
rın göz dolduran başarılarıyla 
beraber ülkemizin diğer savun-
ma ürünlerine yönelik ilgi de 
artıyor. Küresel tedarikçilerin 
önümüze çıkardığı zorlukları ve 
uyguladığı gizli, açık ambargo-
ları kendi gücüyle aşabilen bir 
ülke konumundayız. Öyle bir 
yere doğru gidiyoruz ki maale-
sef hiç arzu etmeyiz ama kötü 
komşular bizi ev sahibi yaptı.”
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“Planlamalarımızın omur-
gası mutlaka millî imkânlara 
dayanmalıdır.”

Cumhurbaşkanımız, hala 
önlerinde kat etmeleri gereken 
ciddi mesafe bulunduğunu 
ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Örneğin kamera... Güya 
dostuz, güya NATO’da berabe-
riz, kamera istiyoruz kamera 
vermiyor. Niye? ‘Sen niye 
Ermenistan’la savaşıyorsun?’ 
Ermenistan benim dostuma, 
soydaşlarıma saldırıyor, biz de 
bundan dolayı burada elimiz-
den gelen desteği vermek du-
rumundayız, bunu yapıyoruz. 
Senle biz NATO’da beraber de-
ğil miyiz? Beraberiz. NATO’da 
beraber olduğumuza göre niçin 
burada bu tür bir yaklaşım ya-
pıyorsun? Ne oldu? Şimdi bunu 
da biz kendimiz üretir duruma 
geldik, geliyoruz hamdolsun. 
Bugüne kadar yapılan çalışma-
ların başarısını kurumlarımız 
arasındaki iş birliğini geliştir-
memize borçluyuz. Kara, deniz 
ve hava gücümüzü artırırken 
kurumsal taassuplarla değil, 
vizyoner bir bakış açısıyla 
hareket ettik.”

Kamu, özel sektör, üniversite 
ayrımına gitmeden bütün im-
kânları, bütün bilgi birikimini 
en etkin şekilde değerlendir-
meye çalıştıklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, şimdi 
bunu bir adım daha öteye taşı-
maları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız, ku-
rumların verimliliğini artırma 
noktasında yaşanan eksiklik-
lerin süratle giderilmesi gerek-
tiğini, mevcut bilgi birikimini 
ve kaynakları en doğru şekilde 
kullanarak aynı konuda mü-
kerrer işler yapılmasının önüne 
geçerek hiçbir şekilde israfa 
mahal verilmemesi gerektiğini 
kaydetti.

Bilginin çok hızlı bir şekilde 

yayıldığı, bilgiye ulaşmanın 
kolaylaştığı bir yüzyılda yaşa-
manın sağladığı avantajları çok 
iyi değerlendirmek gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
şunları aktardı:

“Herhangi bir alanda muadil 
ürünler ve projeler arasında 
mutlaka kendi firmalarımızı, 
kendi millî kuruluşlarımızı tercih 
etmek birinci önceliğimizdir. Acil 
ihtiyaçları karşılayacak özellikle 
de dışardan temin yoluna gitsek 
bile planlamalarımızın omurgası 
mutlaka millî imkânlara dayan-
malıdır. Bütün bu hususlarda 
Savunma Sanayi Başkanlığımıza, 
üniversitelerimize, SAGE ve STM 
gibi savunma sanayi kuruluşları-
mıza, firmalarımıza çok önemli 
görevler düşüyor. Bu uğurda 
çalışan işinin ehli, üretken ve sa-
mimi bütün girişimcilerimizin ve 
firmalarımızın yanında olmayı 
sürdüreceğiz.”

“MİLGEM istif sınıfındaki 6, 
7 ve 8’inci fırkateynlerin inşa 
sürecini başlattık.”

Cumhurbaşkanımız, denizaltı 
platformlarından uçak gemile-
rine kadar çeşitli muharip deniz 
platformlarının ileri teknoloji-
ye sahip yerli ve millî silah ve 
sensör sistemleriyle birlikte 
geliştirilmesini ve bunların ihra-
catını sağlamayı hedeflediklerini 
söyledi.

MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 
8’inci fırkateynlerin inşasıyla 
ilgili süreci de yakın zamanda 
başlattıklarını belirten Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:

“Anadolu gemimizden sonra 
yerli ve millî olarak planlayacağı-
mız uçak gemimiz bizi bu alanda 
en üst lige taşıyacaktır, bunun 
da görüşmelerini yapıyoruz ve 
süratle onun da adımını inşallah 
atacağız. Kaptanı Derya Barbaros 
Hayrettin Paşa ‘Denizlere hâkim 
olan cihana hâkim olur.’ diyerek 
deniz gücünün önemini ifade 

etmiştir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili bir ülke olarak kendimizi 
bu alanda sürekli geliştirmek, 
ileri teknolojilerle altyapımızı 
güçlendirmek durumundayız. 
Bunu da ancak bütüncül bir 
bakış açısıyla başarabiliriz. 
Kamu ve özel sektörüyle Türk 
savunma sanayinin tamamı bir 
bütündür. Terör örgütleriyle 
simbiyotik ilişkisi olanların 
tamamı yalan, tamamı çarpıtma 
ürünü hezeyanlarının bizi doğru 
yoldan alıkoymasına müsaade 
edemeyiz. Bunların amacı ülke-
mizi sadece askerî açıdan değil 
ekonomik olarak da dışarıya 
bağımlı kılmaktır.”

Cumhurbaşkanımız, merhum 
Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve 
Nuri Killigil gibi vatan ve millet 
sevdalısı girişimcilerin proje-
lerini dinamitleyenlerin bugün 
de aynı tavrı farklı söylemlerle 
devam ettirdiğini vurgulayarak, 
“Heyhat artık o günler geçti. 
Onlar eski Türkiye’deydi. Şimdi 
yeni Türkiye, büyük ve güçlü 
Türkiye var. Onlar ne yaparsa 
yapsın biz hedeflerimize, sınır-
sız teknolojiler, güvenli yarınlar 
şiarıyla çalışan kuruluşlarımızın 
gayretleriyle inşallah ulaşaca-
ğız. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun.” ifadesini kullandı.

İstanbul Fırkateyni’nin inşa-
sının kazasız ve belasız tamam-
lanması dileğinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız, projede 
emeği geçenlere de teşekkür 
etti.

Cumhurbaşkanımız, ilk kayna-
ğı yapılacak Pakistan MİLGEM 
Korvet Projesi 3’üncü Gemi’nin 
dost ve kardeş Pakistan’a hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

Gündem
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“TÜRKSAT 5A Uydumuzla Uzay 
Haklarımızı 30 Yıl Boyunca Garanti 
Altına Alıyoruz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bu sabah 
uzaya fırlatılan TÜRKSAT 
5A uydumuzla Doğu 
yörüngesindeki uzay haklarımızı 
30 yıl boyunca garanti altına 
alıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Türksat Genel 
Müdürlüğünde düzenlenen 
“Türkiye’nin Uzay ve Uydu 
Vizyonu” konulu özel oturuma 
Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Sözlerine bu sabah erken 
saatlerde Amerika’dan uzaya 
gönderilen 5A uydusunun 
yolculuğunun başarılı geçmesini 
ve belirlenen tarihte görevine 
başlamasını temenni ederek 
başlayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, böylece Türkiye’nin 
uzaydaki aktif uydu sayısını 7’e 
çıkartmış olacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bir yandan da ekranlarda 
uydunun fırlatılış görüntülerinin 
izlendiğini ifade ederek, hala 
uzayda bulunan uydulardan 
üçünün haberleşme, üçünün de 
gözlem amaçlı olarak faaliyet 
gösterdiğini kaydetti. 

Bunların dışında bilimsel 
amaçlı çalışmalar için fırlatılan 
uyduların bir kısmının yakıt 
ömürleri tükendiği için 
devre dışı kaldığını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
istihbarat ve haberleşme amaçlı 
olarak tasarlanan TÜRKSAT 
5A’nın da aktif olmasıyla birlikte 
faal haberleşme uydularının 
sayını 4’e yükselttiklerini 
vurguladı. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, bu uydunun 
kapsama alanında Avrupa, Orta 
Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, 
Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve 
Karadeniz’in bulunduğuna işaret 
ederek, şunları kaydetti:

“Geniş bir hizmet alanına sahip 
bu uydumuzla aynı zamanda 

mevcut haberleşme uydularımızı 
da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye 
uzayda yörünge hakkı bulunan 
30 ülkeden biridir. Bu sabah 
uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A 
uydumuzla doğu yörüngesindeki 
uzay haklarımızı 30 yıl boyunca 
garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 
ay sonra yörüngesine yerleşecek 
olan uydumuzun ülkemize 
ve tüm dostlarımıza hayırlı 
hizmetlere vesile olacağına 
inanıyorum.” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ülke bakımından böylesine 
kritik öneme sahip TÜRKSAT 
5A uydusunun tasarımında, 
üretiminde ve uzaya 
gönderilmesinde emeği geçen 
herkesi tebrik etti. 

Türkiye’nin 1994 yılında 
başlayan uzaya uydu gönderme 
sürecinde, bu yıl içinde 
fırlatılacak TÜRKSAT 5B’nin 
ardından yeni bir seviyeye 

geçmeyi planladıklarını bildiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Amacımız 2022 yılında 
TÜRKSAT 6A’yı uzaydaki yerine 
yerleştirmektir”

“Daha önce yer gözlem 
uydumuz RASAT’ı kendimiz 
tasarlayıp, üretmiş ve 2011 
yılında Rusya’dan uzaya 
fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları 
için kendi tasarımımız olarak 
geliştirdiğimiz Göktürk-2 
uydusunu da 2012’de Çin’den 
uzaya göndermiştik. Hava 
kuvvetlerimiz yanında pek çok 
kurumumuz için önemli veriler 
sağlayan Göktürk-1 uydusunu ise 
2016’da Fransız Guyanası’ndan 
fırlatarak uzaydaki yerini 
almasını sağlamıştık. Amacımız 
2022 yılında ülkemiz tarafından 
üretilen ilk haberleşme uydusu 
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Gündem

olan TÜRKSAT 6A’yı uzaydaki 
yerine yerleştirmektir. Bu 
uydu çok gelişmiş teknolojik 
donanıma sahip, önemli bir 
projedir. Yine önümüzdeki 
yıl kendi tasarımımız ve 
üretimiz olan İmece isimli 
yüksek çözünürlüklü gözlem 
uydumuzu da inşallah uzaya 
yolcu edeceğiz. İnsanlığın 
geleceğinde uzay çalışmalarının 
sahip olacağı önemli yeri 
şimdiden görüyor ve buna göre 
stratejimizi belirliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemine geçişin ardından 
kurdukları Türkiye Uzay 
Ajansı’nın ülkenin bu alandaki 
vizyonunu hayata geçirmede 
önemli görevler üstleneceğini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, bu ajans 
tarafından hazırlanan 2021, 2030 
milli uzay programını da yakın 
bir tarihte açıklayacaklarını, bu 
alandaki hedefleri kamuoyu ve 
tüm dünya ile paylaşacaklarını 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
önlerindeki 10 yıl içerisinde 

ülkeye kazandıracakları 
uyduları, insan kaynağına ve 
uzay sanayine yönelik projeleri 
bu programda ortaya koymuş 
olacaklarını belirterek, “Uydu 
alanında mikro uydular giderek 
öne çıkıyor. Biz de hem mikro 
uydu geliştirme hem de bu 
uyduları ülkemizden uzaya 
gönderme konusunda yoğun 
hazırlık içerisindeyiz. Bu 
amaçla ülkemizde bir mikro 
uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. 
Kamu kurumlarımızın, 
üniversitelerimizin ve özel 
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sektörümüzün uydu geliştirme 
faaliyetlerini destekliyoruz. 
Özellikle gençlerimizin bu 
konudaki heyecanlarını ve 
gayretlerini memnuniyetle takip 
ediyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye’yi marka haline 
getirmekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
haberleşmeden savunma 
sanayisine, enerjiden çevrenin 
korunması ve şehircilik 
faaliyetlerinin takibine kadar 
geniş bir kullanım alanı olan 
uzay ve uydu teknolojileri 
alanında Türkiye’yi marka haline 
getirmekte kararlı olduklarını 
vurguladı. 

Dünyada bu alanda söz 
sahibi tüm ülkelerle ve 
kurumlarla da yakın iş birliği 
halinde olduklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Giderek geliştirdiğimiz alt 
yapımızı, kendimizle birlikte 
tüm dost ve kardeşlerimizin de 
istifadesine sunarak uzaydaki 
imkanlardan adil ve hakkaniyetli 
şekilde yararlanılabilmesini 
de sağlıyoruz. Büyük ve güçlü 
Türkiye hedefimizin önemli bir 
parçasını oluşturan uzaydaki 
varlığımızı, kabiliyetlerimizi 

ve etkinliğimizi artırma 
gayretlerimizi kesintisiz olarak 
devam ettiriyoruz.” diye 
konuştu. 

Teknolojideki gelişmelerin 
bireylerle birlikte toplumların 
ve devletlerin işleyişinde de 
köklü değişimlere yol açtığına 
işaret eden Erdoğan, geçmişte 
bilim kurgu hikayelerine 
veya filmlerine konu pek çok 
teknolojik araç ve imkanın, artık 
günlük hayatın bir parçası haline 
geldiğini belirtti. 

teknoloji, ister dünyada 
olsun ister uzayda olsun 
insanın düşmanıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Milletimizin bizden, 
medeniyetimize ve tarihîmize 
yakışır bir gayret beklediğine 
inanıyoruz”

Her konuda olduğu 
gibi teknoloji alanında da 
mücadelelerini, mensubu 
oldukları kadim medeniyetin ve 
kadim kültürün çizdiği sınırlar 
içinde verdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“İstikametimizi hırsımıza 
değil aklımıza, nefsimize değil 
vicdanımıza bakarak belirliyor, 

kararlarımızı bu ölçüye göre 
veriyor, adımlarımızı buna 
göre atıyoruz. Bu ilkeli ve 
onurlu duruşun bir bedeli 
varsa onu ödemekten de asla 
çekinmiyoruz. Türkiye’nin 
son dönemde verdiği tarihî 
demokrasi, kalkınma ve özgürlük 
mücadelesinin her safhası 
işte bu duruşla yönetilmiştir. 
Milletimizin bizden ne 
pahasına olursa olsun refah, ne 
pahasına olursa olsun güç değil, 
medeniyetimize ve tarihîmize 
yakışır bir gayret beklediğine 
inanıyoruz. Ülkemizin önüne 
koyduğumuz 2023 hedeflerini 
bu anlayışla belirledik. 
Gençlerimize de ayını anlayışla 
2053 vizyonumuzu emanet 
ediyoruz. Şayet 2053’te Türkiye 
her alanda söz sahibi bir güç 
olacaksa, bunu diğer insanların 
omuzlarına basarak, tepelerini 
çiğneyerek değil, onlarla birlikte 
başaracaktır. Şayet 2053’te 
Türkiye, uzayda hakim bir güç 
haline gelecekse bunu yerin 
ve göğün sahibinin emanetine 
hürmet idrakiyle yapacaktır. Bize 
düşen görev, her alanda olduğu 
gibi uzay çalışmalarında da kendi 
faaliyetlerimizi ve yeni nesillere 
bırakacağımız mirası levh-i 
mahfuza uygun şekilde inşa 
etmektir. Gayret bizden, 
tevfik Allah’tandır.”
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“Aşılarımızı Almaya Başladık, İnşallah 
İlk Etapta 50 Milyon Doz Aşı Ülkemize 
Gelecek”

42 ___ Türkiye Bülteni ___ Şubat



Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
devlet korumasından 
yararlanmış gençler, engelliler, 
gaziler ile gazi ve şehit 
yakınlarının kamuya atanması 
töreninde konuştu.

