
“FİLİSTİN DENDİĞİ ZAMAN, BENİM 
CİĞERLERİM ADETA SESE GELİR” 

“TAKSİM CAMİMİZ İSTANBUL’UN 
SEMBOLLERİ ARASINDA SEÇKİN 
YERİNİ ŞİMDİDEN ALMIŞTIR”

“KURULUŞ DÖNEMİNDEN SONRA CUMHURİYET 
DEVRİNİN EN VERİMLİ, EN ÜRETKEN VE AYNI 
ZAMANDA EN ÇOK MÜCADELE YAŞANAN 
DİLİMİ, BU 20 YILDIR” 
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Türkçemizde “hayal etmek başarmanın yarısıdır” veya “başlamak bitirmenin yarısıdır” gibi hayal 

etmenin ve azmetmenin önemine değinen bazı sözler vardır. 19 yıla yakın süre zarfında parti-

mizin ana şiarı; tıpkı bu sözlerin işaret ettiği şekilde başarılamayanları başarmak, halkımıza la-

yıkıyla hizmet etmek ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak olmuştur. Bunun yolu ise elbette önce 

hayal etmek, sonra hayal edilenleri gerçeğe dönüştürmek için yola koyulmak ve en nihayetinde 

kararlılık göstererek belirlenen hedefleri tek tek başarmaktan geçmektedir.

AK Parti, kimilerinin on yıllar boyunca hayal etmekten dahi imtina ettiği ve hayal edenleri küçüm-

sediği birçok icraatın hayata geçirilmesini sağlamış, hizmet ve icraat üreten siyaseti ile Türkiye 

tarihine damga vurmuştur. Bugün içerisinde bulunduğumuz ve hayatlarımızı idame ettirdiğimiz 

cennet vatanımızın her bir köşesinde, icraatlerimizin mühür vurduğu birbirinden kıymetli birçok 

esere rastlamak mümkün ve hatta kaçınılmazdır.

Planlanan eserlerin bir bir gerçeğe dönüştürüldüğü bir Türkiye’yi meydana getirmek, ancak ve 

ancak bu uğurda aşk ile mücadele etmekle mümkündür. Aşk ile verilmeyen bir mücadele elbet 

deforme olacak, belki de esamesi okunmayacak bir mücadeledir. Partimizin kurucusu ve da-

vamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ise bu konuda nasıl bir irade 

ortaya koyduğunu ve nasıl bir rol model olduğunu bizler görüyoruz ve hepimiz buna şahidiz. 

Cumhurbaşkanımızın yorulmak bilmeyen karakteri ve azmi, elbette Türkiye’ye olan aşkından 

ileri gelmektedir. Partimiz ve bizler de aynı aşk ile, yorulmak bilmeden hedeflerimize doğru iler-

lemeyi sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhurbaşkanımızın açtığı 

istikamette yürümeye, hatta aşk ile koşmaya devam edecektir. Çünkü biz bilmekteyiz ki: “Aşkı-

nan Koşan Yorulmaz…”

Taksim Camii’ne ilk kez ramazan mahyası asıldı.



“İslam Âlemi Mübarek Ramazan 
Ayına Kavuştu”

“İstanbul’un Fethi’nin 568. Yıl 
Dönümü görsel şölenle kutlandı”

“Türkiye’nin ilk kadın taarruz 
helikopter pilotu”

“Milleti ve milletin seçtiği 
yönetimi tehdit etme cüretini 
gösterenlere hadlerini yine 
milletimizle göstereceğiz.”

“Türkiye, havadan havaya füze 
teknolojisine sahip ülkelerden 
biri olmayı başardı”

“Azerbaycan 103 yaşında”“Cumhurbaşkanımız, 1 Mayıs’ta 
işçilerle buluştu”

Rabb’ime, bana böyle bir 
ordunun ‘başkomutanı’ sıfatını 
bahşettiği için binlerce kez 
hamdüsenalar ediyorum.” 

Yeni nesil patlayıcı üretim 
kabiliyetinde “Süper Lige” çıkıldı.

“Türksat 5A, 31 derece doğu 
yörüngesine ulaştı”

Galata Kulesi’ne 19 Mayıs 
Görseli

“İtalya Başbakanı’nın yapmış 
olduğu açıklama tam bir 
densizliktir”

Saat 19.19’da tüm yurtta 
İstiklal Marşı okundu.

“2021 senesini ülkemiz ve 
milletimiz için bir şahlanış 
senesine dönüştüreceğiz.”

SOLOTÜRK’ün 23 Nisan 
Gösterisi nefes kesti.

“Şampiyon Beşiktaş””
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“Cumhuriyet devrinin en verimli, 
en üretken ve aynı zamanda en 
çok mücadele yaşanan dilimi, bu 
20 yıldır.” 

“Dünyanın pek çok yerinde İslam 
düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser 
hücresi gibi hızla yayılmaktadır.”

“Filistin dendiği zaman, benim 
ciğerlerim adeta sese gelir”

Cumhurbaşkanımız, Çamlıca 
Kulesi’nin açılış törenine katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Mesajı

“Suç örgütlerini 19 yıl boyunca 
ellerindeki tüm imkânları alarak 
birer birer çökerttik.”

“Türkiye’nin bölgesindeki 
ve dünyadaki konumunu 
medeniyetimizin ve tarihimizin 
mirasına uygun seviyeye 
yükselttik.

“İthamları kabul etmemiz 
mümkün değil.”

“Eğer ‘Soykırım’ diyorsanız 
kendinizi aynaya bakıp 
değerlendirmeniz lazım”

1960 darbesi, aradan geçen 
60 yılı aşkın süreye rağmen 
milletimizin kalbinde hala 
kanayan bir yaradır.”

“Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa 
bunun ham hayaller değil, 
sahadaki gerçekler üzerinde inşa 
edilmesi şarttır.”

“Aşkınan Koşan Yorulmaz”

“Türkiye, tarihinde ilk kez NATO 
ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir 
ülkeye insansız hava aracı ihraç 
edecektir.”

“Burada apaçık bir provakasyon 
var.”

Cumhurbaşkanımızdan yoğun 
Filistin diplomasisi

“Taksim Camimiz İstanbul’un 
sembolleri arasındaki seçkin 
yerini şimdiden almıştır”
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Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri 
oldu. Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki 
Simay Özen, AK Parti logosunu 23 Nisan’a özel olarak yeniden 
çizdi. AK Parti sosyal medya hesaplarındaki logolar, Küçük Si-
may’ın tasarladığı logo ile değiştirildi.

AK PARTİ SOSYAL MEDYA 
HESAPLARINDA 
23 NİSAN’A ÖZEL LOGO

CUMHURBAŞKANIMIZ,
EŞİ EMİNE ERDOĞAN HANIM İLE İFTARDA 
BİR VATANDAŞIN EVİNE KONUK OLDU

İSLAM ÂLEMİ MÜBAREK RAMAZAN 
AYINA KAVUŞTU
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı Türkiye’de ve İslam coğrafyasında tüm güzellikleriy-
le yaşanmaya devam ederken, yapımı devam eden Taksim Camii’ne ilk kez ramazan mahyası 
asıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların 
ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlar koordinasyonluğunda oluşturulan 
Vefa Sosyal Destek Grupları, milyonlarca haneye yardımlar ulaştırıyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 
MİLYONLARCA HANEYE ULAŞIYOR
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PRENS PHİLİP 
VEFAT ETTİ
Edinburgh Dükü ve İngiltere Kra-
liçesi II. Elizabeth’in eşi Prens 
Philip, 99 yaşında hayata gözleri-
ni yumdu. Cumhurbaşkanımız da 
Prens Philip’in vefatı dolayısıyla 
bir taziye mesajı yayımladı.

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN TAARRUZ 
HELİKOPTER PİLOTU
Emniyet Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser 
Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dün-

yadaki sayılı akrobasi timlerinden olan 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi 
SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da Çanakkale Boğazı’nda gösteri uçuşu 
yaptı. 

SOLOTÜRK’ÜN 
23 NİSAN 
GÖSTERİSİ 
NEFES KESTİ

YENİ NESİL 
PATLAYICI ÜRETİM 
KABİLİYETİNDE 
“SÜPER LİGE” ÇIKILDI
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket 
ve Patlayıcı Fabrikası Enerjetik Malzemeler Üretim Te-
sisi Açılışı ve Ürün Lansmanı, Cumhurbaşkanımızın da 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılan tesis ile uçak bom-
baları, mühimmatlar, füzeler ve harp başlıklarının pat-
layıcıları konusunda dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

TÜBİTAK SAGE’nin genç teknisyen ve mühendislerince Göktuğ projesinde geliştirilen 
Türkiye’nin ilk görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. 
Yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan’ın 2022’de TSK envanterine girmesi 
hedefleniyor.

TÜRKİYE, HAVADAN HAVAYA FÜZE 
TEKNOLOJİSİNE SAHİP ÜLKELERDEN 
BİRİ OLMAYI BAŞARDI
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İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren bir fabrikaya ge-
len Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü-
nü’nde işçilerle iftarda buluştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ, 
1 MAYIS’TA İŞÇİLERLE 
BULUŞTU

93. AKADEMİ 
ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ 
BULDU
93. Akademi Ödülleri’nde Nomadland En İyi Film, 
En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dalların-
da 3 Oscar aldı. Usta oyuncu Anthony Hopkins ise 
The Father filmindeki performansı ile En İyi Erkek 
Oyuncu seçildi.

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik tahriklerde bulunan İsrail, Gazze şeridinde 10 Ma-
yıs’tan bu yana başlattığı hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 
200’den fazla Filistinliyi katletti.

İSRAİL KATLİAMLARINI SÜRDÜRÜYOR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi sürecinin yaşattığı olumsuz-
luklara rağmen yurdun çeşitli yerlerinde kutlandı. Galata Kulesi, 19 Mayıs’a özel görsellerle 
ışıklandırıldı.

GALATA KULESİ’NE 19 MAYIS GÖRSELİ
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SAAT 19.19’DA TÜM YURTTA İSTİKLAL 
MARŞI OKUNDU
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, 
kentin simge mekânlarında gerçekleşti-
rilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan 
Türksat 5A uydusu, 3 Mayıs itibariyle 31 
derece Doğu yörüngesine ulaştı. Böy-
lelikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, 
Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra 
Akdeniz, Ege ve Karadeniz de kapsama 
altına alınacak.

İSTANBUL’UN 
FETHİ’NİN 568. 
YIL DÖNÜMÜ 
GÖRSEL ŞÖLENLE 
KUTLANDI

TÜRKSAT 5A, 
31 DERECE DOĞU 
YÖRÜNGESİNE 
ULAŞTI

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümünü 
kutladı. Kutlama kapsamında İstanbul köprüleri Azerbaycan bayraklarının renklerine büründü.

AZERBAYCAN 103 YAŞINDA
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TÜRKLER LİLLE’İ 
FRANSA’DA 
ŞAMPİYONLUĞA 
TAŞIDI
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve 
Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, 10 yıl aradan 
sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. 
Son 6 maçta 6 kritik gol kaydeden Burak, şampi-
yonlukta büyük pay sahibi oldu.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Süper Lig’de 3 büyük kulüp arasında kıran kırana geçen yarışı Beşiktaş kazandı. Şampiyon 
Beşiktaş, Vodafone Park’ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. 

KOCAELİSPOR TFF 1. LİG’E YÜKSELDİ
1. Lig’e yükselme maçında Körfez derbisinde Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, 11 
yıl aradan sonra tekrar 1. Lig’e yükseldi.

İngiliz futbol kulübü Chelsea, final maçında 
yine bir İngiliz kulübü olan Manchester City’yi 
mağlup ederek tarihinde 2. kez Şampiyonlar 
Ligi şampiyonu oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 
Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk 
maçında İspanya temsilcisi Barcelona’yı yene-
rek adını zirveye yazdırdı.

CHELSEA 
ŞAMPİYONLAR LİGİ 
ŞAMPİYONU OLDU

EUROLEAGUE 
ŞAMPİYONU 
ANADOLU EFES
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“MİLLETİ VE MİLLETİN SEÇTİĞİ 
YÖNETİMİ TEHDİT ETME CÜRETİNİ 
GÖSTERENLERE HADLERİNİ YİNE 
MİLLETİMİZLE GÖSTERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, emekli amiralle-
rin darbe imaları içeren tehditkâr 
bildirisine karşı “Milleti ve milletin 
seçtiği yönetimi tehdit etme cü-
retini gösterenlere hadlerini yine 
milletimizle göstereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde düzenlenen De-
ğerlendirme Toplantısı’nın ardından 
yaptığı açıklamada, iki gündür ülke-
yi meşgul eden bir meseleyle ilgili 
tartışmaları ayrıntılarıyla değerlen-
dirdiklerini belirtti.
“Her şeyden önce bir gece yarısı 
gerçekleştirilen bu eylem, hem üslu-
bu hem yöntemi hem de yol açacağı 
açıkça belli olan tartışmaları itibarıy-
la kesinlikle art niyetli bir girişimdir.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerine şöyle devam etti:
“Emekli amirallerin vazifesi, 104 
tanesi bir araya gelerek siyasi bir 
tartışma konusunda darbe imaları 
içeren bildiriler yayınlamak değildir. 
Aynı şekilde hiçbir emekli kamu gö-
revlisinin de topluca böyle bir yola 
tevessül etme hakkı yoktur. Biz bu 
amirallerin, diplomatların ve diğer-
lerinin, son dönemde Suriye’den 
Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Ege’ye, 
Kıbrıs’tan Karabağ’a karar verdi-
ğimiz mücadelelerin hiçbirinde bir 
araya gelerek, ülkeleri için destek 
bildirisi yayınladıklarını görmedik. 
Yine bunları, FETÖ’cü hainlerin baş-
lattıkları 15 Temmuz darbe girişi-
mine karşı milletimin yanında yer 
alırken de görmedik. Tam tersine 
imza sahibi amirallerden bazılarının 
geçmişten bugüne, ülkemizin hak ve 
menfaatleri aleyhine medyada ver-
dikleri demeçleri, sergiledikleri du-
ruşları üzüntüyle takip ettik.”
Cumhurbaşkanımız, tartışmanın se-
bebinin, kesinlikle ifade özgürlüğü 
meselesi olmadığını söyledi.
Buradaki isimlerin bir kısmının aynı 

görüşleri, çeşitli medya mecraların-
da ve siyasi zeminlerde uzun süredir 
dile getirdiğine dikkati çeken Cum-
hurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Hiçbir isme, medyadaki ve siyasi 
alandaki siyasi açıklamaları sebe-
biyle herhangi bir soruşturma açıl-
mış veya benzeri işlem yapılmış 
değildir. Ancak geçmişi darbeler ve 
bildirilerle dolu bir ülkede, bir gece 
yarısı 104 emekli amiralin böyle bir 
girişimde bulunması asla kabul edi-
lemez. Bunun adına ifade özgürlü-
ğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, ‘aksi 
halde’ diyerek başlayan ve ülkenin 
seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit 
eden cümleleri kapsamaz. Emek-
li amiral sıfatıyla da olsa böyle bir 
girişim, kahraman Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne yönelik bir bühtandır. Bu 
yöntem ve bu tarz ifadeler, dünya-
nın her yerinde demokrasiye, hukuk 
devletine, milli iradenin üstünlüğüne 
saldırı olarak kabul edilir ve aynı şe-
kilde muameleye maruz kalır. Yayın-
lanan bildirinin, milletimiz nezdinde 
bu derece sert tepki görmesinin bir 
diğer sebebi de çok daha büyük bir 
kampanyanın parçası olarak algı-
lanmış olmasıdır.”
Cumhurbaşkanımız, eski diplo-
matlardan, eski milletvekillerinden, 
ülkeye karşı husumetleriyle bilinen 
sözde aydınlardan oluşan kimi ke-
simlerin, bir süredir benzer söylem-
lerle yasama, yürütme ve yargıyı 
hedef aldığını aktardı.
Bunların çoğunun da ülkede dikili 
taşı olmayan, millete zerre faydası 
dokunmamış kişiler olduğunu söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, maalesef 
siyasetçilerden bazılarının da bu kirli 
kampanyaya destek vererek, adeta 
kendilerini inkâr ettiğini söyledi.
Bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm 
siyasetçilerin, kararlı bir şekilde ve 
en yüksek sesle karşı duruş sergi-
lemelerini ve bu noktadaki duruşla-
rını güçlü bir şekilde göstermelerini 

beklediklerini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Eğer böyle yapmış olsalardı, bugün 
burada sadece milli iradeye verilen 
desteğe teşekkür için huzurlarınız-
da bulunacaktık. Ülkemizde yapılan 
tüm darbelerin, vesayetin, milli irade 
üzerinde kurduğu tahakküm çabala-
rının hepsinin, demokrasi karşıtı tüm 
bildirilerin özellikle arkasında yer 
alan bir zihniyet, bu defa da safını 
aynı istikamette belirlemiştir. Girdi-
ği her seçimde, milletimizden gere-
ken mesajı almış olmasına rağmen 
küçük ve ama örgütlü bir kesimin 
kontrolünden çıkmayı başaramayan 
ana muhalefet partisini, bir kez daha 
demokrasiden yana tutum almaya 
çağırıyoruz. Buna karşılık, yapılan 
açıklamaya hak ettiği cevabı vererek, 
milli iradeden yana tavır koyan tüm 
siyasi parti liderlerine ve temsilcileri-
ne, yargı kurumlarına, üniversitelere, 
illerimizdeki sivil toplum kuruluşları-
na da ayrıca şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Her za-
manki gibi bizim muhatabımız doğ-
rudan milletimizdir. Bugün de yaşa-
nanların muhasebesini milletimizle 
yapmak, yol haritamızı milletimizle 
paylaşmak üzere bir araya geldik. 
Milleti ve milletin seçtiği yönetimi 
tehdit etme cüretini gösterenlere 
hadlerini yine milletimizle göstere-
ceğiz. Bazılarının yapılan işi ‘bunda 
büyütülecek ne var’ diyerek küçüm-
seme yoluna gittiklerini görüyoruz.”
Türkiye’de demokrasiye yönelik her 
saldırının, bu tarz bildirilerinin ardın-
dan geldiğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“27 Mayıs’ta Merhum Menderes’e 
böyle yapmışlardır. 12 Mart yöne-
timi, yine bir bildiriyle müdahale et-
miştir. 12 Eylül’den önceki hükümet-
leri aynı şekilde tehditle sindirmeye 
çalışmışlardır. 28 Şubat’ta ülkenin 
meşru yönetimine bu pervasızlıkla 
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saldırmışlardır. Kendi hükümetleri-
miz döneminde ise bu tür girişimle-
re karşı en ağır tepkiyi koyduğumuz 
için gerisini getiremediler. 
15 Temmuz gecesi, silahlı darbe 
denediler ama milletimizin şanlı di-
renişi karşısında gün ağarırken kuy-
ruklarını kıstırıp kaçmak mecburi-
yetinde kaldılar. Milli iradeye yönelik 
açık tehditler karşısında derhal ve 
en etkin şekilde tavır alınmadığı tak-
dirde işin sonunun nereye varabile-
ceğini milletimiz yakın tarihten çok 
iyi biliyor. İşte bu sebeple yayınlanan 
bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken 
her tedbiri uygulama kararlılığımızı 
ortaya koyuyoruz. Elbette bu mese-
leyi siyasi istismar aracı haline ge-
tirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla 
da sandıkta hesaplaşacağız. Mil-
letimiz, kimin demokrasinin ve hu-
kuk devletinin yanında durduğunu, 
kimin darbecilerin ve vesayetçilerin 
koltuğunun altına girdiğini görüyor. 
İnşallah 2023 seçimlerinde, tüm bu 
yaşananları milletimizin takdirine 
sunacak, istiklal ve istikbal yolunda 
verdiğimiz mücadelenin neticesini 
hep birlikte takip edeceğiz.”
Emekli amirallerin yaptığı açıklama-
da iki temel iddianın ortaya kondu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
bunlardan birincisinin “Montrö An-
laşması’nın tartışmaya açılması”, 
ikincisinin ise “basında ve sosyal 
medyada yer alan bazı görüntüler” 
olduğunu söyledi.
İstiklal Savaşı’nın ardından kimi ko-
nularla birlikte boğazların statüsü ile 
ilgili sorunun çözümünün de sonraki 
yıllara bırakıldığını anımsatan Cum-
hurbaşkanımız, uzun görüşmelerin 
ardından, İkinci Dünya Savaşı’nın 
hemen öncesinde, 1936’da bir kısmı 
da boğazlarla doğrudan ilgisi olma-
yan kimi devletlerle Montrö Sözleş-
mesi’nin imzalandığını hatırlattı.
“Hiç şüphesiz boğazların kontrolü-
nü uluslararası bir komisyon yerine, 

pek çok sınırlamayla da olsa Tür-
kiye’ye bırakan bu sözleşme, dö-
nemin şartlarında önemli bir kaza-
nımdır.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
imzalandığı tarihten bugüne kadar, 
boğazlarda bu sözleşmeye uygun 
olmayan pek çok tartışmalı hususla 
karşılaşıldığına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanımız, boğazlardaki 
gemi trafiğinin yer yer seyir güven-
liğini tehdit edecek veya ciddi vakit 
kayıplarına yol açacak düzeye ulaş-
mış olmasının da meselenin ayrı bir 
boyutu olduğuna işaret ederek, “Her 
şeye rağmen Montrö’nün ülkemize 
sağladığı kazanımları önemli görü-
yor ve daha iyisi için imkân bulana 
kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı 
sürdürüyoruz.” dedi.
“Peki şu anda konumuz olan 
Montrö tartışması nereden çıktı?” 
diye soran Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Esasen imzaladığımız tarihten 
beri bu sözleşme ile ilgili akademi 
dünyasında, medyada, diplomasi-
de, askeri cenahta pek çok görüş 
ortaya konmuştur. Bugün de söz-
leşme tüm boyutlarıyla tartışılma-
ya devam etmektedir. Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
kararı aldığı günlerde Meclis Baş-
kanımıza bu çerçevede Montrö 
örneği verilerek bir soru yönetil-
miştir. Kendisi de bir hukukçu olan 
Meclis Başkanımız ‘tamamen te-
orik olduğunu’ belirttiği bir cevap 
vererek, konuyu izah etmiş fakat 
‘Montrö’den çekilme diye bir du-
rumun olmadığını’ da açıkça be-
lirtmiştir. Eskiden beri süren bu 
tartışmanın akademik açıdan te-
orik bir yaklaşıma konu edilmesi, 
emekli amirallerin bir araya gelerek 
yayımladıkları bildirinin omurga-
sı haline dönüştürülmüştür. Şa-
yet amaç Montrö Sözleşmesi ile 
ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa 
bunun mecrası bildiri yayınlamak 

değil, akademik dünyada ve med-
yada görüş ifade etmektir. Nitekim 
bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimse 
de akademideki, medyadaki, siya-
si alandaki tartışmaları sebebiyle 
kimsenin yakasına yapışmamış, 
meseleyi başka mecralara çek-
meye çalışmamıştır ancak önceki 
gece yayımlanan bildiri tamamen 
bu çerçevenin dışında bir eylemdir.”

“Bizim egemenlik mücadelemiz-
dir”
Kanal İstanbul ile Montrö arasında 
kurulan bağın temelden yanlış ol-
duğunun altını çizen Cumhurbaşka-
nımız, “Türkiye, Kanal İstanbul sa-
yesinde İstanbul Boğazı’ndaki ağır 
deniz trafiği yükünü hafifletirken, 
Montrö’deki sınırlamaların dışında 
tamamen kendi egemenliğinde bir 
alternatife de kavuşmuş olacaktır. 
Bu, bizim egemenlik mücadelemiz-
dir. Peki biz şu anda İstanbul Boğa-
zı’nda egemen miyiz? Maalesef...” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, şunları ifade 
etti:
“Bir başka ifadeyle Kanal İstanbul, 
Boğaz’daki egemenlik haklarımı-
zı güçlendirecek bir projedir. Ata-
türkçülük ve Cumhuriyetçilik adına 
Türkiye’nin milli egemenlik haklarını 
tahkim edecek böyle bir projeye kar-
şı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cum-
huriyet düşmanıdır. Cumhurbaşkanı 
ve ülkenin en büyük partisinin Genel 
Başkanı olarak vazifem, Türkiye’nin 
ve Türk milletinin hak ve menfaatleri 
neyi gerektiriyorsa onu yapmaktır. 
Montrö Sözleşmesi’nden çıkma ile 
ilgili hâlihazırda ne bir çalışmamız 
ne de böyle bir niyetimiz vardır ama 
gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa 
ülkemizi daha iyisine kavuşturmak 
üzere her sözleşmeyi gözden geçir-
mekten de çekinmeyiz. Bunları da 
uluslararası anlaşmaya veyahut da 
tartışmaya açarız.”

Cumhurbaşkanımız, bildirideki 
ikinci meseleye ilişkin ise “Biz, geç-
mişte cübbeleriyle seçilmiş hükü-
mete karşı düzenlenen mitinglere 
katılan rektörlere demokrasi ve 
hukuk adına karşı çıkmıştık, geç-
mişte cübbeleriyle siyasi iktidarı 
hedef alan brifinglere iştirak eden 
yargı mensuplarını da demokrasi 
ve hukuk adına eleştirmiştik, yine 
biz, geçmişte üniformalarıyla milli 
iradeyi çiğneyen askerlerin yaptık-
larını, demokrasi ve hukuk adına 
doğru bulmadığımızı açıkça söy-
lemiştik. Bugün de aynı yerdeyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Kesinlikle art niyetli”
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplin 
anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğ-
raf veren askere de olumlu bakma-
dık, bakmayız. Bunun münferit bir 
hadise olduğu açıkça bellidir.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, söz konusu 
görüntünün yayınlandığı gün, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kendi içinde çok 
yönlü bir idari soruşturmayı başlat-
tığını ve sonuçlandırdığını anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, halen konu 
üzerinde çalışan Milli Savunma Ba-
kanlığının da kendi üzerine düşeni 
mutlaka yapacağını vurgulayarak, 

şöyle konuştu:“Bizim de yanlış bul-
duğumuz bu görüntünün, ülkenin 
ve milletin topyekûn huzursuzluğu-
na yol açacak bir bildirinin bahane-
si olarak kullanılmasını ise kesinlik-
le art niyetli görüyoruz. Aynı şekilde 
tamamı da yalan veya yanlış olan 
bilgilerle Milli Savunma Üniversite-
mizi laiklik ve Atatürkçülük tartış-
malarının içine çekmeye çalışanlar 
da sinsi gayeler taşıyor. Geçmişte 
darbe imalarını ‘Genç subaylar ra-
hatsız’ diyerek ifade edenlerin, Milli 
Savunma Üniversitemiz sayesinde 
artık bu imkândan mahrum kalınca 
işi emekli amirallere havale ettikleri 
anlaşılıyor.
Bir kez daha altını çizerek ifade edi-
yorum, demokrasi ve hukuk içinde 
çözülecek meselelerin, darbe imalı 
bildirilerin bahanesi haline dönüş-
türülmesi siyasi otoriteye rağmen 
Anayasa’ya bağlılık gösterisi de-
ğil, tam tersine Anayasa’ya yönelik 
açık tehdittir. Sadece bu tartışma 
bile başlı başına Türkiye’nin dar-
be dönemlerinin ürünü bir Anaya-
sa’dan yeni ve sivil bir anayasaya 
geçiş ihtiyacını ispatlamaya yeter-
lidir. Türkiye’nin geleceğine umutla 
bakmaya en çok ihtiyacı olduğu bir 
dönemde, milletimizin ve özellikle 

de gençlerimizin morallerini boza-
cak hiçbir hareketi müsamahayla 
karşılayamayız.”