Konuşmasına, “Şehitlerimizin 
kıymetli emanetleri, değerli 
gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, 
sizleri en kalbi duygularımla, 
hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum.” diye başlayan 
Cumhurbaşkanımız, “Devlet 
korumasında yetişmiş 
gençlerimizden 193’ünün, 
engellilerimizden 2 bin 140’ının, 
şehit yakınları, gaziler ve gazi 
yakınlarımızdan da 370’inin 
atamasını yapmak üzere bir 
aradayız.” ifadesini kullandı.

Çeşitli kamu kuruluşlarına 

3 bin 603 kişinin atanmasının 
hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“Bu kardeşlerimize görev 
yerlerinde başarılar temenni 
ediyorum. Türkiye’nin, 
Anayasamızda belirtilen 
sosyal devlet niteliğinin 
tezahürü olarak gördüğüm 
bu uygulamanın fiiliyata 
dönüştürülmesinde emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 
Geleneğimizde devlet, diğer 
pek çok vasfının yanı sıra 
kimsesizlerin de kimsesidir. 
Vefat veya çeşitli sebeplerle 
ailelerini kaybeden evlatlarımıza 
sahip çıkmak, onlara analık 
babalık yapmak devlet olarak 
boynumuzun borcudur. 
Osmanlı döneminde Eytam 
Nizamnamesi’nden hala faaliyet 

gösteren Darüşşafaka’nın 
kuruluşuna kadar bu amaçla 
oluşturulmuş pek çok yapı 
vardır.

Tarihîmizin en önemli 
kurumları olan ve bütün 
dünyaya da ülkemizden yayılan 
vakıfların hemen tamamının 
senedinde öksüzlere ve 
yetimlere sahip çıkma maddesi 
yer almaktadır. Rahmetli 
Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu 
Anadolu’da 1. Dünya Savaşı 
yıllarında yetim ve öksüz 
kalmış çocuklara sahip çıkarak 
gösterdiği alicenaplık bugün 
hafızalarımızda hala canlıdır.”

“Ne doğru dürüst eğitim 
alabiliyor ne de meslek sahibi 
olabiliyorlardı.”

Kazım Karabekir’in, 
himayesine aldığı 4 bin erkek 
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ve 2 bin kız çocuğunun her 
türlü ihtiyaçlarını ve temel 
eğitimlerini karşılamanın 
yanında meslek sahibi 
de yaptığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, bu 
modelin maalesef devam 
ettirilemediğini söyledi.

Hükümete geldiklerinde 
devlet korumasındaki 
çocukların, yüzlerce kişinin 
kaldığı büyük yurtlarda 
adeta balık istifi şeklinde 
barındırıldığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, 
“Maalesef topluma uyum 
sağlayabilecekleri iklimden 
yoksun çocuklarımız, bu 

ortamda ne doğru dürüst eğitim 
alabiliyor ne de meslek sahibi 
olabiliyorlardı. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla da iş birliği 
yaparak devlet korumasındaki 
çocuklarımızın yetiştirilme 
modelini baştan sona 
değiştirdik.” diye konuştu.

Çocukları çok büyük 
yurtlarda, koğuş sisteminde 
barındırmak yerine ev düzenine 
geçtiklerini ve bu evleri de 
mahalle içlerinde açtıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Çocuklarımızın, diğer 
ailelerin çocukları ile aynı 
okula gitmesini, aynı sokakta 
oynamasını, aynı atmosferi 

teneffüs etmesini sağlamaya 
çalıştık. Bugüne kadar 111 
çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi 
ve 65 çocuk destek merkezi 
oluşturduk. Buralarda görev 
yapacak personelimizi özel 
eğitime tabi tuttuk. Hâlihazırda 
13 bin 524 çocuğumuzun 
bakımını, aile ortamına en 
yakın şekilde hazırladığımız 
bu evlerde sürdürüyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Ailelere destek vermek 
suretiyle çocukların mümkün 
olduğu kadar kendi anne, 
babaları veya yakınları ile 
yaşamasını sağladıklarını 
bildiren Cumhurbaşkanımız, 

Gündem
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şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz 18 yılda 

bu çerçevede verdiğimiz 
desteklerle 652 bine yakın 
çocuğumuzun, ailelerinin 
yanında hayatını sürdürmesini 
temin ettik. Sadece son 8 
yılda yüzde 86’sı doğrudan 
annelere olmak üzere bu amaçla 
verdiğimiz destek miktarı 6,9 
milyar liradır. Son dönemde 
ihtimam gösterdiğimiz ve 
geliştirmeye çalıştığımız bir 
diğer uygulama da ‘koruyucu 
aile sistemi’dir. Şu anda 7 bin 
864 çocuğumuz, çok hassas 
bir şekilde tespit edilen ve sıkı 
şekilde denetlenen koruyucu 
ailelerin yanında hayatlarına 
devam ediyor. Üstelik bunların 
795’i de özel gereksinimi olan 
çocuklardır.

Kimsesiz çocukları evlat 
edinen ailelere de ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. 
Devlet korumasındaki 
çocukların kamuda istihdamı 
1988’den beri sürüyor. Biz 
2014’te bu çocuklarımızın 
kamudaki istihdamını merkezi 
yerleştirmeye dönüştürerek 
işlerini kolaylaştırdık. Ayrıca 
istihdamın, eğitim düzeylerine 
göre kendi branşlarında 
olmasını da temin ettik. 
Hükümete geldiğimizde 
kamuda işe yerleştirilen devlet 
korumasındaki çocuk sayımız 
21 bin 300’dü. Bugün bu sayı 
55 bini aşmıştır. Sadece son 2,5 
yılda 7 bine yakın evladımızı 
kamuya yerleştirdik. Hayata 
geçirdiğimiz teşvik uygulaması 
ile 4 bin 600’e yakın gencimizin 
de özel sektörde istihdamını 
sağladık. Kimsesiz çocuklarımız 
için kamudan yaptığımız her 
kuruş harcamayı bu devletin 
başının gözünün sadakası 
olarak görüyoruz. İnşallah ‘aile 
yanında destek’ ve ‘koruyucu 
aile’ gibi uygulamaları daha 
da yaygınlaştırarak hem 

hiçbir evladımızın sahipsiz 
kalmamasını hem de toplumdan 
kopmamasını temin etmekte 
kararlıyız.”

Bir toplumun vicdanını 
ölçmenin en kestirme yolunun 
engellilere yönelik davranışına 
bakmak olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, 
engellilerine sahip çıkan 
toplumun yıkılmaz bir bünyeye 
sahip olacağını vurguladı.

Türkiye’de yıllarca bu 
konuda doğru politikalar 

geliştirilemediği için vicdanları 
sızlatan görüntülerin 
yaşandığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, “Engelli 
kardeşlerimiz toplumdan izole 
bir şekilde, evlerinin dört 
duvarı arasında yaşamaya 
mahkûm edilmiştir. Hükümete 
geldikten sonra üzerinde en çok 
durduğumuz ve yakın takibini 
yaptığımız hususlardan biri 
de engellilerimizin topluma 
kazandırılması faaliyetleridir.” 
ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız, bu 
amaçla 2005’te Engelliler 
Kanunu’nu çıkardıklarını, 
hemen ardından Türkiye’nin 
Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi’ni 
imzalayan ülkeler arasına 
girdiğini anımsatarak, günlük 
hayatını idame ettirmek için 
başka bir kişinin desteğine 
ihtiyaç duyan engellilere 
bakım hizmeti sunmaya veya 
bakımlarına destek olmaya 
başladıklarını belirtti.

Bugün 536 bine yakın 
engelliye, aileleri yanında 
bakım desteği sağladıklarını 
aktaran Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:

“Resmî ve özel 541 merkezde 
29 bine yakın engelliye yatılı 
bakım hizmeti veriyoruz. 
Engellilerimizin ihtiyaç 

duydukları bütün sağlık 
hizmetleri Genel Sağlık 
Sigortası kapsamında 
karşılanıyor. Geçmişte 
her kurum için ayrı ayrı 
alınması sebebiyle ciddi 
sıkıntı kaynağı olan engelli 
raporlarının elektronik 
ortamda bütün kurumlar 
tarafından görülebilmesini 
de temin ettik. Engelli ve 
yaşlı vatandaşlarımızın 
sosyal hayata katılmaları 
bakımından önemli olan 
erişilebilirlik konusunda çok 
ciddi düzenlemeler yaptık. 
Bugün de bir kısmına şahitlik 
ettiğimiz istihdam meselesinde 
de devrim niteliğinde adımlar 
attık. Kamu kurumlarındaki 
memur kadrolarının engellilere 
tahsisli olan yüzde 3’ünün 
etkin şekilde kullanılabilmesi 

için merkezi yerleştirmeye 
dayalı bir sistem kurduk.”

“Yoldaşlık yapmak şereflerin 
en büyüğü.”

Cumhurbaşkanımız, aynı 
şekilde kamu işçi kadroları 
için de merkezi yerleştirme 
yöntemine geçildiğini 
hatırlatarak, “Böylece 2002 
yılında yalnızca 5 bin 777 
olan engelli memur sayımızı, 
58 bin 319’a yükselttik. 
Böylece kamudaki engelli 
kontenjanlarının doluluk 
oranını yüzde 82 seviyesine 
kadar çıkardık,” dedi.

Tayinden yer değiştirmeye, iş 
yerindeki görev dağılımından 
mesai düzenine kadar her 
konuda engellilere pozitif 
ayrımcılık yaptıklarının altını 
çizen Cumhurbaşkanımız, 

Gündem
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şunları kaydetti:
“Bütün bu gayretlerimiz 

sayesinde engellilerimizin her 
alanda aktif şekilde hayatın 
içinde yer aldıklarına şahit 
oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde de engellilerimize 
hizmet vermeye, daima 
yanlarında olmaya devam 
edeceğiz. Şehitlerimizin 
bizlere emaneti olan 
yakınlarıyla gazilikle şereflenen 
kardeşlerimizin kalbimizde 
ayrı bir yeri vardır. Bir insanın 
hiçbir mecburiyeti olmadığı 
halde bilerek ve isteyerek inancı 
ve vazifesi uğrunda ölümün 
üzerine yürümesi kadar büyük 
bir fedakârlık yoktur. Bunun için 
şehit yakınlarımız ve gazilerimiz 
daima başımızın tacı olmuştur. 
Rabbimizin müjdesi olan bu 
payelerin vakarına, onuruna, 
hassasiyetini uygun davranan 
her kardeşimizle son nefesimize 
kadar yoldaşlık yapmak bizim 
için şereflerin en büyüğüdür. 
Milletimiz tarihî boyunca 
şehit yakınlarına ve gazilere 
sahip çıkmıştır. Devletimiz 
de geçmişten bugüne çeşitli 
düzenlemelerle bu insanlarımıza 
çeşitli imkânlar sağlamıştır.”

Cumhurbaşkanımız, 
hükümete geldikten sonra 
şehit yakınları ve gazilerin hep 
üzerine titrediklerini, İstiklal 
Harbi’nden Kore ve Kıbrıs’a 
kadar geçmişten miras aldıkları 
gazilerin hak ve imkânlarını 
genişlettiklerini söyledi.

“Ciddi destekler veriliyor.”
Terörle mücadelede, sınır ötesi 

harekâtlarda, 15 Temmuz’da 
şehit olan ve gazilikle şereflenen 
herkese pek çok farklı kalemde 
ciddi destekler verdiklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
tazminattan maaşa, sağlık ve 
eğitim desteğinden istihdama 
kadar her konuda bu kişilerin 
kalbini mutmain edecek 

uygulamalara imza attıklarını 
dile getirdi. Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümete geldiğimizde bu 
kapsamda kamuda istihdam 
edilen kişi sayısı 6 bin 315’ti, 
bugün ise aynı kapsamda 
istihdam edilenlerin sayısı 
45 bine yaklaştı. Elbette ne 
yaparsak yapalım şehitlerimizin 
ve gazilerimizin haklarını 
ödeyemeyeceğimizi, en büyük 
şerefin, bizatihi Rabbimizin 
ve milletimizin nezdinde bu 
unvanlara sahip olmak olduğunu 
biliyoruz. Bununla birlikte 
devlet olarak elimizdeki bütün 
imkânları şehit yakınlarımızın 
ve gazilerimizin emrine 
sunmak suretiyle kendilerine 
şükranlarımızı ifade etmeye 
çalışıyoruz. Bu vesileyle bir 
kez daha bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Hadislerde cennetin 8 
kapısından birinden yalnızca 
şehitlerin ve gazilerin gireceği 
müjdeleniyor. Rabbim inşallah 
bizlere onlara layık olabilen 
zümreler arasına girebilmeyi 
nasip eyler.”

Türkiye’nin sahip olduğu 
hizmet altyapısının gücü 
ve sosyal devlet vasfının 
genişliğinin kriz dönemlerinde 
çok daha iyi ortaya çıktığına 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
salgın döneminde sadece 
sağlık alt yapısının ve Genel 
Sağlık Sigortası’nın gücünün 
görülmediğini, aynı zamanda 
sosyal destek sisteminin 
kapsayıcılığının da test edildiğini 
ifade etti.

“En gelişmiş ülkelerde aşı 
sıkıntısı var.”

“Neredeyse bir yıla yaklaşan 
salgın döneminde hamdolsun 
yüreklerimizi yakacak ne sağlık 
krizi ne de sosyal çöküntü 
görüntülerine şahit olduk,” diyen 
Cumhurbaşkanımız, 

şunları kaydetti:
“Tam tersine 46 milyar lirayı 

geçen sosyal koruma kalkanı 
ödemelerimiz ve geniş bir 
alanda verdiğimiz desteklerle 
ülkemizin ayakta kalmasını 
sağladık. Bakın dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı 
sıkıntısı var. Biz ise hamdolsun 
şu anda aşı konusunda attığımız 
adımlarla, yaptığımız ödeme 
ile süratle aşılarımızı aldırmaya 
başladık ve ilk etapta inşallah 
50 milyon doz aşı ülkemize 
gelecek. Süratle de aşılamayı 
başlattık, şu anda devam 
ediyor. Dünyanın en müreffeh 
ülkelerinden dahi yürek burkan 
sahnelerin görüldüğü bir süreci 
ülke olarak biz en az sıkıntıyla 
geride bırakmayı başardık. Bu 
yılın bütçesinde sosyal destek 
harcamaları için ayırdığımız 
rakam 81 milyar lirayı geçiyor. 
İnşallah her kesimden 
vatandaşımızın ihtiyaç 
duyduğu her an yanında olmayı 
sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanımız, ataması 
yapılacak 3 bin 603 gence, 
engelliye, şehit yakınına, 
gaziye ve gazi yakınlarına 
kadrolarının hayırlı olmasını 
dileyerek, “Görev yerlerinizde 
her birinize başarılar diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.” diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanımıza, 
İstanbul Saray Çocuk Evleri 
sitesinden Nuray Ariz ve 
Furkancan Gürel tarafından 
yapılan ve Cumhurbaşkanımız 
ile bir çocuğun yer aldığı yağlı 
boya tablo hediye edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanımız, 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ile beraberindekilerle 
butona basarak yerleştirme 
işlemlerini başlattı.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, bilim ve 
teknoloji alanında yaptıkları 
özverili çalışmalarla 2020 yılında 
ödül almaya hak kazanan bilim 
insanlarını tebrik etti ve bu 
bilim insanlarının başarılarının 
diğer bilim insanlarını da teşvik 
edeceğine inandığını söyledi.

Bilim insanlarına 
Türkiye’ye yaptıkları katkılar 
için şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye 
son 18 yılda ortaya koyduğu 
başarıları, ilim ve irfan 
medeniyetine sahip çıkmasına 
borçludur. Hiç şüphesiz bu 
başarının en önemli mimarları 
çocuklarının eğitim ve 
öğretiminin üzerine titreyen 
anne babalar ile gecesini 
gündüzüne katarak milleti ve 
insanlık için katma değer üreten 

bilim insanlarıdır. Sizlerin 
ortaya koyduğu her yeni çalışma 
bilim dünyasında Türkiye’nin 
varlığını, bunun yanında kadim 
medeniyetimizin gücünü ifade 
ediyor. Keşfetmeye, araştırmaya, 
üretmeye devam eden her bilim 
insanımızın yanında olarak biz 
de üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Eğitim-öğretim sistemimiz 
üzerinde kurulan bütün 
bariyerleri kaldırdık.”

Cumhurbaşkanımız, bu 
anlayışla her kademede 
eğitimi ve bilimsel çalışmayı 
desteklemeyi önceliklerinin 
en başına yerleştirdiklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Gerek ilk ve ortaöğretimde 
gerekse yükseköğretim 

seviyesinde gerçekleştirdiğimiz 
reformlarla kendini yetiştirmek 
ve geliştirmek isteyen her 
evladımıza bu imkânı sağladık. 
Daha önceki dönemlerde kısır 
ideolojik bakış açılarıyla eğitim-
öğretim sistemimiz üzerinde 
kurulan bütün bariyerleri 
kaldırdık. Erkek ve kız bütün 
evlatlarımızın diledikleri düzeye 
kadar ve istedikleri her yerde 
eğitim-öğretim alabilmelerini 
temin ettik. Zorunlu eğitimi 
8 yıldan 12 yıla çıkararak lise 
seviyesinde okullaşma oranını 
yüzde 100’e yaklaştırdık. 
Öğretmen başına düşen öğrenci 
sayımızı ilkokul düzeyinde 
28’den 17’ye, ortaöğretimde ise 
18’den 11’e indirdik.”

En büyük atılımlardan 
birini yükseköğretimde 
gerçekleştirdiklerine işaret 
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eden Cumhurbaşkanımız, 
üniversite sayısını 76’dan 207’ye 
çıkardıklarına dikkati çekti. 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Okullaşma oranını 
yükseköğretim seviyesinde 
yüzde 15’ten yüzde 44’e 
çıkardık. Ortaöğretim ve 
yükseköğretim seviyesindeki 
okullaşma oranlarımızla artık 
OECD ortalamasını yakalamış 
durumdayız. Şimdi okul 
öncesi eğitime odaklandık. 
Biz geldiğimizde yüzde 10 
civarında olan okul öncesi 
eğitim oranını 5 yaş grubunda 
yüzde 75’lere kadar yükselttik. 

Hedefimiz inşallah bu oranı kısa 
sürede yüzde 100’e taşımaktır. 
Eğitim alanında yaptığımız 
yatırımlar meyvelerini verdikçe 
önümüzdeki yıllarda çok 
daha büyük kazanımlar elde 
edeceğimize inanıyorum.”

Bu süreçte bilim insanlarını, 
çocuklara rol modelleri 
olarak gösterdiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, 
düzenledikleri araştırma 
projesi yarışmaları, ulusal 
ve uluslararası bilim 
olimpiyatlarıyla çocukları bilim 
insanı olma ve girişimcilik 
konusunda geleceğe 
hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, 
“TEKNOFEST yarışmalarıyla 
gençlerimizi büyük bir 
heyecanla icat peşinde koşmaya 
teşvik ediyoruz. Deneyap 
Teknoloji Atölyelerinde genç 
yeteneklerimizi geleceğin 
mucit adayları olarak yükselen 
teknolojilerle buluşturuyoruz. 
Nitekim son 2 yılda 159 
öğrencimiz uluslararası ve 
bölgesel bilim olimpiyatlarından 
144 madalya ve 8 mansiyon 
derecesiyle döndü.” ifadesini 
kullandı.

Yeni Stajyer Araştırmacı 
Programıyla 1500 lisans 
öğrencisini AR-GE ve yenilik 
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süreçlerine dâhil ettiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
TÜBİTAK Sanayi Doktora 
Programı ile de bugüne kadar 
1162 doktora öğrencisini 
yetiştirdiklerini aktardı.

TÜBA’nın genç bilim 
insanlarına yönelik ödüllerini de 
bu açıdan çok önemli gördüğünü 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
“Üstün yetenekli genç bilim 
insanlarının ödüllendirilmesi, 
gelecekteki çığır açıcı 
çalışmalara kapı açacaktır,” dedi.

Bilim ve teknolojinin insanlığın 
faydasına kullanılabildiği ve 
başkalarına aktarılabildiği 
ölçüde kıymetli olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:

“Mesnevi’de geçen, “Bedevi ile 
Filozof” kıssası malumunuzdur. 
Bedevi, devesinin iki yanında 
birer çuval yükle yol alırken, 
çölde pejmürde ve bitap bir 
vaziyette oturan filozofla 
karşılaşır. Filozof, bedeviyi 
görünce ‘Devenin iki yanına 
astığın bu çuvallarda ne var?’ 
diye sorar. Bedevi ‘Çuvalların 
birinde buğday diğerinde ise 
dengeyi sağlamak için kum var,’ 
diye cevap verir. Filozof ‘Bir 
çuvalı kumla doldurmak yerine 
diğer çuvaldaki buğdayı 2 çuvala 
pay edip dengeyi sağlasan daha 
akıllıca olmaz mı?’ diye cevap 
verir. Bedevi fikri çok beğenir ve 
düşkün durumdaki bu adama 
hayretle sorar ‘Sen çok akıllı bir 
adamsın, böyle bir yetenekle çok 
varlıklı olmalıydın, buralarda 
ne geziyorsun?’ Filozof ‘Ne işim 
var ne de bir varlığım, yerim 
yurdum da yok, bir parça ekmek 
verenin peşine koşuyorum,’ diye 
cevap verir. Bedevi bu cevaba 
hem şaşırıp hem de kızarak ‘O 
halde benim yanımdan derhal 
uzaklaş, benim cahilliğim 
senin hikmetinden çok daha 
faydalıdır,’ diyerek oradan 
ayrılır.

İşte bu, Peygamber 
Efendimizin de (sas) Allah’a 
sığındığı faydasız ilimdir. Bir 
ilmin sadece eyleme dönüşmesi 
yeterli değildir, gerekli olan 
faydalı hale gelmesidir. Sizlerin 
ortaya koyduğu bilimi, ürettiği 
teknolojiyi özgün ve değerli 
kılan işte bu hassasiyettir. Onun 
için faydasız ilimden Allah’a 
sığınırız, bu çok önemli. Eğer 
ailenizden, kendinizden feragat 
ederek yürüttüğünüz, hayatınızı 
adadığınız çalışmalar insanlığa 

fayda sağlamıyorsa, o zaman 
şöyle oturup ne yaptığımızı 
bir düşünmemiz lazım. 
Unutmayınız, her medeniyet 
kendi teknolojisini, her teknoloji 
kendi kültürünü ve değerini 
üretir.”

“Kovid-19 konusunda en çok 
aşı projesi yürüten üçüncü ülke 
durumundayız.”

Bilim ve teknolojiyi yıkıcı 
güç olarak gören, diğerlerine 
üstünlük kurmak için bir 
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sömürü aracı olarak kullanan 
ülkeler olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız, şunları 
söyledi:

“Bizim medeniyetimiz 
işte bütün bu noktada 
diğerlerinden ayrılıyor. 
Bu medeniyetin evlatları 
bilimi sadece ve sadece 
insanlık yararına üretir, 
teknolojiyi insanlık yararına 
geliştirir. Onlar yeni bir 
teknoloji geliştirdiğinde uzak 
coğrafyaları antrenman sahası 
olarak kullanır, yeni savaşlar 
başlatır. Biz yeni bir teknoloji 
geliştirdiğimizde ise bunu 
o coğrafyalarda sefaletin, 
insanlık dışı görüntülerin 
önüne geçmek, hayatlarını 
değiştirmek için kullanırız. 
Bizim medeniyetimize yakışan 
da, dünyanın Türk bilim 

insanlarından beklediği de işte 
bu duruştur. Türkiye’yi kritik 
teknolojilerin pazarı değil, 
üreticisi yapma hedefimizin 
altında yatan ana sebep de 
budur.”

Cumhurbaşkanımız, bilim 
insanlarının laboratuvarlarda, 
araştırma-geliştirme 
merkezlerinde yaptığı 
çalışmaların gün yüzüne 
çıkmasının ve somutlaşmasının 
hedefleri bakımından çok 
önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda dünyanın 
Koronavirüs salgını ile 
boğuştuğu bir dönemde 
Türk bilim insanlarının 
sağlık alanında da elde 
ettikleri gelişmeleri dikkatle 
takip ettiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Salgın 
henüz ülkemiz sınırlarına 

dayanmadan kurduğumuz 
TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye 
Platformu ile adeta bir 
bilim seferberliği başlattık. 
Bu platformlardaki 436 
araştırmacımız, aşı ve ilaç 
geliştirme odaklı 17 proje 
yürütüyorlar.” bilgisini verdi.

Platformun en önemli yanının 
araştırmacıların çalışmalarını 
ve tecrübelerini birbirleriyle 
paylaşıp, birlikte geliştirme 
modelini dünyaya örnek 
olacak şekilde kullanması 
olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu:

“Şu anda üç yenilikçi aşı 
adayımız faz çalışmalarına 
başlama arefesindedir. 
Hocalarımızın çalışması, kendi 
kategorilerinde dünyada klinik 
aşamaya geçen üçüncü aşı adayı 
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olma potansiyeline sahiptir. 
Ayrıca mevcut inaktif aşılardan 
daha etkin olma potansiyeline 
sahip bir aşımız ile ikinci nesil 
bir aşımızın çalışmaları da 
hızla devam ediyor. Yenilikçi 
aşı adaylarının yerli ve millî 
üretimi konusunda özel sektör 
kuruluşlarımızı seferber ettik. 
Üretim onayı almış firmalarımız, 
yenilikçi yerli aşılarımızın 
üretim süreçlerine dâhil oldular. 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre, Amerika ve Çin’den sonra 
Kovid-19 konusunda en çok 
aşı projesi yürüten üçüncü 
ülke durumundayız. Bu alana 
yaptığımız yatırımlar sadece 
salgın dönemi ile sınırlı da 
değildir. İnşallah kendi aşısını 
tasarlayan, geliştiren ve üreten 
bir ülke olarak uzun yıllardır 
ihmal edilmiş bu alanda, 

uluslararası arenada önde gelen 
bir oyuncu konumuna geleceğiz.”

“2025 yılında Dünya Bilim 
Forumu’na ev sahipliği yapmaya 
talip olduk, hazırız.”

Cumhurbaşkanımız, medeniyet 
coğrafyasının büyüklüğünün, 
en önemli güçleri olduğuna 
işaret ederek, bu gücü 
değerlendirebilmek için öncelikle 
eldeki potansiyelin kullanılabilir 
hale getirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Bu amaçla Türk-İslam 
medeniyeti havzasında farklı 
dillerde ve lehçelerde üretilmiş 
telif, tercüme ve şerh eserlerin 
çeviri, tıpkıbasım ve harf çevirisi 
yoluyla bugüne kazandırıldığını 
aktaran Cumhurbaşkanımız, 
“TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı 
TÜBA Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Projesi kapsamında pek 
çok eser genç kuşaklarla buluştu. 
Yine TÜBA’nın bilim diplomasisi 
kapsamında uluslararası çatı 
kuruluşlar nezdinde yürüttüğü 
temsil faaliyetleri de ülkemizin 
bilim dünyasındaki etkinliğinin 
artırılması bakımından çok 
kıymetlidir. Bu çerçevede 2025 
yılında Dünya Bilim Forumu’na 
ev sahipliği yapmaya talip olduk, 
hazırız. Diğer yandan Türkiye’yi, 
kendi vatandaşlarımız yanında 
dünyadaki bütün bilim insanları 
için de bir cazibe merkezi 
haline getirmeyi hedefliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda özellikle 
Uluslararası Lider Araştırmacılar 
Programı vasıtasıyla 21 
farklı ülkeden, 127 üst düzey 
araştırmacının çalışmalarını 
Türkiye’ye taşıdığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, Fransa’nın 
ve dünyanın önde gelen 
araştırma kuruluşlarından 
birinde 36 yıldır “temiz ve 
güvenli enerji” konusunda 
çalışmalar yürüten Prof. Dr. 
İskender Gökalp’in bu bilim 

insanlarından biri olduğunu 
söyledi.

Bir diğer ismin de iklim 
değişikliği alanında çok 
önemli çalışmaları olan 
ve Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli Üyesi Prof. Dr. 
Erik Jeppesen olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“Aynı şekilde Dr. Hasan 
Demirci de Stanford 
Üniversitesi’ndeki 
laboratuvarını ülkemizde 
taşıyarak, ‘Yapısal Biyofizik, 
Yapısal Biyoloji ve Protein 
Mühendisliği’ çalışmalarını 
ülkemizde yürütecek. Bu 
yıl TÜBA ödülü almaya hak 
kazanan bilim insanlarımızdan 
Dr. Rodica Eliza Gheorghe, Dr. 
Savaş Taşoğlu ve Dr. Ayşegül 
Doğan da Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı 
kapsamında ülkemize gelen 
isimler arasında yer alıyor. 
Bütün bu bilim insanlarımızı 
kıymetli çalışmaları için bir kez 
daha tebrik ediyorum. İnşallah 
bu yıl içerisinde yeni bir çağrı 
daha açarak alanının en iyisi en 
az 100 araştırmacıyı da ülkemize 
kazandıracağız. Sizlerin 
gayreti ve müteşebbislerimizin 
cesaretiyle yükselen bilim ve 
teknoloji eko sistemimizin 
meyvelerini vermesi, bizleri 
doğrusu mutlu ediyor. Ancak 
daha gidecek çok yolumuz, 
yapacak çok işimiz var. 
Sahip olduğumuz sinerji 
ve potansiyelin bizleri en 
kısa sürede hedeflerimize 
ulaştıracağına yürekten 
inanıyorum.”