“Demokrasimizi güçlendirece-
ğiz”
Ana muhalefet partisinin başını çek-
tiği bir kesimin, “bu tartışmanın, eko-
nomik sıkıntıların üzerinin örtülmesi 
amacıyla kullanıldığını” öne sürdü-
ğünü aktaran Cumhurbaşkanımız, 
“Hâlbuki ekonomiye asıl zararı ken-
dilerinin sürekli körüklediği bu tür 
tartışmalar vermektedir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, çarşamba 
günü Türkiye ekonomisinin salgın 
şartlarında hangi başarıları ortaya 
koyduğunu ayrıntılı şekilde milletle 
paylaşacağını dile getirerek, şunları 
kaydetti:
“Kendi ülkelerinin ve milletinin fela-
ketinden iktidar devşirme peşinde 
koşan muhterisleri, milletimizin 
takdirine havale ediyoruz. Şu anda 
bu 104 kişinin içerisinde bizzat 
CHP’nin üyesi olan, kendisi, karısı, 
yeğeni, oğlu, şusu busu olanlar var. 
Siz, bunları da yakın zamanda yazı-
lı ve görsel medyada göreceksiniz 
ve bu işin merkezinde aslında ana 
muhalefet partisinin ta kendisi var. 
Biz, ekonomide bir şeyi konuşuyo-
ruz, bunu açıkladım. Türk ekono-
misini yatırım, istihdam, üretim ve 
ihracat temelinde büyütmeyi, çok 
daha iyi yerlere getirme mücade-
lesi vermeyi sürdüreceğiz. İktidara 
geldiğimizden bu yana kronolojik 
olarak biz ülkemizi nereden aldık, 
bugün neredeyiz? Yatırımlar dâ-
hil, bütün bunları kronolojik olarak 
çarşamba günü millete seslenişte 
açıklayacağım. Aynı şekilde de-
mokrasimizi de milli iradenin üs-
tünlüğü temelinde darbelere, cun-
talara, vesayete karşı gerektiğinde 
canımız pahasına mücadele ede-
rek güçlendirecek, geliştireceğiz.”
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“RABB’İME, BANA BÖYLE BİR 
ORDUNUN ‘BAŞKOMUTANI’ 
SIFATINI BAHŞETTİĞİ İÇİN 
BİNLERCE KEZ HAMDÜSENALAR 
EDİYORUM”

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, emekli amirallerin dar-
be imâlı bildirisine yönelik olarak 
“Milletimizle birlikte biz de tüm 
kalbimizle, darbecilerden temiz-
lenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
yanındayız, yanında olmayı sür-
düreceğiz. Rabb’ime, bana böyle 
bir ordunun ‘başkomutanı’ sıfatını 
bahşettiği için binlerce kez ham-
düsenalar ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, partimizin 
grup toplantısında yaptığı konuş-
mada, geçen ay gerçekleştirdikleri 
7. Olağan Büyük Kongrenin hemen 
ardından yapılan Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu toplantısında, Mer-
kez Yürütme Kurulu ile birlikte Grup 
Yönetiminde de bazı değişiklikler 
olduğunu anımsattı.
Naci Bostancı’nın Grup Başka-
nı olarak görevine devam ettiğini; 
Grup Başkanvekillerinden Özlem 
Zengin’in artık görevini Genel Mer-
kezde Halkla İlişkiler ve Sivil Top-
lum Başkanı olarak sürdüreceğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız; bu 
dönemde Grup Başkanvekillikle-
rini ise Bülent Turan, Cahit Özkan, 
Mahir Ünal, Mustafa Elitaş ve Mu-
hammet Emin Akbaşoğlu’nun yü-
rüteceğini söyledi.
Görevlerine devam eden ve yeni 
sorumluluk üstlenenleri tebrik 
eden ve başarılar dileyen Cum-
hurbaşkanımız, “Cumhur İttifakı ve 
AK Parti olarak, ülkeye ve millete 
Meclis çatısı altında verdiğimiz hiz-
metleri, inşallah bu yeni ekibimizle 
çok daha güçlü bir şekilde devam 
ettireceğiz. Meclis gündemi zaten 
yoğundu. Mevcut kanun hazırlıkla-
rı ve görüşmelerinin yanı sıra, pek 
çok yeni konu, komisyonlarda ve 
Genel Kurul’da bizleri bekliyor. Yeni 
anayasa hazırlıkları sürecinde de 
ilerleyen dönemde Meclisimize ve 

dolayısıyla grubumuza önemli gö-
revler düşecektir.” diye konuştu.
AK Parti Grubunun, tüm bu zorlu 
çalışmaları başarıyla yürüterek, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine adım 
adım yaklaştıracağına inandığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Her bir milletvekilimiz, kendi şehri-
nin temsili yanında, yasama faaliyet-
lerine de en aktif şekilde katılarak, 
bu yükü paylaşacaktır. Her dönem-
de olduğu gibi bugün de Meclis’in ve 
ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız.
Kongremizde temel çerçevesini or-
taya koyduğumuz 2023’e kadarki 
yol haritamızın hayata geçirilmesini, 
hem Meclis’te hem illerimizde sizler-
le birlikte sağlayacağız.
Geçtiğimiz 19 yıldaki eserlerimizi ve 
hizmetlerimizi, yeni dönemin baş-
langıcı olarak görüyoruz. Türkiye’nin 
19 yıl önceki halini, yaşı 35-40’ın 
altındaki vatandaşlarımız pek hatır-
lamaz. Hükümete geldiğimizde, de-
mokrasiden kalkınmaya kadar her 
alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar 
ve zulüm arenası haline getirilmiş bir 
ülke devraldık. ‘Hafıza-i beşer nisyan 
ile maluldür’ derler. Bunun için eski 
Türkiye ile bugünkü Türkiye’nin mu-
kayesesini her fırsatta milletimizle 
paylaşmamız gerekiyor. AK Parti 
iktidara geldiğinde, CHP Genel Baş-
kanı herhalde 50’lilerinin başındaydı. 
Kendisinden 20 yıl öncesinin Türki-
ye’siyle bugünün Türkiye’sini, şöyle 
elini vicdanına koyarak karşılaştır-
masını istiyoruz. Gittiği yollar aynı 
yollar mı, gördüğü binalar aynı bina-
lar mı, aldığı hizmetler aynı hizmetler 
mi, ülkenin vizyonu aynı mı?
Bir günden bir güne bu zatın ağzın-
dan, ‘tamam, pek çok eksik ve hatta 
yanlış var ama memlekette şöyle iyi 
bir şey de yapıldı’ sözünü duymadık. 
Tam tersine CHP Genel Başkanı ve 
şürekası, tüm konuşmalarında, ha-
fıza-i beşerin nisyanına güvenerek, 

yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü id-
dia ortaya atıyorlar.
Kendisi İzmir milletvekili. İzmir’e bir 
bak. İzmir’e neler yaptı bu iktidar? 
Çevre illerle, hatta uzak illerle, baş-
ta İstanbul, Ankara olmak üzere, 
buralara ne gibi bağlantılar yapıldı? 
Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara 
bağlandı? CHP’nin geçmişinden 
bugüne İzmir’e yapılmış en ufak bir 
yatırım var mı?”
Cumhurbaşkanımız, CHP’nin, bir 
grup emekli amiralin, buram buram 
darbe iması kokan açıklamalarını, 
ekonomiyle ilgilendirerek “gündem 
saptırma” olarak aklamaya çalışa-
cak kadar şirazesinden koptuğunu 
söyledi.
“Darbecinin emeklisi-muvazzafı ol-
mayacağını bilmeyecek kadar bunlar 
cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Orası-
nın takdirini milletime bırakıyorum.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, bununla 
da kalmayıp kendilerini, herkesi te-
rörist ve darbeci ilan etmekle suçla-
dıklarını belirtti. Cumhurbaşkanımız, 
“Tabii kendileri teröristlerle al tak-
ke-ver külah ilişkisi içinde oldukları 
için teröriste ‘terörist’ dememizden 
rahatsız oluyorlar.
Çünkü bakıyorlar ki Gabar, Cudi, 
Tendürek, Bestler Dereler çökertil-
di. Bütün bunları gördükçe rahatsız 
oluyorlar. Hatta ve hatta daha da ileri 
giderek, çıkmış bunlardan bir tanesi 
‘Suriye’nin sınırında bazı yerleşik du-
rumlar olabilir, bu çok daha da isa-
betli olur.’ diyecek kadar şirazesini 
kaybetmiş. Kim bu? Bu da sözcüleri.” 
diye konuştu.
CHP’lilerin, tüm hayatları boyunca 
iktidarı darbe ve vesayet gölgesinde 
aradıkları için darbeciye “darbeci” 
demelerinden de huzursuzluk duy-
duğunu ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terö-
ristlerle ve darbecilerle mücadelemizi 
ekonomiyle ilişkilendirerek, güya kendi 
akıllarınca, bir taşla iki kuş vurmanın
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esabını yapıyorlar.Hem teröristleri ve 
darbecileri aklıyorlar hem de ekono-
mi üzerinden milletimizin, özellikle de 
gençlerimizin umudunu kırarak, ül-
kemizi güven ve istikrar yerine kaos 
iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. 
Türkiye, daha 15 Temmuz acısının 
yaralarını saramamışken bir grup 
emekli askerin, aslı astarı olmayan 
meseleler üzerinden milli iradeyi, ül-
kenin seçilmiş yönetimini tehdit et-
melerini küçümseyen, darbecinin ta 
kendisidir. Çok açık net söylüyorum, 
şu anda bu emekli generallerin mer-
kezinde CHP’nin kendisi vardır. Bu 
104’ün içerisinde şu anda CHP üye-
si olanlar vardır. İncelemeler devam 
ediyor, kim bilir daha ne kadar çıka-
cak. Hadi 15 Temmuz’da Bay Kemal, 
tankların arasından sıvışıp milletin 

sokakta verdiği mücadeleyi rahat 
koltuklarında kahve içerek televiz-
yonda seyretmiş olabilirsin. Bu senin 
korkaklığındır. Ama bundan sonra 
yemezler, bundan sonra yutmazlar. 
Bundan sonra hesabını bu işin çok 
ağır vereceksiniz ve siz kaçacaksınız, 
biz kovalayacağız. Zira darbe heves-
lilerini bu derece hararetli bir şekilde 
savunmanıza asla millet müsaade 
etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz.”
Meselenin korkaklık, yüreksizlik ve 
geçmişinden utanmak olmadığı-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Oturduğu koltuğa, mide bulandırı-
cı bir kaset kumpasıyla getirilen bu 
zata, diyet olarak darbecilerin söz-
cülüğü vazifesinin tevdi edildiği anla-
şılıyor. Aksi takdirde, akıl ve izan sa-
hibi hiçbir siyasetçi, doğrudan kendi 

varlığını hedef alan anti-demokratik 
bir girişim karşısında böyle bir tavır 
içine giremez. Kendi iktidarını, ülke-
nin ve milletin felaketinde gören bu 
habis zihniyeti, en az teröristler ve 
darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, bazı video gö-
rüntülerini izlettikten sonra CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
dün Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna 
yönelik sözlerini eleştirdi. Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi 
salgınla mücadelede en önemli re-
ferans kaynağımız olan, ülkemizin 
kendi alanlarının en yetkin isimle-
rinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kuruluna saldırmaya kadar vardırdı. 
Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi 

siyaset üstü, 84 milyonun tama-
mının sağlığını ilgilendiren milli bir 
mesele olarak görüyoruz. Bilim Ku-
rulu üyelerimize kadar, bugüne kadar 
verdikleri hizmetler için de ben şah-
sım, ailem, grubum ve milletim adına 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim 
Kurulu başta olmak üzere sağlıkta 
bugüne kadar ölen nice kardeşleri-
miz, arkadaşlarımız oldu. Bunlarla 
ilgili Bay Kemal, senin bir derdin oldu 
mu? Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık 
şov uğruna, bunca emeği silip atma-
sının, bilimin konuşulması gereken 
yerde, bilimi ayaklar altına almasının 
takdirini ben sağlık çalışanlarımıza 
ve milletimize bırakıyorum. Rabb’im 
ülkemizi bu habis zihniyetin tasal-
lutundan, bu zihniyetin yol açacağı 
tahribattan, bu zihniyetin sebebiyet 
vereceği yıkımdan muhafaza eylesin 

diyorum. Ve bununla da kalmayıp 
tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. 
Atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin. 
O kadar zavallısın.”
Cumhurbaşkanımız, CHP’lilerin örnek 
gösterecek bir eseri, iftihar edecek bir 
hizmet ve dikili bir ağacı bulunmadı-
ğını dile getirerek, “Siyasi hayatınızın 
tamamı, bizim projelerimizi engelle-
meye çalışmakla geçmiştir. Yüzsüz-
lükte ve arsızlıkta öyle tavan yapmış 
durumdalar ki dün engellemek için 
çırpındıkları Yüzsüzlükte ve arsızlıkta 
öyle tavan yapmış durumdalar ki dün 
engellemek için çırpındıkları kendi 
projeleriymiş gibi sahiplenmekten de 
geri kalmıyorlar. İstanbul’da ne yap-
mışsak, şimdi onları sahiplenmeye 
çalışıyorlar. Bu ne utanmazlıktır, bu 
ne terbiyeden muaf kalmış bir haldir? 
CHP’ye gönül veren vatandaşlarımı-

zın, tüm bu olup bitenleri ibretle takip 
ettiğine, günü geldiğinde de demok-
rasi ve kalkınma düşmanlarına hak 
ettikleri cevabı vereceklerine yürek-
ten inanıyorum.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, en tehlikeli ya-
lanın, içine doğruların karıştırıldığı 
yalan olduğunu, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, doğrulu-
ğunu, yanlışlığını bilmedikleri, çoğu 
kurgu olduğu açıkça belli küçük ve 
istisnai örnekler üzerinden, yanlış, yı-
kılmış, batmış, bitmiş bir Türkiye fo-
toğrafı çizmeye çalıştığını söyledi.
Türkiye’nin son 8 yıldır kesintisiz ya-
şadığı saldırılar nedeniyle ödediği 
bir bedel olduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanımız, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının, özellikle hiz-
met sektörü üzerindeki olumsuz et-
kilerini gayet iyi bildiklerini ifade etti.
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Cumhurbaşkanımız, bir yandan sınır 
içinde ve dışında terör örgütlerinden 
darbecilere kadar geniş bir cephede 
mücadele verirken, diğer yandan da 
ülkeyi kalkındırma, büyütme ve güç-
lendirme mücadelesini sürdürdükle-
rini vurgulayarak, “Çevremize baktı-
ğımızda, Türkiye’nin, Kılıçdaroğlu’nun 
ısrarla göstermeye çalıştığı gibi diz-
lerinin üstüne çökmüş, yerle yeksan 
olmuş bir ülke haline gelmesini sabır-
sızlıkla bekleyenler olduğunu zaten 
görüyoruz. İşin acı tarafı, düşmanın 

kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile 
sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük 
partisini adeta işgal etmiş olmasıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu.
“Söylediğimiz her sözün arkasında 19 
yıllık bir müktesebat var”
Türkiye’nin böyle bir siyaset anlayı-
şını, muhalefet tarzını, rekabet yön-
temini hak etmediğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Bu ülkede ten-
ceresini kaynatmakta zorlanan her 
vatandaşımızın derdine, 19 yıldır ol-
duğu gibi bugün de yarın da yine biz 

derman olacağız. Bu ülkede iş bul-
makta zorluk çektiği için geleceğine 
tereddütle bakan her gencimizin, her 
vatandaşımızın sıkıntısına, 19 yıldır 
olduğu gibi bugün de yarın da biz 
çözüm bulacağız. Bu ülkede salgın 
şartları sebebiyle ekmek teknesini 
çevirmekte zorlanan her esnafımızın, 
sanatkarımızın, KOBİ’mizin önünü, 19 
yıldır olduğu gibi bugün de yarın da 
biz açacağız. Bu ülkede tek bir insanı-
mızın bile kendini sahipsiz hissetme-
mesi için tarihimizin en kapsamlı ve 

en etkin sosyal destek mekanizmala-
rını 19 yıldır olduğu gibi bugün de, ya-
rın da biz işleteceğiz.” diye konuştu.
Bunları sadece vaat, taahhüt, afaki 
sözler olarak ifade etmediklerini vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, söyle-
dikleri her sözün arkasında 19 yıllık 
bir müktesebat bulunduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’yi bu-
güne kadar demokraside ve kalkınma-
da, Cumhuriyet tarihinin tamamında 
yapılanların 5 katı, 10 katı hizmetlere 
nasıl kavuşturduysak, bundan sonra 
da çok daha fazlasını gerçekleştire-
cek azme ve hazırlığa sahip tek parti 
biziz.” ifadesini kullandı.
“Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkları-
mızı büyük ölçüde tamamladık.”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest-
rası yeni binası, Resim ve Heykel 
Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi gibi 
yeni değerleri Türkiye’nin kültür-sa-
natına kazandırdıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Taksim Mey-
danı’ndaki yeni Atatürk Kültür Mer-
kezi’ni, inşallah 29 Ekim’de hizmete 
açıyoruz. Yine Taksim Meydanı’nda 
hamdolsun muhteşem bir cami-
yi de ramazanın son cumasında, 
Müslümanların hizmetine alacağız. 
Yine aynı şekilde, Kadir Gecesi’nde, 
Zonguldak’ta sahilde Uzun Mehmet 
Camii bitiyor. Uzun Mehmet Cami-
i’ni de orada Müslümanların hizme-
tine alacağız.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre 
Enstitüsü gibi kurumlar vasıtasıyla, 
dünyanın dört bir köşesinde Türki-
ye’nin milli ve insani vasıflarını ser-
gileyen faaliyetler yürüttüklerini de 
dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, “Her başlığı 
birkaç cümleyle ifade etmemize 
rağmen, 19 yıllık icraatımızı özet-
lememiz dahi oldukça uzun sürdü. 
Milletimden, 19 yıl öncesinin Tür-

kiye’si ile bugünün Türkiye’sini her 
alanda mukayese ederek, kimin laf 
ve istismar siyaseti, kimin de eser 
ve hizmet siyaseti yaptığını takdir et-
mesini istiyorum. ‘Kamil odur ki, koya 
dünyada bir eser / Eseri olmayanın 
yerinde yeller eser.’” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 81 ilinin her kö-
şesinde hayata geçirdikleri eserlerle, 
hizmetlerle, tamamladıkları yatırım-
larla, yapacakları projelerle milletin 
huzurunda olduklarını söyledi.
Tarihin, eseri olanları eserleriyle de-
ğerlendireceğini, eseri olmayanları 
ise yıllarca bu ülkenin, milletin vaktini, 
enerjisini, heyecanını heba ettiği için 
mahkum edeceğini kaydeden Cum-
hurbaşkanımız, millete bir müjde ver-
mek istediğini belirtti.
“Türkiye’nin en büyük ve en stratejik 
altyapı projesi olan Kanal İstanbul 
ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde 
tamamladık.” diyen Cumhurbaşka-
nımız, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
“Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve 
kuruluşun, 200’den fazla bilim insa-
nının, medyanın ve vatandaşlarımı-
zın katkılarıyla tamamlandı. Kanalın 
iki yakasında kurulacak toplam 500 
bin nüfuslu şehir, aynı zamanda İs-
tanbul’un depreme hazırlık sürecini 
de hızlandıracaktır. Bu proje, aynı 
zamanda İstanbul’a kazandırdığımız 
yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro 
hatları gibi ulaşım ağlarıyla da bütün-
lük arz edecektir. Dünya ticaretinin 
yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleş-
tirilmesi, boğazlarımızın da en önemli 
deniz ticaret yollarından biri niteliğini 
taşıması, Kanal İstanbul Projesi’nin 
önemini artırıyor. Karadeniz’de, hem 
biz hem de kıyısı olan diğer ülkeler 
sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. 
Bu durum, boğazlardaki gemi trafiği-
nin gelecekte azalmak bir yana, daha 
da artacağına işaret ediyor.”
Cumhurbaşkanımız, “Biz geliyoruz, 
geldiğimizde bütün bu müteahhit-
lerin ödemelerini vesaire ellerinden 

alırız ve kendilerini de kenara koya-
rız.” şeklinde tehdidin de yapıldığını 
anımsatarak, “Böyle bir devletin de-
vamlılığına inanmak, böyle bir şey 
olabilir mi? Bu, nasıl bir zihniyettir? 
Bu, nasıl bir çürümüşlüktür?” eleşti-
risini dile getirdi.
İstanbul Boğazı’ndan 1930’lu yıllar-
da 3 bin gemi geçerken, bugün bu 
rakamın 40 binin üzerinde olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
buna karşılık Panama Kanalı’ndan 
yılda 13 bin, Süveyş Kanalı’ndan 17 
bin civarında gemi geçişinin gerçek-
leştiğini anlattı.
Diğer kanallardan elde edilen gelirle-
ri telaffuz bile etmediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Halbuki İstan-
bul Boğazı’nın emniyetli gemi geçiş 
kapasitesi 25 bindir. Yani şartları zor-
layarak boğazlardaki gemi trafiğini 
yürütüyoruz. İnşa edeceğimiz 45 
kilometre uzunluğa, 21 metre derin-
liğe, 275 metre taban genişliğine, en 
dar yerinde 360 metre su yüzeyi ge-
nişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge 
için yeni bir nefes borusu olacaktır. 
İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal 
İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız ve 
milletimizin emrine amade edeceğiz.” 
ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasının 
bu bölümünde, Kanal İstanbul Pro-
jesi’ni ve önemini anlatan bir videoyu 
izletti.
Videonun ardından Cumhurbaşka-
nımız, “İnşallah bu önemli projenin, 
etaplar halinde yapılacak ihalesine 
çok yakında çıkıyor, yaz ayların-
da da temelini atıyoruz. Epeyce bir 
gecikmeyle de olsa inşasına başla-
yacağımız Kanal İstanbul’un, şim-
diden ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Projenin bugün-
kü aşamasına gelmesinde emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum.” di-
yerek, konuşmasını tamamladı.
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“İTALYA BAŞBAKANI’NIN YAPMIŞ 
OLDUĞU AÇIKLAMA TAM BİR 
DENSİZLİKTİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlı-
ğı Millet Kütüphanesi’nde düzen-
lenen Kütüphane Söyleşileri’nde, 
gençlerle bir araya geldi ve onların 
sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanımız, “Kanal İstan-
bul’un ne gibi avantajları olacak? 
Bunu yaparak, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nden çıkmayı hedefliyor 
muyuz?” sorusu üzerine, bunun, 42-
43 kilometre uzunluğunda bir kanal 
olduğunu, bu kanaldan Karadeniz’i 
Marmara’ya bağladıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bununla birlikte de tabii Karade-
niz’den ve Marmara tarafından ge-
len gemilerin oralarda bekleme veya 
beklememe, bu süreçler, hepsi bizim 
kudretimizde. Bunun Montrö ile ya-
kından uzaktan bir alakası da yok. 
Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı 
bir sözleşmeydi. Burada kendi ba-
ğımsızlığımızı, kendi egemenliğimi-
zi tamamen tesis ettiğimiz bir eser 
kazandırıyoruz. Montrö ile yakından 
uzaktan alakası olmayan böyle bir 
Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, 
rahat kılacaktır. Kanal İstanbul’umu-
zu, İstanbul’umuza kazandırdığımız-
da, İstanbul çok çok büyük bir zen-
ginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul 
Boğazı da çevrecilik açısından ciddi 
manada rahatlayacaktır.”

Türkiye’nin İstanbul Sözleşme-
si’nden çekilmesi
Cumhurbaşkanımız, “Kararınızla 
İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldık. 
Bu kararınız, öncelikle kadın hakları 
ve kadına şiddet konusunda sizin, 
kabinenizin, yani iktidarın düşün-
celerinin değiştiğini mi gösteriyor?” 
sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“İstanbul Sözleşmesi, uygulama-
sı itibarıyla maalesef ne ülkemizde 
ne dünyada özellikle kadın hakları-

na saygıyı getirdi. Şu anda Avrupa 
Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden 
de 11 tanesi bundan çekilme arife-
sinde. Kadına şiddeti bizim Anaya-
samız reddediyor mu? Reddediyor, 
kabul etmiyor. Burada bizim üzerin-
de durmamız gereken, 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. 
Bu zaten var. Öyle bir medeniyetin, 
öyle bir dinin mensubuyuz ki dini-
mizde kadına şiddet bir defa ha-
ramdır. Eğer, böyle bir sözleşmeye 
illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleş-
menin daha adilini, daha güzelini, 
güçlüsünü kalkarız, Ankara Sözleş-
mesi diye hazırlarız, onunla beraber 
yola devam ederiz.”
Cumhurbaşkanımız, “Önceki haf-
ta 104 emekli amiral tarafından 
gece yarısı bir bildiri yayınlandı. Bu 
bildiride, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Kanal İstanbul Projesi ile alakalı 
bazı vurgulamalar yapıldı. Amiral-
ler ‘düşüncelerimizi özgürce ifade 
edemeyecek miyiz?’ diye ikinci bir 
açıklamada bulundular. Bu konuda-
ki düşünceniz nedir?” sorusuna şu 
cevabı verdi:
“Askerin emeklisi veya emekli olma-
yanı olmaz. Asker, askerdir. Şu anda 
cumhurbaşkanı olarak bu ordunun 
başkomutanıyım. 104 emekli ola-
rak böyle bir açıklamayı nasıl yapı-
yorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle 
alakalı bir konu değil. Zaten içiniz-
de bu işi alışkanlık haline getirmiş 
olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız, 
kalkarsınız siyasete soyunursunuz. 
Kalkıp da bunu, 104 tane koordi-
ne olan, aynı düşünce kalıbı içinde, 
böyle bir metnin ortaya konulması-
nı, bir başkomutan, cumhurbaşka-
nı olarak ülkemin birlik, beraberliği, 
huzuru noktasında, bunu teminle 
sorumlu olan bir insan olarak tabii ki 
kabul etmemiz mümkün değil. Bun-
dan sonraki süreç zaten tamamen 
yargıya ait olan bir süreçtir.”

“İtalya Başbakanı’nın yapmış ol-
duğu açıklama tam bir densizliktir”
“İtalya Başbakanı size ‘diktatör’ dedi. 
Siz bu tarz üslupta kelimeler kulla-
nıldığında neler hissediyorsunuz?” 
şeklindeki bir soru üzerine Cumhur-
başkanımız, şu karşılığı verdi:
“Öncelikle tabii İtalya Başbaka-
nı’nın yapmış olduğu açıklama tam 
bir densizliktir, tam bir terbiyesiz-
liktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam 
iyi bir noktaya geleceğini umduğu-
muz bir dönemde bu Draghi deni-
len adam bu açıklamayı yapmak 
suretiyle aramızdaki münasebet-
lere maalesef baltayı vurmuştur. 
Zaten sen atanarak oraya gelmiş 
birisin, seçimle gelmiş birisi de-
ğilsin. Tayyip Erdoğan’a bir defa 
böyle bir ifadeyi kullanabilmen için 
her şeyden önce senin tarihinden 
haberinin olması lazım. Ama gör-
dük ki senin haberin yok. Biz mil-
letimizden aldığımız güçle, mille-
timizin bize vermiş olduğu o irade 
teslimiyetiyle milletimize hizmette 
yolumuza devam edeceğiz. Onun 
için de İtalya Başbakanı’nın bu ifa-
deleri kullanması kullanmaması, 
bunları hiç kafanıza takmayın, biz 
işimize bakalım.”

“İşsizlikte iyi bir noktaya geldik”
“Birçok genç üniversitelerden ba-
şarılı bir şekilde mezun oluyor fa-
kat istihdam sorunu yaşıyor. Aca-
ba bir planlama sorunu mu var?” 
sorusuna Cumhurbaşkanımız, şu
yanıtı verdi:
“Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya 
geldik diyebilirim. Bu ekonomik sı-
kıntıların yaşandığı bir dönemde, 
özellikle de 13 civarında bir ko-
numdayız işsizlikte. Bu son açık-
lanan rakam da aslında bu ciddi bir 
artış sayılamaz.Zaten 13 küsurdu 
şimdi biraz daha artmış oldu. Tu-
rizmde çok çok iyi bir konumdaydık 
fakat bu Kovid meselesi sebebiyle
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turizmdeki düşüş ister istemez is-
tihdamı da olumsuz etkiledi. En çok 
istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. 
Hem sağlıklı olanlar için hem engelli 
olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. 
Garanti noktasında iş nereye geli-
yor? Kalifikasyona geliyor. Kalite ve 
kalifikasyon noktasında kendini ispat 
edebiliyorsa bir genç iş bulur.”

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler
“Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki 

mevcut durumlar hakkındaki de-
ğerlendirmeleriniz nelerdir? Yakın 
gelecekte Türkiye’nin diğer ülkelerle 
ilişkileri ne yönde gelişme göstere-
cek? Türkiye bu konudaki mevcut 
durumunu, yani mevcut statüsü-
nü devam ettirecek mi?” şeklindeki 
soru üzerine Cumhurbaşkanımız, 
şunları söyledi:
“Biz tabii çok ciddi sıçramaları Doğu 
Akdeniz’de ilk önce Libya ile yaptığı-
mız anlaşmayla attık. Türkiye, Libya 

ile gerek sismik araştırmalara ge-
rek sondaj çalışmalarına yönelik bir 
kararlılık ortaya koydu. Burada biz 
Libya ile ortak sismik araştırma da 
yaparız, sondaj da yaparız. Bundan 
Yunanistan rahatsız oldu çünkü ken-
disinde o imkanlar yok. Fakat burada 
Yunanistan’ın bizim haklarımız gibi 
hakları da yok. Şu anda Doğu Akde-
niz’deki bütün bu çatışmalarda, ger-
ginliklerde bizim yumuşak bir üslu-
bumuz olmamış olsaydı durum daha 

farklı yere giderdi ama biz anlayış 
gösterdik. Her zaman yeri geldiğinde 
sondaj gemilerimizi icabında tamir 
bakıma aldık, sismik araştırmaları 
tamir bakıma aldık ama bir şey söy-
ledik. Dedik ki ‘Kıbrıs ile ilgili olarak 
Kuzey Kıbrıs’ın haklarını asla kimse-
ye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale 
ederiz.’ Şu anda gemilerimiz her an 
istim halinde, her an bazı adımla-
rın atılması gerekiyorsa bu adımları 
da atarlar ve biz görüşmelerden de 
kaçmıyoruz. Yeter ki Türkiye’ye saygı 
duymasını bilsinler.”