Cumhurbaşkanımız, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na, 
Türkiye’nin öncü araştırma ve 
akademi kurumları TÜBİTAK 
ve TÜBA’ya teşekkürlerini 
ileterek, ödül alan bütün bilim 
insanlarını tebrik etti.
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“Son 8-9 Yılda 1,5 Milyon Konutun 
Dönüşümünü Tamamladık”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta 
Elazığ depreminin birinci yılı 
dolayısıyla düzenlenen anma 
ve deprem konutları anahtar 
teslim töreni öncesi alandaki 
vatandaşlara otobüs üzerinden 
hitap etti.

Bir yıl önce Elazığ’da hüzün, 
dert ve gözyaşı olduğunu, 
binaların depremle yıkıldığını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
her tarafın yerle yeksan 
olduğunu belirtti.

Bütün bakanların gece 
gündüz demediğini, enkaz 
altında kalan vatandaşların 
çıkarılmasına gayret ettiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanımız, 
“Sizler ağlıyordunuz, ‘Acaba 
benin yavrum çıkacak mı?’ diye 
bekliyordunuz. Nitekim bunlar 
içinde ‘Acaba Cumhurbaşkanımız 
bugün annesini, babasını 
kaybetmiş bizlere de uğrar mı?’ 
diye bekleyenler de var. Bunların 
çok daha iyisini yapacağız 
diye size söz verdik. Yıkılan bu 
binalar yapılır ama giden can 
geri gelmez. Fakat sizler öyle bir 
imani tavır ortaya koydunuz ki 
bize güç verdiniz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın, valiler 
ve milletvekilleri ile bu işin 
takibini yaptığını anımsattı. 
Yapılan çalışmaları gördüğünde 
Allah’a hamdettiğini söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:

“Gelirken balkonlarda 
selamlayanlara ‘Kaç oda?’ diye 
sordum, ‘3+1’ diyorlar ve dua 
ediyorlar. Hamdolsun bütün 
mesele okullarıyla, camileriyle, 
oturdukları daireleriyle onlara 
bir mutlu imkân hazırlamak, 
zaten bizim görevimiz değil mi, 
bizim görevimiz. Devlet yük 
değildir, devlet yük alır. Devlet, 

vatandaşının mutluluğuyla 
mutlu olur. Onun için geçmişte 
devlete ‘devlet baba’ demişler. 
Şimdi bizler de Cumhur İttifakı 
olarak bu anlayışla bu millete 
efendi olmaya değil hizmetkâr 
olmaya geldik, bu yola devam 
ediyoruz. Kardeşlerim biz 
sizin hizmetçiniziz. Elazığ’a 
şehir hastanesi de yaptık mı? 
Yaptık. Bu hastaneler olmasaydı 
biz o geceyi nasıl atlatırdık. 
Hamdolsun bununla birlikte 

bütün operasyonlar, her şey 
seri oldu. Okullarımızla, her 
şeyimizle hizmetinizdeyiz. 
Bundan sonra daha yapacak çok 
işimiz var.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Kurum’a bundan sonraki etabın 
ne zaman bitirileceğini soran 
Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:

“Bakanım 6 ay içinde geri 
kalanları bitireceğiz diyor. 
Böylece Gakkoşlar, ‘Bizimki 
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bitmedi’ demeyecek. Hepsi 
bitmiş olacak. Bir olacağız, iri 
olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Bizim 
Rabia’mız var. Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu 
yola böyle yürüyeceğiz. Ayrılık 
gayrılık yok. Makam, mevki 
için değil birbirimizi Allah için 
seveceğiz.”

Cumhurbaşkanımız, törende 
yaptığı konuşmada ise bir yıl 
önce Elazığ ve Malatya başta 
olmak üzere Doğu Anadolu 
Bölgesi’ni etkileyen depremde 
hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diledi.

Deprem anından itibaren 
devlet olarak bütün imkânlarla 
vatandaşların yanında 
yer aldıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, bir yandan 
enkaz altında kalan insanları 
kurtarmaya çalışırken diğer 

yandan da acil ihtiyaçları 
karşılayacak mekanizmaları 
süratle oluşturduklarını ifade 
etti.

Enkaz kaldırma faaliyetlerinin 
hemen ardından da evleri 
yıkılan vatandaşlara yeni 
konutlar inşa etmek için 
kolları sıvadıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Elazığ’da 
depremin ardından 77 bin bina 
incelendi ve toplam 4 bin 764 
binanın yıkımı gerçekleştirildi. 
Yapılan değerlendirmeler 
sonunda Elazığ’da 20 bin ve 
Malatya’da 6 bin olmak üzere 
toplam 26 bin yeni konutun 
inşasına karar verdik.” diye 
konuştu.

“Yepyeni bir şehir inşa etmiş 
oluyoruz.”

Elazığ’daki inşaat çalışmalarına 
depremden en çok zarar gören 
Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri 

ile Sürsürü, Bizmişen, Aksaray, 
Karşıyaka, Abdullahpaşa ve 
Gümüşkavak mahallelerinden 
başladıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:

“Depremden sonraki 6 ayda 2 
bin 517 konutu bu mahallelerde 
hak sahiplerine teslim ettik. 
Halen 136 derslikli 8 okulun 
inşaatı sürüyor. Malatya’da 
da 100’ü köy evi olmak üzere 
1195 konutu vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. Bugün 
Elazığ’da 5 bin 500 konutu 
daha teslim ederek toplamda 
8 bin ailemizi yeni evlerine 
kavuşturmuş oluyoruz. 
Özellikle köylerimiz için tarım 
ve hayvancılıkla uğraşan 
insanlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak çok özel projeleri 
hayata geçirdik. Kalan 12 bin 
konutu da yeşil alanları, yürüyüş 
ve bisiklet yolları, camileri, 
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okulları, spor sahalarıyla hep 
birlikte yaza kadar tamamlayıp 
vatandaşlarımıza teslim 
edeceğiz. Böylece 5 milyar lirayı 
aşan bir yatırımla Elazığ’da 
yaklaşık 100 bin insanımız için 
modern, güvenli ve her türlü 
sosyal donatıya sahip yepyeni 
bir şehir inşa etmiş oluyoruz. 
Hamdolsun Türkiye artık bu 
kadar kısa sürede bu kadar 
çok sayıda konutu, üstelik 
de en kaliteli şekilde inşa 
ederek yaraları hızla saracak, 
mağduriyetlerini giderecek bir 
kapasiteye ulaşmıştır.”

“Afetlerin zararlarını en aza 
indirecek tedbirleri alabiliriz.”

Afetlerin önüne geçmenin 
insan iradesini aşan 
hususlar olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Kadim 
çağlardan beri dünyanın en 

önemli deprem kuşaklarının 
üzerinde yer alan bir ülkede 
yaşıyoruz. Aynı şekilde ülkemizin 
özellikle Karadeniz tarafı coğrafi 
yapısı sebebiyle sel ve heyelan 
felaketlerinin sıkça görüldüğü 
yerlerin başında geliyor. Tarih 
boyunca hep olduğu gibi bugün 
de sık sık depremlerle, sellerle 
karşılaşıyoruz. Bu afetlerin 
belki önüne geçemeyiz ama yol 
açacağı zararları en aza indirecek 
tedbirleri alabiliriz.” diye 
konuştu.

İmar planlamasından mimariye 
ve malzeme kalitesine kadar 
tavizsiz uyguladığı yüksek 
standartlar sayesinde afetlerin 
etkilerini en aza indiren pek 
çok ülke bulunduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:

“Türkiye özellikle Cumhuriyet 
dönemindeki plansızlıkların, 

ihmallerin, rant hırsının neticesi 
olarak afetlere karşı güvenli 
bir altyapı kuramamıştır. Tek 
katlı veya çok katlı ama hepsi 
de düşük standartlı binalar 
şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık 
gibi istila etmiştir. Köylerimizde 
insanlarımızın hiçbir destek 
almadan kendi imkânlarıyla 
yaptıkları evler de afetlere karşı 
gereken donanıma sahip değildir. 
Netice itibarıyla ülkemizin yapı 
stokunun önemli bir bölümü 
depreme dayanıksız olarak inşa 
edilmiştir. Marmara depreminin 
ardından bu gerçek bütün 
çıplaklığıyla kendini göstermiştir. 
Bu depremin ardından yapılan 
hukuki düzenlemelerin fiili 
uygulama haline dönüşmesi de 
kolay olmamıştır.”

Cumhurbaşkanımız, sık sık 
ciddi can ve mal kayıplarına 
yol açan yeni depremlerin 
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yaşandığını hatırlatarak, 
Elazığ, Malatya, İzmir, Van, 
Ağrı, Erzurum ve Bingöl 
depremlerini unutmadıklarını 
söyledi.

“Belirlediğimiz öncelikler 
çerçevesinde var gücümüzle 
çalışıyoruz.”

Bilim insanlarının 
Türkiye’nin üzerinde 
bulunduğu fay hatlarındaki 
hareketleri inceleyerek yeni 
ve daha büyük depremlere 
hazırlıklı olunması 
hususunda sık sık ikazlarda 
bulunduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Tabiî bu 
hazırlığın bir boyutunu yeni 
yapılan binaların kontrolü, 
diğer boyutunu ise mevcut 
yapı stokunun dönüştürülmesi 
oluşturuyor. Milyonlarca 
yapının dönüşümünün böyle 
kolay olmadığını sanıyorum 
vicdan ve izan sahibi herkes 
kabul edecektir. Karşımızda 
her şeyi bir kenara bırakıp 
Türkiye’nin bütün malî 
gücünü bu alana sarf etsek 
bile yıllarca bitmeyecek bir 

iş yükü bulunuyor. Elbette 
işin büyüklüğü bizi harekete 
geçmekten alıkoymadı. 
Belirlediğimiz öncelikler 
çerçevesinde var gücümüzle 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Hükümete geldikten sonra 
Toplu Konut İdaresi vasıtasıyla 
öncülüğünü yaptıkları depreme 
dayanıklı yapı inşasında çok 
büyük mesafe katettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye sadece TOKİ 
vasıtasıyla 1 milyona yakın 
depreme dayanıklı, kaliteli, 
işlevsel konuta ve kamu 
binasına kavuşmuştur. Özel 
sektör de her kesimden 
vatandaşımıza ve uluslararası 
yatırımcılara hitap eden yapı 
inşasına yönelerek bu sürece 
destek vermiştir. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarına öncülük 
ederek yapı stokumuzu 
güvenli hale getirmenin gayreti 
içindeyiz. Ülke genelinde 59 
ilimizdeki 268 riskli alanda 
ve 67 ilimizdeki yeni yerleşim 
alanında faaliyetlerimiz 
sürüyor.”

“Son 8-9 yılda 1,5 milyon 
konutun dönüşümünü 
tamamlayarak, 6 milyon 
insanımızın can ve mal 
güvenliklerini teminat altına 
aldık.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, halen ülke 
genelinde 272 bin toplu konutun 
ve kentsel dönüşüm konutunun 
inşasının sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanımız, riskli 
yapı statüsünde yenilemesi 
devam eden konut ve iş yeri 
sayısının 688 bini geçtiğini 
belirterek, “Bu alanlardaki 677 
bin bağımsız birimin tahliye ve 
yıkım işlemlerini tamamladık. 
Toplamda 5 milyon insanımızı 
ilgilendiren bütün çalışmaların 
yalnızca kira yardımı, proje 
ve kamulaştırma giderleri gibi 
maliyetleri 15,5 milyar lirayı 
geçti. Sadece İstanbul’daki 
kentsel dönüşüm çalışmaları 10 
milyon metrekare büyüklüğü 
bulan bir alana yayılmış 
bulunuyor. Hedefimiz acil 
dönüştürülmesi gereken 1,5 
milyon konutu önümüzdeki 
5 yılda tamamlamaktır.” diye 
konuştu.

Gündem
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İzmir’deki depremin ardından 
5 bin konutun inşasına 
başladıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Sel ve 
heyelan afetlerinin ardından 
Trabzon Araklı’da 118, Giresun 
Bulancak’ta 570, Giresun 
Dereli’de 612 konutun yapımı 
sürüyor. Devlet ve vatandaş 
olarak elbirliği içinde ülkemizin 
önündeki afet tehditlerine karşı 
hazırlıklarımızı hızlandıracağız. 
Rabbimden ülkemizi her türlü 
felaketten muhafaza eylemesini 
diliyorum. Bize düşen hep 
birlikte tedbirlerimizi alıp takdire 
rıza göstermektir.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız, afetlere 
hazırlığın yanında Türkiye’nin 
şehirleşme kalitesini yükseltmeyi 
de önemsediklerini vurgulayarak, 
“Bu amaçla artık yeni 
projelerimizin tamamını yatay 
mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. 
Elazığ ve Malatya’daki deprem 
konutlarımız bu yaklaşımla inşa 
edilmiştir. Bundan dolayı Çevre 
ve Şehircilik Bakanıma özellikle 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
bundan sonra bütün projeleri de 
aynı anlayışla hayata geçireceğiz. 
Dikey mimarî, hele hele böyle 
deprem bölgesinde bizim için bir 
intihardır.”

“16 milyar lira yatırım yaptık.”
Türkiye’nin, son 18 yılda 

kurdukları güçlü demokrasi ve 
hizmet altyapısı sayesinde bir 
süredir ardı ardına yaşanan nice 
saldırıların, maruz bırakılan nice 
tuzakların, küresel düzeydeki 
nice krizlerin üstesinden 
başarıyla geldiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:

“Daha önce maruz kaldığımız 
terör saldırılarını, sınırlarımızın 
kuşatılma girişimini, 
uluslararası alanda köşeye 
sıkıştırılma gayretlerini bir 
kenara bırakıyorum. Sadece 

koronavirüs salgını döneminde 
karşılaştığımız fotoğraf dahi 
tek başına Türkiye’nin gücünü, 
kapasitesini ve potansiyelini 
göstermeye yeterlidir. Ülkemizin 
bütün illerini eser ve hizmet 
siyasetimizin ürünü yatırımlarla 
donatırken her bir insanımızın 
hayat kalitesini yükselttik, 
geleceğe umutla bakmasını 
sağladık. Mesela Elazığ’a son 
18 yılda toplam 16 milyar lira 
tutarında yatırım yaptık.