Aşıda iyi bir konumdayız”
Türkiye’nin içinde bulunduğu Ko-
vid-19 salgın süreci hatırlatılarak, 
“Aşılanma hızımız sizce ne kadar 
iyi ve devletin bu konuda yaptıkları-
nı yeterli görüyor musunuz?” soru-
su üzerine ise Cumhurbaşkanımız, 
konuya ilişkin çalışmaları Bilim Ku-
rulu ile sürdürdüklerini belirtti.
Bilim Kurulunun aldığı kararlar 
hangi istikametteyse hükümet 
olarak bu istikamette kararları icra 
ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Aşı konusunda bile 6. sırada 

dünyada biz yer alıyoruz, böyle bir 
konumumuz var. Şimdi Bilim Kurulu-
muzun yapacağı çalışmalarla birlik-
te bu aşı sürecini 65 yaşın altından 
daha nasıl kademelendirelim, bunun 
adımları da bir taraftan atılmış ola-
cak. Aşıda iyi bir konumdayız, yani 
8 artı 10 milyon civarında, yani 18, 
hatta 20’ye aşılama noktasında yak-
laşmış durumdayız ve bu bakımdan 
dünyada herhalde örnek sayılabile-
cek ülkelerden bir tanesi konumun-
dayız.” değerlendirmesinde bulundu.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “2021 senesini ül-
kemiz ve milletimiz için bir şahla-
nış senesine dönüştüreceğiz. Bunu 
da hep olduğu gibi kardeşlikle, da-
yanışmayla, birlik ve beraberlikle 
başaracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Huber Köşkü’nden 
canlı bağlantıyla katıldığı Hasan-
keyf-2 Köprüsü Açılış Töreni’nde 
sözlerine, bugün vefatının 28. yıl 
dönümü olan 8. Cumhurbaşkanı 
merhum Turgut Özal’ı yad ederek 
başladı.
Özal’ın ülkenin güçlenmesi ve kalkın-

ması için gayret sarf etmiş, samim-
iyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıy-
la milletin gönlünde taht kurmuş 
büyük bir siyasetçi olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Mer-
hum Özal gibi vatanperver devlet 
adamlarından devraldığımız hizmet 
sancağını çok daha yukarılara taşı-
mak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
İşte bugün ülkemizin medarı iftiha-
rlarından olan Ilısu projemizin eta-
plarından birini daha hayata geçir-
menin bahtiyarlığını yaşıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
Açılışı yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü’nün 
ülkeye ve millete hayırlı olmasını 

dileyen Cumhurbaşkanımız, Bat-
man-Hasankeyf-Gercüs-Midyat 
yolu üzerinde inşa ettikleri köprüyle 
bölgeye gurur verici bir yatırımı daha 
kazandırmış olduklarını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, Hasankeyf-2 
Köprüsü’nün 1001 metrelik me-
safesiyle ülkenin en uzun köprüleri 
arasında yer aldığını, bölünmüş yol 
standardında inşa edilen köprüde 
yayalar için de bir geçiş yolunun bu-
lunduğunu ifade etti. 
Cumhurbaşkanımız, “Toplam yatırım 
tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü 
su altında kalan Batman-Midyat yol-
unun göl sahası dışında inşa edilen 

“2021 SENESİNİ ÜLKEMİZ VE 
MİLLETİMİZ İÇİN BİR ŞAHLANIŞ 
SENESİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Hasankeyf’in yeni merkeziyle olan 
irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını 

yaptığımız projeyle zamandan ve 
akaryakıttan önemli ölçüde tasar-
ruf edilecektir. Batman, Mardin ve 
Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı 
da sağlayacak bu köprünün bölgem-
iz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.” 
diye konuştu.

“Yolumuzda kararlılıkla yürüdük”
Dicle Nehri üzerinde yükselen dev es-
erin inşasında emeği geçenleri tebrik 
ederek, ülkenin ve milletin hayallerini 
gerçeğe dönüştüren emek sahipler-
inin her birine teşekkür eden Cum-
hurbaşkanımız, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hiz-
met siyasetidir. Biz de bu anlayışla 
ülkemizin dört bir yanına eserlerim-
izle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle 
mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin 
batısında ne varsa doğusunda da o 
olsun diye koşturuyoruz.Bu hizmetleri 
de çoğu zaman terör örgütlerine, 

destekçilerine ve takoz muhalefeti-
yle önümüzü tıkamaya çalışan ki-
fayetsizlere rağmen hayata geçiri-
yoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgemizdeki projelerimizle zor-
lu arazi şartları yanında bölücü 
terör örgütünün sabotajlarıyla da 
uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirl-
erimiz arasındaki gelişmişlik fark-
larını giderme yolunda attığımız 
her adımda bölücü örgüt ve siya-
si uzantılarını daima karşımızda 
bulduk. İstismar araçlarını kaybet-
memek uğruna her türlü alçaklığa 
imza attılar.”
Terör örgütünün, Batmanlı, Mardin-
li, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı 
vatandaşların hizmet almaması 
için her türlü iğrençliği sergilediğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Mesela yol yaptık, rızkının 
peşindeki işçileri katlettiler. Baraj 
yaptık müteahhitleri tehdit ettil-
er. Havalimanı yaptık akla, hay-
ale gelmedik iftiralar attılar. Okul 

yaptık, çiçeği burnunda, gencecik 
öğretmenlerimizi şehit ettiler. 
Kütüphane, kurs, yurt, gençlik 
merkezi yaptık, ateşe verdil-
er, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım 
getiren iş adamlarını baskıyla 
yıldırmaya çalıştılar. Milletimiz-
in vergileriyle alınan belediye 
araçlarını, halka hizmet vermek 
yerine sokaklara çukur, hendek 
açmak için kullandılar. Burada 
yaşayan vatandaşlarımız özellikle 
Ilısu Barajımızın inşa sürecinde 
karşılaştığımız sıkıntıları gayet 
iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün 
güdümündeki yapıların, dışarıda 
onların destekçilerinin barajla ilgili 
yürüttükleri kampanyaları dün gibi 
hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine 
prim vermedik. Mimar Sinan gibi, 
yaptığın işi gönlünde hisseders-
en ırmaklar çağlar içinde diyerek, 
yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi 
engellemek isteyenlere cevabımızı 
hep daha büyük hizmetleri, eserleri 
ülkemize kazandırarak verdik.”
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Cumhurbaşkanımız, Ilısu barajını 
kötüleme yarışına girenlerin bu dev 
eser tamamlandığında ihtişamı kar-
şısında ezildiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, yolları, hasta-
neleri ve havalimanlarını dillerine 
dolayanların bu yatırımlar hizmete 
sokulduğunda kullanmak için sıraya 
girdiklerini dile getirerek, “İnşallah 
bundan sonra da aynı sahnelere şa-
hit olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı.
Ataların “Hizmet eden izzet bulur” 
sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“Biz de milletimize hizmetkar ol-
maktan daima şeref duyduk, iftihar 
ettik. Ülkemizin potansiyeline ve gü-
cüne, milletimizin inancı ve azmiyle 
her şeyin üstesinden gelebileceğine 
yürekten inandık. Böylece Cumhu-
riyet tarihimizde yapılan yatırımların 
katbekat fazlasını son 19 yıla sığdır-
mayı başardık. Bilhassa ulaştırma 

alanında Cumhuriyet tarihimizin re-
korlarını kırdık. İktidara geldiğimizde 
ülkemizde sadece 6 bin 100 kilomet-
re bölünmüş yol varken biz bunu 28 
bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyol 
uzunluğumuzu 3 bin 523 kilomet-
reye yükselterek iki katından fazla 
artırdık. 2002 yılında 83 adet tüneli-
miz mevcutken bugün bu sayı 435’e 
yükseldi. Tünel uzunluğumuz 50 ki-
lometreden 595 kilometreye, köprü 
ve viyadük uzunluğumuz 311 kilo-
metreden 701 kilometreye ulaştı.”
Cumhurbaşkanımız, demiryolların-
da ülkeyi hızlı ve yüksek hızlı tren 
hatlarıyla tanıştırdıklarını belirterek, 
bunun yanında mevcut demiryolu 
ağının tamamına yakınını sıfırdan 
yapmışçasına yenilediklerini, mo-
dernize ettiklerini anlattı.
Şehirlerin önemli kısmına raylı sis-
tem hatları, metrolar, tramvay hatları 
kazandırdıklarını, havalimanı sayısı-
nı 30 ilave ile 56’ya çıkartarak hava-

yolunu halkın yolu haline getirdikle-
rini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Ulaştırma yatırımları noktasında 
bugüne kadar 932 milyar lira kaynak 
kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim 
insanlarımız yurt dışındaki yollara, 
otobanlara, köprülere hayranlık-
la bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz 
ülkemize geldiklerinde Avrupa’daki 
imkanlardan övgüyle bahsederdi. 
İnsanlarımız çoğu zaman tedavi 
için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak 
için Avrupa’ya Amerika’ya gitmek 
zorunda kalırdı. Allah’a hamdolsun 
bugün bu tablo büyük oranda ter-
sine döndü. Artık yabancılar Türki-
ye’ye geldiklerinde bizim yollarımıza, 
köprülerimize, tünellerimize, havali-
manlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık 
hizmeti için artık bizim vatandaşımız 
yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüzbin-
lerce yabancı, şifasını ülkemizdeki 
hastanelerde arıyor.”

“Koronavirüs salgınıyla mücadele 
örnek gösteriliyor”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ko-
ronavirüs salgınıyla mücadelesinin 
hem Dünya Sağlık Örgütü hem de 
Batılı basın yayın organları tarafın-
dan örnek gösterildiğini belirterek, 
sadece son bir yılda toplam 16 bin 
160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını 
tamamlayarak insanların istifadesi-
ne sunduklarını kaydetti.
“Dünyada 100’a yakın ülkenin henüz 
ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir 
atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı 
vatandaşlarımıza uyguladık.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, 2020’yi yüzde 
1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla 
kapattıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, Türk ekonomi-
sine dair karamsar senaryolar çizen 
uluslararası kuruluşların bu tablo 
karşısında rakamlarını düzeltmeye, 
güncellemeye başladığını dile getire-
rek, şunları kaydetti:

“Aynı şekilde ihracatta, sanayi üre-
timinde her ay yeni rekorların ha-
berlerini alıyoruz. Mart ayında ihra-
catımız geçen yılın mart ayına göre 
yüzde 42,2 artışla tüm zamanların 
en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 
milyon dolara ulaştı. Elbette sıkın-
tılarımız var ama aynı zamanda 
geleceğe ümitle bakmak için pek 
çok sebebe de sahibiz. İnşallah 
2021 senesini ülkemiz ve milleti-
miz için bir şahlanış senesine dö-
nüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu 
gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik 
ve beraberlikle başaracağız. Tüm 
umutlarını Türkiye’nin tökezlemesi-
ne, ülkemizin kaosa ve krize sürük-
lenmesine bağlayan muhterislere 
fırsat vermeyeceğiz. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun.”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasının 
sonunda köprünün hayırlı olması 
temennisinde bulunarak, emeği ge-
çenleri tebrik etti.

“Yolun her iki tarafını yeşillendire-
lim”
Cumhurbaşkanımız konuşmasının 
ardından kurulan bağlantı ile Ha-
sankeyf-2 Köprüsü açılış törenine 
katılanları tek tek tanıttı. Açılışın ar-
dından kurdele ve makasların kendi-
lerinde kalmalarını isteyen Cumhur-
başkanımız, köprünün tüm insanlığa 
hayırlı olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanımızın “Ya Allah Bis-
millah” sözlerinin ardından tören 
alanındaki kurdele katılımcılar tara-
fından kesildi.
Cumhurbaşkanımız, yolun her iki ya-
nında ağaçlandırma ve çiçeklendir-
me çalışmasının hızlandırılmasını is-
teyerek, “Biz kara toprak değil, oraya 
gideceğiz ama istiyoruz ki buraları 
şöyle güzel çam fidanlarıyla yeşillen-
direlim, buralardan arabalarıyla ge-
çenler, yeşilliğin arasından geçsinler. 
Allah’a emanet olun.” ifadelerini
kullandı.
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“KURULUŞ DÖNEMİNDEN SONRA 
CUMHURİYET DEVRİNİN EN 
VERİMLİ, EN ÜRETKEN VE AYNI 
ZAMANDA EN ÇOK MÜCADELE 
YAŞANAN DİLİMİ, BU 20 YILDIR”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Geride bıraktığımız 20 yıla yak-
laşan döneme baktığımızda şunu 
görüyoruz: Kuruluş döneminden 
sonra Cumhuriyet devrinin en ve-
rimli, en üretken ve aynı zamanda 
en çok mücadele yaşanan dilimi, 
bu 20 yıldır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, AK Parti 
TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, geçen hafta AK Parti 
Gençlik Kolları Merkez Yürütme Ku-
rulunu da teşkil ederek, Genel Mer-
kez organlarının yönetim süreçlerini 
tamamladıklarını belirtti.
AK Parti Gençlik Kolları Merkez Ka-
rar ve Yürütme Kurulu toplantısında, 
gençlerle, partiyi ve ülkeyi geleceğe 
taşıyacak yol haritasını konuştukla-
rını dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
her yönetim organı gibi Gençlik Kol-
ları Merkez Yürütme Kurulunun da, 
AK Parti’ye her bakımdan en çok 
katkıyı yapacak kişilerden oluşması 
için gayret ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “İnşallah bu 
kardeşlerimiz, tüm vakitlerini Genç-
lik Kollarımızın gelişmesi, büyümesi, 
ülkemizin tüm gençlerine ulaşması 
için kullanacaklardır.” diye konuştu.

Yeni bakan atamaları
Dün gece, hem bir bakanlığı ikiye 
böldüklerini hem de toplamda 3 yeni 
bakan ataması yaptıklarını bildiren 
Cumhurbaşkanımız, “Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız 
Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret 
Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, bu-
güne kadarki hizmetleri için teşek-
kür ediyorum. Kabinemizde birlikte 
mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-
mız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Ticaret 
Bakanımız Mehmet Muş’a başarılar 
diliyorum.” ifadesini kullandı.

“Artık, Genel Merkezimizle, Meclis 
Grubumuzla, kabinemizle, beldesin-
den iline kadar tüm teşkilatlarımızla 
2023’e odaklanmamız gereken bir 
döneme girdik.” diyen Cumhurbaş-
kanımız, bugünlere kolay gelinme-
diği gibi bundan sonrasının da kolay 
olmayacağını bildiklerini söyledi.
AK Parti’nin kuruluşunu ilan ettikleri 
2001 Ağustos ayından bugüne ka-
dar nice büyük engelleri başarıyla 
geçtiklerini, nice badirelerin üste-
sinden geldiklerini, nice eserlere ve 
hizmetlere imza attıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Geride bıraktı-
ğımız 20 yıla yaklaşan döneme bak-
tığımızda şunu görüyoruz: Kuruluş 
döneminden sonra Cumhuriyet dev-
rinin en verimli, en üretken ve aynı 
zamanda en çok mücadele yaşanan 
dilimi, bu 20 yıldır.” dedi.
Türkiye büyüdükçe, karşısına çıkan 
sorunların, tuzakların, maruz kaldığı 
saldırıların çapının da büyüdüğüne 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hatırlayınız… Türkiye, sanayide dışa 
bağımlı olduğu dönemlerde, tedarik-
teki en küçük bir aksilik, savunması 
dahil her alanda ülkenin tökezleme-
sine sebep oluyordu. Ticaretimizin 
derinliğinin sığ olduğu dönemlerde, 
distribütörlük dışında yatırıma ve 
üretime dayalı uzun vadeli girişimle-
re cesaret edilemiyordu. Tarımımızın 
sadece kendimize yeterli olmasıyla 
övünürken, niçin bu alanda dünya-
nın önde gelen ihracatçıları arasında 
yer almadığımız sorusu akıllara dahi 
gelmiyordu. Turizm potansiyelimizi 
gerçek anlamda ancak bizim teşvik 
ve destek politikalarımızla, bölgesel 
ve küresel kültür diplomasimizle de-
ğerlendirebildik. Ülkemizin, çok kü-
çük dalgalanmalar karşısında bile 
hem siyasi, hem ekonomik krize 
girme riskiyle karşı karşıya kaldığı
dönemler geçirdik.
Milletimizi çeşitli sosyal fay hatları 

üzerinden bölme, birbiriyle çatıştır-
ma girişimlerine şahit olduk. Mesela 
1970’li yıllarda ideolojik kamplaş-
malar, meşrep farklılıkları üzerinden 
kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar. 
Aynı şekilde 1990’lı yıllarda aynı oyu-
nu kökenler üzerinden tekrar sahne-
ye sürdüler. Bu arada ekonomiyi de 
hiç boş bırakmadılar. Sadece birkaç 
milyar dolarlık bir spekülasyonla, üs-
telik de dünyada bunu tetikleyecek 
herhangi bir gelişme yokken, 1994 
yılında ülkemizi büyük bir krize sü-
rüklediler. Aradan çok geçmeden, 
bu defa 2001 yılında, kendi iç dina-
miklerimizi kullanarak, yeni bir krizi 
başımıza musallat ettiler. Ey Kılıç-
daroğlu, şöyle hafızanı bir yokla ba-
kalım varsa... Gecelik faizlerin yüzde 
7 bin 500’e çıktığı, 20 bankaya el 
konup milyarlarca dolarlık zararın 
tamamının millete fatura edildiği bu 
dönemin baş aktörleri, şimdi bize 
karşı kampanya yürüten CHP yöne-
ticileriydi. AK Parti olarak işte böyle 
bir Türkiye’yi devraldık.”
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Ülkede güven ve istikrar iklimini tesis 
ederek, tarihin en büyük demokrasi ve 
kalkınma hamlesini başlattıklarını, bu 
tarihi hamleye yönelik kriz tehditleri-
nin de hiç eksik olmadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Kasım 2002’den beri neler görmedik, 
neler yaşamadık ki? Arkası karanlık 
cinayetlerden Cumhuriyet mitingle-
rine kadar sayısız siyaset ve toplum 
mühendisliği taktikleriyle karşılaştık. 
Partimize yönelik kapatma davasın-
dan gece yarısı bildirilerine kadar pek 
çok haksız, hukuksuz, çirkin tezgaha 
maruz kaldık. Şimdi de çıkmış bir ah-
laksız, bir edepsiz benim akıbetimin 
de Menderes’in akıbeti olabileceğini 
ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be 
edepsiz, biz bu yola çıkarken kefeni-
mizi giyerek yola çıktık. Biz ölümden 
korkmadık. Bizim imanımızın gereği, 
ölümü korkutmaktır ve bu yolculu-
ğumuzu da böyle devam ettireceğiz. 
Ama siz zaten ölüm denildiği zaman 
kaçacak delik arayanlardansınız. Yani 
Menderes’in akıbetinden hoşnut mu 
oluyorsunuz, memnun mu oluyorsu-
nuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da 
sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi 
hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşma-
yın, boşuna gayret etmeyin; evelallah 
biz bunların hepsine hazırız. 15 Tem-
muz’da bunu gördük ve 15 Temmuz’u 
hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. 
Senin genel başkanın tankların ara-
sından kaçıp Bakırköy Belediyesine 
giderken biz orada milletimizle, milli 
iradeyle beraber sadece ülkemize 
değil tüm dünyaya selam verdik. Dik 
durduk. Asla geri durmadık. Ama siz 
hemen kaçtınız Bakırköy Belediye-
sinde çay-kahve sohbetine daldınız, 
oradan seyrettiniz; daha çok seyre-
deceksiniz ve biz bu yolda aynı karar-
lılıkla yürüyeceğiz. Öyle kalkıp, yaptı-
ğınız basın toplantılarıyla falan benim 
akıbetimin böyle olacağından hiç 
bahsetme. Biz şuna inanmışız: ‘Her 
nefis ölümü tadacaktır.’ Bitti. Ama 

senin değerlerin içinde böyle bir şey 
yoksa onu ben bilmem. Ama sen de 
tadacaksın, onu bil. Biz bu yolculukta 
böyle devam ediyoruz. Bu yolculuk 
bir vatan yolculuğudur ve bu vatanı 
ayağa kaldırma yolculuğudur. Nefsi-
miz bu yolda feda olsun dedik ve bu 
yola böyle çıktık.
Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde 
verilip tutulmayan sözler başta olmak 
üzere uluslararası riyakarlıkları da 
bunlara eklememiz gerekiyor. Rab-
bimize olan teslimiyetimiz ve milleti-
mizden aldığımız güçle, bu baskıların 
hiçbirine boyun eğmedik, dik durduk, 
çareyi hep milli iradeye gitmekte ara-
dık. Hamdolsun, her seferinde de mil-
letimiz bizi bağrına bastı, daha güçlü 
bir şekilde ‘yola devam’ mesajı verdi.
Vesayet güçlerinin 1950’den beri uy-
guladıkları yöntemler işe yaramayın-
ca, bu defa daha sinsi, daha alçakça 
yöntemleri devreye soktular. Gezi 
olaylarıyla sokakları kaosa sürük-
lemeye, 17-25 Aralık emniyet-yargı 
darbesiyle milli iradeyi hançerle-
meye kalktılar. Bunlar yetmeyince, 
PKK’dan DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar, 
iplerini ellerinde tuttukları tüm terör 
örgütlerini üzerimize saldılar. Ardın-
dan da tarihimizin en acı hadisele-
rinden biri olan 15 Temmuz darbe 
girişimini yaşadık. Her saldırıya ce-
vabımızı geriye çekilerek değil, dai-
ma ileriye atılarak verdik.”
Cumhurbaşkanımız, “Meclis’te Cum-
hurbaşkanı seçmemizi engelle-
mek istediler, Cumhurbaşkanının 
seçimini doğrudan halka devrettik. 
Bürokrasiyi ve mevzuatı kullanarak 
elimizi kolumuzu bağlamak istediler, 
yönetim sistemini değiştirerek milli 
iradenin üstünlüğünü güçlendirdik.”
diye konuştu.
Ülkenin meşru idaresini yıkmaya kal-
kan darbecileri, milletle birlikte kısa 
sürede bozguna uğrattıklarını vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, “Şimdi de 
emekli amirallerle kol kola vererek, 

oradan aldıkları güçle Kılıçdaroğlu, 
‘Emekli olanlar darbe yapabilir mi?’ 
diyor. Onlar sizin akıl hocanız. Darbe-
yi de sizin yapmanızı bekliyorlar. ‘Ne 
duruyorsunuz? Hadi bakalım dökü-
lün sokağa, 15 Temmuz’da olduğu 
gibi.’ diyorlar. Siz o akıl hocalarınızla 
birlikte yürüyorsunuz ama bilin ki bu 
ülkede işte her şeyi bitmiş, tükenmiş 
olan bu akıl hocalarına evelallah yer 
ve yol kalmayacak.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, terör örgütleri-
nin başını, yalnızca sınır içinde değil, 
sınır ötesindeki asıl kaynaklarında da 
birer birer ezdiklerini ve ezmeye de-
vam ettiklerini belirtti.

“Türkiye istikrarını korumayı ba-
şardı”
Cumhurbaşkanımız, Gezi olayların-
dan en son Karabağ’da Azerbay-
can’a verilen desteğe kadar tüm bu 
süreçlere sürekli, ekonomiye yönelik 
tehditlerin de eşlik ettiğini söyledi.
Faizden döviz kuruna, borsadan enf-
lasyona uzanan pek çok sorunun, 
bu süreçle paralel olarak can yakıcı 
hale geldiğini ve getirildiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanımız, “Türkiye, 
makroekonomik dengeleri gerçek-
ten sağlam olduğu için, son 8 yıldır 
yaşadığı tüm gizli, açık saldırılara 
rağmen ayakta kalmayı, istikrarını 
korumayı başarmıştır. Allah gös-
termesin, 2002 öncesi Türkiye’sinin 
siyasi, sosyal ve ekonomik ikliminde 
bu tür saldırılarla karşılaşmış olsay-
dık, ülkemizin nasıl bir duruma düşe-
ceğini tahayyül etmek bile istemiyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin ödediği bedellerin nede-
ninin; egemenliğini, istiklalini, istikba-
lini, milli iradenin üstünlüğü ilkesini, 
bölgesindeki hak ve menfaatlerini 
koruma azmini, aksi yöndeki dayat-
maların önünde tutması olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Şayet vesayete teslim olsaydık, dar-

belere boyun eğseydik, terör örgütle-
rine eyvallah etseydik, dış telkinlere 
kayıtsız şartsız uysaydık, belki bu 
baş ağrılarının hiçbirini çekmeye-
cektik. Ama o zaman da başımız dik 
şekilde yaşayamaz, milletimizin yü-
züne bakamazdık. Ben huzurunuzda 
Dışişleri Bakanımıza, Yunan Dışişleri 
Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş 
olduğu cevaplar sebebiyle de teşek-
kür ediyorum. Asla baş eğmeyecek 
ve dik durmaya devam edeceğiz. Bi-
zim milletimiz asla boynunda böyle 
bir esaret zinciriyle yaşayabilecek bir 
millet değildir.”

“Ekonomik saldırıya seyirci mi ka-
lacaktık?”
Mehmet Akif Ersoy’un, “Zulmü Alkış-
layamam” adlı şiirinin, “Doğduğum-
dan beridir, aşığım istiklale. Bana 
hiç tasmalık etmiş değil altın lale. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal 
koyunum? Kesilir belki, fakat çek-
meye gelmez boyunum.” dizelerini 

hatırlatan Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Gerekirse, baş verip baş eğmeyen 
bir millet olarak, tarihimizin her dö-
nemi gibi bugün de önceliğimiz istik-
lalimizdir. Sahada terör örgütlerine, 
uluslararası alanda müstemlekecile-
re karşı verdiğimiz mücadeleyi, eko-
nomide de faiz-kur-enflasyon şer 
üçgenine karşı yürüttük. Bu müca-
deleden dolayı bizi suçlayanlara so-
ruyorum, ne yapacaktık? Böyle dav-
ranmayıp da başımıza gelenlere rıza 
mı gösterecektik? Şanlı 15 Temmuz 
kıyamını adeta cezalandırmak için 
başlatılan ekonomik saldırıya seyirci 
mi kalacaktık?
Suriye sınırlarımızı güvenli hale ge-
tirmek için yürüttüğümüz ve hak-
lılığımız konusunda en küçük bir 
şüphemiz olmayan harekatlarımızın 
ardından maruz kaldığımız ekono-
mik tuzaklara seyirci mi kalacaktık? 
Ağustos 2018’de Amerikan yöneti-
minin açıkladığı haksız yaptırım ka-

rarının ardından yaşanan kirli gece 
yarısı saldırılarına seyirci mi kala-
caktık? Son olarak dünyayla birlikte 
ülkemizi de etkileyen koronavirüs 
salgınının yol açtığı sıkıntıları eko-
nomik virüsle taçlandırma gayretle-
rine seyirci mi kalacaktık? CHP’nin 
ve onun peşine takılıp gidenlerin bir 
süredir sanki hazine bulmuş gibi sa-
rıldıkları 128 milyar dolar meselesini, 
işte bu fotoğraf içinde okumak gere-
kiyor.”
Cumhurbaşkanımız, “Esasen ortada 
gerçekten 128 milyar doların akıbe-
tini anlama arayışı olmadığı için söy-
lenen sözlerde doğru olan hiçbir şey 
de yoktur. Ne rakam doğru ne ra-
kama yüklenen anlam doğru ne de 
bu rakam üzerinden yürütülen kam-
panya doğru. Baştan sona yanlış. 
Baştan sona cehalet.” diye konuştu.
“Cehalet” deyip geçmemek gerekti-
ğini ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsu-
nuz, üç çeşit cehalet vardır.
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Birincisi, cehli basit yani bir şeyi bil-
memektir. Güzel tarafı bilmediğini 
biliyor olmaktır. Cehli basit, konunun 
ne olduğunu bilmediği için mazur-
dur, öğrenmeye de açıktır. İkincisi, 
cehli mürekkep yani cehaletin ka-
residir. Cehli mürekkep; dolma ka-
lemde kullandığınız mürekkep değil, 
karıştırmayalım, öğretim gördüğü 
için konunun ne olduğunu bilir ama 
eğitimi olmadığı için nasılını bilmez. 
Bunlara gafil denir, ihtiyaçları da iyi 
bir eğitimdir. Üçüncüsü ise cehli 
mikap yani cehaletin küpüdür. Cehli 
mikap, öğretimden geçtiği için konu-
nun ne olduğunu bilir, eğitimli olduğu 
için nasılını da bilir. Bu kesimi tehlikeli 
kılan ise bilerek ve isteyerek konu-
nun nedenini ve niçinini karıştırmak, 
doğrularla yanlışları harmanlayarak, 
sürekli senaryolar peşinde koşmala-
rıdır. Herhalde bu cehli mikap kesimi 
size tanıdık gelmiştir.
Cumhurbaşkanımız düşmanlığı, AK 
Parti düşmanlığı, Cumhur İttifakı 

düşmanlığı, bu cehli mikap kesimi-
nin gözlerini öyle bir kör etmiştir ki 
ülkenin ve milletin felaketinden me-
det umar hale gelmişlerdir. Nedir bu 
diledikleri felaket? Bunların artık giz-
lemeye dahi ihtiyaç duymadıkları te-
mennileri, Türkiye’nin önce tıpkı 1994 
ve 2001’de olduğu gibi çok derin ve 
keskin bir ekonomik kriz yaşaması 
ardından da siyasi değişime maruz 
kalmasıdır. Hatta artık temenniyle de 
yetinmeyip, böyle bir felaket yaşan-
ması için fiilen beşinci kol faaliyeti 
yürütmeye de başlamışlardır. Öyle ki 
uluslararası sermayeye ‘Türkiye’ye 
yatırım yapmayın’ çağrısında bulu-
nacak kadar muvazeneyi yitirmiş-
lerdir. Her sosyal ve siyasi çalkantıda 
‘Ekonomiyi durdurun’ çağrıları yapan 
bu yıkım ekibini milletimiz çok iyi bili-
yor, çok iyi tanıyor.
CHP’nin etrafında kümelenen bu 
ekip, son günlerde yine, yurt dışında-
ki ve yurt içindeki yatırımcıları ürküt-
mek, milletimizin moralini bozmak, 

girişimcilerimizi tereddüde sürük-
lemek için dört bir koldan çalışıyor. 
Diğer konularda dikiş tutturamayın-
ca, şimdi cehli mikap olarak yanlış 
ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin 
bildiği ‘128 milyar dolar nerede?’ ya-
lanına sarıldılar.”

“128 tuğlayı üst üste koymuşluğu 
dahi yok”
Cumhurbaşkanımız, daha sonra 
“Şimdi CHP’nin, yalan stratejisini ve 
bu meseledeki gerçekleri hep birlik-
te izleyelim.” diyerek, “CHP’nin 128 
milyar dolar yalanı” başlıklı videoyu 
izletti.
“Siyasi çıkarları için devletin en ha-
yati kurumlarını milletimiz nezdinde 
itibarsızlaştırmaya çalışan ve en 
aşağılık yalanları yüzleri kızarma-
dan söyleyen kötü niyetli müfterilere 
inat, bu ülke büyümeye, üretmeye 
ve gelişmeye devam edecek.” me-
sajı verilen video, partililerce ayakta 
alkışlandı.

Bunun ardından konuşmasını sürdü-
ren Cumhurbaşkanımız, “Gördünüz 
bunlar delil, belge. Bir yalan nasıl aşk-
la, şevkle, heyecanla söylenir gördü-
nüz değil mi?” diye sordu.
Cumhurbaşkanımız, “CHP’nin başın-
daki zata sorsanız, ‘Hesap uzmanı-
yım’ der ama geçmişte bilinen tek 
yönetim hikayesi SSK’yı batırmasıdır. 
Başbakanlığım döneminde, görevi 
devraldığımızda Merkez Bankasının 
döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Gö-
revden ayrıldığımda bu rakam 135 
milyar dolara çıktı. Bırakınız 128 mil-
yar doların ne olduğunu, nasıl yönetil-
diğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşlu-
ğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış 
bunları konuşuyor.” dedi.
Partililere izlettiği “CHP’nin 128 milyar 
dolar yalanı” başlıklı videoda, “Yalanı 
büyük konuşacaksın, büyük söyleye-
ceksin.” mesajı verildiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, şunları söyledi:
“İşte Kılıçdaroğlu’nun rehberini öğ-
rendiniz mi? O bayan. ‘Büyük söy-
leyeceksiniz’ diyor. O da ‘Emreder-
sin’ diyor ve büyük söylüyor. Bu 
kişinin sözcüsü olan kişi ise, önce 
BDDK’daki göreviyle, sonra Hazine 
Müsteşarı olarak, 2001 krizinin en 
önemli sorumlularından biridir. Şa-
yet bu kişi ‘128 milyar dolar nerede?’ 
sorusunu, Merkez Bankası bilanço-
larını okumayı bilmeden soruyorsa, 
geçmişte kendisine tevdi edilen gö-
revlere yazıklar olsun.
Yok, bunu bildiği halde aynı soruyu 
soruyorsa cehli mikap olduğunu 
kabulleniyor, ülkesine ve milletine 
taammüden ihanet içine girdiğini 
de ikrar ediyor demektir. Mesele-
nin önüne arkasına bakmadan bu 
kampanyanın peşine düşenlerin bir 
kısmını üzülerek, bir kısmını gülerek 
seyrediyoruz. Hele hele sağa sola 
pankart asarak, sosyal medya trol-
lerinin peşine takılarak, koca koca 
unvanlarından utanmadan bu yalan 
kampanyasına figüranlık yapanları 

görünce, içimizde bir acıma duygu-
su uyanmıyor da değil.”
AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı olarak bu meseleye 
doğrudan girmemek için epeyce 
sabrettiğini, “CHP’nin yeni bir ya-
lan kampanyasıdır.” diyerek konuyu 
çok da önemsemediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şu görüşleri 
paylaştı:
“Ama sonra baktık ki birileri bizim 
önemsememekten kaynaklanan 
sessizliğimizi korku sanarak, yalan-
ların ve iftiraların dozunu artırıyor. 
‘Artık bunlara bir cevap vermek vacip 
oldu’ diyerek, bugün etraflıca me-
seleye girme kararı aldık. Öncelikle 
şunu söylemek isterim ki Türkiye bu 
manzarayı hak etmiyor. Türkiye bu 
muhalefet anlayışını, bu muhalefet 
üslubunu kesinlikle hak etmiyor. Tür-
kiye, yalanı su içer gibi söyleyebilen 
bu karikatür tipleri de hak etmiyor.
Hep dediğimiz gibi biz karşımızda 
projede, hizmette, eserde, vizyonda 
yarıştığımız bir muhalefet görmek 
istiyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşım-
dan enerjiye, tarımdan spora her 
konuda bizim yaptıklarımızdan daha 
fazlasını milletimize taahhüt eden bir 
muhalefet görene kadar huzur bul-
mayacağız. Küresel senaryolara pa-
yandalık etmek yerine kendi ülkesi-
nin siyasetinde başrole soyunan bir 
muhalefet görene kadar, bu yalan ve 
iftira kumpanyasının gerçek yüzünü 
deşifre etmeyi sürdüreceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, Merkez Banka-
sının döviz rezervine ilişkin tartışma-
lara değinerek, “Gelelim, 128 milyar 
dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız 
ortada 128 milyar dolar diye bir ra-
kam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam 
yok.” dedi.
Merkez Bankası işlemleriyle ilgili 
analizin hangi tarihten başlatıldığı-
na ve hangi tarihte sona erdirildi-
ğine bağlı olarak pek çok farklı ra-
kamla karşılaşılabileceğini belirten 

Cumhurbaşkanımız, dinamik piyasa 
sisteminde yüz milyonlarca dola-
rın anlık el değiştirebildiğini, bunun 
önemli bir kısmı da Merkez Bankası 
üzerinden gerçekleştiği için rakamın 
her an yenilendiğini ve büyüdüğünü 
ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Merkez Banka-
sı Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı 
ile AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı’nın meseleyi etraflıca anlattığını 
anımsatarak, “Tabii bunlar ancak 
duymak isteyen kulaklara ulaşıyor. 
Hatta kendi arkadaşlarının doğru-
yu söylemelerine bile tahammül 
edemedikleri için hemen meseleyi 
kendi mecralarına çektiler. Az önce 
izlediniz. Sayın Kesici bir şey söyledi 
ama aradan bir gün geçti Sayın Ke-
sici talimatı aldı, ‘genel başkanımın 
söylediğine katılıyorum’ dedi. Bayan 
ne dedi? ‘Yalan söyleyeceksiniz ve 
büyük yalan söyleyeceksiniz.’ Bun-
ların hepsi figüran ve hepsi de ra-
hatlıkla bir saat önce faklı, bir saat 
sonra farklı.” diye konuştu.
Gözleri olup görmeyenlerin, kulak-
ları olup duymayanların, dilleri olup 
söyleyemeyenlerin, bilhassa da vic-
danlarını kiraya verenlerin aynı te-
raneyi tekrarlayıp durduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, şunları 
söyledi:
“Bu soruyu soranların amacı ger-
çekten Merkez Bankası rezervlerin-
deki değişimi öğrenmekse, bunun 
yolu çok kolay. CHP’nin içinde az 
buçuk bilanço okumayı bilenler var-
sa Merkez Bankası, BDDK ve Stra-
teji Bütçe Başkanlığımızın herkese 
açık olan internet sitelerindeki ve-
rilere bakarak, bu hesabı kolaylıkla 
çıkarabilirler.
Eğer CHP içinde bilanço okuma-
yı bilen kimse yoksa partimizden, 
grubumuzdan veya bürokrasiden 
bir uzman göndererek kendilerine 
yardımcı olabiliriz. 
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Ama biliyoruz ki bunların derdi ha-
kikate ulaşmak, hakikati öğrenmek 
değil. Karşımızda, yalan ve iftira üze-
rinden yürüttükleri kirli kampanyaya, 
ülkenin ve milletin geleceğini ilgilen-
diren en hayati meseleleri bile meze 
etmekten çekinmeyen, gözü dön-
müş, kalbi kararmış bir güruh var. 
Mezeyle araları iyidir. Peki, buna rağ-
men biz bu açıklamalara niçin ihtiyaç 
duyuyoruz? Ola ki bu sefil kampanya 
karşısında tereddüde düşen, yüreği 
yaralanan, kafası bulanan vatandaş-
larımız varsa, işte onların kafaların-
daki soruları birinci elden gidermek 
istiyoruz.

“2020 yılı dünyayla birlikte ülke-
mizde de sıkıntılı geçti”
Cumhurbaşkanımız, Merkez Ban-
kasının 2019 ve 2020 yıllarında, 
küresel ekonomide yaşanan geliş-
meler ve özellikle salgının yol açtığı 
zorlu süreci yönetmek için çok ciddi 
döviz işlemleri yürütmek mecburi-
yetinde kaldığının altını çizerek, şöy-
le devam etti:
“Bilhassa 2020 yılı dünyayla birlik-
te ülkemizde de gerçekten sıkıntılı 
geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla 
mücadele için aldıkları mali tedbirle-
rin toplamı 16 trilyon doları, merkez 
bankalarının bilanço genişlemeleri 
de 10 trilyon doları bulmuştur. Bu 
çalkantılı ekonomik iklim, elbette ül-
kemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari 
açığımız negatif yönde artarken tu-
rizm gelirlerimiz düşmüştür. Yaban-
cı sermaye çıkışı ve reel sektörün 
döviz cinsinden borcunu azaltma 
gayretleri döviz talebini artırmıştır. 
Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın 
tasarruflarını döviz ve yine dövizle 
alınan altına yönlendirmeleri de ilave 
bir talep ortaya çıkarmıştır.
Bu çerçevede son iki yılda, Merkez 
Bankası kaynaklarından 30 milyar 
dolar cari açığın finansmanı için kul-
lanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı 

için kullanılan rakam 31 milyar doları 
bulmuştur. Reel sektörün döviz cin-
sinden borcunu azaltmak için talep 
ettiği kaynak da 50 milyar dolara 
ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 
milyar dolar karşılığı döviz ve altın 
alarak tasarruf tercihlerinde değişik-
liğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sade-
ce 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir 
rakam ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı dün çıkmış, ‘Bu 
128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, 
bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar 
para dağıtılırdı.’ diye kürsüden atıp 
tutuyor. Bu zat herhalde, bu 128 mil-
yar doların kendi cebindeki bir para 
olduğunu, istediği yere, istediği gibi 
keyfince dağıtabileceğini sanıyor. 
Aslında bu sözler, bu şahsın çapsız-
lığı yanında, kar eden SSK’nin genel 
müdürlüğü döneminde nasıl iflasa 
sürüklendiğini de ortaya koyuyor. 
Şöyle inşallah tekrar Savaş Ay ile 
yaptığı programı bizim tekrar tekrar 
burada görüntüye getirmemiz lazım 
ve bütün milletimiz bunun SSK genel 
müdürlüğünde neler yaptığını, nasıl 
iflasa götürdüğünü izlesin.”
Cumhurbaşkanımız, Merkez Ban-
kası rezervlerinin her kuruşunun ne 
olduğu, neye karşılık geldiği, nasıl 
toplandığı ve niçin kullanılabileceği-
nin belli olduğunu ifade etti.
En basit ifadesiyle Merkez Bankası 
rezervlerinin, çeşitli yöntemlerle pi-
yasadan sağlanan emanet paralar 
ile altın varlığının ve şayet varsa cari 
fazlanın toplamından oluştuğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, re-
zervin amacının, ithalatçısından ya-
tırımcısına, reel sektöründen vatan-
daşına kadar dövize ihtiyaç duyulan 
işlemlerde ortaya çıkan talebi karşı-
lamak olduğunu anımsattı.
Merkez Bankasının bu işlemleri bir 
süredir, ihale yoluyla değil, Asya pi-
yasalarından Türkiye’ye yönelik gece 
yarısı operasyonlarının önüne geç-
mek için 24 saat esasına göre çalı-

şan piyasa yapıcısı bankalar eliyle 
yürüttüğünün altını çizen Cumhur-
başkanımız, “Piyasa, döviz talebini 
kendi içinde karşılayabiliyorsa, Mer-
kez Bankasına ihtiyaç kalmaz. Nite-
kim geçtiğimiz haftalarda, yaklaşık 
15 milyar dolarlık böyle bir işlem, 
Merkez Bankasına ihtiyaç kalma-
dan, piyasanın kendi dinamikleri 
içinde gerçekleşmiştir.” bilgisini ver-
di.
Cumhurbaşkanımız, bu talebi pi-
yasa karşılayamıyorsa, o zaman 
Merkez Bankasına görev düştü-
ğüne işaret ederek, “Zaten Merkez 
Bankasındaki döviz rezervlerinin 
amacı da budur. Merkez Bankası bu 
görevini yapmazsa ne olur? Önce-
likle arz-talep dengesizliğinden do-
layı döviz kuru istikrarsız bir şekilde 
yükselir. Şayet buna rağmen talep 
karşılanmazsa, uluslararası piyasa-
larda ülke olarak temerrüde düşer-
siniz.” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin son iki yılda, daha önce 
eşi benzeri görülmemiş bir döviz 
talebiyle yüz yüze kaldığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Buna 
rağmen ülkemiz, talebin hepsini de 
karşılamayı başarmıştır. Evet, bu bir 
başarıdır. Hem de Türkiye’nin sade-
ce siyasette ve diplomaside değil, 
aynı zamanda ekonomide de öyle 
kolay yıkılamayacağını gösteren ta-
rihi bir başarıdır.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“(Nereye harcandı?) diye yaygara-
sı yapılan 128 milyar dolar ne buhar 
olmuştur ne de haksız ve hukuksuz 
yere herhangi birilerinin cebine gir-
miştir. Bu para ve çok daha fazlası, 
ekonominin aktörleri ve vatandaşı-
mız arasında dolaşıma girmiş, yani 
yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu 
yine ülkemizin değeri olarak yurt için-
de kalmıştır. Günün sonunda ise eko-
nomik işleyişin tabii sonucu olarak, 
bu paranın çok önemli bir kısmı ye-

niden Merkez Bankası rezervine geri 
dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası 
bu işlemleri yaparken zarar bir yana, 
son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş 
ve bunu da Hazineye aktarmıştır.
Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar 
dolardan 135 milyar dolara çıkartan 
da bizdik Bay Kemal. Bu rezervi tur-
şusunu kurmak için değil, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğunda kullanması için 
büyütmüştük; o günler geldiğinde de 
kullandık. Halihazırda Merkez Banka-
mızın 90 milyar dolara yakın rezervi 
var. Bu rezerv, ihtiyaç duyulduğu anda 
yine kullanılabilir veya rezerv yarın 
öbür gün 100 milyar doların üzerine 
de çıkabilir. Bunların hepsi de eko-
nominin kendi dinamikleri içinde yü-
rüyen işlerdir. Elbette bu bir ekonomi 
politikası tercihidir. Türkiye, serbest 
piyasa ekonomisi olarak ifade edece-
ğimiz bu tercihi, çok önceden yapmış 
bir ülkedir.”

“Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 1,8 
büyümeyi başardı”
Cumhurbaşkanımız, bu kritik dö-
nemde sergiledikleri güçlü duruşla, 

Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda 
sıkıntıya düşürmeden bir büyük dal-
gayı göğüslediklerine, etkisiz hale ge-
tirdiklerine inandıklarını söyledi.
Üstelik bununla da kalmadıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Top-
lamda 60 milyar liranın üzerinde bir 
kaynağı ‘sosyal koruma kalkanı’ baş-
lığı altında her kesimden insanımıza 
hibe şeklinde dağıtarak, vatan top-
rakları içinde hiç kimseyi sahipsiz bı-
rakmadık. Ayrıca 311 milyar liralık bir 
kaynağı da üretimi ve istihdamı des-
teklemek için harekete geçirerek, reel 
sektörün bu zorlu dönemde ayakta 
kalmasını, işini yürütmesini sağla-
dık. Bu sayede, gelişmiş ülkeler dahil 
dünyadaki diğer devletler çok ciddi 
ekonomik daralmalarla başa çıkma-
ya çalışırken, Türkiye geçtiğimiz yıl 
yüzde 1,8 büyümeyi başardı, istihda-
mını büyük ölçüde korudu, üretimini 
artırarak sürdürdü. Hatta, döviz tale-
binin önemli bir kısmı da kapasitesini 
artıran fabrikalarımızın makine, ham 
madde ve ara mamul ithalatından 
kaynaklanmıştır. Nitekim bu yılki bü-
yüme hedefimiz yüzde 5’in üzeridir.” 

diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Mil-
letler Ticaret ve Kalkınma Birliği’nin, 
Türkiye’nin salgın döneminde eko-
nomik durgunluğu önlemek için yap-
tığı harcamaların olumlu etkilerinden 
övgüyle bahsettiğine işaret ederek, 
“Eğer biz döviz üzerinde yoğunlaşan 
talebi tereddütsüz karşılamamış ol-
saydık, yani kontrolü ele almasaydık, 
işin ucunun nereye kadar varabilece-
ğini, 1994 ve 2001 krizlerine bakarak 
az çok görebiliyoruz.” diye konuştu.
Şu anda “128 milyar dolar nerede” 
yaygarası kopartanların tüm amaç-
larının ülkenin böyle bir duruma 
düşmesi olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “IMF komiserleriyle 
otel lobilerinde yaptıkları gizli gö-
rüşmelerin gayesinin de Türkiye’yi 
eski günlerine döndürmek olduğunu 
biliyoruz. Bugüne kadar vesayetten 
darbeye, terörden uluslararası bas-
kıya kadar her konuda heveslerini 
kursaklarında bıraktık, inşallah eko-
nomide de heveslerini kursaklarında 
bırakacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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Bunlarda yalanın da iftiranın da bit-
meyeceğini belirten Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Sadece son birkaç yılda yüzlerce ya-
lanlarını çürüttüğümüz, belgeleriyle 
yüzlerine çarptığımız halde hiç utan-
madan, arlanmadan, en basitinden 
bir düzeltme bile yapmadan, hemen 
öteki yalana geçtiler. Bayan diyor ya; 
‘Yalanı söyleyin, hem de büyük yalan 
söyleyin’. Dikkat ederseniz, önce ‘128 
milyar dolar nerede’ diyerek, sanki bu 
para yok olmuş, çalınmış, çırpılmış 
gibi bir hava estirmeye çalışıyorlardı.
Sonra böyle bir şeyin asla olamaya-
cağı gerçeği, bizzat kendi arkadaşları 
tarafından bile dile getirilmeye baş-
lanınca, işi bu defa ‘128 milyar dolar 
kime satıldı’ yaygarasına çevirdiler. 
Dolar satılır mı, önce ‘buhar oldu’ de-
diniz sonra ‘kime satıldı’ diyorsunuz.”

“Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak 
gibi bir huyu var”
“Bunların ceddi de rahmetli Mende-
res’in 12 uçak dolusu para ve altınla 
kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi 
meşrulaştırmanın, hatırlayın gayre-
ti içindeydiler. Kimdi onlar, CHP’nin 
ceddi.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bunları üzerimize salan akıl, 
‘Yalanı ne kadar büyük söyler ve 
ne kadar ısrarla devam ettirirseniz, 
inandırması o kadar kolay olur’ diye 
kendilerine telkinde bulunuyor. Ama 
gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi 
bir huyu vardır. İşte biraz önce 4 ana 
kalemde açıkladım. Merkez Bankası 
kaynaklarından finanse edilen cari 
açığımız, izaha ve belgeye ihtiyaç 
duymayacak kadar açık bir gerçek 
olarak zaten ortadadır. Türkiye’den 
bu dönemde hangi yabancı sermaye 
sahiplerinin, ne kadarlık bir meblağla 
çıktığı da bellidir. Bizim söylememiz 
olmaz ama onlar kendileri bunu açık-
layabilir. Reel sektörden hepsi de ül-
kemizin ilk beş yüzü, ilk bini içinde yar 
alan şirketlerden hangilerinin döviz 
borcu pozisyonlarını kapattıkları da 
bellidir. Bunları da bizim söylememiz 
olmaz ama o şirketler kendileri açık-
layabilir. Vatandaşımızın aldığı döviz 
ve altına gelince, burada neredeyse 
ülkede yaşayan herkesi hedef alan 
kötü niyetli bir itham söz konusudur.”
Türkiye’de ticaretle uğraşan herke-
sin dövizle ve altınla işinin olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye’de tasarruf edecek üç-beş 
kuruşu olan herkesin de dövizle ve 

altınla işinin olduğunu söyledi.
“Kim, ne zaman, ne kadar miktarda 
döviz aldı, altın aldı?” gibi bir sorunun, 
mantıksız olmasının ve hukuki olarak 
suç teşkil etmesinin ötesinde doğru-
dan milleti suçlamak olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, Merkez 
Bankasının döviz işlemlerinin, alıcı ve 
satıcı tarafın, işlem gerçekleşene ka-
dar bilinmediği, otomatik platform-
larda yapıldığının altını çizdi.
Alış veya satış fiyatının da işlem anın-
da ortaya çıkan bir rakam olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, hiç-
bir kişiye veya şirkete ayrıcalıklı işlem 
yapılabilmesinin, sistemin işleyişi ge-
reği mümkün olmadığını vurguladı.
Geçmişte bunun örneklerinin bulun-
duğunu anımsatan Cumhurbaşkanı-
mız, “O örnekleri en iyi CHP’lilerin ken-
dileri, özellikle de o dönemlerde IMF’ye 
çantacılık yapanlar bilir. Bu çantacı şu 
anda CHP’nin parti sözcüsü, iyi çan-
tacıdır. Mevcut sistem, hiç kimseye 
özel olarak, fiyat ve miktar bakımın-
dan ayrıcalıklı bir döviz satışına imkan 
tanımaz. Biz her zaman, tasarrufların 
Türk lirası cinsinden tutulmasından 
yana olduğumuzu söyledik, söylüyo-
ruz. Ama vatandaşımız dövizle veya 
altınla tasarruf etmek istiyorsa, onu 

da başka türlü davranmaya zorlaya-
mayız.” ifadesini kullandı.

“Türkiye’ye hayrı dokunmayanlar-
dan tek beklentimiz, şerlerini ülke-
den uzak tutmalarıdır”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Tüm bu hakikatler apaçık ortaday-
ken, Türkiye’nin itibarını düşürmek, 
kredibilitesine zarar vermek, yatı-
rımcıların güvenini sarsmak için 
yürütülen ‘128 milyar dolar nerede’ 
kampanyasını siyasi muhalefet sa-
ikiyle açıklamak mümkün değildir. 
Ortada bu ülkeye ve millete yönelik 
aleni bir ihanet, aleni bir saldırı, aleni 
bir hançerleme vardır. Bu izahları-
mıza rağmen hala aynı teraneleri 
tekrar eden hiç kimseyi masum ka-
bul etmeyeceğiz. Türkiye’ye hayrı 

dokunmayanlardan tek beklentimiz 
şerlerini ülkeden uzak tutmalarıdır. 
Küresel sistemin siyasi ve ekonomik 
olarak yeniden yapılanma sancıları 
yaşadığı bu süreç ‘ya hayır konuş, 
ya sus’ dönemidir. Bir başka ifadey-
le bunlara, ‘gölge etmeyin, başka 
ihsan istemez’ diyoruz. Türkiye’yi 
inşallah 2023 hedeflerine ulaştıra-
cağız. Bu ülkede; ekonomiyi şahlan-
dıracak olan da yatırımları artırarak 
sürdürecek olan da demokrasiyi 
geliştirecek olan da insanlarımızı 
hayallerine kavuşturacak olan da 
velhasıl umudu yaşatacak olan da 
biziz. Milletimiz, şu sefil CHP zihni-
yetine, bırakınız ülkenin yönetimini, 
günahını bile emanet etmez. Halkı-
mız müsterih olsun. Bu ülkenin 128 
milyar doları ne birilerine peşkeş çe-
kilmiş, ne de heba edilmiştir. Milleti-

mizin her bir ferdinin hakkına, huku-
kuna, ekmeğine, aşına, geleceğine 
göz dikmeye kalkan her kim olursa 
olsun, karşısında önce bizi bulur.”
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbu-
lut’u, Hakk’a uğurladıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, Akbulut’un ai-
lesine ve millete başsağlığı dileğin-
de bulundu. Cumhurbaşkanımız, 
“Şimdi de Erzincan Havalimanı’na, 
merhum Yıldırım Akbulut’un adını 
veriyoruz. Milletimiz için Erzincan 
Havalimanı bundan böyle Erzincan 
Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak 
anılacaktır. Bundan dolayı Binali Yıl-
dırım Bey’e de teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.



Gündem Gündem

Mayıs&Haziran 2021___ 4746 ___ Mayıs&Haziran 2021

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. 
yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı en içten duy-
gularımla kutluyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız, 23 Nisan Ul-
usal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanımız, mesajında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku-
ruluşunun 101’inci yılı ile 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nı tebrik ederek, Gazi Musta-

fa Kemal’in dünya çocuklarına ar-
mağan ettiği bu müstesna günün 
ülke, millet ve çocuklar için hayırlara 
vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanımız, “23 Nisan’ı bu 
yıl da küresel koronavirüs salgını 
nedeniyle dünya çocuklarıyla bir 
araya gelemeden kutlasak da bu an-
lamlı günün heyecanını ve coşkus-
unu tüm çocuklarımız ve milletimi-
zle hep birlikte yaşıyoruz. ‘Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuy-
la Türk milletinin bağımsızlığını ve 
milli iradenin hakimiyetini dünyaya 
ilan ederek açılan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, istikbal mücadelemizin 

ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuş-
tur.” ifadelerini kullandı.
Meclisin, 23 Nisan 1920’den bugüne 
kadar birçok badire atlattığını, Milli 
Mücadelede şerefle kazandığı “ga-
zilik” payesini, 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünde ikinci kez aldığını 
belirten Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Darbe, cunta, vesayet girişimleri 
ve terör saldırılarına maruz kalan, 
son olarak da 15 Temmuz 2016’da 
hain FETÖ’cüler tarafından bombal-
anan yüce Meclisimiz, milli iradenin 
tecelligahı olarak ilelebet varlığını 
sürdürmeye devam edecektir. Türki-

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

ye Büyük Millet Meclisi çatısı altın-
da büyük ve güçlü Türkiye idealiyle 
kenetlenen aziz milletimiz için daha 
büyük, daha güçlü, daha müref-
feh bir Türkiye’yi inşa etmek, ge-
lecek nesillere gurur duyacakları bir 
ülke bırakmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.”