Bu çerçevede eğitimde 2 bin 
518 adet yeni derslik yaptık 
Elazığ’a. Yükseköğrenim 
öğrencilerimiz için 6 bin 304 
kişi kapasiteli yurt binaları 
inşa ettik. Farklı branşlarda 
14 adet spor tesisi açtık, 20 
bin seyirci kapasiteli Elazığ 
stadyumumuzun inşası devam 
ediyor. İpekyolu Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları 
Merkezi’nin resmî açılışını da 
biraz sonra gerçekleştireceğiz. 
Eski emniyet müdürlüğü alanına 
26 bin metrekarelik bir millet 
bahçesi inşa ettik. Şehrimize 
son 18 yılda 1038 yataklı şehir 
hastanemizle birlikte toplam 37 
sağlık tesisi kazandırdık.”

Cumhurbaşkanımız, deprem 
konutlarının dışında 7 bin 500 
konutu daha vatandaşların 
hizmetine sunduklarını, 
bölünmüş yol uzunluğunu 33 
kilometreden 362 kilometreye 
çıkardıklarını belirtti.

Elazığ için önem arz eden 
iki ulaşım projesinin açılışını 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, yatırımlara 
ilişkin şunları söyledi:

“Kömürhan Köprüsü Tüneli 
ve bağlantı yolları, Diyarbakır 
Ergani Devegeçidi Köprüsü ve 
bağlantı yollarıdır. İnşası devam 
eden Elazığ-Malatya ayrımı 
Kuşsarayı yolunu, Hazar yolunu 
ve Elazığ-Sivrice ayrımı yolunu, 
bu yıl onları da bitiriyoruz. 
Yapımı süren Elazığ-Harput 

yolunu, Elazığ-Bingöl yolunu 
ve Elazığ-Malatya yolundaki 
muhtelif çeşitli bölümleri de 
yakında inşallah tamamlıyoruz. 
Demiryollarında Yurt-Muratbağı 
hattını, Yolçatı-Tatvan arasını, 
Kuşsarayı-Baskil kesimini her 
şeyiyle yeniledik. Yolçatı-Tatvan 
hattı, Muratbağı istasyonuna 2 
adet yeni yol ilave ettik. Palu, 
Genç ve Muş demiryolunu 
deplase ederek tamamlayıp 
hizmetinize sunduk.

Malatya-Elazığ, Elazığ-
Diyarbakır hızlı tren 
projelerimizle ilgili çalışmalar 
devam ediyor. Elazığ’a son 18 
yılda 14 baraj inşa ettik. Dile 
kolay, 14 baraj Elazığ’a inşa 
ettik. Tamamladığımız tesislerle 
40 bin dekar araziyi sulamaya 
açtık. Elazığ’a, Karakoçan’a, 
Kovancılar’a, Akçakiraz ve 
Sarıcan beldelerimize doğal 
gazı da getirdik. Akçakiraz içme 
suyu tesisini de bu yıl hizmete 
veriyoruz. 1400 yıllık medeniyet 
birikimimizin tescillerinden 
biri olan Harput’taki ata 
yadigârı eserlerimizi restore 
ederek ihyasını sağladık. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
Elazığ’ı her alanda çok daha 
büyük hizmetlerle eserlerle 
yatırımlarla buluşturmaya 
devam edeceğiz. Bugüne kadar 
girdiğimiz her mücadelede 
yanımızda yer alan Elazığ’a, 
bütün Gakkoşlara şükranlarımı 
sunuyorum. Rabbim birliğimizi, 
beraberliğimizi ve kardeşliğimizi 
daim eylesin diyorum.”

Cumhurbaşkanımız, anahtar 
teslimini yaptıkları konutların 
hak sahiplerine hayırlı olsun 
temennisinde bulunarak, 
deprem anından bugüne kadar 
Elazığ’ın yaralarını sarmak 
için çalışan bütün kurumlara, 
İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ye 
teşekkür etti.
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HAYATINI KAYBETTİ
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• Elazığ ve Malatya’ya 
450 milyon lirayı aşkın 
ayni ve nakdi yardım 
yapıldı

• TOKİ tarafından 
yapımına başlanan 20 
bin 118 konuttan 8 bini 
tamamlandı

• Elazığ’da    
300 köyde 1 015 çelik 
konstrüksiyon konut 
projesi uygulandı

23.01.2021

Merkez ve 
ilçelerde devlet eliyle 
24, hayırseverler 
tarafından ise 11 okul inşa 
ediliyor

Ayrıca depremde 
hasar gören 12 okul için 
26 milyon 676 bin liralık 
güçlendirme çalışması 
yürütülüyor

B Ö L G E D E  3 5  
Y E N İ  O K U L  İ N Ş A  
E D İ L İ YO R

Kendi imkanları   
ile barınmak isteyen 
ev sahiplerine   
11 bin lira

Kiracılara 5 bin lira

Orta hasarlı ev 
sahiplerine 5 bin lira

Orta hasarlı 
kiracılara 2 bin 
500 lira

İş yerleri ağır hasar 
görenlere 2 bin 500 
lira

Toplam 2 bin 42 
kişiye, 119 milyon 361 
bin lira

YA R D I M L A R I

21 BİN 309 AİLEYE, 
15 milyon 234 bin 381 lira

726 ESNAFA, 
1 milyon 471 lira

324 AİLEYE, 
6 milyon 120 bin lira 
değerinde eşya

İLÇELERE 
1 milyon 290 bin lira

5 MİLYON 820 
BİN LİRA DEĞERİNDE 
61 bin 200 alışveriş 
kartı

S O S YA L  
YA R D I M L A Ş M A  V E  
D AYA N I Ş M A  
VA K I F L A R I  ( S Y D V )  
YA R D I M L A R I

G Ö Ç Ü K  
A LT I N D A  K A L A N

Elazığlı 
depremzedeler, 
devletin 
şefkat eliyle
yaralarını 
sardı

BÖLGEDE

23 BİN 125 
ÇADIR

95 BİN 682 
YATAK

215 BİN 324 
BATTANİYE

49 BİN 512 
ISITICI

1 709 
TÜP

10 BİN 580 
ÇARŞAF SETİ

3 BİN 416 
SOBA

22 BİN 323 TON 
ODUN VE KÖMÜR

1 MİLYON 15 BİN 
GIDA PAKETİ

233 BİN 482 
GİYİM

189 BİN 764 
BEBEK BEZİ VE 
HİJYEN KOLİSİ

885 BİN 958 
ŞİŞE SU

1 625 
VANTİLATÖR

15 BİN 
DEZENFEKTAN 
YARDIMINDA 
BULUNULDU

Elazığ’da geçen yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 
büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren 
arama kurtarma ve yardım için ilgili bakanlıklar, 
AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere bütün 
kurumlar yoğun bir çalışma yürüttü.
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15 BİN 
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Elazığ’da geçen yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 
büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren 
arama kurtarma ve yardım için ilgili bakanlıklar, 
AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere bütün 
kurumlar yoğun bir çalışma yürüttü.
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Gündem

“Kömürhan Köprüsü, Kendi 
Grubunda Dünyanın 4. Büyük 
Projesi Unvanını Taşıyor”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Vahdettin 
Köşkü’nden Kömürhan 
Köprüsü ve Bağlantı Tüneli 
Açılış Töreni’ne canlı 
bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan köprü, 
bağlantı tüneli ve yolunun 
ülkeye, bölgeye ve şehirlere 
hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanımız, yapım 
bedeli 720 milyon lira olan bu 
projenin Elazığ ile Malatya’yı 
birbirine bağlamanın ötesinde 
ülkenin doğu, batı, kuzey 
ve güney ulaşım aksının en 

önemli noktalarından birini 
oluşturduğunu söyledi.

Toplam uzunluğu 660 
metreyi, orta açıklığı 380 
metreyi bulan Kömürhan 
Köprüsü’nün, kendi grubunda 
dünyanın 4. büyük projesi 
unvanını taşıdığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, Fırat 
Nehri’nin üzerine inşa edilen 
köprünün Karakaya Barajı’nın 
çevresindeki yolu kısaltarak, 
yılda sadece vakitten 9,3 milyon 
lira, yakıttan da 4,7 milyon lira 
tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, 

“Tasarımından inşasına kadar 
her şeyiyle yüzde 100 yerli ve 
millî kaynaklarla inşa edilen bu 
eser, ülkemizin mühendislik 
alanındaki gücünün ve 
kabiliyetlerinin sembollerinden 
biri olacaktır. Tarihî bir abide 
özelliği taşıyan köprüsüyle, 
tünelleriyle, yollarıyla 
bu projenin bölgemizin 
kalkınmasına, gelişmesine, 
refahına önemli katkılar 
sunacağına inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Köprünün aynı zamanda 
Elazığ ve Malatya havalimanları 
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arasındaki mesafeyi de 
azaltarak, bölgenin ulusal ve 
uluslararası hava ulaşımında da 
kolaylık sağlayacağını belirten 
Cumhurbaşkanımız, eserin 
ülkeye kazandırılmasında emeği 
geçen herkesi tebrik etti.

Ülkenin ticarî ve turizm 
potansiyeline katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanımız, artık 
Fırat nehrinin azgın sularında 
hayatlarını kaybeden 
vatandaşların ardından ağıtlar 
yakılmayacağını dile getirerek, 
türküde geçen “Kömürhan 
Köprüsü Harput’a bakar/Kör 
olası zalim Fırat ocaklar yakar/
Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar/
Söyletmeyin beni anam yaram 
derindir.” dizelerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti: “Yaptığımız 
yatırımlar, inşa ettiğimiz 
eserlerle Fırat’ı, kavuşmanın, 
sevincin, muhabbetin, refahın 
sembolü haline getirdik, 
getirmeyi sürdüreceğiz. 
Ülkemizin ticarî ve turizm 
potansiyeline katkı 
sağlayacağına inandığım 
bu eser bölgedeki ulaşım 
yatırımlarımızdan sadece 
biridir. Bugüne kadar Malatya’da 
8,8 milyar lira, Elazığ’da 6 
milyar lira ulaşım yatırımı 
yaparak, bölünmüş yoldan 
demiryoluna ve havayoluna 
kadar her alanda bölgemizin 
çehresini değiştirdik. 
Malatya’nın bölünmüş yol 
uzunluğunu 12 kat artışla 443 
kilometreye, Elazığ’ın bölünmüş 
yol uzunluğunu 11 kat artışla 357 
kilometreye çıkardık. Daha önce 
büyütüp modernleştirdiğimiz 
Malatya Havalimanı’na şimdi 
yeni bir terminal binası 
yapıyoruz. Aynı şekilde 
Elazığ Havalimanı’nı daha da 
büyütüyor, geliştiriyoruz.”

Cumhurbaşkanımız, Antik Çağ 
filozoflarından Epiktetos’un 

“Koyun yemini çobanın önüne 
getirip de bak ne güzel yedim 
demez. Yemini yer, sindirir, 
yün ve süt verir. Bunun 
gibi, sen de felsefî ilkelerini 
insanlara anlatıp durma. Onlara 
sindirdiğin bu ilkelerden 
ürettiklerini göster.” sözlerini 
anımsatarak şöyle konuştu:

“Esas olan kendi halkın ve 
insanlık için ne ürettiğin, onlara 
ne verdiğin, ne kattığındır. 
Ülkemizde sürekli ilkelerden 
bahsedip hiçbir üretim 
yapmamayı felsefe haline 
getirmiş bir zihniyet varlığını 
hala sürdürmektedir. Bunlar 
ülkenin ve milletin faydasına 
hiçbir adım atmadıkları gibi 
atılan hayırlı adımlardan da 
rahatsız olurlar. Türkiye’nin 
ekonomide ve yatırımlarda 
olduğu gibi demokraside, 
hukukta, özgürlüklerde 
de ilerlemesine tahammül 
edemezler. Ayasofya’nın 
ibadete açılmasından başörtüsü 
hazımsızlığına kadar birçok 
alanda bu habis zihniyetin 
yansımalarını görüyoruz. 
Ama biz bunlara aldırmadan 
hizmet siyaseti diyoruz, eser 
siyaseti diyoruz. Milletimizin 
önüne işte burada olduğu gibi 
eserlerimizle, hizmetlerimizle, 
yaptıklarımızla ve yapmayı 
taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. 
Bu anlayışla bütün dünyayı esir 
alan salgın şartlarına rağmen 
geride bıraktığımız 2020 yılında 
da hizmet siyasetinden zerre 
taviz vermedik.”

Cumhurbaşkanımız, 
“Ülkemizin yükselişinin önünü 
içerde terör örgütleriyle dışarıda 
baskı ve yaptırım tehditleriyle 
kesemeyenler, proje kişilikler 
ve gündemlerle milletimizin 
birliğini bozmanın peşindedir. 
Geçmişte uzun yıllar boyunca 
siyasî istikrarsızlıkların, 
sosyal çalkantıların, vesayet 
baskısının, darbe zulmünün 

bedellerini ödeyen milletimiz 
hamdolsun bu tür senaryolara 
pirim vermiyor,” dedi.

Libya ve Azerbaycan’da elde 
ettikleri başarıların sevincinin 
hep birlikte yaşandığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, ulaşımda 
Gölbaşı Şehir Geçişi, Kuzey 
Marmara Otoyolu etapları, 
Ankara-Niğde Otoyolu, Manisa 
Akhisar, Konya ve Amasya 
çevre yolları, Kahramanmaraş 
Göksun, Karakurt Horasan 
yolları, Beğendik Köprüsü gibi 
pek çok eseri bu dönemde 
hizmete açtıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanımız, sadece 
geçen yıl hizmete açılan 
tünellerin uzunluğunun 
18,6 kilometreyi, köprü ve 
viyadüklerin uzunluğunun 42 
kilometreyi bulduğunu ifade 
ederek, sağlıkta son bir yılda 
içinde şehir hastanelerinin de 
olduğu toplam 16 bin yatak 
kapasiteli 16 hastane ve 10 ek 
hizmet binasını tamamlayarak 
hizmete sunduklarını söyledi.

Enerjide Türk Akım Projesi’ni, 
Reyhanlı, Kars, Ilısu barajlarını, 
52 hidroelektrik santralini, 
Kalyon Güneş Enerji Tesisi’ni 
hizmete açtıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Fatih Sondaj Gemimizin 
Karadeniz’deki Tuna-1 
Kuyusunda keşfettiği 405 
milyar metreküplük doğal 
gazın sevincini hep birlikte 
milletçe yaşadık. Tarımsal 
üretimde büyük öneme sahip 
Ergene Havzası Tüneli ve 
Konya Ovası Sulamaları gibi 
pek çok tesisin açılışını yaptık. 
Sanayide Türkiye’nin Otomobili 
Fabrikası’nın temelini atarken 
sadece Gaziantep’teki organize 
sanayi bölgelerinde aynı anda 
300 üretim tesisinin resmî 
açılışını gerçekleştirdik.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız, 
millet bahçelerinden 
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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Millet Kütüphanesi’ne, 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’ndan ROKETSAN 
Fabrikası’na kadar pek çok 
farklı alanda eseri milletin 
hizmetine sundukları bir yılı 
geride bıraktıklarını ifade 
ederek, şunları kaydetti:

“Esasen bu listeyi saatlerce 
anlatmak mümkündür. Bir 
kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum; biz en zor şartlarda 
bile hizmet üretmenin, eser 
üretmenin, inşa etmenin 
peşinden koştuk. Milletimizin 

özgürlüğünü, refahını, 
güvenliğini güçlendirmek 
için her alanda gece, gündüz 
çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırana 
kadar da durmayacağız. 
İnşallah hep birlikte o günleri 
de göreceğiz.”