“2023 ve gelecek hedeflerimize 
emin adımlarla ilerliyoruz”
Türk milletinin çocuklara ver-
diği önemin ve değerin en güzel 
tezahürlerinden birisinin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı olduğunu hatırlatan Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Dolayısıyla çocuklarımızın ve 
gençlerimizin ülkemizin en kıym-
etli hazineleri olduğunu bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. Şan-
lı tarihimizden aldığımız gücü ve 
evlatlarımızın enerjisini bugünün 
dinamizmiyle birleştirerek 2023 
ve gelecek hedeflerimize emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bu vesiley-

le, kuruluşundan bu yana, Türkiye 
Büyük Milleti Meclisi çatısı altında 
ülkemize hizmet etmiş olan tüm 
milletvekillerimize, milletimiz adına 
şükranlarımızı sunuyorum.
İstiklal Harbimizin Başkomutanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk 
Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit 
ve gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın 
bu müstesna bayramını gönülden 
tebrik ediyorum.”
23 Nisan’ı çocuklardan ayrı 
geçirmeyen Cumhurbaşkanımız 
ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan, 
Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 
çocukları ağırladı.
İftar programında çocuklarla bir 
araya gelen Cumhurbaşkanımız ve 
eşi Emine Erdoğan, çocuklarla tek 
tek ilgilenerek fotoğraf da çektirdi.
Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ga-
lata Kulesi’ne 40 ülke ile 81 ilden 
gönderilen çocukların fotoğraf ve 

videoları yansıtıldı. Beyoğlu Beledi-
yesi tarafından hazırlanan etkinlik 
kapsamında Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çocuklarla çektirdiği fotoğraflar da 
Galata Kulesi’ne yansıtıldı.



Gündem Gündem

Mayıs&Haziran 2021___ 4948 ___ Mayıs&Haziran 2021

Pandemi tedbirleri kapsamında 
“29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 
saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 
2021 Pazartesi sabah 05.00’e ka-
dar sürecek şekilde tam kapan-
maya geçildiğini ve bu tarihler 
arasında kesintisiz sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulanacağını açık-
layan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin 
sözde Ermeni soykırımına yönelik 
tutumuna ilişkin de önemli değer-
lendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen Kabine To-
plantısı’nın ardından millete seslendi.
“Bizleri, başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu ebedi azaptan kurtuluş 
olan ramazan ayı ile buluşturan 
Rabbimizin, bayrama da aynı şekil-
de hepimizi sağlıkla afiyetle huzurla 
eriştirmesini niyaz ediyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, gündeme dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Kabine değişikliklerine değinen 
Cumhurbaşkanımız, görevi devralan 

isimlere başarılar dilerken, Kuzey 
Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne karşı 
düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-
Yıldırım operasyonlarına ilişkin ise 
“Allah, Türkiye’nin ve onun göz be-
beği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 
kahraman Mehmetçiğimizin yar ve 
yardımcısı olsun” ifadesini kullandı.

“Acıların yarıştırılmasını insani 
bulmuyoruz”
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 
olaylarını “soykırım” olarak nitele-

“EĞER ‘SOYKIRIM’ DİYORSANIZ 
KENDİNİZİ AYNAYA BAKIP 
DEĞERLENDİRMENİZ LAZIM”

diği açıklamasına değinen Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“ABD Başkanı Biden, 24 Nisan 
günü yayımladığı bir mesajda 
coğrafyamızda bir asırdan daha 
uzun süre önce yaşanmış acı olay-
larla ilgili mesnetsiz, haksız ve 
hakikatlere aykırı ifadeler kullan-
mıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli 
olmayan bu ifadeler, milletimizin 
her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle 
üzmüştür. Açıklamadaki ifadelere 
radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye 
karşıtı grupların baskısıyla yer ver-
ildiğini düşünüyoruz ancak bu du-
rum, ortaya çıkan tablonun iki ülke 
ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini 
ortadan kaldırmıyor. Türkiye olarak 
tarihte yaşanan acıların yarıştırıl-
ması gibi bir anlayışı kesinlikle in-
sani bulmuyoruz ama şayet böyle 
bir yola girilecekse bu yarıştan alnı 
ak, vicdanı müsterih, kalbi mut-
main çıkacak tek millet ve devletin 
biz olduğunu da hatırlatmak ister-
iz. Amerika ve Avrupa başta ol-
mak üzere bize ‘soykırım’ ithamını 
yönelten çevrelerin hepsi de böyle 
bir mukayese sonrasında insan 
içine çıkamayacak hale gelecektir. 
Esasen son 2 asırda en büyük sivil 
can kayıpları ve buna bağlı nüfus 
hareketleri Osmanlı coğrafyasında, 
yani bizim vatanımızda olmuştur.”
Osmanlı’nın Balkanlar’dan Kaf-
kaslar’a uzanan topraklarında-
ki nüfusunun neredeyse yarıya 
yakınını oluşturan 10 milyon in-
sanın yarısının ölüm, yarısının ise 
sürgün acısı yaşadığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Bunu 
biz söylemiyoruz, bizzat Batılı tari-
hçiler ifade ediyor. Dikkat ederseniz 
bu 10 milyon insanla ilgili ne silahlı 
bir çete fotoğrafı ne geride bırak-
tıkları kanlı izler ne utanç verici baş-
ka hangi bir hikaye göremezsiniz, 
bulamazsınız.” dedi.
Bu insanlarla ilgili anıtlara, lobilere, 

meclis kararlarına ve haklarının ar-
anması anlamına gelecek bir faal-
iyete de rastlanmadığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Sadece dedelerin torunlarına 
yürekleri burkularak, gözlerinden 
akan yaşlara engel olamayarak an-
lattıkları acı hatıraları vardır. Çünkü 
bu insanlar Türk’tür, çünkü bu in-
sanlar Müslüman’dır. Dolayısıyla 
Batılının gözünde istismara mü-
sait malzeme değildir. Millet olar-
ak bugüne kadar kendi acılarımızı 
istismar aracı haline getirme gibi 
bir zihniyetle hareket etmedik. 
Bizim acılarımızı kalbimize gömüp 
sadece ileriye bakma erdemim-
izi, sanıyoruz bazıları yanlış an-
lıyor. Buna göre bizim de Batı’da 
Balkanlar’ın kaybından, Doğu’da 
uğradığımız işgallerin hesabına, 
güneyimizde bize verilip tutulma-
yan sözlere kadar kapsamlı bir mu-
hasebe yapıp ortaya çıkan faturayı 
da muhataplarımızın önüne koy-
mamız gerekiyor. Hiç sınırlarımız 
dışına çıkmaya bile gerek yok, Ada-
na’dan Antep ve Maraş’a, İzmir’den 
Afyon’a, İstanbul’dan Çanakkale’ye, 
Kars’tan Artvin’e kadar her şehrim-
iz kendi kayıplarının peşine düşse 
bile yeter. Aynı yaklaşımı tüm ma-

zlum toplumların, coğrafyaların da 
göstermesi halinde ortaya nasıl 
bir sonuç çıkacağını kim bilebilir. 
Batı’nın Ermeni meselesindeki tu-
tumu ve terör örgütlerine karşı ser-
giledikleri riyakar tavrın sonu işte 
bu yola çıkıyor.”
Cumhurbaşkanımız, “Tarihteki 
olayların araştırılması ve hakikat-
lerin ortaya çıkartılması bu işin 
erbabına yani tarihçilere bırakıl-
malıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır 
dile getirilen Ermeni iddiaları konu-
sunda ortak bir tarih komisyonu 
kurulması teklifimize hala bir cevap 
alamadık.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kendi arşivlerini tama-
men bu komisyonun araştırmaları-
na açma taahhüdünde bulunduk-
larını ancak muhataplardan yine 
ses çıkmadığını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “Biz kendimize bu 
kadar güvenirken karşı tarafın iddia 
sahibi olarak gerçeklerin peşinde 
koşmak yerine meseleyi ısrarla 
siyasi zemine taşıması işin aslını 
göstermeye zaten tek başına ye-
terlidir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, “Ülkemizde 
ve dünyada bu konuda hala kafası 
karışık olanlar için meseleyi özetle 
anlatmak istiyorum.”
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ifadelerini kullanarak, Anadolu’nun 
ecdadın yönetiminde asırlar bo-
yunca farklı kökenden ve inançtan 
insanın huzur içinde yaşadığı bir 
coğrafya olduğunu söyledi.
Pek çok toplum gibi Ermenilerin 
de bu dönemde dini özgürlüklerini 
kazandıklarını ve sosyal statülerini 
güçlendirdiklerini anlatan Cumhur-
başkanımız, tarihe 93 Harbi diye 
geçen hadiseye kadar bu barış ikli-
minin sürdüğünü hatırlattı.
Osmanlı’nın son döneminde ülk-
edeki pek çok kesimin batılılar 
tarafından tahrik edilerek, cesare-
tlendirilerek ve silahlandırılar-
ak ayaklandırıldığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Bugün üzer-
inde çok sayıda devletin yer aldığı 
Balkan toprakları işte bu şekilde 
başlatılan asimetrik savaşlarla ülk-
eden koparılmıştır. Doğuda da aynı 
senaryo Çarlık Rusya’sının da işti-
rakiyle Ermeniler üzerinden oynan-
mıştır.” diye konuştu.

“Aslında 24 Nisan’da insani trajedi 
anlamında hiçbir şey olmamıştır”
Cumhurbaşkanımız, I. Dün-
ya Savaşı’na kadar 40 civarında 
isyan çıkartan Ermeni çetelerin bu 
dönemde kontrolden çıkarak büyük 
katliamlara yöneldiklerini anlat-
arak, “Batılıların siyasi ve ekono-
mik, Rusların da askeri desteği-
yle palazlanan Ermeni örgütleri 
köyleri ve şehirleri basıp önlerine 
gelen herkesi kadın çocuk ihtiyar 
demeden öldürmüşlerdir. Men-
suplarının toplamı 150 bin ile 300 
bin arasında ifade edilen bu çeteler 
topraklarımıza saldıran Rus or-
dusunun saflarında da aktif olarak 
bize karşı savaşmışlardır. Van’dan 
Kars’a, Erzurum’dan Anadolu içler-
ine kadar pek çok yerde sayıları 
milyonla ifade edilen, tamamı sivil 
Türk ve Kürt nüfus Ermeni çeteler 
tarafından katledilmişlerdir.” dedi.

“Peki 24 Nisan’da ne olmuştur?” 
diye soran Cumhurbaşkanımız, sö-
zlerini şöyle sürdürdü:
“Aslında 24 Nisan’da insani trajedi 
anlamında hiçbir şey olmamıştır. 
24 Nisan 1915 tarihi sadece Os-
manlı devletinin savaş halinde bu-
lunduğu ülkelerle bir olup aleyhine 
faaliyet yürüten Taşnak, Hınçak ve 
Ramgavar gibi örgütleri kapatıp 
235 yöneticisini tutukladığı gündür. 
Daha ortada ne Sevk ve İskan 
Kanunu ne de bunun uygulaması 
olmadığı için yaşanan herhangi bir 
can kaybı da söz konusu değildir. 
Ülkemizdeki Ermeni toplumu dün-
yadaki genel uygulamaya paralel 
şekilde bu tarihi kendi acılarını 
anma günü olarak kabul etmiştir. 
Biz de gerçekte bu tarihte ne old-
uğunu bilmemize rağmen Ermeni 
toplumunun tercihine saygı duy-
arak kendilerine bir süredir acılarını 
paylaşan mesaj gönderiyoruz. 
Osmanlı devletinin 24 Nisan’da 
yaptığı bu tutuklamaların ardından 
27 Mayıs’ta Sevk ve İskan Kanunu 
çıkartılmış, 1 Haziran’da da uygu-
lamasına geçilmiştir. Yapılan işlem 
muhtemel bir tehdide veya tehlik-
eye değil, bilfiil yürüyen bir isyana 
ve artarak süren katliamlara karşı 
alınmış bir tedbirdir.”
Cumhurbaşkanımız, bu tarihlerin 
Osmanlı devletinin Çanakkale baş-
ta olmak üzere pek çok cephede 
tarihi bir mücadele yürüttüğü 
döneme tekabül ettiğine dikkati 
çekerek, “Genel seferberlik sebebi-
yle eli silah tutan erkeklerin hemen 
tamamı cephede olduğu için geride 
sadece savunmasız kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar kalmıştır. Ermeni 
çeteleri Türk ordusuyla veya şehirl-
erini koruyan silahlı Türk milisleri-
yle çatışmamış, sadece masum ve 
savunmasız insanları katletmişler-
dir.” diye konuştu.
Van’ın Zeve Köyü’nde yaşayan 2 

bin 500 sivilin tamamının tek bir 
fert hayatta bırakılmaksızın Ermeni 
çeteciler tarafından şehit edildiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
sadece Muş’ta 1 yıl içinde 20 
bin vatandaşın katliama maruz 
kaldığını ifade etti.
Hızlarını alamayan Ermeni çe-
tecilerin Trabzon civarındaki Rum 
ve Hakkari’deki Musevi Osmanlı 
vatandaşlarını da topluca öldürme-
kten çekinmediklerini anlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Şayet ortada 
tarafların karşılıklı savaşmış ol-
malarından kaynaklanan bir kayıp 
olsa, bu da bir yere kadar anlaşıla-
bilir. Ama tekrar ediyorum Ermeni 
çeteleri sadece Anadolu’da savun-
masız sivil Türkleri ve Kürtleri, 
Kafkasya tarafında da Çerkezleri 
katletmişlerdir. Ermeni çeteciler 
yaptıkları katliamları ve yüz binlerce 
insanı göçe zorladıklarını övünerek 
anlatmışlardır. Bununla ilgili pek 
çok belge bölge ülkelerinin arşiv-
lerinde mevcuttur. Osmanlı devleti, 
çıkardığı Sevk ve İskan Kanunu’yla 
bu katliamları gerçekleştiren çe-
telerin dayandığı Ermeni nüfusu 
geçici olarak başka bölgelere gön-
derme kararı almıştır. Üstelik bu 
karar ülkedeki tüm Ermenileri değil, 
sadece çete saldırılarının yoğun 
olduğu yerlerdeki Ermeni nüfusu 
kapsamaktadır.” değerlendirme-
sinde bulundu.
Çıkarılan kanunla yeri değiştirilen 
Ermeni nüfusun sayısı konusun-
da da pek çok tezviratın ortada 
dolaştığına işaret eden Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“1. Dünya Savaşı öncesi Osman-
lı topraklarında Ermeni nüfusun 
toplamı 1 milyon 300 bin olar-
ak kayıtlarda yer alıyor. Şu anda 
ben belgeyle konuşuyorum, Sayın 
Biden gibi konuşmuyorum. Biden 
neye dayanarak, nasıl konuşuyor 
bilmiyorum. 1 milyonun üzerinde 

şu anda arşivlerimizde belge var. 
Buyursunlar, gelsinler, belgeleri 
incelesinler. Acaba Amerika’nın 
arşivlerinde ne kadar bu konuda 
belge var veya varsa bu belgeleri 
açabiliyor mu? Avrupa’da var mı, 
varsa açabiliyor mu? Biz ‘hodri 
meydan’ diyoruz ama bugüne ka-
dar bizim bu çağrılarımıza cevap 
veremediler. Şu anda bu nüfusun 
yaklaşık 350 bini savaş döneminde 
Rus topraklarına geçmiştir. İran’a 
gidenlerle birlikte bu rakam 500 
bine ulaşmaktadır. Dolayısıyla sevk 
ve iskana tabi tutulanların sayısı 
Amerika’nın kendi raporlarında bile 
en fazla 600 bin olarak belirtilmek-
tedir ki gerçek rakam daha da azdır. 
Osmanlı’nın Ermeni nüfusu yer 
değiştirme işlemi sırasında salgın 
hastalıktan, asayiş sorunlarından 
veya güvenlik güçleriyle çatışırk-

en hayatını kaybedenlerin sayısı 
ise 150 bini ancak bulmaktadır. 
Elbette bu 150 bin kişinin her biri 
bir candır ve önemli bir rakamdır. 
Gerçek rakamların bir sıfır ilaveyle 
abartıldığını bizzat Ermeni tarihçil-
erin ve siyasetçilerin kendileri de 
itiraf ediyor. Yine Ermeni tarihçil-
er, kayıpların çoğunun cephedeki 
savaşlarda yaşandığını da belirtir-
ler.”
Osmanlı Devleti’nin, Ermeni nü-
fusunu başka bir yere gönder-
mediğini, kendi toprakları içinde 
yer değiştirttirdiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Bu kanuna 
tabi kişilere hazırlık için bir haf-
ta süre verilmiş, mazereti olanlar 
da sevkten muaf tutulmuşlardır. 
Sevk işlemleri sırasında gereken 
idari tedbirler alınmış, bunun için 
gereken tahsisat da yerel birimlere 

gönderilmiştir. Bu dönemde kim-
sesiz kalmış olan Ermeni çocuk-
lara sahip çıkılarak kendileri için 
yetimhaneler kurulmuştur Sayın 
Biden. Mağdur durumda olan Er-
meni nüfusa dışarıdan yardım 
gönderilmesine de hiçbir zaman 
engel çıkartılmamıştır.” ifadelerini 
kullandı.
Türkiye’de pek çok yerde Erme-
nilerin katlettiği Türklere ait toplu 
mezarların olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanımız, “Türklere ait 
toplu mezarlar vardır ama hiçbir 
yerde Ermenilere ait toplu mezara 
rastlayamazsınız. Çünkü böyle 
bir hadise yaşanmamıştır. Savaş 
döneminde ülkemiz topraklarında 
çoğu, İstanbul ve batı şehirlerim-
izde olmak üzere 300 bin Ermeni 
yaşamayı sürdürmüştür.” dedi.
Şu anda İstanbul’da 100 bin Ermeni 
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nüfus bulunduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Biz bu konularda hiçbir zaman 
dışlayan olmadık. Savaş sonrası 
geri dönenler ile bu rakam bir ara 
650 bine yaklaşmıştır. Herhalde 
insanlar katledildikleri, soykırıma 
uğratıldıkları bir yere gönüllü olarak 
geri dönmezler Sayın Biden. İngili-
zler tarafından 1921’de yapılan bir 
nüfus istatistiğinde, eski Osman-
lı coğrafyasındaki toplam Erme-
ni nüfus 1,2 milyona yakın olarak 
belirtilmektedir. Bu rakam savaş 
öncesi nüfusla ve savaş sırasındaki 
gerçek kayıplarla uyumludur. Bil-
hassa Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi 

yerlere gönderilen Ermenilerden 
önemli bir kısmı zamanla Amerika 
kıtasına ve Avrupa’ya göç etmişler-
dir. Ermeni tezlerini destekleyenler, 
o dönemde evlerinden ayrılan her-
kesi öldürülmüş gibi göstererek 
soykırım yalanlarını desteklemeye 
çalışmaktadır.
Eğer Osmanlı, Sevk ve İskan Kanunu 
ile iç karışıklık yaşanan bölgel-
erdeki Ermeni nüfusu başka yerl-
ere göndermeseydi, cephelerdeki 
askerlerini çekmek mecburiyetinde 
kalacaktı. Daha açık bir ifade ile me-
sela, Çanakkale’de veya Kudüs’te 
savaşan askerlerimizi karışıklık 
yaşanan bölgeleri güvenli hale 
getirmek için oraya göndermem-
iz gerekecekti. Böylece Osmanlı, 

cephede düşmanla değil sınırları 
içindeki çetecilerle mücadele eder-
ken savaşı kaybetmiş olacaktı. Allah 
göstermesin bu tehlikeli süreç, bizi 
ağır bir esaretle yüz yüze bırakar-
ak, İstiklal Harbi’mizi dahi tehlikeye 
atacak boyuta ulaşabilirdi. Zaten o 
günlerde savaştığımız düşmanların 
istediği de buydu. Ermenileri bu 
sinsi senaryoda acımasızca kull-
anmışlar, amaçlarına ulaşamayınca 
da ölülerini dahi istismar etmekten 
çekinmemişlerdir.
Halbuki diğer tarafta şöyle bir 
gerçek var. Çok değil, bir asır önce 
bugünkü Ermenistan devletinin 
bulunduğu coğrafyadaki nüfusun 
yüzde 80’inden fazlası Müslüman-
lardan oluşuyordu, burası çok 
önemli. Oysa bugün aynı coğrafya-
da Türk ve Çerkez nüfustan oluşan 

Müslümanlardan neredeyse kimse 
kalmamıştır.”

“Eğer ‘soykırım’ diyorsanız kend-
inizi aynaya bakıp değerlendir-
meniz lazım”
Yaklaşık 30 yıl önce işgal edilen 
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan şe-
hirlerinde yapılanların da ortada 
olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Şimdi buradan yine 
sesleniyorum Sayın Biden: Minsk 
Üçlüsü diye bir üçlü oluşturulmuştu 
burada. Kim vardı? Amerika, Rusya 
ve Fransa vardı. 30 yıl bu işgalden 
kurtarmadınız oradaki insanları ve 
ne yazık ki 1 milyonu aşkın Azeri 
kardeşlerimiz oralardan hicret et-
mek durumunda kaldılar. Bütün o 
yerler, o Karabağ, bütün binaları, her 
şeyi maalesef yakıldı, yıkıldı. Eğer 
‘soykırım’ diyorsanız, şöyle kendi-
nizi aynaya bakıp bir değerlendir-
meniz lazım.” ifadelerini kullandı.
Bütün gerçeğin ortada olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Kara-
bağ, Kızılderilileri zaten söyle-
meme gerek yok, onlar her şey-
iyle ortada. Bütün bu gerçekler 
ortadayken sizler kalkıp da Türk’e, 
Türk milletine ‘soykırım’ yaftasını 
yakıştıramazsınız. Bakın buralarda 
on binlerce sivil insan katledilirken 
1,5 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz 
evlerini terk etmek mecburiyetinde 
bırakılmıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydet-
ti:
“En başından beri Ermeni çevrelerin 
soykırım yalanı üzerine bu derece 
abanmalarının sebeplerinden biri 
de yaklaşık 1,5 asırdır yaptıkları 
kıyımlardan ve ihlallerden sorumlu 
tutulma korkularıdır. Büyük vaat-
lerle kandırılan Ermenilerin, hem 
Ruslar hem de Avrupa ve Ameri-
ka tarafından aldatılmış olmanın 
utancı ve öfkesini bu yalanla ört-
meye çalıştıkları anlaşılıyor. Ermeni 

yalanlarını destekleyen çevreler de 
kendi tarihlerindeki utançların üze-
rini örtme telaşı içindeler.
Toplamda 17 milyon insanın 
öldüğü 1. Dünya Savaşı döneminde 
yaşanan sivil kayıplar üzerinden bir 
değerlendirme yapacaksak, şunları 
da hatırlatmamız gerekiyor: Aynı 
dönemde Çarlık Rusyası toprak-
larında yaşayan yüz binlerce Alman 
ve Musevi kökenli vatandaşını Al-
man ordusuyla iş birliği yapma ih-
timalleri olduğu iddiasıyla Sibirya 
tarafına sürmüştür. Daha doğrusu 
sürgün adı altında bu insanların çok 
büyük bir bölümü açlık, hastalık ve 
soğuk altında ölüme terk edilmiştir.”
Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu’nun da kendi vatandaşı 
olan yüz binlerce Rus asıllı insanı 
kurşuna dizerek, asarak veya to-
plama kamplarında ölüme yollayar-
ak ortadan kaldırdığını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Balkanlarda 
ve Kafkaslar’da bizim uğradığımız, 
5 milyonu ölümle 5 milyonu yerin-
den edilmeyle sonuçlanan kayıtları 
tekrar hatırlatmak istiyorum. Os-
manlı’nın 1915’te gerçekleştirdiği 
Ermeni Sevk ve İskanı sırasında 
yaşanan kayıpları işte bu iklimde 
değerlendirmek gerekiyor.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, “Şayet Erme-
nilerin kayıtları ‘soykırım’ olarak 
nitelendirilecekse, verdiğimiz bu 
örnekler başta olmak üzere aynı 
dönemde yaşanan tüm olaylar da 
aynı paranteze alınmalıdır. Hat-
ta öncesine ve sonrasına gidecek 
olursak Amerika ve Avrupa tari-
hinde soykırım diye nitelendirilebi-
lecek nice hadiseye rastlayabiliriz. 
Kızılderililer’den siyahilere, Alman-
ya’nın Dresden kentinde yapılan-
lardan Japon şehirlerine atılan atom 
bombalarına, özellikle Vietnam’dan 
Irak’a kadar pek çok başlıkta bu 
konular tartışmaya açılabilir. Güney 
Amerika’dan Afrika Kıtası’na ve 

Doğu Asya’ya kadar dünyanın 
dört bir yanındaki nice toplumlar 
yaşadıkları zulümleri yüreklerinde 
hala bir yara olarak taşıyor. 1. Dün-
ya Savaşı’nda bizim topraklarımız-
da ortaya çıkan acı görüntüler ise 
aynı dönemde istisnasız herkesin 
yaşadığı sorunların bir kesitini teşkil 
ediyor.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan’da 
yayımladığı mesaja değinen Cum-
hurbaşkanımız, soykırım ka-
vramının ifade edilebilmesi için tar-
ihçilerin üzerinde uzlaştığı somut 
deliller ve bunlara dayalı mahkeme 
kararları olması gerektiğini, Ermeni 
iddialarına ilişkin ortada ne somut 
delil ne de uluslararası mahkeme 
kararı olduğunu vurguladı.
Soykırım iddialarına karşı Türki-
ye’nin ortak tarih komisyonu ku-
rulması ve arşivlerin açılması tek-
lifinde bulunduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, bununla önce-
likle meselenin tarihi olarak doğru 
zemine oturmasını amaçladıklarını 
belirtti. Cumhurbaşkanımız, “Biz 
kendimizden emin olduğumuz 
için bu konularda her türlü konuş-
maya, tartışmaya, araştırmaya, 
değerlendirmeye açığız. Hatta 
peşin hükümle aleyhimizde yayın 
yapacağını bildiğimiz araştır-
macılara bile arşivlerimizi kapat-
mıyoruz.” ifadelerini kullandı. ABD 
ve Avrupa’nın, arşiv belgeleriyle 
konuşmaktan kaçanların iftira ve 
yalanlarının yanında yer aldığını 
belirten Cumhurbaşkanımız, söz 
konusu ülkelerin bu tutumlarıyla 
sadece Türkiye’ye husumet göster-
mekle kalmadıklarını, aynı zamanda 
bilime de ihanet ettikleri belirtti.
Ermeni yalanlarına prim ver-
medikleri ve gerçeğin peşinde 
koştukları için saygın tarihçilere 
saldırıların yapıldığına dikkati çek-
en Cumhurbaşkanımız, “soykırım 
yoktur” demenin yasayla suç haline 
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getirilmesi çabalarının ise tam bir 
garabet örneği olduğu ifade etti.
ASALA terör örgütünün 1970’li yıl-
larda Türk diplomatlara, yani elinde 
silah olmayan sivil kamu görevliler-
ine karşı gerçekleştirdiği saldırıları 
unutmadıklarını ve unutmayacak-
larını belirten Cumhurbaşkanımız, 
bu alçak eylemlerde hayatlarını kay-
beden diplomatların katillerinin nasıl 
korunduğunu, cezaevlerinden nasıl 
salıverildiğini de bildiklerini kaydetti.
Bir asır önceki hayallerin bir ben-
zerinin, Ermeni örgütlerinin bırak-
tığı yerden son 40 yıldır PKK terör 
örgütü vasıtasıyla hayata geçiril-
meye çalışıldığının da farkında 
olduklarının altını çizen Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Allah’ın izniyle üzerimizde oy-
nanan tüm oyunları nasıl hüsrana 
uğrattıysak, dün PKK üzerinden 
sınırlarımız içinde, bir süredir PKK-
YPG üzerinden Suriye’de kurulan 
tuzağı da aynı şekilde parçalayıp 
atacağımızdan kimsenin şüphe-
si olmasın. Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin, bu gerçekler ışığında 
attığı yanlış adımdan bir an önce 
dönmesini umut ediyoruz. Soykırım 
gibi ithamlar, siyasetin konusu ola-
mayacak kadar hassas konulardır. 
Tarih ilmi bir kenara bırakılarak, ülke 
başkanlarının, parlamentolarının bu 
tür konularda ahkam kesmesi, işleri 
içinden çıkılmaz bir hale getirmek-
ten başka işe yaramaz. Biz tarihe, 
husumet çıkarmak ve yeni kavgalar 
üretmek değil, daha güzel bir ge-
leceği inşa ederken ders almak için 
bakılması gerektiğine inanıyoruz.”

“Hedeflerimize doğru ilerlemeyi 
sürdüreceğiz”
Tartışmaların Ermeni toplumuna 
faydası olmadığı gibi tam tersine 
bu tür adımların yeni sıkıntıların 
kaynağı haline geleceğini söyley-
en Cumhurbaşkanımız, Ermeni 

toplumuyla hiçbir sorunlarının ol-
madığını vurguladı.
Bin yıl aynı topraklarda Ermenilerle 
yaşadıklarını, bir kısmıyla da barış 
ve huzur içinde hayatlarını sürdürm-
eye devam ettiklerini anlatan Cum-
hurbaşkanımız, Ermenistan ile iyi 
komşuluk esasına dayalı bir ilişki te-
sis etmek istediklerini belirtti.
İlişkilerinin geliştirilmesi için son 16 
yıldır Türkiye’nin fedakârlık yapar-
ak gerekli adımları attığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanımız, buna karşı 
samimi bir karşılık bulamadıklarını 
ifade etti.
Karabağ meselesinin çözümünün 
ardından Ermenistan ile yeniden iş 
birliği zemini doğduğuna inandığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
ABD Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan 
açıklamasının hem bu süreci hem 
de kendileriyle olan ilişkileri zora
soktuğunu kaydetti.
“Onlar tersini söylüyor diye güneş 
doğmayacak değildir, onlar aksini id-
dia ediyor diye hakikat ışığı parlam-
aktan vazgeçecek de değildir.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Uzun yıllar boyunca Amerika ile 
‘güvenilir müttefiklik’ üzerine kuru-
lu yakın ilişkilerimiz olmuştu. Tür-
kiye’nin kırmızı çizgisi olan FETÖ 
ve PKK-PYD’ye verilen destek ile 
uyguladıkları ambargoyla müseb-
bibi kendileri olan S-400 krizi gibi 
hadiseler ‘model ortaklık’ seviye-
sindeki ilişkilerimize zarar verdi. Son 
gelişmelerin üzerine adeta tuz-biber 
olan 24 Nisan açıklamasıyla artık 
Türk-Amerikan ilişkileri bu seviye-
sinin de çok gerisine düşmüştür. 
Biz, milli birlik ve beraberliğimizden, 
tarihi mirasımızdan, coğrafi avanta-
jlarımızdan ve eşsiz potansiyelim-
izden aldığımız güçle, şartlar ne 
olursa olsun kendi hedeflerimize 
doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Hak-
lı olduğumuzun gayet iyi bilindiği 
konularda bize ısrarla geri adım at-

tırılmaya çalışılmasından artık yor-
ulduk. Bu şekilde bizi yolumuzdan 
döndürebileceklerini sananlar, 
yanıldıklarını anlamış olmalıdır. Tür-
kiye olarak tüm samimiyetimizle, 
Amerika Birleşik Devletleri ile de 
Avrupa Birliği ile de eşit ve adil şart-
larda birlikte çalışmak, beraber yol 
yürümek istiyoruz. Küresel siyasi ve 
ekonomik sistemin yeniden şekil-
lenme sürecinde bu iş birliğinin çok 
daha önemli ve herkesin faydasına 
olduğuna inanıyoruz.”
Tek isteklerinin Türkiye’nin haksız, 
adaletsiz, çifte standartlı, marjinal 
grupların etkisiyle alınmış muamele-
lere maruz bırakılmaması olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, is-
tiklalini ve istikbalini her şeyin üze-
rinde tutan Türkiye’nin bu duruşuna 
saygı gösterilmesi halinde, herk-
esle her zeminde konuşmaya ve iş 
birliğine hazır olduklarını aktardı.
ABD Başkanı Biden ile haziranda 
düzenlenecek NATO Zirvesi’nde 
kararlaştırdıkları görüşmede, bu 
konuları yüz yüze değerlendirerek, 
yeni bir dönemin kapılarını aralay-
acaklarına inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Muhatabımı-
zla iki ülke ilişkilerini zehirleyen 
konuları bir kenara bırakarak, artık 
bundan sonrasına bakmamızı 
sağlayacak bir anlayış birliğine var-
mayı umuyoruz. Aksi takdirde, il-
işkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla 
düştüğü yeni seviyenin gerektirdiği 
pratikleri hayata geçirmeye başlam-
aktan başka çaremiz kalmayacak-
tır.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
Ermenistan’la yapılan anlaşmanın 
uygulanması ve son gelişmel-
er çerçevesinde atılabilecek or-
tak adımlar konusunda telefon 
görüşmesi yaptıklarını belirterek, 
şöyle konuştu:
“Yıllarca çözümsüzlüğü çözüm diye 

dayatanlara en güzel cevabı Azer-
baycan’la birlikte Karabağ’da ver-
diğimizi biliyorsunuz. Önümüzdeki 
günlerde bu çerçevede atacağımız 
adımları daha da detaylandıracağız. 
Tabii asıl üzüntümüz, içimizdeki 
bazı kesimlerin de tarihi hakikatlere 
sırtlarını dönerek ‘soykırım’ yalanına 
sarılmış olmalarıdır. Kendi vatanına, 
kendi halkına aleni ihanet içine giren 
bu kesimlerin takdirini milletimize 
bırakıyoruz. Biz, büyük ve güçlü Tür-
kiye’nin inşası için içeride ve dışarı-
da ne gerekiyorsa yapmanın gayreti 
içinde olacağız. Evlatlarımıza özgür 
ve müreffeh bir ülke bırakana ka-

dar bu mücadeleyi, gerektiğinde 
canımız pahasına sürdüreceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, koronavirüs 
salgınının dünyayı kasıp kavurmaya 
devam ettiğini söyledi.
Zaman zaman artan zaman zam-
an azalan bir seyir izleyerek süren 
bu salgın krizini, Türkiye ve millet 
için en hayırlı şekilde yönetmeye 
çalıştıklarını belirten Cumhur-
başkanımız, sağlık hizmetleri konu-
sunda herhangi bir sıkıntı yaşan-
madığını kaydetti.
Biz, büyük ve güçlü Türkiye’nin in-
şası için içeride ve dışarıda ne gere-
kiyorsa yapmanın gayreti içinde 

olacağız. Evlatlarımıza özgür ve 
müreffeh bir ülke bırakana kadar bu 
mücadeleyi, gerektiğinde canımız 
pahasına sürdüreceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, koronavirüs 
salgınının dünyayı kasıp kavurmaya 
devam ettiğini söyledi.
Zaman zaman artan zaman zam-
an azalan bir seyir izleyerek süren 
bu salgın krizini, Türkiye ve millet 
için en hayırlı şekilde yönetmeye 
çalıştıklarını belirten Cumhur-
başkanımız, sağlık hizmetleri konu-
sunda herhangi bir sıkıntı yaşan-
madığını kaydetti.
Vatandaşların aldıkları sağlık hiz-
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metlerinin kalitesini yükseltmek 
için ilave adımlar da atıldığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, “Bu 
çerçevede, Sağlık Uygulama Te-
bliği listesinde yer alan işlemlerin 
tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 
oranında, tıbbi malzeme fiyatlarında 
ise yüzde 10 oranında artış yaparak, 
sağlık sistemimizi destekledik. Ayrı-
ca, toplamda 115 bin vatandaşımızı 
ilgilendiren diyaliz hizmetlerinin be-
delini yüzde 20 artırdık. Yine 34 bin 
vatandaşımızın faydalandığı çölyak 
tedavisinin ödeme tutarında, şimdi 
yüzde 25 ve ağustos ayından iti-
baren de ilave yüzde 25 artış yaptık.” 
diye konuştu.Cumhurbaşkanımız, 
Sosyal Güvenlik Kurumu bütçes-
ine maliyeti 7 milyar lirayı geçen bu 
düzenlemelerin millete ve sağlık se-
ktörüne hayırlı olmasını diledi.
Salgın dönemi ve ramazan 
dolayısıyla başlatılan patates ve 
soğan dağıtımlarına ilişkin de bilgi 
veren Cumhurbaşkanımız, “Patates 
ve soğan dağıtımlarında 103 bin 
tonu geride bıraktık.” dedi.
Artan vaka ve vefat sayılarının 
ramazan ayıyla birlikte tedbirlerin 
sıkılaştırılmasına mecbur bıraktığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
alınan tedbirlerin neticelerinin yavaş 
yavaş alınmaya başlandığını bildirdi.
Kabine toplantısında salgınla ilgi-
li son gelişmelerin enine boyuna 
değerlendirildiğini aktaran Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Amacımız tedbirlerin, temizlik, 
maske, mesafe kurallarından asla 
taviz vermeden, vatandaşlarımızın 
hayatlarını en az etkileyecek şekilde 
uygulanmasını temin etmektir. Vaka 
ve vefat sayıları yükseldiğinde, kısıt-
layıcı tedbirlerin artırılması kaçınıl-
maz hale gelmektedir. Ramazan 
Bayramı’nın ardından hayatımızı 
kolaylaştıracak adımları atabilmem-
iz için rakamların bugünün çok daha 
altına düşmesi şarttır. Avrupa’nın 

açılma sürecine girdiği bir dönem-
de, bizim geride kalmamak için vaka 
sayılarımızı süratle 5 binin altına in-
dirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden 
ticarete ve eğitime kadar her alan-
da ağır bir faturayla karşı karşıya 
gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.
Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlay-
abilmek için önümüzdeki günlerde 
hep birlikte biraz daha fedakarlık 
yapmamız gerekiyor. Öncelikle 
şu hususu belirtmek istiyorum. 
Özel hastanelerde yoğun bakım 
ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret 
talep edildiğine dair şikayetler 
alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için 
vatandaşlarımızdan hiçbir ücret 
talep edilemez. Yoğun bakım ve 
aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret 
talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız 
bu durumu Sağlık Bakanlığımıza 
ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza 
bildirirlerse, failleri hakkında gerek-
en işlemler derhal yapılacaktır. Sal-
gın başladığından beri filyasyon 
ekipleriyle birlikte yoğun mesai 
sarf eden muhtarlarımızın aşılarına 
başlanacağının müjdesini de bu ve-
sileyle vermek istiyorum.”

Zincir marketler pazar günleri 
kapalı olacak
Bayram sonrasına kadar sürecek 
yeni tedbirlere ilişkin de bilgi veren 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 
saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 
2021 Pazartesi sabah 05.00’e ka-
dar sürecek şekilde tam kapanma-
ya geçiyoruz. Bu tarihler arasında 
kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı 
genelgesinde belirtilen üretim, im-
alat, gıda, temizlik, sağlık gibi alan-
larda istisna tutulan kuruluşlar 
hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara 
verecektir. Yeme içme sektöründe 
sadece paket servisle hizmet ver-

ilebilecek, şartları uygun olan işlet-
meler bu hizmeti gerektiğinde kes-
intisiz devam ettirebilecektir. Zincir 
marketler pazar günleri kapalı ol-
acak, diğer günlerde belirlenen 
saatlerde hizmet vermeyi sürdüre-
cektir. Şehirler arası seyahatlerin 
tamamı izne tabi olacak ve şehirler 
arası toplu taşıma araçları yüzde 50 
kapasiteyle çalışabilecektir. Önce-
ki uygulamalardan farklı olarak 
bu defa konaklama tesislerindeki 
rezervasyonlar, sokağa çıkma ve 
şehirler arası seyahat kısıtlamaları 
için istisna teşkil etmeyecektir. Hiz-
metlerini sürdürecek olan kamu ku-
rumlarındaki personel uzaktan veya 
dönüşümlü çalışmaya yönlendi-
rilecektir. Uzaktan çalışan kamu 
personeli de sokağa çıkma sınır-
lamasına tabi olacaktır. Anaokulu, 
kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, 
tüm kurumlarda yüz yüze eğitime 
ara verilecek, tüm sınavlar ertele-
necektir.”
Tarım sektöründe çalışanların faal-
iyetlerini salgın tedbirlerine uygun 
şekilde yürütebilmesi için gereken 
düzenlemelerin yapılacağını aktaran 
Cumhurbaşkanımız, ihtiyaçlarını 
karşılamak için sokağa çıkama-
yan yaşlı veya ağır hastalığı olan 
vatandaşların Vefa ekiplerinden 
destek isteyebileceklerini hatırlattı.
Vatandaşların mağdur olmaması 
için kurumların gereken tüm tedbirl-
eri alacağına dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, “Biz de bunların yakın 
takipçisi olacağız. 
Türkiye bakımından çok önem-
li olan bu sürecin hedeflediğimiz 
sonuçları verebilmesi için kurallar 
en sıkı şekilde uygulanacak, ted-
birlerin istismarına kesinlikle izin 
verilmeyecektir. İnşallah bu feda-
karlıklarımızın karşılığını, bayram 
sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu, 
mutlu, müreffeh günlere ulaşarak 
alacağız.” şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filis-
tin’deki kanlı saldırılarının dur-
durulması ve uluslararası camianın 
İsrail’e güçlü bir tepki ve caydırıcı 
bir ders vermesi için yoğun bir di-
plomasi trafiği yürüttü.

Türkiye, İsrail’in saldırılarına karşı 
Filistin’e destek olmak için Birleşmiş 
Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
başta olmak üzere, ilgili tüm uluslar-
arası kurumları harekete geçirmek 
üzere girişimlerini sürdürürk-
en Cumhurbaşkanımız da şim-
diye kadar Filistin’den Rusya’ya, 
Katar’dan Pakistan’a, Kuveyt’ten 
Cezayir’e 20’ye yakın ülkenin dev-
let ve hükümet başkanıyla telefon 
görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanımız, görüştüğü lid-
erleri, İsrail’in Mescid-i Aksa, Kudüs, 
Gazze ve Filistinli Müslümanlara 
yönelik saldırılarına ve baskılarına 
karşı birlikte etkili şekilde harekete 
geçmeye davet etti. Bu doğrultuda 
ilk temasını, Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas ve Hamas Siya-
si Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 
gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, 
8 Mayıs’tan bu yana Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Katar Emi-
ri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emi-
ri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir 
es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Ab-
dullah Riayatuddin Al-Mustafa Bil-
lah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı 
Joko Widodo, Cezayir Cumhur-
başkanı Abdülmecid Tebbun,Özbek-
istan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran 
Han, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgı-
zistan Cumhurbaşkanı Sadır Capar-
ov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed 
Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid 

Dibeybe, Umman Sultanı Hey-
sem bin Tarık ve Malezya’nın eski 
Başbakanı Mahathir Muhammed 
ile yaptığı görüşmelerde de İsrail’in 
Filistin’e yönelik saldırılarını ele aldı. 
Cumhurbaşkanımız, ayrıca İran 
Cumhurbaşkanı Ruhani ve Papa 
Fransuva ile de önemli görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımızın verdiği
mesajlar:
Cumhurbaşkanımız görüşmelerde, 
İsrail’in saldırılarını “terör” olarak 
nitelendirerek Filistinli Müslüman-
lara yaşatılan zulmü en sert şekilde 
kınadığını ifade etti. İsrail’in uygu-
ladığı terörü ve işgali durdurmak 
için başta İslam alemi olmak üzere 
tüm dünyayı harekete geçirmek için 

her düzeyde girişimlerde bulunduk-
larını belirten Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye’nin her zaman Filistin 
davasının destekçisi olmaya, Filis-
tinli kardeşlerinin yanında durmaya 
ve Kudüs’ün izzetini korumaya de-
vam edeceğini vurguladı.
İsrail’in hukuk tanımazlığının ve in-
sanlık dışı saldırılarının muhatabının 
bütün Müslümanlar olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, İs-
rail’in saldırılarının derhal durdurul-
ması, uluslararası camianın bu 
saldırılara güçlü ve caydırıcı tepki 
vermesi, hukuk dışı uygulamalara 
karşı somut adımlar atılması ve Fil-
istin’e destek olunması için birlikte 
çalışmanın önemine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanımız, kriz daha fa-
zla büyümeden Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin meseleye 
müdahil olmasının önemli olduğunu 
ve Filistinli sivillerin korunması için 
bölgeye uluslararası koruma gücü 
gönderilmesi fikri üzerinde de çalışıl-
ması gerektiğini belirtti.
Ayrıca Cumhurbaşkanımızın tali-
matı doğrultusunda Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından İslam ülkelerin-
in Diyanet İşleri bakanları, başkanları 
ve başmüftülerinin katılımıyla “Mes-
cid-i Aksa ve Kudüs” gündemiyle 
“Acil Kudüs Toplantısı” düzenlendi.
Toplantıda, Kudüs’ün mukad-
desatının korunması ve Filistinli 
Müslümanlara yönelik zulmün dur-
durulması ile ilgili ortak bir tavır
ortaya kondu.
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“FİLİSTİN DENDİĞİ ZAMAN, BENİM 
CİĞERLERİM ADETA SESE GELİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlı-
ğı Millet Kütüphanesi’nde düzenle-
nen “Kütüphane Söyleşileri” prog-
ramında gençlerle bir araya geldi 
ve onların sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanımız, Kovid-19’la 
mücadele kapsamında aşı konu-
suna ilişkin bir soru üzerine, Türki-
ye’nin dünyadaki aşı uygulamasın-
da hemen hemen en önde gelen 
ülkelerden biri olduğunu söyledi.
11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 
toplam 26,5 milyon aşılama yapıldı-
ğı bilgisini paylaşan Cumhurbaşka-
nımız, “Şimdi 26,5 milyon aşılama 
tabii önemli bir rakam. Şimdi dünkü 
Kabine Toplantısı’ndan sonra attı-
ğımız adımla birlikte hızla bu daha 
da artacak.” diye konuştu.
Yaş gruplarında 65 yaş grubu üs-
tünün bitirildiğini ve aşağı doğru 

inildiğini anımsatan Cumhurbaş-
kanımız, “Zaten 18 yaş altıyla ilgili 
bir aşılama olayı şu anda söz ko-
nusu değil ama oraya kadar olan 
bölümde değerlendirmeleri Sağlık 
Bakanlığımız yapmış vaziyette. 
Onların aşılamalarını da yoğun bir 
şekilde, örneğin öğretmenlerde 3’te 
1’ni bitirdik. Ama aynı şekilde şu 
anda jandarmada, polisimizde bü-
tün silahlı kuvvetlerde diyoruz ki hiç 
kalmasın. Sağlık zaten tamam onu 
bitirdik ve bundan sonraki süreci de 
yine yoğun bir şekilde inşallah biti-
receğiz. Yani biz bu süreci aşılama-
yı bitirmek suretiyle devam ettiriyo-
ruz.” değerlendirmesini yaptı.
Bir gencin, sosyal medyada “kısıt-
lama döneminde turistlere serbest, 
vatandaşa yasak” diye bir algı oluş-
tuğunu ifade ederek bu konudaki 
düşüncesini sorması üzerine Cum-
hurbaşkanımız, şöyle konuştu:

“Yani şunu arkadaşlar, iyi değer-
lendirmemiz lazım, yani ‘turistle-
re serbest, vatandaşa yasak’ fikri, 
bunların hepsi sadece ‘İktidarı biz 
nereden çökertiriz, iktidarı biz nere-
den zayıf düşürürüz?’ Şimdi bu sa-
bah bir televizyon kanalında baktım 
ki bir açılış yapılıyor bir yerde, ‘tu-
rizm çöktü’ diyor bu yeni siyasete 
giren şahıs. Biz göreve geldiğimiz-
de 12 milyon dolar gibi turizm geliri 
vardı ama biz bu rakamı 35 milyar 
dolara kadar çıkarttık. Ama şu anda 
bir koronavirüs döneminden geçi-
yoruz ve turist vesaire bunlar zaten 
gelemiyor, gelenler öyle veya böyle 
bazı riskleri göze alarak geliyor. O 
riskleri göze alarak gelenlere de biz 
diyeceğiz ki, ‘sen riskleri her ne ka-
dar göze alarak geldiysen de sokak-
larda dolaşamazsın arkadaş.’ Gel-
miş zaten, yani ona biz niçin kapıyı 
kapatalım? Yani oradan 3-5 dolar 
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veya avro girecekse ülkemize, bı-
rak girsin. Zaten nerelere nasıl para 
harcayacağı da belli.”

“Siyasi dezenformasyon”
Bu konularda yapılan işin tama-
men siyasi bir dezenformasyon 
olduğunu aktaran Cumhurbaşka-
nımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunlara ben hiç kulak asmıyorum 
ve yanlış bir yaklaşım diyorum. Şu 
anda diyelim Sultanahmet Mey-
danı’nda zaten birçok yer kapalı, 
dolaşan turistler de orada bakıyor-
sunuz işte halı vesaire bazı şeyler 
satın alıyorsa alıyordur, onlara da 
sen kapıyı niye kapatacaksın? Bı-
rak yapsın alışverişini. Yani Tür-
kiye’ye oradan girecekse döviz 
vesaire bırak girsin. Çünkü sıkıntı 
zaten bu aya kadar böyle devam 
etti. Şimdi biz kapıları nasıl açarız, 
nasıl turistleri bir an önce ülkemize 
sokarız, bunun arayışı içerisinde-
yiz. Bunun için birçok Avrupa ülke-
siyle görüşmeler yapıyoruz, ‘bir an 
önce kapılarınızı açın, kapılarımızı 
açalım’ diyoruz. Ve Kültür Turizm 
Bakanım örneğin dün Rusya’daydı, 
öbür tarafta İngiltere’yle görüşme-
ler yapıyoruz, Almanya’yla görüş-

meler yapıyoruz. Niçin? Buralardan 
bir an önce turistler gelsin diye. 
Ama kalkıp da ‘turiste açık, öbür ta-
rafta yerliye kapalı’ böyle bir şeyin 
propagandasını yapmak bu sosyal 
medyanın sadece sahtekarlığı ve 
sosyal medyanın ülkemizi içeriden 
vurmasına yönelik kampanyasın-
dan başka bir şey değildir.”
Cumhurbaşkanımız, turistlerin ül-
keye girmesi konusunda Kovid-19 
kapsamındaki her türlü tedbirin 
alındığını da ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, “Hepsinin bir 
defa belli süresi var, yani 10 gün 
test, bunu olacak, o testi olmadan 
zaten gelemiyor. Hatta hatta bazı-
ları ülkemizde bu testi olma duru-
munda kalıyor. Bütün bu tedbirlerin 
hepsi anlaşmalı olduğumuz ülke-
lerle bu şekilde yapılıyor. Ama işte 
sosyal medya diyorum ya, sosyal 
medya biz bu iktidarı nasıl vururuz, 
Cumhurbaşkanımızı nasıl tökezlet-
tiririz, yaptıkları iş bu.” diye konuştu.

“Başarabilecek güce sahip oldu-
ğumuz için bu adımları atabildik”
Tam kapanmanın sonuçlarının so-
rulması üzerine Cumhurbaşkanı-
mız, vaka sayılarında ciddi anlam-

da düşüş olduğunu söyledi.
Vakaların 10 binlere inmesinin alı-
nan kararlı adımların neticesi ol-
duğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, “Kısmi kapanmayla tam 
kapanma arasında bu farkı çok 
açık, net gördük. Şimdi hedef, her 
şeyden önce 5 bine inmek, yani 5 
bine indiğimiz andan itibaren tabi 
çok daha rahatlayacağız.” dedi.
Vaka sayılarıyla birlikte vefatların 
da azalacağını aktaran Cumhur-
başkanımız, bunu başarmak için 
her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.
Esnafa yönelik tedbirlere de deği-
nen Cumhurbaşkanımız, restoran-
ların, kafelerin, berberlerin, kuaför-
lerin ve diğer esnafın durumunun 
Kabine Toplantısı’nda masaya ya-
tırıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, alınan karar-
lar arasında çok ciddi nakdi yar-
dımlar bulunduğunu, 3 bin liralık, 5 
bin liralık nakdi yardımların Kabine 
Toplantısı’nın ardından açıklandı-
ğını hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız, “Şimdi bütün 
bunları açıklarken, dikkat edin, yani 
bunu biz nereden veriyoruz? Bunla-
rı biz eğer güçlü bir devlet olmamış 
olsak bunları verebilecek atabile-

ceğimiz adımımız da olmaz. Ama 
bunu başarabilecek bir güce sahip 
olduğumuz için bu adımları da ata-
bildik, atıyoruz ve atacağız. Şu anda 
da hamdolsun iyi bir noktadayız.” 
ifadesini kullandı.
Türkiye’nin aşı konusunda dünyada 
sayılı ülkeler arasında olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, baş-
ta öğretmenler olmak üzere polis, 
jandarma gibi öncelikli kesimlerin 
aşılanma sürecini de devam ettir-
diklerini söyledi.
Bu konuyla ilgili dün kararlı bir adım 
atıldığını ve süratle aşılamanın de-
vam ettirileceğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Özellikle BioNTech Almanya’dan 
onu bol miktarda getirelim istiyoruz 
ve öbür taraftan Çin’den bekledi-
ğimiz aşılar var. Dün gerek danış-
manım ve gerekse Kültür Turizm 
Bakanım, Sağlık Bakan Yardımcısı 
birlikte Rusya’daydılar, Rusya’da 
görüşmeler yaptılar, Rusya’dan 
acaba ne kadar aşı alabiliriz, onun 
görüşmeleri yapıldı. Yani koşturu-
yoruz, istiyoruz ki yerli, milli aşı gel-
meden önce bu aşılarla süreci bir 
defa devam ettirelim ve kimseye 
de bu noktada muhtaç olmayalım. 
Ve bu süreci hızla devam ettiriyo-
ruz, devam ettireceğiz ve inşallah 
da bu ölüm sayılarını çok dikkate 
alıyorum, bunları daha da düşüre-
lim ve vaka olayını da yine inşallah 
5 bin, 5 binin altına indirelim diyo-
ruz ve bu çalışmaları da kararlı bir 
şekilde sürdürelim.”

“Oralarda bizi temsil edecekler”
Bir gencin, ülkede “yabancı öğrenci” 
sayısının artmasına ilişkin sorusu 
üzerine Cumhurbaşkanımız, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
olarak, Başkanı olarak “yabancı öğ-
renci” ifadesini kullanmak isteme-
diğini, “küresel” veya “uluslararası” 
ifadesini kullandığına işaret etti.

Türkiye’nin bu noktada 200 bin öğ-
renciye çıktığını ve dünyada saygın, 
sayılı ülkeler arasına girdiğini anla-
tan Cumhurbaşkanımız, bu kabulün 
artarak sürdüğünü, kararlılıklarını 
aynen devam ettireceklerini bildirdi.
Küresel öğrencilerin Türkiye’den 
ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde 
veya gittikleri herhangi bir yerde 
Türkiye adına bir misyon şefliği ya-
pacaklarına dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“Yani Türkiye’nin oralarda bir mis-
yon şefi olacak. Oralarda adeta bizi 
temsil edecekler. Ve bizim adımıza 
oralarda birçok propagandalar ya-
pacaklar. Şimdi zaman zaman git-
tiğim değişik yerlerde bizde okuyup 
yetişmiş, bizden ayrılıp gitmiş olan 
öğrencilerin bu noktadaki bizim 
lehimizde yaptıkları propaganda-
ları biliyorum. Bu da tabii bizi ciddi 
manada sevindiriyor. İnanıyorum 
ki bundan sonraki süreç çok daha 
farklı olacak, çünkü branşlar daha 
da yayılıyor, çok daha değişik bran-
şlarda ülkemizde okuyup yetişip 
ondan sonra giden bu evlatlarımız, 
bu öğrencilerimiz Türkiye’nin adına 
oralarda çok ciddi propagandalar 
yapacak, bizim birer propagan-
distimiz olarak kendi ülkesinde de 
gittikleri farklı ülkelerde de bu ça-
lışmaları yürütecekler, bundan hiç 
endişeniz olmasın. Onun için de 
siz bu öğrencileri sahiplenin, bun-
ları adeta kendi adımıza yetiştirip 
kendi ülkelerine veya gidecekleri 
herhangi bir ülkede bu çalışmaları 
yapmalarına yardımcı olalım.”