“Devletimizin imkânlarını 
seferber ettik.”

Cumhurbaşkanımız, 2020 
yılının bütün insanlıkla birlikte 
Türk milleti için de zorlu bir 
yıl olduğuna dikkati çekerek, 
“Tarihî bir istiklal ve istikbal 

mücadelesi verdiğimiz, 
güvenlikten ekonomiye her 
alanda ciddi sınamalarla 
karşı karşıya olduğumuz 
bir dönemde Koronavirüs 
musibetinin yol açtığı sıkıntıları 
da omuzlamak mecburiyetinde 
kaldık. Milletimizin sağlığıyla 
beraber, işini, aşını, geleceğini 
korumak için devletimizin 
imkânlarını seferber ettik. 
Salgın tedbirlerinin yol 
açtığı sorunların yükünü 
azaltmak için doğrudan 
ve dolaylı desteklerle 
milletimizin yanında yer 
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aldık. Kaybettiğimiz insanların 
acıları bütün sıcaklığıyla 
yüreğimizdedir. Bir kez 
daha salgında vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Allah’ın 
takdiriyle 2021’i, her alanda yeni 
bir şahlanış yılı haline getirmek 
istiyoruz. Bunun için kapsamlı 
hazırlıklar yapıyoruz.” diye 
konuştu.

Yurt dışından temin 
edilen aşıların uygulanmaya 
başlanmasıyla salgınla 
mücadelede önemli bir eşiğin 
aşılacağına inandığını aktaran 
Cumhurbaşkanımız, en geç 
Nisan ayında geliştirme 
çalışmaları hızla süren yerli 
aşıları da kullanıma hazır hale 
getirmiş olacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Avrupa 
başta olmak üzere, dünya 
genelinde salgının bir tehdit 
olmaktan çıkmasıyla birlikte 
asıl gündem konularına 
yoğunlaşabileceklerini dile 

getirerek, şunları söyledi:
“Son yıllarda mücadelemizle 

elde ettiğimiz kazanımlar 
önemlidir. Ama asıl önemlisi 
bunları koruyup, daha da 
ileriye taşıyacak adımları 
atmamızdır. Küresel siyasî ve 
ekonomik sistemin kökten 
sarsıldığı bir dönemde ülkemizi 
hak ettiği yere çıkarmak için 
hep birlikte çok daha fazla 
çalışmamız gerekiyor. Her 
mücadelemizde olduğu gibi bu 
süreçte de en büyük gücümüz 
birliğimiz, beraberliğimiz, 
kardeşliğimiz olacaktır. 
Ülkemizin yükselişinin önünü 
içerde terör örgütleriyle dışarıda 
baskı ve yaptırım tehditleriyle 
kesemeyenler, proje kişilikler 
ve gündemlerle milletimizin 
birliğini bozmanın peşindedir. 
Geçmişte uzun yıllar boyunca 
siyasî istikrarsızlıkların, 
sosyal çalkantıların, vesayet 
baskısının, darbe zulmünün 
bedellerini ödeyen milletimiz 

hamdolsun bu tür senaryolara 
pirim vermiyor. Bugüne kadar 
ülkemizin ve milletimizin 
ihtiyacı olan hem mevcut 
eksiklerimizi giderecek hem 
gelecekteki ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak reformları biz 
hayata geçirdik. İnşallah 
2021’i de bu şekilde bir reform 
yılı haline dönüştüreceğiz. 
Cumhurbaşkanlığı’nın ve 
Meclisimizin öncülüğünde 
ülkemizdeki bütün kesimlerin 
katılımıyla büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası için 
gereken adımları milletimizle 
birlikte atacağız. Ekonomide 
ve hukukta yapacağımız 
reformlarla ülkemizi yatırım, 
üretim, istihdam, özgürlükler 
bakımından geliştirerek 
hedeflerimize daha kolayca 
ulaşabileceğimiz bir iklim 
oluşturmakta kararlıyız. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun.”
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Cumhurbaşkanımız, törende 
yaptığı konuşmada, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta’nın hayırlı 
bir hizmeti ortaya koyma 
noktasındaki gayretlerine 
işaret ederek, “İpek Yolu’nun 
bizim tarihîmizdeki yeri malum 
çok çok farklı. Adeta bu bizim 
doğuş yolumuzdur ve bu doğuş 

yolumuzun güzergâhında 
Elaziz’de böyle bir eserin ortaya 
çıkarılması ve bundan sonra da 
bu yolculuğu devam ettirecek 
bir neslin burada ihyası, inşası 
bizim için büyük bir önem 
taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Merkezde her türlü 
etkinliğin olacağını belirten 
Cumhurbaşkanımız, merkezin 

yapımında emeği bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ile Usta’ya teşekkür etti.

Buradaki etkinliklerle 
birlikte İpek Yolu’nun 
çok farklı ses getireceğine 
inandığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şu 

Gündem

“Ülkemizi Yeniden Cazibe Merkezi 
Yapacak Reformların Hazırlıkları 
İçindeyiz”
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değerlendirmelerde bulundu:
“İnşallah biz Ankara’dan 

değil, bütün Türkiye’den 
bu sesi duyacağız, buna 
kesinlikle inanıyorum. Bu 
konuyla ilgili olarak bütün 
milletvekili arkadaşlarım 
burada ellerinden gelen her 
türlü desteği vermelidir. 
Etkinliklerle burasının 
sesini bütün Türkiye’ye, 
hatta hatta Etnospor’la da 
dünyaya duyurmalıdır diye 
düşünüyorum. Bu vesileyle 
emeği geçen bütün kardeşlerimi, 
mimarından mühendisine, 
işçisine kadar tebrik ediyorum, 

kutluyorum. Bu süreç içerisinde 
gerek şu andaki valimiz, bundan 
sonra gelecek valilerimiz, 
belediye başkanımız, belediye 
başkanlarımız, hepsinin 
de burada desteklerinin 
olması önem arz ediyor. Bu 
yolculuğumuz inanıyorum ki 
çok büyük hayırlara da vesile 
olacaktır.”

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş’ın dua etmesinin 
ardından Cumhurbaşkanımız, 
eserin hayırlı hizmetlere vesile 
olmasını temenni ederek, 
beraberindekilerle açılışı 
gerçekleştirdi.

Açılışa Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, 
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile 
Elazığ Belediye Başkanı Şahin 
Şerifoğulları da katıldı.
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Genel Sekreterlik

“Sivil, Demokratik, Özgürlükçü Yeni Bir 
Anayasa Yapmak, Bu Ülkeye Karşı En 
Büyük Sorumluluğumuzdur”
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AK Parti Çankırı 7. 
Olağan İl Kongresi’nin, 
Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın video 
konferansla katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. 

Kongrede konuşan 
AK Parti Genel 
Sekreteri Şahin, “Sivil, 
demokratik, özgürlükçü 
yeni bir anayasayı bu 
ülkeye kazandırmak 
omuzlarımızdaki en önemli 
sorumluluklardan bir tanesi, 
belki de birincisidir.” dedi,

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, kongrede 
yaptığı konuşmada, mevcut 
anayasanın artık toplumsal 
ihtiyaçları karşılamadığını 
söyledi.

Darbe ürünü, vesayetçi, 
zamanın ruhuna ayak 
uyduramayan bir anayasa 
ile 21’inci yüzyıl hedeflerine 
ulaşmanın mümkün 
olmayacağını ifade eden 
Şahin, “Büyük Türkiye 
idealimizi ancak sivil, 
demokratik, özgürlükçü, 
zamanın ruhuyla barışık 
bir toplumsal mutabakat 
metni olma hüviyetini 
taşıyan yeni bir anayasa 
ile gerçekleştirebiliriz.” 
ifadesini kullandı.

AK Parti’nin Türkiye’ye 
birçok alanda hizmet 
ettiğini ancak yeni 
anayasa sözünü yerine 
getiremediklerinin farkında 
olduklarını söyleyen Şahin, 
şöyle devam etti:

“Dolayısıyla sivil, 
demokratik, özgürlükçü 
yeni bir anayasayı bu 

ülkeye kazandırmak 
omuzlarımızdaki en önemli 
sorumluluklardan bir 
tanesi, belki de birincisidir. 
Türkiye darbelerin 
şekillendirdiği anayasayı 
geride bırakıp demokratik 
ve sivil bir anayasayı 
hayata geçirebilecek, 
toplumsal uzlaşıyla bunu 
gerçekleştirebilecek bir 
tecrübeye sahiptir ve bunu 
da bundan önceki anayasa 
değişiklikleri sürecinde 
ortaya koymuştur. 

Önce Cumhur İttifakı 
olarak daha sonra da bütün 
toplumsal kesimlerle 
bütün siyasî partilerle 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
bir araya gelerek bu 
çalışmalarımızı hayırlı bir 
sonuca ulaştırabileceğimize 
canıgönülden inanıyorum. 
Cumhuriyetimizin yüzüncü 
yılına yaklaşırken ikinci 
yüzyıla yeni bir anayasayla 
girmek en büyük hedef ve 
idealimizdir.”

“Kabe’mize yönelik 
hakaretleri, saygısızlıkları 
şiddetle kınıyoruz”

Şahin, konuşmasında 
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 
olaylara da işaret ederek 
yaşananları yakından takip 
ettiklerini vurguladı.

“Orada kutsal Kabe’mize 
yönelik hakaretleri, 
saygısızlıkları hep birlikte 
gördük,” diyen Şahin, 
şunları kaydetti:

“Bu saygısızlıkları şiddetle 
kınadığımızı bir kez daha 
ifade ediyorum. Eminim 
yargı mercileri gerekli 
cezayı kendilerine süratle 
vereceklerdir. Kabe’ye 

saygısızlığı protesto eden 
sağduyulu öğrencilerin 
fişlendiğine hep birlikte 
şahit olduk. Bu saygısızlık 
dolayısıyla gelişen hadiseler 
neticesinde rektörlüğün, 
üniversitenin işgaline 
teşebbüs edildiğine hep 
birlikte şahit olduk. Bu 
saygısızlığa ses çıkarmayan, 
işgal girişimine ses 
çıkarmayan muhalefetin 
bu eylemler karşısında ağız 
birliği ettiğini, ülkemizi 
karıştırmak isteyenlere kol 
kanat gerdiğini hep birlikte 
gördük, şahit olduk.”

“Türkiye’nin her 
yerinde AK Parti İl ve İlçe 
başkanlıkları milletin 
evidir”

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Çankırı 7. 
Olağan İl Kongresi’nin 
ardından, Çankırı İl 
Başkanlığı yeni hizmet 
binasının açılışına katıldı. 
Burada bir konuşma yapan 
Genel Sekreter Şahin, AK 
Parti’nin Türkiye’nin her 
yerinde bacası tüten bir 
siyaset ocağı olduğunu 
söyledi. 

Türkiye’nin her 
yerinde AK Parti İl ve İlçe 
başkanlıklarının milletin evi 
olduğunu vurgulayan Şahin 
“Burası da Çankırılılar’ın 
evi olacaktır. Sizler burada 
ilimizin, bölgemizin 
meselelerini değerlendirip 
çözümler üreteceksiniz. 
Milletin derdiyle dertlenip 
çareler üreteceksiniz. Bütün 
hizmetleriniz için şimdiden 
teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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Siyasî İşler Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı: “Milletin Hukukunu Çiğnetmedik”

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a yönelik sözlerine sert 
tepki göstererek, “Buna karşı 
Türkçedeki tahkir edici bütün 
kelimeli kullanmak bile yeterli 
değil. Çok vahim bir durum. Bu, 
aynı zamanda aziz millete de 
hakaret,” dedi.

Yazıcı, AK Parti Kırıkkale 7. 
Olağan İl Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada, milletin inşa ettiği 

AK Parti ile Türk siyasetinin 
değiştiğini belirtti.

Siyaset kurumunun, 
AK Parti’nin şahsında ve 
uygulamalarında itibar 
kazandığını savunan Yazıcı, 
Türkiye’nin değişim ve 
dönüşümünü gerçekleştirdiğini 
söyledi.

AK Parti’nin, Türk siyasetinde 
çok farklı bir konumunun ve 
özgün bir yerinin olduğunu dile 
getiren Yazıcı, şöyle devam etti: 
“Liderimiz, Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayip Erdoğan öncülüğünde 
2001’de milletimizin hukukunu 
korumak, insanımızın hayat 
standardını yükseltmek, 
önündeki sosyoekonomik 
sorunları azaltmak ve tasfiye 
etmek, milletin egemenliğini 
hakim kılmak için yola çıkmış 
kadrolarız. AK Parti budur. AK 
Parti, duruşu olan bir partidir. 
Yamuk, yassı, eğri duranlar 
var. AK Parti dik duran bir 
partidir. Yine AK Parti kimliği 
olan bir partidir. Kimlik önemli. 
Kimliksiz insan olmaz. Bize göre 
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kimliksiz parti de olmaz. AK 
Parti’nin kimliği, muhafazakar ve 
demokrat kimliğidir.”

Yazıcı, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
Cumhurbaşkanımıza yönelik 
ifadelerine ilişkin, “Buna 
karşı Türkçedeki tahkir edici 
bütün kelimeleri kullanmak 
bile yeterli değil. Çok vahim 
bir durum. Bu, aynı zamanda 
aziz millete de hakaret. 
Hiçbir şey üretemeyenlerin 
kafası küfürle dolu. Beynin 
üretken olması lazım. Allah’ın 
verdiği bu enstrümanı güzel 
kullanmak zorundasınız. Güzel 
kullanmayanlara gerekli dersi 
aziz milletimizin gerektiği zaman 
vereceğine inancımız tamdır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kimilerinin laf olsun diye erken 
seçimden söz ettiğini belirten 
Yazıcı, “Ne seçimi? Parlamento 
var, çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi var, icraatlarına 
devam ediyor. Bu, hiçbir şey 
üretemeyenlerin lüzumsuz 
laflarıdır. Hedefe odaklanarak 
gece gündüz çalışmamız 
gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi’ne 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih 
Bulu’nun atanmasının ardından 
yapılan gösterilere ilişkin de 
“Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör 
ataması bahane edildi, orada 
bir eylem gerçekleştirilmeye 
çalışılıyor. CHP, İstanbul’u 
temsil eden teşkilatıyla orada 
görüntü veriyor. Bu onaylanabilir 
bir davranış mı? Eleştiriye ve 
gösteriye saygımız sonsuz. 
Vatandaş eleştirir, gösteri de 
yapabilir ama hiç kimsenin 
dayatma hakkı diye bir hakkı 
yoktur. Gösteri hakkının 
kullanılmasından öte yapılanlar 
dayatmadır, bu bir hak değildir,” 
dedi.