“Filistin dendiği zaman, benim ci-
ğerlerim adeta sese gelir”
Bir gencin uluslararası medyanın 
ve batılı devletlerin Filistin’de yaşa-
nanlara sessiz kaldığını ifade ede-
rek, “Bu insan hakları ihlalleri ve bu 
zulüm ne zaman son bulacak, gö-
rüşleriniz nelerdir?” sorusu üzerine 

Cumhurbaşkanımız, şunları anlattı:

“Her şeyden önce olayı uluslararası 
bazda değerlendirmeyelim. Maale-
sef ülkemizde de aynı kafada olan, 
aynı yanlışı ortaya koyan siyasi li-
derler var. İşte şu anda muhalefetin 
bir kanadı örneğin benim Netanya-
hu ile adeta aynı çizgide olduğumu 
söyleyecek kadar Grup Toplantı-
sı’nda bir açıklama yapıyor. Filistin 
dendiği zaman, benim ciğerlerim 
adeta sese gelir ve o Filistin’in ha-
ritadaki yerini bilmeyecek kadar 
zavallıdır. Ben ise, Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’nda 47’den bugü-
ne bu terör devleti İsrail’in Filistin’i 
nasıl topraklarını işgal edip 47’den 
itibaren bugünlere geldiğini Genel 
Kurul’da haritayla göstermişimdir.”
Gençlerin belki birçoğunun o ko-
nuşmayı izlediğini, 1947’den bugü-
ne kadar nasıl o toprakların işgal 
edile-edile küçüldüğünü ve bugün 
adeta işgal devleti, terör devleti İs-
rail’in, Filistinlilere yaşanacak yer 
bırakmadığını anlattığını dile getiren
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Şimdi utanmadan sıkılmadan kal-
kıp beni Netanyahu ile aynı kefeye 
koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde 
siyasetçi var. Ve bir kadın olması 
hasebiyle daha ileri gidecek deği-
lim, ama ben bugüne kadar Netan-
yahu’yla bir araya gelmiş dahi deği-
lim. Ben Şaron’la bir araya geldim, 
benim biliyorsunuz bir de yine İsra-
il’in Başbakanı ile Davos’ta bir ma-
ceram oldu. Davos’ta da o zamanki 
o İsrail’in Başbakanına verdiğim 
cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar 
çünkü çocukları katlederler şehit 
ederler, kadınları katlederler şehit 
ederler, yaşlı insanları katlederler 
şehit ederler, siz busunuz dedim, 
bunu orada söyledim, Davos’ta 
söyledim, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda söyledim. 
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Yani bunu söylemiş ve 40 yıllık si-
yasi hayatı özellikle bunlarla mü-
cadele ede ede geçmiş olan bir 
cumhurbaşkanına sen bunu söyle-
yemezsin. Bu senin ne haddinedir, 
ne de sana böyle bir fırsatı kimse 
vermez. Bundan sonraki süreçte de 
bizim Filistinli kardeşlerimize olan 
desteklerimiz gerek insani yardım 
konusunda, gerek diğer konular-
da, şimdiden söylüyorum kendisi-
ne; bugüne kadar Filistin’e Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yapmış ol-
duğu tüm destekler AK Parti iktidarı 
dönemindedir. Hanımefendi, önce 
bunu bir öğren, ne yapmışız bunu 
bir öğren. Hastanelerine varınca-
ya kadar biz bunları oralara yaptık. 
İnsani yardımları yaptık ve bunun 
dışında birçok desteklerimizi yap-
tık, yapıyoruz ve yapacağız. Bunu 
da tabii özellikle bilmesini isterim. 
Ama bilmez, bunların böyle bir derdi 
yok. Bunlar eninde sonunda nereye 
varırlar? Ha bunlar Esed’in yanında 
yer alırlar, bunlar Filistin’e karşı düş-
man olanların yanlarında yer alırlar. 
Bunlar ne derlerse desinler, Netan-
yahu hiçbir zaman bizim dostumuz 
olmamıştır, olmayacaktır ve biz de 
Netanyahu’ya karşı bugüne kadar 
verdiğimiz mücadele neyse, bun-
dan sonra da ayın mücadeleyi vere-
rek yolumuza devam edeceğiz.”
Üniversite eğitimini Türkiye’de ta-
mamlayan Irak Türkmeni bir öğren-
cinin, Kerkük ve Musul’daki Türk-
menlerin Cumhurbaşkanımızı her 
zaman yanlarında hissettiğini belir-
terek, buradan kendisine büyük bir 
davet olduğunu ifade etmesi üzeri-
ne Cumhurbaşkanımız, Türkiye’den 
Türkmeneli ile çok çok aşırı ilgilen-
melerinin birilerini yine rahatsız et-
tiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, 
“Ama rahatsız etse de etmese de 
Türkmeneli’ne biz şu anda verdiği-
miz her türlü desteği vermeye de-
vam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkmeneli’ne madden manen her 
türlü desteği verdiklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, “Bunla-
rı sınıflandırmaya gerek yok, yani 
ne veriyoruz ne ediyoruz, bunları 
anlatmama gerek yok. Ama bunu 
Türkmeneli’ni yönetenler, Türkme-
neli’ndeki kardeşlerim biz onlara 
ne gibi destekler veriyoruz, ne gibi 
yardımlar yapıyoruz bunları gayet 
iyi biliyorlar.” diye konuştu.
Aynı durumun Filistin için de ge-
çerli olduğunun altını çizen Cum-
hurbaşkanımız, “Yani Filistin’e biz 
ne veriyoruz, bunu Filistin’i yöne-
tenler çok iyi bilir. Ve ben bunu bu-
radan anlatıp da yani Türkiye’deki 
ana muhalefete, muhalefete ifa-
de etmeme gerek yok. Benim için 
önemli olan, bu işi biz iktidara ge-
lene kadar hiçbir Türkiye’deki yö-
netim kadroları bu tür destekleri 
Filistin’e vermedi, Irak Türkmene-
li’ne vermediler ama biz verdik ve 
veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Özellikle Kuzey Irak’ta terör örgü-
tüyle mücadele edildiğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, Başika’da-
ki kampı oradaki zulmü durdurmak 
için kurduklarını ifade ederek, “Ora-
da şu anda bizim üssümüz var, 
kampımız var ve bu kampla beraber 
de biz orada Türkmeneli’nde olsun, 
diğer yerlerde olsun yapılacak veya 
yapılmakta olan zulme karşı askeri-
mizle yer aldık. Ve mücadelemizi de 
orada kararlı bir şekilde sürdürüyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.
“Bizim için Türkiye 780 bin kilomet-
rekare değildir, bizim için her yer 
Türkiye’dir.” diyen Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onun için de buralarda attığımız 
adımlar, Filistin’de de Kıbrıs’ta da 
Doğu Akdeniz’de de aynı şekilde 
Irak’ta da hep bunun içindir. Eğer 
bize bu soruları o soran zevat, mu-
halefet şu anda iktidarda olsay-
dı bizim Doğu Akdeniz’de halimiz 

haraptı. Biz Kıbrıs’ın çevresindeki 
bütün o haklarımız noktasında hiç-
bir şeyi hak edinemezdik. Bunlar 
bir tane sismik araştırma gemisi 
alamadılar, bir tane sondaj gemisi 
alamadılar. Ama biz sondaj gemi-
lerini aldık, sismik araştırma gemi-
lerini aldık, şu anda bizim 5 tane 
bu şekilde gemimiz var ve kimseye 
muhtaç değiliz.”
Kendilerinden önce Türkiye’nin 
böyle bir imkânı olmadığını ve ma-
liyetlerinin de çok çok büyük oldu-
ğunu anlatan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Ama biz bunların öyle bir zamanla-
masını güzel yaptık ki bu zamanla-
mayla beraber de bu gemileri ülke-
mize kazandırdık. Şimdi de inşallah 
güzel müjdeler de alıyoruz, bu müj-
delerle beraber de yakında inşallah 
petrol, doğal gaz, bunların haberini 
alırsanız şaşmayın. Bunları zaten 
aldığımız andan itibaren dünyanın 
Türkiye’ye bakışı çok daha farklı 
olacak. Bu bakımdan şu anda dünya 
bizi kıskanıyor, kıskanmakta da hak-
lılar. Varsın kıskansınlar. Güney Kıb-
rıs ve Kuzey Kıbrıs. Niye rahatsızlar? 
Çünkü bizim gemilerimiz orada. Ge-
çen gün açıklama yaptı arkadaşları-
mız da. İnşallah 20 Temmuz’da ben 
Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıb-
rıs’tan gerekli mesajları tüm dün-
yaya inşallah oradan vereceğim ve 
onun için Kuzey Kıbrıs’ta olacağım. 
Çünkü Kuzey Kıbrıs’ta bizim bulun-
mamız, Kuzey Kıbrıs’tan bizim vere-
ceğimiz mesajlar sadece adayı değil 
tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz 
bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu 
duruşunuzu ortaya koyamazsanız, 
kimse sizi adam yerine koymaz.”
Adada birçok adım attıklarını ve bu 
adımları geliştirerek devam ettirdik-
lerini dile getiren Cumhurbaşkanı-
mız, şunları söyledi:
“Şimdi havaalanı olarak iki tane ha-
vaalanı var Kıbrıs’ta; birisi işte Tür-

kiye’de tüm vatandaşlarımın bildiği 
Ercan, birisi de tabii daha önce ora-
da bulunan, ama biz orayı da şimdi 
bir değişikliğe sevk etmek suretiyle 
yeni bir isimle ve daha çok SİHA’ları-
mızın ve İHA’larımızın yer aldığı alan. 
Bunları niye acaba bu denli hareket-
lendiriyoruz, sebep? Bölgede ola-
bilecek herhangi bir saldırıda güçlü 
olmamız lazım. Güçlü olmak için de 
havada, karada, denizde her şeyinle 
var olacaksın. Peki, var mıyız? Evet, 
varız. Kaldı ki hepsini koy bir kena-
ra, biz zaten şuradan hemen Ana-
mur’dan, Mersin’den uçaklarımızı 
kaldırdığımız zaman, Adana’dan 
kaldırdığımız zaman, uçaklarımız 
anında nerede? Oradalar. Yani bizim 
için zaman mefhumu burada zaten 
yok. Bütün mesele nedir? Siz yere 
sağlam basacaksınız, özgüveniniz 
olacak. Türkiye olarak biz varız. “

“Sokak hayvanlarıyla ilgili çalış-
maları devlet olarak biz de yürütü-
yoruz, belediyeler de yürütüyor”
Bir öğrencinin hayvan hakları konu-

sunda hükümetin çalışmalarını sor-
ması üzerine Cumhurbaşkanımız, 
“Şu anda hayvan hakları konusunda 
özellikle Tekirdağ Milletvekilimiz ve 
Genel Başkan Yardımcımız, her ikisi 
de yoğun bir çalışmanın içerisinde-
ler. Mustafa Yel ve Özlem Hanım bu 
çalışmaları yoğun bir şekilde sürdü-
rüyorlar.” bilgisini verdi.
Son dönemlerde yeni bir durum 
daha ortaya çıktığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Şimdi sokak 
hayvanlarıyla iş tabii bitmiyor, bir 
de adeta böyle süs eşyası gibi alınıp 
satılan hayvanlar hayvancıklar var, 
yani özellikle bu AVM’lerde bu tür 
alışverişler var. 
Tabii bunlarla beraber bir de so-
kaklarda sahibinin elinde yürüyen 
–isimlerini vermeyeceğim- hay-
vanlar var ki bu hayvanlar da bak-
tığınız zaman hakikaten çok çok 
güzel hayvanlar ama affetmiyor, 
icabında sahibinin elinden kopup 
ayrılıp gidip bir kediyi parçalaya-
biliyor veyahut da gidip orada bir 
çocuğu parçalayabiliyor. Bu tür 

hayvanlar da var. Bütün bunların 
yanında sokak hayvanlarıyla ilgili 
çalışmaları devlet olarak biz de yü-
rütüyoruz, belediyeler de yürütü-
yor.” ifadelerini kullandı.

“Milli aşımızı inşallah yetiştire-
bilirsek o zaman zaten bizim her-
hangi bir endişemiz de olmayacak”
Cumhurbaşkanımız, bir öğrencinin 
güz döneminde üniversitelerde yüz 
yüze eğitime ilişkin sorusu üzerine, 
şunları kaydetti:
“Tabii şimdi üniversite öğrenciler-
inin bu noktadaki avantajları daha 
farklı, daha fazla. Yani üniversite 
öğrencilerimiz inşallah üniversi-
telere gitme noktasında avantajlı. 
Fevkalade bir durum olmazsa on-
ların konumunun bu noktada farklı 
olacağını YÖK söylüyor, kendileri-
yle de bu konuda hazırlıklarımızı 
yapıyoruz.
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Ama bütün mesele aşı konusunu 
hele hele yerli milli aşımızı inşal-
lah yetiştirebilirsek o zaman zat-
en bizim herhangi bir endişemiz 
de olmayacak. Çünkü üniversite 
öğrencilerimize diyoruz ki, aşılarını 
yapalım, aşılarını yaptıktan sonra da 
zaten yol açık.”
“Üniversitelerimizde coğrafi konum-
dan ötürü, fiziki şartlar ve kuruluş 
yıllarından itibaren yaşanılan eşitsi-
zlikler mevcut. Örneğin Malatya’da 
kurulan bir üniversite ile İstanbul, 
Ankara gibi büyük şehirlerimizde 
kurulan üniversiteler arasında 
farklılıklar var. Bu konu hakkında-
ki görüşlerinizi öğrenmek isti-
yorum.” sorusunu üzerine Cumhur-
başkanımız, göreve geldiklerinde 76 
olan üniversite sayısını 207’ye yük-
selttiklerini hatırlattı.
Üniversite sayısının 76 olduğu 

dönemde, 67 vilayetin 30-35’inde 
üniversite bulunduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız, değişik yerl-
erden öğrencilerin bu illere geldiğini 
kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, artık üniversit-
enin olmadığı bir ilin bulunmadığını 
dile getirerek, “İlk etapta biz neyi 
başardık? Üniversite olmayan il kal-
madığı için. Benim garip gureba, fakir 
fukara evladım kendisi için zor olan, 
çünkü kalkacak Kars’tan, Iğdır’dan, 
Hakkari’den, anasının babasının zat-
en parası pulu belli, oradan onun İs-
tanbul’a gelip orada öğretim görmesi 
kolay mı? Değil. Çok sıkıntılar vardı, 
tabii bu şartlar içerisinde eğitim 
öğretim gördüler.” dedi.
“Bu konudan bakarsak, tabii ki belki 
dört dörtlük bir imkan yok ama ben 
şunu söyleyebilirim rahatlıkla, biz 
göreve geldiğimizde harç, biliyor-

sunuz biz kaldırdık” diyen Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“Dedik ki ‘tamam, bundan böyle 
harcınızı biz tamamıyla ödüyoruz’ 
ve bitirdik o işi. 45 liracık burs vardı. 
Ama şimdi burslara bakın, nereye 
geldi. Lisans öğrencilerinin aldığı 
bursa bakın, lisansüstü öğrencilerin 
aldıklarına bakın, öbür tarafta mas-
ter, doktora, bu öğrencilerin aldıkları-
na bakın ve şu anda asgari ücrete 
kadar çıkardık. Yani dört dörtlük bir 
eşitlik parasal konuda belki yok ama 
bilimsel noktada artık üniversiteler-
imiz çok farklı bir dönemi yaşıyor. 
En azından şunu kimse diyemez, 
‘artık parasal olarak bu tür destekler 
verilmiyor, fakat işte çeşitli üniversi-
telerimizde imkanlar çok daha farklı 
bir konuma geldi, bunu bu iktidar 
sağladı veya sağlamadı.’ Burada 
biraz bize de hak verilmesi lazım. 

Çünkü 207 üniversiteyi her yönüyle 
bir defa destekliyorsunuz.”
Tıp fakültelerinin maliyetinin diğer 
sosyallere benzemediğini, bu-
ralara çok ciddi yatırımlar yapıldığı-
na değinen Cumhurbaşkanımız, 
birçok tıp fakültesine tomografi, 
MR, ultrasonografi cihazları 
sağladıklarını aktardı.
“Niye sağladık, niye sağlıyoruz? 
Çünkü oradaki öğrencilerimiz 
eğer bir MR’ı görmeden veya bir 
tomografiyi görmeden oradan 
mezun oluyorsa, ‘ben tıp fakült-
esi öğrencisiyim’ diyemez, yani 
eli ona değecek.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, aynı şeyin teknik 
üniversiteler için de geçerli old-
uğunu anımsattı.
Teknik üniversiteler için de birçok 
atılmış adımın bulunduğunu anla-
tan Cumhurbaşkanımız, “Yani bu 
noktada da yine her türlü imkanı 
YÖK’ün talebiyle vesaireyle devlet 
olarak elimizden geldiğince bunu 
yapıyoruz. Eksikler yok mudur? 
Tabi ki vardır, bu eksikleri de bize 
iletildikçe gidermenin hep gayreti 
içerisinde olduk, yine gayreti içer-
isinde de yine inşallah olacağız.” 
diye konuştu.
Soruyu soran Dilan Haspolat isimli 
öğrencinin “Küçük bir istirhamım 
olacaktı hem Zihinsel Engelliler 
Haftası’nda, benim ağabeyim var, 
sizlere hediye olarak tespih gön-
derdi. Ve bir isteği var, sizden tespih 
istiyor.” demesi üzerine Cumhur-
başkanımız, “Tespihi inşallah size 
yetiştirelim.” karşılığını verdi

“Neticeye varmamız lazım”
“Hayalim dediğiniz pek çok şeyi 
gerçekleştirdiniz. Peki, gençler 
için gerçekleştirmek istediğiniz bir 
hayaliniz var mıdır?” sorusu üze-
rine Cumhurbaşkanımız, “Olmaz 
olur mu? Her şeyden önce şu anda 
bugün burada 80 gencimiz var ve 

bu 80 gencimiz çok değişik illerden, 
değişik üniversitelerden buraya 
katıldılar ve sizin yarınlar için umut-
larınız var, hedefleriniz var, bu he-
defleri bir defa hayata uygulamanız 
gerekiyor.” cevabını verdi.
Gittiği okullarda “oku, düşün, uy-
gula, hayata geçir” tavsiyesinde 
bulunduğunu hatırlatan Cumhur-
başkanımız, sözlerine şöyle devam 
etti:
“Şimdi bunu hayata geçirmem-
iz lazım. Okuyalım, okuduğumuzu 
düşünelim, düşündüğümüzü uy-
gulayalım, uyguladığımızı da haya-
ta geçirelim. Şimdi bu süreç içer-
isinde kuru kuruya okumak değil, 
onun üzerinde düşünmemiz lazım, 
düşündüğümüzü de uygulamamız 
lazım, ondan sonra da bunu takip 
edip bir defa neredeyim, nereye 
geldim, ne yapıyorum, bunun net-
icesini almamız lazım. Ve Erbakan 
Hocamız hep şunu söylerdi: ‘intaç, 
intaç, intaç’ yani netice, netice, net-
ice. Şimdi bizim de gençler olarak 
neticelendirmemiz lazım. Şimdi 
ben futbol oynadım, ama şimdi 
orta sahada top çevirmekle net-
ice olur mu? Olmaz. Peki, futbolun 
neticesi ne? Gol. Golü atmadıktan 
sonra orta sahada top çevirmişsin, 
o hiçbir işe yaramaz. Şimdi ilim-
de de bizim neticeye ulaşmamız 
lazım, neticeye varmamız lazım. 
Hangi sahada ilim tahsil ediyorsak, 
o sahada her şeyden önce bir şeyi, 
doktor muyuz, peki doktorlukta alan 
çok fazla, cerrah mıyız, dahiliyeci 
miyiz öyle mi, röntgen, bu alanda 
mıyız? Hangi alandaysak o alanda 
olmamız gereken yere varmamız 
gerekiyor. Şimdi Uğur Hoca Alman-
ya’da, Hanımefendiyle beraber ora-
da bak şu anda Almanya’da kendil-
erinden bir ses getiriyorlar. Nedir? 
Çünkü onlar neticeyi yakaladılar, 
en kritik anda ne yaptılar? Şu aşıyı 
intaç dediğimiz neticelendirdiler, or-

taya koydular ve kötü itibarıyla Türk 
orada kendinden ne yapıyor, bah-
settiriyor ve ödülü de alıyor.”

“Diyarbakır çok değişti”
“Diyarbakır ve bölge için daha nasıl 
yatırımlar olacak? Diyarbakır’ın 
tanıtımı için bir şeyler istiyoruz.” de-
mesi üzerine Cumhurbaşkanımız, 
soruyu yönelten gence yaşını sordu.
Gencin “20 yaşındayım” yanıtını ver-
mesine üzerine Cumhurbaşkanımız, 
“Şimdi doğduğu zamanki Diyar-
bakır, bugünkü Diyarbakır hiç mi 
hiç mukayese edilmez. 20 yıl önce 
Diyarbakır gezilecek, görülecek bir 
Diyarbakır değildi, harabe, altyapı 
yok, üstyapı yok, tamamen berbat 
ve biz o Diyarbakır’ı hamdolsun 
bugün mukayese edilemeyecek bir 
Diyarbakır haline getirdik.” ifadeler-
ini kullandı.
Şu anda Diyarbakır’ın, Dicle’nin 
özellikle altyapısının muhteşem 
olduğunu, insanların kafelerde gece 
saatlerine kadar oturarak muhabbet 
ettiğini bildiren Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Şimdi şöyle yapacağız, burada-
ki bütün kardeşlerimizi ya Anka-
ra merkezli burada toplayacağız, 
buradan Diyarbakır’a götüreceğiz 
veyahut da bütün illerin tespiti-
ni yapacaksınız, kendi illerinden 
oradan hemen uçak biletlerini fa-
lan gönderip Diyarbakır’a alacağız, 
Diyarbakır’da kendilerine rehberliği 
de yine Yusuf kardeşimiz de yapar 
ama, bizim orada Valilik vasıtasıyla 
Diyarbakır’ı bir gezmelerini doğrusu 
ben de çok ama çok isterim, çünkü 
Diyarbakır çok değişti. 
Dicle Üniversitesinin rehberlik 
bölümü varsa, rehberlik bölümü bu 
çalışmayı yapabilir ama orada biz 
valimizi görevlendirelim inşallah ve 
bu konuyla ilgili olarak da her şey-
den önce illerimizden tabi uçak kal-
dırabilen illerimiz varsa oralardan
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uçakla gelirler, yoksa Ankara mer-
kezli olarak Ankara’ya gelir, An-
kara’dan kendilerini Diyarbakır’a 
uğurlarız.”

“Bir dinamizm veriyor”
“Siz de bize eşlik etmez misiniz?” 
sorusuna Cumhurbaşkanımız, 
“Ankara bana müsaade eder-
se gelirim de Ankara’daki işlerin 
durumunu biliyorsunuz, duruma 
göre, yani Diyarbakır’a gidildiği 
zamandaki durumumuz nedir bir 
bakalım.” karşılığını verdi.
“Ailenize gerçekten vakit ayırma 
imkanınız oluyor mu? Çocukları-
nızla, torunlarınızla ne yapmak sizi 
mutlu ederdi ya da ne yaptığınızda 
sizin bütün stresinizi, bütün yor-
gunluğunuzu alır ve mutlu olur-
dunuz?” sorusuna Cumhurbaşka-
nımız, “Onlar İstanbul’da, burada 
onlardan yanımızda olan yok, tabi 
İstanbul’da da hafta sonlarında 
filan gitme durumumuz olduğun-
da torunlarımı orada gördüğümde 
onlarla eğlenmek, onlarla hakika-
ten şöyle kucaklaşmak vesaire, 
bambaşka bir zevk bize veriyor, bir 
dinamizm veriyor.” yanıtını verdi.
“Hele hele şu anda da tam böyle 
sevilme çağında oldukları için o 
da bize ayrı bir güç katıyor.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, şu ifadeleri 
kullandı:
“Benim şimdi 8 tane torunum var, 
darısı başınıza. Hepsinin de ayrı 
bir tadı var çünkü her jenerasyon-
dan var. Şimdi en büyüğü 13-14 
yaşında, şöyle küçüğe doğru gel-
diğimizde bakıyoruz bunların en 
küçüklerinin içerisinde şu anda 6 
aylık olanı filan da var ama onun 
da ayrı bir zevki var. Ve cumartesi, 
cumadan İstanbul’da olmak, pa-
zar, eskiden bu da olmuyordu ta-
bii, şimdi bu fırsatı zaman zaman 
yakalayabiliyorum ve kendileriyle 
hanımla birlikte böyle bir eğlenme, 

oynama vakti buluyoruz.”

“Öyle bir anayasa yapalım ki...”
Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili 
soruları da yanıtlayan Cumhur-
başkanımız, geçmişte anayasa-
ların yapılmasına bakıldığında 
Türkiye için ihtiyacı olan bir ana-
yasanın yapılmasının çok uzun 
zaman aldığına vurgu yaptı.
Bu anayasaların yapılmasının da 
ihtiyaca cevap verecek bir şekilde 
olmadığını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Bundan dolayı maalesef halkın 
yasaların tanziminde veyahut da 
anayasayı gerektirdiği şekilde bir 
netice almaya yönelik maalesef 
adımlar atılamıyordu. Şimdi ise 
öyle bir anayasa yapalım ki bu 
yaptığımız anayasa yani Cumhu-
run ihtiyacına cevap verecek bir 
anayasa olsun. Ve bu konuyla il-
gili olarak Cumhur İttifakı biz bir 
adım atalım dedik ve bu Cumhur 
İttifakı olarak attığımız bu adımda 
şu anda yani anayasacılar, STK’lar 
ve bütün bunlarla birlikte de yap-
tığımız hazırlığı daha sonra halka 
açalım. Halkta bu açtığımız metni 
değerlendirsin. Onlar da değerlen-
dirdikten sonra biz burada eksik-
ler nelerdir bu eksikleri giderelim 
ve Cumhur İttifakı olarak da bu 
anayasa metni üzerinde adımı-
mızı atalım. Tabii son zamanlar-
da maalesef muhalefet ‘biz böyle 
bir şeye ihtiyaç duymuyoruz’ gibi 
laflar etmeye başladılar. Zaten bu 
zihniyet geçmişten bu zamana 
hiçbir zaman ihtiyaç duymadı ki. 
Hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı 
için de bu ülke sağlıklı bir anayasa 
ile ne yapılmadı? Yönetilemedi. Ve 
ne oldu? Kanunlarla yönetilen bir 
Türkiye haline geldik, şu anda da 
durum aynı. Yine kanunla yöne-
tilen bir ülke konumundayız. Öyle 
de olsa, böyle de olsa biz önce 

üzerimize düşeni bir yapalım. Biz 
üzerimize düşeni yaptıktan sonra 
netice alırız veya almayız, ama hiç 
olmazsa yaptık deriz ve elimizde 
de bu anayasa metni inşallah olur.”

“Muhtaçlara elimizi uzatacağız”
“Parametrelere de baktığımızda 
Türkiye dünyanın en çok yardım 
eden ülkelerinden biri. Bu konu 
hakkında ne söyleyebilirsiniz?” 
sorusu üzerine Cumhurbaşka-
nımız, göreve geldiklerinden bu 
yana yardımları hiç aksatmadıkla-
rını söyledi.
“Nerede bir Müslüman varsa biz 
oraya elimizi uzatacağız, onlara 
desteğimizi vereceğiz. Müslüman 
dışında da muhtaç varsa biz o 
muhtaçlara da elimizi uzatacağız.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, şunları 
ifade etti:
“Mesela TİKA bizim dönemimizde 
zirve yapmıştır. Neyle? Bununla. 
Müslüman, gayrimüslim hepsine 
elimizi uzaktık. Nerede mağdur, 
mazlum varsa hepsine elimizi 
uzattık. Şu anda TİKA dünyanın 
dört bir yanında bu tür destekle-
rini sürdürüyor ve sürdürmeye de 
devam edecek. Mesela çok daha 
ilginci, şu anda Türkiye mülteciler 
noktasında 4,5 milyon mülteciye 
ev sahipliği yapıyor değil mi? Ve 4,5 
milyon mülteciye ev sahipliği yapan 
Türkiye dünyada örnektir, bir başka 
örneği yok. Şimdi Suriye’de bütün 
bu insanlar kaçtığı zaman geldikleri 
yer neresi? Türkiye. Hani bu kadar 
parası, pulu, vesairesi olan dünya 
ülkeleri başta Amerika acaba mül-
tecilere ev sahipliğinde Türkiye’nin 
önünde mi? Hayır, Türkiye bir nu-
mara. Daha enteresanı, mesela bi-
zim şu anda Suriye’nin kuzeyinde 
konutlar yapmaya başladık. 
Ben bunu Avrupalılarla görüştüm 
‘destek verin’ dedim, yok. Şu anda 
bizim bitirdiğimiz İdlib’de konut 

sayısı 35 bin oldu. 35 metreka-
reyle 45 metrekare arasında ko-
nut yapıyoruz gayet güzel, altyapısı 
vesairesi her şeyiyle beraber. Şimdi 
bunların sayısını inşallah 100’e çı-
karacağız. Niye? Bu insanlar derme, 
çatma çatılar, derme çatma bran-
dalar, derme çatma muşambalar, 
vesaireler içerisindeki o çadırlarda 
kalmasın. Gelsinler bu yaptığımız 
konutlarda kalsınlar ve taşınmaya 
başladılar şimdi buralara. Niye? Biz 
öyle bir ecdadın torunuyuz ki bu 
ecdadın bize bu konudaki tavsiyesi 
çok açık net. O da nedir? Nerede bir 
düşkün varsa, nerede bir dara düşen 
varsa siz onların yanında yerinizi 
alacaksınız. Onun için Şeyh Edeba-
li’nin tavsiyesini hiç unutmayacağız, 
ona duyacağız. Yani o pagan o ka-
dar yükseklere tırmanıyorsa ve size 
de sarılıyorsa o bu işin inceliğini çok 
iyi biliyor. Allah yar yardımcıları ol-
sun inşallah.”