“Statükocu değiliz”
AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Hayati Yazıcı,
 AK Parti Düzce İl Kongresi’nde 
yaptığı konuşmada da, AK 
Parti’nin statükocu değil 
değişim ve gelişimden yana bir 
parti olduğunun altını çizerek, 
“Birliğimiz, kardeşliğimiz 
en büyük hazinemiz. Bunu 
unutmayın. Türkiye önemli 
bir ülkedir. Türkiye’nin bu 
önemli durumunu takviye eden, 
güçlendiren Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ve onun 
başında bulunan liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğündeki 
AK Parti icraatlarıdır. İnşallah 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılı olan 2023’te Cumhur 
İttifakı olarak yeniden milletin 
huzurunda milletin takdirini ve 
desteğini alarak Türkiye’yi ileriye 
taşımaya var mısınız?” diye 
konuştu.

 
“Milletimizin hukukunu 

çiğnetmedik”
AK Parti Mardin İl Kongresi’ne 

de katılarak bir konuşma yapan 
Hayati Yazıcı, haksızlığa karşı 
adaletin peşinde koşan bir parti 
olduklarını vurguladı. Yazıcı,  
2007’deki Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sırasında 27 Nisan 
e-muhtırasının gündeme geldiğini 
anımsatarak, şöyle konuştu:

“Ordunun görevi nedir, 
güvenlik değil mi? Ama 
siyaseti de dizayn etmeye 
çalışıyorlar, alışkanlık var. 
Bir muhtıra yayınlanıyor. O 
gece Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız, kıymetli Genel 
Başkanımız bizi konuta çağırdı, 
7-8 kişi vardı. O muhtıraya 
nasıl cevap vereceğimizi orada 
kaleme aldık. Son şeklini verdik. 
Millete nasıl duyuracağımızı 
karar altına aldık. Hükümet 
Sözcümüz kanalıyla canlı yayında 
‘Hadi oradan, haydi oradan, 
milletin egemenliği söz konusu 
olduğunda size söz düşmez’ 
cevabı verdik. Had bildirdik. 

Milletin hukukunu çiğnetmedik. 
Demokraside hakem kimdir? 
Millet, millet.” Milletin, 12 Haziran 
2007 seçiminde çok yüksek bir 
oyla yine tek başına AK Parti’yi 
iktidara getirdiğini ve 27 Nisan 
e-muhtırası gibi girişimleri 
sandığa gömdüğünü belirten 
Yazıcı, bunun tarihî ve siyasî 
öneminin bulunduğunu dile 
getirdi.

Türkiye’de her 10 yılda bir 
darbelerin ve post-modern 
darbelerin olduğunu hatırlatan 
Yazıcı, bunun da bir darbe 
girişimi olduğunu kaydetti. 
Yazıcı, “Tarihîmizin en 
korkunç olanlarından birisi 15 
Temmuz alçak, gaddar darbe 
girişimidir. Cumhurbaşkanımızın 
televizyonlar aracılığıyla 
yaptığı çağrı ile akşam başlayan 
darbe girişimi sabah olmadan 
önlenmiştir. Bu da bizim 
tarihîmizde ikinci defa darbe 
önleme başarısıdır. Bakın her 
ikisinde de biz varız. AK Parti 
vardır. AK Parti’nin lideri var. 
Değerli arkadaşlar nasıl bir partide 
yer aldığınızı, nasıl bir partide 
bu millete hizmet etmek için ter 
döktüğünüzü, elinizi taşın altına 
koyduğunuzu unutmayın ve 
bu tavrınızla da gurur duyun.” 
ifadesini kullandı. 

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl 
Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada ise, AK Parti çatısı 
altında siyaset yapmak isteyen 
herkese kapılarının açık olduğunu 
söyledi. 

Siyasî partilerde birliğin ve 
bütünlüğün önemli olduğuna 
dikkati çeken Yazıcı, “Siyasî 
partiler bir ailedir. Aile kavramını 
en iyi bilenler kadınlarımızdır. 
Aile toplumumuzun en temel 
ünitesidir. Güçlü aile güçlü 
toplumu, güçlü toplum güçlü 
devleti oluşturur.” diye konuştu.
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AR-GE Başkanlığı

Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri’nin 
Altıncısı Düzenleniyor
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Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, AR-GE Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Sosyal 
Bilimler Teşvik Ödülleri’ne 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 
teşvik ödülleri için 
başvuruların başladığını 
aktaran AR-GE Başkanı Hamza 
Dağ, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK 
Parti’nin, siyasî, toplumsal, 
hukuki, uluslararası ilişkiler, 
ekonomi ve tarih konularındaki 
faaliyetleriyle ortaya 
koyduğu fikir ve düşünceleri 
inceleyen doktora tezi, yüksek 
lisans tezi ile uluslararası 
kriterlere uygun makaleleri 
değerlendireceklerini söyledi.

“Türkiye’nin, iktidarın 
faaliyetlerini inceleyen, 

irdeleyen son 5 yılda 
hazırlanmış makale, yüksek 
lisans ve doktora tezleri bir jüri 
tarafından değerlendirilecek.” 
ifadelerini kullanan Dağ, 
jürinin akademisyenlerden 
oluşacağını belirtti.

Sosyal Bilimler Teşvik 
Ödülleri’ni birkaç yılda bir 
verdiklerini hatırlatan Dağ, 
AK Parti iktidarı döneminde 
gerçekleştirilen bu tarz 
çalışmaları bir çatı altında 
toplamak, onları bir kapsam 
içine almak ve yapılanların 
farklı açılardan nasıl 
değerlendirildiğini görmek 
için bu faaliyetleri önemli 
bulduklarını söyledi.

İngilizce çalışmalarda da 
değerlendirilecek tezlerin 
Türkçe veya İngilizce 

olmasının önem taşımadığını 
belirten Dağ, şunları kaydetti:

“Biz her iki dilde de yapılmış 
çalışmaları değerlendiriyoruz. 
Bunun uluslararası boyutu 
da bu anlamda olacak. Bütün 
üniversitelere bunu ileteceğiz, 
bildireceğiz, rektörlerimize 
bunları bildireceğiz ve 
böylece bu çalışmaları 
değerlendireceğiz. Son 5 yıl 
içerisinde belirlenen konular 
ve kriterlere göre yazılmış 
olan tez ve makaleleri bu 
bağlamda değerlendirmeye 
tabi tutacağız.”

Sosyal Bilimler Teşvik 
Ödülleri’ne başvurular, 
“tesvikodulleri.akparti.org.tr” 
internet adresinden 3 Mart’a 
kadar yapılabilecek.
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Rönesans sanatçısı Hollandalı 
Pieter Bruegel (1530-1569) denize 
ve gemilere olan düşkünlüğü 
sayesinde kendisinden sonraki 
deniz tarihî araştırmacılarına pek 
çok referans eser bırakmıştır. Bu 
kapsamda Piri Reis’in eserindeki 
gemi çizimlerini mukayese 
edebileceğimiz en güzel örnekler 
ona aittir. Piri Reis, Bruegel’den 65 
yıl evvel doğmuştur ve ortalama 
olarak eserindeki çizimler ondan 
en az 50 yıl daha eskidir.

İki sanatçıya ait resimler 
arasındaki karşılaştırmalar 
birbirlerine olan üstünlükleri 
açısından değil, benzerlikleri 
ve sonuçta Piri Reis’in eserinin 
onlarınkinden kalır yanı 
olmadığını vurgulamak için 
yapılmaktadır. Bruegel’in eserleri 
kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde 
sanatkârane ve başarılıdır. Çok 
dikkatli bir gözlemci olarak 
gemileri en ince detayına kadar 
incelediği ve sanatsal yeteneği 
doğrultusunda görgülerini 
eserlerine detaylı bir şekilde 
yansıttığı apaçık ortadadır. Bu 
eserler nerede ise resimden ölçekli 
planlar çıkarılabilecek ölçüde 
realisttirler. Detayları, dönemin 
gemileri ve denizciliğine ait çok 
değerli bilgiler sunmaktadır. Piri 
Reis’in eserindeki gemi çizimlerini 
ancak ve ancak onun kullandığı 
ölçüde çizmiş olması halinde 
kesin bir mukayese yapabilirdik. 
Bununla birlikte, Piri Reis, çok 
küçük bir alanda başardığı 
işleri, bu dezavantaja rağmen, 
daha yetkin bir resim diliyle 
sunmuştur. Okuyucunun daha 
net bir mukayese yapabilmesi 
için şu örneği vermek uygun 

olabilir: Piri Reis’in Kitab-ı 
Bahriye’sinde, değişik sayfalarda, 
değişik yerlerde gösterilmiş her 
bir gemi detayı için, bir basketbol 
topunu bir tenis topuna sığdırma 
becerisini göstermiştir şeklinde 
düşünmek gerekir.

Burada Piri Reis’in eserindeki 
detaylara ait göstereceğimiz 
illüstrasyonlar için, Bruegel’in 
eserlerindeki gemilerin hem 
aynısı hem de pozisyon olarak 
en yakınları seçilmiştir ve yorum 
okuyucuya bırakılmıştır. Diğer 
gemi çizimlerinin de eşdeğerleri 
bulunup mukayese edilebilir. 
İki resim daha rahat mukayese 
edilebilmesi için öncelikle yan 
yana getirilmiş, boyutsal olarak 
aynı hacme ulaştırılmışlar, ancak 
Piri Reis’in detayı ile Bruegel’in 
çizimindeki alan farklılığını 
göstermesi açısından orijinal 
boyut ayrıca üzerine eklenmiştir. 
Öncelikle bu orijinal boyuta göre 
bakmak daha sağlıklı bir karar 
verilmesine imkân tanıyabilir.

Seçilen resimlerden de 
görüleceği üzere, bir Rönesans 
ressamının eserine yansıttığı, 
gerçekçilik, detaycılık, derinlik, 
hareket ve anlamın yansıtılması 
gibi daha eklenebilecek pek çok 
kriter başa baş okunabilmektedir. 
Üstelik Kitab-ı Bahriye 
sanatçısının bunları 10 kat daha 
küçük bir alana sıkıştırmış olduğu 
gerçeği bize sadece becerisini 
değil, bir meydan okumanın 
denendiğini de anlatmaktadır ve 
henüz bu alanda karşı tarafta bu 
şekilde tek bir figürü bu kadar 
çeşitli zenginlikte tasvir eden bir 
rakibi de yokken...

RÖNESANS SANATINA MEYDAN OKUYAN 
OSMANLI KAPTAN-I DERYASI: PİRİ REİS

Ötüken Neşriyat’tan 
çıkan Piri Reis’in 
Gemileri adlı çalışma, 
Osmanlı’nın en 
mühim denizci ve 
haritacılarından olan 
Piri Reis’in meşhur eseri 
Kitab-ı Bahriye’deki 
gemi çizimlerinin 
Rönesans sanatıyla 
mukayesesini anlatıyor. 
İşte o titiz kıyastan ufak 
bir kesit...

İz Bırakanlar
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Kimliğin İnşasında İlk Adımlar
Hafızamı yokladığımda 

anlıyorum ki, Türk olma sürecim 
Türklerden önce Türkiye’ye karşı 
duyduğum ilgiyle başladı. Altı 
yaşındaydım ve babaannemin 
yanında yaşıyordum. O zamanlar 
Ankara’da bazı geceler karartma 
vardı. Karanlıkta oturur, radyonun 
lambasının ışığıyla yetinirdik. 
Babaannemin deyimiyle 
“Bolşeviklerin” üzerimize 
salma ihtimali olan ürkütücü 
uçakları izlemek için başkentin 
semalarında süzülerek gezinen 
ışık huzmelerini seyrederdim. 
Korku içinde ve içime işleyen 
bir savunmasızlık duygusuyla. 
Derken, bir gün, eve gelen 
Ulus gazetesinde bir manşet: 
Molotov adındaki biri Türkiye’yi 
tehdit etmiş, evde adı kulağıma 
çalınan Necmettin Sadak da 
(yoksa Hasan Saka mıydı? Tam 
hatırlayamıyorum) bu kötü adama 
haddini bildirmek için “Türkiye 
demir leblebi” diye cevap vermiş.

Bu benim için bir hadise 
oldu. Yaşadığım ülkenin tehdit 
edilmesi, Türkiye’nin demirden 
de olsa minnacık bir leblebiye 
benzetilmesi gücüme gitti, beni 
günlerce meşgul etti. Alt üst 
oldum. Gerçi evde sabah akşam 
büyüklerden Anafartalar’ı, 
Conkbayırı’nı, Balkan bozgununu, 
Fransızların Adana’dan 
kovulmalarını hiçbir şey 
anlamadan dinliyordum, kayıtsız 
ve gamsız. Ama vatan, vatan 
toprakları mefhumum henüz sarih 
değildi.

Türkiye fikrinin beynime 
saplanması “demir leblebi” 
meselesiyle başladı. İkide bir 

haritayı açıp bakıyordum: 
tepemizde kocaman, SSCB (Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyet Birliği) 
diye bir şey. Nasıl üstesinden 
gelecektik ki? İşte, Türk olduğuma 
dair ilk farkındalık netlik 
kazanmaya başlıyordu, Sovyet 
tehdidinin bende tetiklediği 
korku ve savunma içgüdüsüyle 
filizleniyordu. İlginçtir, tıpkı 
çağdaş sosyolojinin de belirttiği 
gibi, beni ben etmeye sevk eden 
belirleyici etken bir ‘ötekinin’ 
somut olarak algılamaya 
başladığım varlığı oldu. Bir 
sonraki 23 Nisan’da resmigeçidi 
izlerken elime tutuşturulan 
kâğıttan Türk bayrağını daha 
büyük bir şevkle salladığımı ve 
yine evdeki kitaplara gömülüp 
diğer ülkelerin bayraklarıyla 
karşılaştırmalar yapmanın 
sonucunda bizimkini daha güzel 
bulduğumu dün gibi hatırlıyorum.

Bu nedenledir ki zahir, 
yazarların millî aidiyet duygusunu 
geliştiren süreçle ilgili anılarının 
anlatımına merakımı hiç 
yitirmedim. Örneğin, yakın 
zamanlarda okuduğum Fransa’nın 
ileri gelen bir siyaset bilimcisi, 
millî aidiyet olgusunun “her 
şeyden önce bir heyecan” hadisesi 
olduğunu bakınız nasıl anlatıyor: 
“[...] yıl 1940, felsefe okumak 
için üniversiteye başlayacağım. 
Yolda yürürken, birden yanımdan 
geçen bir Mercedes kışlanın 
önünde duruyor. İki Alman subayı 
iniyor. Onları ancak bir saniye 
gördüm ama bu allak bullak 
olmama yetti. İçimde aniden 
bir nefret patlaması. [...] İşgal 
altındaki bölgede değiliz ve bunlar 
istilâcı değil, muhtemelen askerî 

Kişisel Tarih ve Kimlik İnşası: 
Nasıl Türk Olunur?

Vefeyat

Prof. Dr. Nur Vergin 
Doğu Batı, “Psikanaliz Dersleri”, 
S. 56, s. 12-16
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aramızdan ayrılan, 
Türkiye’nin önde gelen 
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bürokrasinin idarî personeli. Ama 
olsun, üniformalarını görmüş 
olmam ülkenin üçte ikisinin 
yenilgisini ve işgalini de gösteriyor. 
Bu benim kişisel bir aşağılanma 
duygusuna kapılmama neden 
oluyor ve kin besliyorum. Birden, 
kalbimin derinliklerinde Fransız 
milletine ait olduğumun farkına 
varıyorum.”

“Türk olduğumu biliyordum.”
Evet, besbelli ki insanlar millî 

aidiyetlerini birtakım milliyetçilik 
teorilerini okuyarak edinmiyorlar. 
O aidiyet duygusunu daha önceleri 
tetiklemiş olan bir hiddet ya da 
şevk ânı, bir olay ya da bir mesele 
yoksa okunan tarih kitaplarının 
da millî duyguyu yeşertmeye 
yetmeyeceği besbelli. Nitekim 
tarihî Fransa’da okumuş olmam 
kendimi Fransız hissetmeme yol 
açmadı. Açmadı, çünkü başka bir 
millî toplulukla bağlarım daha 
önceden kurulmuş bulunuyordu. 
Fransız tarihîni öğrenmek beni 
Fransız yapmadı. Oysaki Türk 
tarihîni bilmememe ve hatta Türk 
vatandaşı ya da Fransız vatandaşı 
olmak nedir ne değildir konusunda 
en ufak bir fikrim olmamasına 
rağmen millî kimliğimi inşa etme 
sürecimde karınca kararınca yol kat 
etmeye başlamış bulunuyordum. 
Bağ kurulmuştu ve sağlamdı. 
Duygu artık bilgi mertebesine 
erişmişti: Türk olduğumu 
biliyordum.

Yukarıda aktardığıma benzeyen 
nice tanıklık, millî duyguyla 
tanışmanın büyük bir duygu 
patlamasının eşliğinde meydana 
geldiğini gösteriyor. Çok güçlü ama 
belki de vazgeçilmesi mümkün 
olmayan, dizginlenmesi olağanüstü 
bir özdenetim gerektiren bir duygu. 
İnsanı sahip olduğu birçok maddî 
ve manevî imkân ve değerlerinden 
seve seve feragat etmeye razı eden, 
fedakârlığa sürükleyen bütün 
sevdalar gibi, yarattığı gerilimden 
olsa gerek, içinde bir miktar acıyı 

da barındıran bir duygu bu. İnsanı 
(ve bir milleti) hem ihya eden 
hem mahvolmasına neden olan 
bir duygu. Bir yönüyle hiç şüphe 
yok ki, yüceltici. Ama üstünlük 
hülyalarıyla yozlaştırıldığında, 
akılla giriştiği rekabette galip 
geldiğinde, hele ideolojik-doktriner 
sistemlere bürünerek ‘izm’lere 
hapsolduğunda yenilgiye yol açan, 
sahibini de, maruz kalanını da 
perişan eden, kahredici ve yıkıcı 
olabilen bir duygu. Tarih bunun 
sayısız örnekleriyle dolu.

Türkiye’yi sahiplenmemden 
kısa bir zaman sonra Türk 
olduğumu da daha henüz yeni 
keşfetmiştim ki, kader ilkokulu 
milliyetçiliğin bir nevi kalesi 
olan Fransa’da okumama yol 
açtı. İkinci Dünya Savaşı biteli 
dört yıl olmuş. Ülkeleri tarumar 
olan Fransız halkı yaralarını 
yeni sarıyor. Almanya’dan nefret 
ediyor. Savaşta Fransa kadar 
harap olmadığı için İngiltere’den 
nefret ediyor. Kurtarıcıları olduğu 
için Amerikalılardan da nefret 
ediyor. Yabancı düşmanlığı had 
safhada. Türklerden de nefret 
ediyorlar mı? Bilmiyorum ama 
içimde bir endişe de yok değil. 
Ben orada bir yabancıyım, dikkatli 
olmam ve düşünerek adım atmam 
gerektiğini hemen kavrıyorum. 
Dili çabucak öğrenebilmem için 
yatılı bir mektebe konuluyorum. 
İntibak etmek, arkadaş edinmek, 
yoktur birbirimizden farkımız 
dedirtmek için olağanüstü bir 
gayret gösteriyorum ama dikkat 
çeken ve bazen de alay konusu 
olan ufak tefek farklılıklarım 
var. Örneğin, yemekhanede 
yere düşen ekmek parçalarını 
toplamak ve öpüp başıma koymak 
gibi tuhaf karşılanan ve hayatım 
boyunca vazgeçmediğim ‘aykırı’ 
davranışlarım var. Yüzümü 
diğerleri gibi lavaboda birikmiş 
suyla değil, musluğu açıp akan 
suyla yıkamak için direndiğimde 
diğer çocuklar beni seyrediyor 

ve kıkır kıkır gülüyor. Geceleyin 
yatakhanede istavroz çıkarıp 
toplu duaya katılmadığım için 
yadırganıyorum ve sonuçta 
mutsuzum.

Mutsuz olmamın bir nedeni 
de coğrafya kitabımızdaki 
ırklar haritasında Türkiye’nin 
sarı ırka dâhil bir alan olarak 
gösterilmesiydi. Arkadaşlarımın 
bana “sen Türk’sün, beyaz ırktan 
değilsin” demelerine canım 
sıkılıyordu. Sarı ırktan olma fikri 
her nedense hoşuma gitmiyordu. 
Kolumu uzatıyor, arkadaşlarımın 
koluyla yan yana koyup renginin 
onların birçoğununkinden daha 
beyaz olduğunu ispatlamaya 
çalışıyordum. Ayrıca Ankara 
ve İstanbul ile sınırlı küçücük 
Türkiye dünyamda rengi sarı 
olan kimseyle karşılaştığımı 
hatırlamıyordum. Türklerin sarı 
ırktan gösterilmesine içerliyor, 
rencide oluyordum. Hafta sonu 
beni okuldan almaya gelen babam, 
bir seferinde beni merdivenlerin 
basamaklarında oturmuş, hıçkıra 
hıçkıra ağlarken görmüş, üzülmüş. 
Bu durum onun bana hayatımın 
dersini vermesine neden oldu. 
“Bak kızım, sen Türk’sün,” dedi, 
“sınıf birincisi ya da en azından 
ilk üç arasında olmak zorundasın, 
yoksa seni burada kimse ciddiye 
almaz, arkadaşlık etmez, yalnız 
kalırsın.” Evet, ben Türk’tüm ve 
sırf bu nedenle birinciler arasında 
olmalıydım. Türk oluşumu bir nevi 
telafi etmeliydim. Aksi takdirde 
saf dışı kalırdım, ezilirdim. O 
hâlde, Türk olduğum için çalışkan 
olmalıyım, çok çalışmalıyım, 
vasat bir öğrenci olma lüksüm 
yok. Bana değer verilmesi ve 
eşit olabilmek için gerekeni 
yapmalıyım, sınıf arkadaşlarımı 
geçmeliyim. Kapasitemi sonuna 
kadar zorlamalıyım. Çünkü 
ben Türk’üm, itilmemek, 
dışlanmamak istiyorsam, kâle 
alınmaya ve sevilmeye talipsem, 
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öğretmenlerimin takdirini 
toplamalıyım, arkadaşlarımın 
bana imrenmelerini 
sağlamalıyım. Kendimi bu 
korkunç cendereye sokmalıyım. 
Cendere, zamanla gevşeyerek de 
olsa doktoramın bitimine kadar 
sürdü!

“Milliyetime karşı husumet 
dolu cümlelere ifrit oluyordum.”

Ne var ki, yıllar geçtikçe 
nazlanma ve kapris yapma 
hakkım da doğdu. Misal, 
tarih derslerinde ortaokul ve 
lise öğretmenlerimin beni 
kitaplardaki yaklaşımdan 
ötürü rencide eden ama karşı 
koymaya bilgimin yetmediği 
“Şark Meselesi”nden imtihan 
etmemelerini sağladım. Tarih 
kitaplarında değişmez bir kalıp 
halinde yer alan “Kostantinopol’ü 
Türklerin zulüm ve zorbalığından 
kurtarmak” gereğine işaret eden 
cümlelere ve milliyetime karşı 
husumet dolu klişeleştirilmiş 
cümlelere ifrit oluyordum. Hatta 
daha ileri giderek, Attila’nın da 
ders kitaplarında hep “Tanrı’nın 
kırbacı” ya da “belası” olarak 
tanımlanması kalbime hançer 
gibi saplanıyordu. Attila’dan 
ötürü derslerde anlatılan 
Avrupa’ya akın eden diğer 
“barbar” istilâlarını da es 
geçiyordum. Muhtemeldir 
ki çocukluğumda Ankara’da 
geçirdiğim iki yıl zarfında Attila 
adını duymuşluğum vardı. 
Bir yerlerden hayal meyal 
hatırladığım bu isim bana 
Türklüğü çağrıştırıyordu. Onun 
Avrupa’ya sökün eden diğer 
“barbar”lardan ayrıştırılarak 
“bela” olarak vasıflandırılmasına 
karşı tepki duyuyor ve tuhaf bir 
biçimde kendimi bizzat hakarete 
uğramış hissediyordum. Bu 
ibareyi kitaplardan silmeye 
tabiî ki gücüm yetmezdi ama 
tarih derslerinde başarılı olmam 
nedeniyle öğretmenlerimin 

gözde öğrencisiydim. Onların 
sınıfta Attila’dan bu şekilde 
bahsetmelerine engel olma şansım 
vardı ve oldum.

Bu tür didinmelerim üniversite 
yıllarımda da hızını artırarak 
devam etti. Mısır asıllı bir hoca 
Osmanlı’yı ve hâlihazırdaki 
Türkiye’yi küçük düşürücü 
şekilde anlattığı için resmen kazan 
kaldırdım. O yıllarda şimdiki 
gibi “nefret suçu” mefhumu 
dünyada henüz gelişmemişti 
gerçi ama kampanyam netice 
verdi. Bu adamın derslerine 
son verilmesini sağladım. Güya 
komünist olduğu için takibata 
uğrayan, hapis yatmamak için 
Türkiye’den ayrılmak zorunda 
kalan, Amerikan vatandaşı 
olmuş ve bize misafir profesör 
olarak gelen dünya çapında bir 
sosyal psikolog olan Muzaffer 
Şerif’in dersini Sorbonne’un 
kolay kolay pek kimseciklere 
açılmayan en görkemli amfisinde 
yapmasını sağladım. Şimdi 
vardığım noktada ve kendi 
ülkemde yaşamanın da verdiği 
rahatlıkla çocukluk ve toyluk 
addedilebilecek, birçoğumuza 
saçma sapan gibi gelebilecek 
bu türden birçok harekette 
bulundum. Avrupalıların 
kolektif bilinçaltına demir atmış 
Haçlı Seferleri zihniyetiyle 
hep küçük görmek istedikleri 
Türklerin de kendileriyle rekabet 
edebileceklerini kanıtlamaya 
kendimi adadım. Fransız gibi 
konuşuyor, Fransız gibi yürüyor, 
Fransız gibi düşünüyor, Fransız 
gibi yiyor içiyor, toplum hayatında 
ve entelektüel vaziyet alışlarımda 
da Fransızlar gibi davranıyordum. 
Ben ve muhataplarım arasında 
yoktur ayrımız gayrımız durumu 
hâsıl olmuştu.

Sosyolojinin akademik 
tartışmalarını çoktandır aşmış 
bir konu olan ve siyasî bir 
boyut kazanan entegrasyon 
olayının somut örneği gibiydim. 

Yoksul ülkelerden “ithal” edilen 
işçileri entegre etmek isteyen ev 
sahibi ülkeye entegre olmayan/
olamayan/olmak istemeyenler 
arasında günümüzde küresel 
boyutta ciddi bir siyasî mesele 
haline gelen entegrasyon 
hadisesi benim özelimde 
gerçekleşmiş bulunuyordu. Bir 
birey olarak yaşadığım toplumda 
yadırganmamamı, “hüsn-ü kabul” 
görmemi, hatta fark edilmememi 
sağlayan entegrasyonum tamdı. 
Buna karşılık, asimilasyon 
denilen psikolojik yabancılaşma 
ve kimlik katli hadisesi de sıfırdı. 
Sıfırdı, çünkü ben çocukluğumda 
gittiğim Fransa’da Türk olma 
bilinciyle yaşadım. Bedenim ve 
beynim yaşadığım Fransa’daydı 
ama gönlüm uzak düştüğüm 
Türkiye’deydi. Fransa’yı tanıyor, 
gözlemliyor, biliyordum. Misafir 
olduğum ülkeye aşinalığım tamdı 
ama Türkiye’yi düşlüyordum. 
Sadakatim ve aidiyet duygum 
Fransa’ya değil, Türkiye’ye 
ve Türklere yönelikti. Galiba 
entegrasyonla asimilasyon 
arasındaki kritik eşik de işte, bu 
sadakat ve aidiyet konusunda 
odaklanıyordu. Entegrasyon 
esas olarak yeni topluma 
uyum üzerinde temellenirken, 
asimilasyon hafızasızlığa, 
başkalaşmaya ve kimliğin 
özsüzleşmesine dayanıyordu. 
İlginçtir, adım adım ilerlediğim 
Türk olma yolculuğumda, bizâtihi 
Fransız toplumunun kıstaslarına 
göre kusursuz olmak için gayret 
göstermenin de gerçekte bir 
paradoks olmadığı bilincine 
vardım. Çünkü benim için aslolan; 
hiç görmediğim, tanımadığım 
ve tanışmayacağım milyonlarca 
Türk’ün, kendilerinden biri 
olduğum yurttaşlarımın, benden 
ötürü ve benim şahsımda olumsuz 
bir izlenim yaratmaması için azami 
gayreti göstermekti. Başardım 
da. Ama itiraf etmeliyim, çok da 
yoruldum!

Vefeyat
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Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey
“Kaplumbağa Terbiyecisi”, “Arzuhalci”, “Silah Taciri”, “Leylak Toplayan Kız”, “Şehzadebaşı 

Camii Avlusunda Kadınlar”, “Feraceli Kadınlar”, Mimozalı Kadın”, “Ab-ı Hayat Çeşmesi”, 
“Mihrap” ve “Kuran Okuyan Kadın” gibi muhteşem eserleri bize kazandıran Ressam Osman 

Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 tarihînde aramızdan ayrıldı.
Şövalesinin bir ayağı gerçeğe, bir ayağı hayale, bir ayağı ise sembole dayanan Osman 

Hamdi’nin, her fırça darbesinin yalnızca teknik açıdan değil, tarihî açıdan da konuşulmayı 
hak ettiği “Kuran Okuyan Kadın” tablosunun seyri oldukça teskin edici...
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