“Üniversiteler birbiriyle yarışıyor”
“Böyle bir süreçte öğrenci olsaydınız 
nasıl davranırdınız?” sorusu üzerine 

Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Tabii şimdi bizim öğrencilik yılı-
mızı şöyle düşündüğümde maa-
lesef yani o dönemlerde biz bugün 
gördüğümüz imkanları göremedik, 
bulamadık. Yani düşünebiliyor mu-
sunuz? Üniversite imtihanına giri-
yorsunuz 10 öğrenciden bir tanesi 
üniversiteye girebiliyor, böyle bir 
dönemi yaşadık biz. Ama şu anda 
neredeyse 10’da 10 öyle mi? Yani 
10 öğrencinin 10’unu da üniversi-
teye girebiliyor, böyle bir döneme 
geldik. Peki, nasıl yakaladık bunu? 
İşte 76 üniversiteden 207 üniversi-
teye çıkmak suretiyle yakaladık.
Bunun yanında tabi bütün öğretim 
üyelerinin sayısını ne yaptık? Ciddi 
manada artırdık. Öğretim üyelerinin 
sayısı da artınca o zaman üniversi-
telerimizde bir defa öğretim üyesi 
olmayan üniversitemiz neredeyse 
kalmadı. Böyle bir dönemi yaşadık. 
Şimdi bu sorun tabii yok, şimdi ra-
hatız elhamdülillah. Keşke öğretim 
üyelerimizin sayısı daha da artsın 
ve öğretim üyelerimizin kalitesini 

daha da arttıralım ve bunlar daha 
da arttığı zaman tabii ki üniversite-
lerden mezun olan öğrencilerimi-
zin de gerek kalifikasyonu, gerek 
kariyer yapma imkanı daha da ne 
olacak? Artacak. Ama ben bunları 
da başaracağımıza inanıyorum. 
İyi bir noktadayız, iyi gidiyoruz ve 
dediğim gibi işte yani öğrencisine 
harç ödeyemeyen dönemlerden 
bugünlere geldik. Burs işte 45 li-
racık burs bununla aldanan ve 
aldatan dönemlerden bugünlere 
geldik ve bütün bunlarla beraber 
devlet üniversitelerinin yanına bir 
de ne oldu şimdi? Özel üniversi-
teler girdi, vakıf üniversiteleri gir-
di. Bütün bunlar bizim bir rekabet 
alanımızı açtı.”
İlimde rekabetin çok önemli oldu-
ğunu, bunu başardıklarını vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, “Tabii 
ilimdeki bu rekabet kalite yarışını 
da ne yaptı? Arttırdı. Şimdi bakı-
yorsunuz, vakıf üniversiteleri bir-
birleriyle ne yapıyor? Yarışıyorlar, 
kalitede yarışıyorlar, bu da bize 
mutluluk veriyor.” diye konuştu.
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“TÜRKİYE’NİN BÖLGESİNDEKİ 
VE DÜNYADAKİ KONUMUNU 
MEDENİYETİMİZİN VE TARİHİMİZİN 
MİRASINA UYGUN SEVİYEYE 
YÜKSELTTİK”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin böl-
gesindeki ve dünyadaki konumu-
nu medeniyetimizin ve tarihimizin 
mirasına uygun seviyeye yükselt-
tik. Her günü, her anı, her aşama-
sı zorlu uğraşlarla geçen bu eser 
ve hizmet siyaseti mücadelemiz 
sayesinde ülkemizi yeni bir çağın 
eşiğine kadar getirdik. Küresel si-
yaset ve ekonomi düzeninin yeni-

den yapılanma süreci koronavirüs 
salgınıyla hızlanırken biz Türkiye 
olarak hedeflerimizden şaşmadan 
mücadelemizi sürdürme başarısını 
gösterdik.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Kuzey Marma-
ra Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal 
Kavşağı Açılış Töreni’nde yaptığı ko-
nuşmada, bugün İstanbul’un ulaşım 
sorununa kalıcı çözüm sağlayacak 

en kritik projelerden biri olan Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun 7. kesiminin 
son kısmının açılış töreni vesilesiyle 
bir arada olunduğunu ifade etti.
Habipler ve Hasdal kavşakları ara-
sındaki 10,2 kilometrelik bölümü de 
kapsayan Kınali-Odayeri kesimi üze-
rindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, 
alt geçitleri, menfezleriyle projenin en 
önemli kısımlarından biri olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, sa-

dece güzergah üzerindeki Cebeci Tü-
neli’nin uzunluğunun sol ve sağ tüple-
riyle 7,8 kilometreyi geçtiğini aktardı.
Cumhurbaşkanımız, yine bu hat üze-
rindeki 6 adet viyadüğün de 2 kilo-
metreyi aşan uzunluğa sahip oldu-
ğunu belirterek, “Açılışını yaptığımız 
kısımla birlikte toplam yatırım bedeli 
1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride 
inşası planlanan 3 katlı Büyük İstan-
bul Tüneli’nin de bağlantısını teşkil 
edecektir. Habipler-Hasdal kavşakları 
bölümü, Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü yönünden 2. Çevre Yolu’nu kul-
lanarak gelen araçların Başakşehir, 
Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Saku-
ra Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere 
kolayca erişilmesini sağlayacaktır.” 
diye konuştu.
Açılışla, İstanbul’un batısındaki Kına-
lı mevkisinden başlayıp Sakarya’nın 
Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun tüm bölüm-
lerini tamamladıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Bununla kalmıyor, Kuzey Marma-
ra Otoyolu’nu 45 kilometrelik Nak-
kaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek 
toplamda 443 kilometreye çıkarıyo-
ruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi 
de en kısa sürede tamamlayarak hiz-
mete alacağız. Bu otoyol, İstanbul’un 
şehir içi ulaşımının yanında dünya-
nın iki kıtası arasındaki giderek yo-
ğunlaşan insani ve ticari araç trafiği 
bakımından da hayati öneme sahip-
tir. Dünyanın en kalabalık metropol-
leri arasında yer alan İstanbul’a açtı-
ğımız bu nefes borusunun anlamını 
en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar 
biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, 
Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu 
trafik rahatlığından istifade ediyor. 
TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Oto-
yolu ile çeşitli noktalarda entegre 
olan bu güzergah tamamlandığında 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaşte-
pe Otoyolu’yla da birleşecektir. Böy-

lece Türkiye’nin hem nüfus yoğunlu-
ğu hem üretim ve ticaret kapasitesi 
hem turizm potansiyeli bakımından 
en hareketli yerlerinin başında gelen 
Marmara Bölgemizi çepeçevre oto-
yolla kuşatmış olacağız.”

“1915 Çanakkale Köprüsü şimdi-
den gören herkesi kendine hayran 
bırakmaktadır”
Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, Osmangazi Köp-
rüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi 
abide eserlerin de ülkenin sembolleri 
olarak tarihteki yerlerini aldığını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, konuş-
masını şöyle sürdürdü:
“Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 
1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden 
gören herkesi kendine hayran bırak-
maktadır. Yakında ilk köprüsünün te-
melini atarak fiilen hayata geçirmeye 
başlayacağımız Kanal İstanbul da 
inşallah tarihe damgasını vuran bir 
eser olarak ülkemizin iftihar tablosu 
içindeki yerini alacaktır. Sonradan 
eklediğimiz kısım hariç tamamını 
hizmete açtığımız Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun ülkemize vakitten 1 mil-
yar 650 milyon lira ve akaryakıttan 
830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 
milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 

bin ton da karbon emisyon azaltımı 
faydası olacaktır. Bir kez daha Ku-
zey Marmara Otoyolu’nun ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen Ba-
kanlığımızı, yüklenici firmaları, mü-
hendisinden işçisine herkesi şahsım, 
milletim adına tebrik ediyorum. Oto-
yolumuzu kullanarak evine, işine ve 
diğer şehirlere gidecek olan vatan-
daşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli 
yolculuklar diliyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, hayatları bo-
yunca eser ve hizmet siyaseti peşin-
de koştuklarını söyledi.
Büyükşehir belediye başkanı olarak 
İstanbul’dan başladığı eser ve hiz-
met siyaseti yolculuğunu Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin 
her karış toprağına ulaşacak şekilde 
sürdürdüğünü dile getiren Cumhur-
başkanımız, bununla kalmadıklarını, 
Türkiye’nin bölgesindeki ve dünya-
daki konumunu, medeniyetin ve ta-
rihin mirasına uygun seviyeye yük-
selttiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, her günü, her 
anı, her aşaması zorlu uğraşlarla 
geçen bu eser ve hizmet siyaseti 
mücadelesi sayesinde ülkeyi yeni bir 
çağın eşiğine kadar getirdiklerini be-
lirterek, şöyle devam etti:
“Küresel siyaset ve ekonomi düzeni-
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nin yeniden yapılanma süreci korona-
virüs salgınıyla hızlanırken biz Türki-
ye olarak hedeflerimizden şaşmadan 
mücadelemizi sürdürme başarısını 
gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin çoğu salgının ilk gün-
lerinden itibaren sağlık başta olmak 
üzere temel hizmetleri vatandaşla-
rına sunmakta zorluk çekerken biz 
her vatandaşımızın yanında yer aldık. 
Hatta bununla da kalmadık coğrafya-
mızın dört bir yanındaki dostlarımıza 
da el uzattık. Son kabine toplantısı-
nın ardından milletimizle detaylıca 
paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, 
destek programları ve borç erteleme 
uygulamalarıyla toplamda 655 milyar 
liralık bir kaynağı bu dönemde mil-
letimizin emrine verdik. Dünyadaki 
ülkelerin çoğu sadece finans sektö-
rünü ayakta tutmaya çalışırken biz 
10 milyonlarca insanımızı doğrudan 
destekleyen programlarla hiçbir in-
sanımızı yalnız bırakmadık. Hepsinin 
yanında olduk.”

“Sağlık alanındaki en büyük kapa-
site artışını son 14 ayda gerçekleş-
tirdik”
Cumhurbaşkanımız, milletin sağlığı-
nı korumak için titizlikle geliştirdikleri 

tedbirleri üretimin, istihdamın, ihraca-
tın, büyümenin devamını sağlayacak 
şekilde planladıklarını ve uyguladıkla-
rını dile getirerek, bunun bir verimlilik 
projesi olduğunu vurguladı.
Bu verimlilik projesini her alanda ba-
şardıklarını ve başarmaya da devam 
edeceklerini vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, bunları yaparken yatırımları 
da ihmal etmediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, “Gezi olaylarıyla 
başlayan ve 2018 Ağustos’unda açık 
bir tehdit halini alan ekonomik saldı-
rılara, yatırımları ve büyümeyi engel-
leme çabalarına rağmen eser ve hiz-
met siyasetimizden taviz vermedik.” 
ifadelerini kullandı.
Sağlık alanındaki en büyük kapasi-
te artışlarını, her biri ayrı güzelliğe 
sahip hastanelerin inşasını ve açılı-
şını salgın döneminde, son 14 ayda 
gerçekleştirdiklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız, diğer alanlardaki 
yatırımları da yavaşlatmak bir yana 
hızlandırdıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanımız, Kuzey Marma-
ra Otoyolu’nun pek çok kesimini bu 
dönemde tamamlayıp hizmete sun-
duklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Ülkemizin dört bir yanında köprü-
leri, yolları, barajları, tünelleri, has-

taneleri, okulları, fabrikaları, toplu 
konut projelerini, spor tesislerini sa-
vunma sanayi ürünlerini bu dönem-
de ülkemizin hizmetine verdik. Hu-
kuktan ekonomiye kadar pek çok 
alanda hazırladığımız reformları 
yine bu dönemde milletimizle pay-
laştık ve hemen ardından da paket-
ler halinde uygulamaya geçirmeye 
başladık. Bu arada Yargı Reform 
paketlerimizin dördüncüsünü ya-
kında Meclisimizin takdirine sunu-
yoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle istikrar ve güven iklimini 
garantiye alan ülkemizi inşallah ge-
leceğimize çok daha güvenle baka-
bileceği yeni ve sivil anayasasına da 
Cumhur İttifakıyla başlattığımız ça-
lışmayla birlikte tüm siyasi partilere 
bu hazırlığımızı sunacak, STK’larla 
birlikte milletimizle paylaşacak yeni 
ve sivil anayasamıza da inşallah ka-
vuşacağız.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi sal-
gın sonrasında yeniden yapılana-
cak küresel sistemin lider ülkeleri 
arasına sokma kararlılığını sürekli 
ifade ettiklerini belirterek, bu tab-
lonun dışarıda ve içeride birilerine 
rahatsızlık verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Uzunca bir dönem ülkemizi dar-
belerle, vesayet oyunlarıyla, terör 
örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mü-
hendislik yöntemleriyle bir kısır dön-
günün içine hapsedenler bağımsız 
ve müreffeh Türkiye hedefimizden 
rahatsız hiç ama hiç hoşlanmadılar. 
Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar 
biz kararlılıkla bu yola devam edece-
ğiz. Kendileri dışarıda, yıllarda kul-
landıkları figüranları da içeride yeni 
Türkiye’nin yükselişinin önünü kes-
mek için bize sürekli çelme taktılar. 
Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, 
bir yerde bir adım atacaksın, önünü-
ze dikilirler. Gidin, ürettiğiniz bir şey 
varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey 

yok. O zaman bırakın da biz rahat 
çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız 
daha çok işler var. Alt yapıda yapa-
caklarımız var, sağlık tesislerimiz 
var, okullarımız var, adalet, bu nok-
tada atacağımız adımlar var.”
Cumhurbaşkanımız, bunlarla be-
raber ulaşımda, enerjide, dış politi-
kada attıkları ve atacakları adımlar 
olduğunu belirterek, şunları dile ge-
tirdi:
“Çekilin önümüzden de şöyle rahat 
ve hızla çalışmaya devam edelim. 
Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi 
boş çekişmelerle heba etmeyin. 
Suni gündemlerin peşinde koşma-
mızı sağlamak için her yolu denedi-
ler. Darbecilerden terör örgütlerine, 
ekonomik tetikçilerden çetelere ka-
dar ellerine geçen her aracı bu doğ-
rultuda seferber ettiler. Hamdolsun 
ne yaparlarsa yapsınlar başarama-
dılar, başaramayacaklar.”

“Türkiye’yi hedeflerine ulaştır-
makta kararlıyız”
Cumhurbaşkanımız, yarın Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arazile-
re verim getirecek sulama iletim te-
sisleriyle ilgili törene canlı bağlantıy-
la katılacağını belirterek, durmadan 
yola kararlılıkla devam edeceklerini 
ifade etti.
Milletin büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşası yolundaki atılımlarını salgın 
sonrasında hızlandıracak siyasi ve 
ekonomik alt yapıyı kuracak proje-
leri birer birer hayata geçirdiklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, ülke 
için yapacak daha çok hizmetleri ol-
duğunu, inşa edecek daha çok eser 
olduğunu belirtti.
Gençlere bırakacakları en büyük 
eser olan 2053 Vizyonu için kat 
edilmesi gereken daha çok mesafe 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, Sultan Alparslan’ın bin yıl 
önce açtığı yolda, Osmangazi’nin 
722 yıl önce diktiği çınarın izinde, 

Fatih Sultan Mehmet’in 568 yıl önce 
İstanbul surlarına diktiği sancağın 
gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal’in 
98 yıl önce emanet ettiği Cumhuri-
yetin kollarında maziden atiye kur-
dukları köprüyü aşkla, şevkle, heye-
canla geçerek Türkiye’yi hedeflerine 
ulaştırmakta kararlı olduklarını dile 
getirdi.
Cumhurbaşkanımız, milletin, cum-
hurun kendilerine gösterdiği istika-
metin bu olduğunu belirterek, “Üç 
kıta, yedi iklimde gözünü ve kalbini 
bize dikmiş kardeşlerimizin beklen-
tisi budur.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, “Filistin bizi 
bekliyor, Filistin tüm o yavruların ağ-
lamalarıyla bizi bekliyor.” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda-
ki oturuma değinen Cumhurbaşka-
nımız, şöyle konuştu:
“Dışişleri Bakanımız ve birlikte hare-
ket ettiğimiz Dışişleri Bakanlarımız 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
dönem başkanı olan milletvekilimiz 
Volkan Bozkır Bey’in başkanlığında 
başarılı bir oturumu hamdolsun dün 
gerçekleştirdiler ve bunu gerçekleş-
tirirken oradan bir şeyi haykırdılar. 
Neydi o? Filistin’in 1947’den itibaren 
topraklarının bu terör devleti İsra-
il tarafından nasıl işgal edile edile 
bugünkü bir parça Filistin toprağına 
döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, 
durmayacağız. Hele hele bu harita-
ları göstererek anlatacağız. Çünkü 
bu terör devleti İsrail’in ne olduğunu 
tüm dünyanın bilmesi lazım.”
Gençlere de seslenen Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gençler, bu terör devleti İsrail’i çok 
iyi tanımanız, çok iyi anlamanız la-
zım. Dünyanın ve insanlığın şu anda 
beklediği, bu terör devleti İsrail’in 
ne olduğudur. Bizi yeniden kısır 
çekişmelerin, dar kalıpların, sahte 
gündemlerin, karanlık senaryoların 
kıskacına hapsetmek isteyenlere 
bunca yıldır eyvallah etmedik, bun-

dan sonra da etmeyeceğiz. Ama 
buradan bir şey hatırlatıyorum, 
şunu bilin, tüm dünya mazlumları, 
güçlü bir Türkiye’nin ayağa kalktığı, 
kalkacağı günü bekliyor. Kazandığı-
mız her mücadele, bozduğumuz her 
tuzak, geride bıraktığımız her saf-
ra, aydınlık geleceğimizin önündeki 
perdeyi biraz daha aralamaktadır. 
İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin 
üzerinde doğan kutlu güneşi de 
görmek bizlere nasip olacaktır.”

“Yol medeniyettir”
Cumhurbaşkanımız, Kuzey Mar-
mara Otoyolu’nun açılışı yapılan 
bölümünün hayırlı olması dileğinde 
bulundu. Hasdal Kışlası’nda yedek 
subaylık yaptığını anlatan Cumhur-
başkanımız, “Burada da önemli bir 
kavşağın düzenlenmesini ve açılışı-
nı yapıyoruz. Tüm milletimize hayırlı 
olsun inşallah. Unutmayın yol me-
deniyettir. İşte medeniyete giden bu 
yolculuğumuzda da bu güzel yolları 
açmak hamdolsun bizlere nasip 
oldu, nasip oluyor.” dedi.
Bu eserin ülkeye kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik eden Cum-
hurbaşkanımız, yüklenici firmayı da 
kutladı.
Konuşmasının ardından Cumhur-
başkanımıza Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafın-
dan Osmanlıca “Yol medeniyettir” 
yazılı bir tablo hediye edildi. Cum-
hurbaşkanımız, tabloyu aldıktan 
sonra, “Bu medeniyet yolculuğunda 
güzel milletimize daha çok hizmet-
ler vereceğiz. Hayırlı olsun inşallah.” 
ifadelerini kullandı.
Törende Kuzey Marmara Otoyolu 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kal-
yoncu tarafından bağışlanan 50 bin 
fidanın sertifikası da Cumhurbaşka-
nımıza takdim edildi.
Cumhurbaşkanımız ve beraberin-
dekiler daha sonra kurdele keserek 
açılışı gerçekleştirdi.
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“KIBRIS’TA BİR ÇÖZÜM 
ARANIYORSA BUNUN HAM 
HAYALLER DEĞİL, SAHADAKİ 
GERÇEKLER ÜZERİNDE İNŞA 
EDİLMESİ ŞARTTIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs’ta bir çö-
züm aranıyorsa bunun ham ha-
yaller değil, sahadaki gerçekler 
üzerinde inşa edilmesi şarttır. 
Yeni bir müzakere süreci olacak-
sa bu artık iki toplum arasında 
değil, iki devlet arasında yürütül-
melidir. Bu müzakerelerde her iki 
devletin nasıl iş birliği yapabile-
ceği belirlenmelidir. Bunun için 
öncelikle Kıbrıs Türkü’nün ege-
men eşitliğiyle eşit statüsü teyit 
edilmeli ve müzakereler bundan 
sonra başlamalıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, KKTC Sulama-
ları İletim Tüneli Işık Görünme Tö-
reni’ne, Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katıldı.
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal 
kaynakları nedeniyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin son 30 yıldır 
giderek artan bir şekilde su sıkıntısı 
yaşadığını ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, su ihtiyaçlarının tamamen 
yer altı su kaynaklarından karşılan-
dığı Kıbrıs’ta aşırı çekim neticesinde 
yer altı suyuna deniz suyu karıştığı-
nı, bu durumun yer altı sularının tuz-
lanmasına neden olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, bu sorunun 
çözümü için Türkiye’den Kuzey Kıb-
rıs’a içme ve sulama amaçlı su gö-
türülmesinin her dönem gündeme 
geldiğini ancak bu projenin bir türlü 
gerçeğe dönüşmediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, “2015 yılında 
80 kilometre uzunluğunda, denizin 
250 metre altından geçen ‘Askıda 
Deniz Geçiş Sistemi’yle yıllık 75 mil-
yon metreküp suyu anavatandan, 
yavru vatana ulaştırdık. Ayrıca mo-
dern içme suyu arıtma tesisi ve 529 
kilometre uzunluğundaki dağıtım 
hattıyla Kuzey Kıbrıs’ın tamamına 
memba suyu kalitesinde içme, kul-
lanma suyu temin ettik. Dünyada 
eşi benzeri olmayan bu projenin 

deniz geçişi ishale hattında 8 Ocak 
2020’de meydana gelen arızayı 
da en kısa sürede çözüme kavuş-
turduk. Böylece Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 
tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir 
yenisini daha eklemiş olduk.” diye 
konuştu.
Bugün de anavatanın suyunu, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
bereketli topraklarıyla buluşturacak 
Sulama İletim Tüneli’nin açılışını 
yaptıklarını dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, şunları kaydetti:
“Sulama projemizde suyu temin 
edecek 5,7 kilometre uzunluğunda-
ki iletim tünelinde ışığı göreceğiz. 
Güzelyurt Ovası Sulaması İletim Ya-
pıları, bu projeyle daha önce yer altı 
su kaynaklarıyla sulanan 18 bin 730 
dekar araziye su iletilecektir. Me-
serya Ovası Sulaması Projesi kap-
samında ise 97 bin 200 dekar arazi 
ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. 
Tarım yapılacak arazilerin sulamaya 
açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık 
gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik 
ilave istihdam sağlanacaktır. Proje-
nin tamamlanmasıyla birlikte tarım 
sektörü çağ atlayacak, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma 
hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır. 
Gayemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin gelişip güçlenmesi ve Kıb-
rıs Türk halkının daha müreffeh bir 
geleceğe sahip olmasıdır.”

“Ada’da Türk toplumunu yok sa-
yan zihniyet Kıbrıs sorununu bir 
kangrene dönüştürmüştür”
Cumhurbaşkanımız, son yıllarda 
hayata geçirdikleri altyapı proje-
leriyle milletle Kıbrıs Türkü ara-
sındaki beraberliği her alanda 
pekiştirdiklerini belirterek, “Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerimizin geleceklerine çok 
daha umutla ve güvenle bakma-
sını sağladık. Özellikle su sıkıntı-

sını giderecek projelerimizle Kıbrıs 
Türkü’nü kimseye muhtaç etmeme 
kararlılığımızı ortaya koyduk.” diye 
konuştu.
Tünelin ülkelere ve Kıbrıs Türkü’ne 
hayırlı olmasını dileyerek, projenin 
hayata geçirilmesine vesile olan 
herkesi tebrik eden Cumhurbaşka-
nımız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çif-
te standardın ne demek olduğunu 
gayet iyi bilir. Yarım asırdır süren 
müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri 
çözümsüzlüğün en büyük mağ-
duru olmuşlardır. Kapalı kapılar 
ardında Kıbrıs Türkleri’nin hakkı-
nı teslim edenler, iş icraata geldi-
ğinde maalesef hep üç maymunu 
oynadılar. Herkesin hakkına saygı 
gösteren adaletli bir çözüm yerine 
Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtla-
rında azınlık statüsüne mahkum 
etmek istediler. Ada’da Türk top-
lumunu eşit görmeyen, hatta yok 
sayan zihniyet Kıbrıs sorununu bir 
kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs 
müzakereleri, Rum tarafının uzlaş-
maz, Ada’daki gerçeklerden kopuk 
tutumu ve şımarıklıkları nedeniy-
le sonuçsuz kalmıştır. 1963-1974 
yıllarında Kıbrıs Türk halkını kat-
ledenler, müzakere süreçlerinde 
çözüme yaklaşıldığı anda olmadık 
bahanelerle masadan kaçmışlar-
dır. Annan Planı’nı ret eden Rumlar, 
Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendiri-
lirken, aynı plana ‘evet’ diyen Kıbrıs 
Türkleri cezalandırılmıştır. Kıbrıs 
Türkü’yle bırakın siyasi gücü, refa-
hı, ‘hastaneleri bile paylaşmam’ di-
yen bir zihniyetle ortak bir gelecek 
kurulması zaten mümkün değildir.”
Cumhurbaşkanımız, nisan ayı so-
nunda Cenevre’de düzenlenen 
gayriresmi 5+ Birleşmiş Milletler 
Toplantısı’nın istiklal ve istikbal 
mücadelesinde bir dönüm noktası 
olduğunu söyledi.Türkiye’nin teklifiy-
le gerçekleştirilen bu toplantıda Kıb-
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rıs Türkleri’nin kalıcı çözüm yolunda 
yeni, makul ve adil önerilerde bu-
lunduğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, raf ömrünü tamamlamış 
modeller üzerinde vakit harcamak 
yerine artık adada farklı kültür, dil, 
din ve geleneklere sahip iki ayrı hal-
kın, iki ayrı devletin olduğunun kabul 
edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini 
kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye olarak 
biz de değerli kardeşim Sayın Ta-
tar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının 
Cenevre’de yaptığı önerilere tam 
destek verdik. Bu vesileyle Sayın 
Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cenevre’de 
gösterdiği liderlik ve sergilediği ka-
rarlı duruş nedeniyle huzurlarınızda 
tebrik etmek istiyorum. Kıbrıs’ta çö-

zümsüzlüğün bedelini artık hiç kim-
se Türk tarafına ödetemez.” ifadele-
rini kullandı.
Maraş’la ilgili atılan adımla Kıbrıs 
Türk halkının adadaki hukuksuzluğa 
daha fazla tahammül etmeyeceğini 
gösterdiğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa bu-
nun ham hayaller değil, sahadaki 
gerçekler üzerinde inşa edilmesi 
şarttır. Yeni bir müzakere süreci ola-
caksa bu artık iki toplum arasında 
değil, iki devlet arasında yürütül-
melidir. Bu müzakerelerde her iki 
devletin nasıl iş birliği yapabileceği 
belirlenmelidir. Bunun için öncelikle 
Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğiyle 
eşit statüsü teyit edilmeli ve müza-

kereler bundan sonra başlamalıdır. 
İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs 
Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, 
bağımsızlığını, devletini reddetmek 
demektir. Ne bizim ne de KKTC’nin 
böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak 
gaspına rızası yoktur. Bilhassa Kıb-
rıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki 
enerji kaynakları üzerinde var olan 
haklarının yenilmesine asla müsa-
ade etmeyeceğiz. Karadeniz’dekine 
benzer güzel haberleri Doğu Akde-
niz’deki faaliyetlerimizden de alaca-
ğımıza inanıyoruz.”

“Kıbrıs Türk halkının yanında ol-
mayı sürdüreceğiz”
Cumhurbaşkanımız, gerek adada 
gerekse Doğu Akdeniz’de barış, gü-

venlik, istikrar ve refahın hakim kılın-
ması için Kıbrıs Türk halkının yanın-
da olmayı sürdüreceklerini belirterek, 
“Sayın Cumhurbaşkanım, aziz Kıbrıs 
Türkü kardeşlerim, Türkiye olarak 
ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çer-
çevesinde milli davamız olan Kıbrıs’a 
sahip çıkmakta kararlıyız. KKTC’nin 
kaderini kendi kaderimizden asla 
ayrı görmedik, görmüyoruz. Kuzey 
Kıbrıs halkının refahı, kendi ayakları 
üzerinde güvenle durabilmeleri, kal-
kınması ve gelişmesi öncelikli hede-
fimizdir.” ifadelerini kullandı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 
salgını döneminde Kıbrıs Türkleri’ni 
asla kaderlerine terk etmediklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 15 
Kasım’da açılışı yapılan Lefkoşa Acil 
Durum Hastanesi ile en sıkıntılı gün-
lerinde Kıbrıs Türk halkının yanında 
olduklarını vurguladı.
100’e yakın ülkenin halen ilk doz aşı-
ya dahi ulaşamadığı bir dönemde ve 
bir denklemde farklı kaynaklardan 
temin edilen aşıların Kıbrıslı kar-
deşlerle paylaşıldığını belirten Cum-
hurbaşkanımız, sanayiden eğitime, 

savunmadan bilişime, tarımdan tu-
rizme kadar çok geniş bir yelpazede 
birbirinden önemli projelerin hayata 
geçirildiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk hal-
kını teslim almaya yönelik insanlık 
dışı tecridin üstesinden ancak bu-
gün açılışı yapılan somut alt yapı 
projeleriyle gelinebileceğine işaret 
ederek, “Bizler tek yürek, tek bi-
lek hareket edersek Allah’ın izniyle 
önümüzde durabilecek hiçbir engel, 
hiçbir zorluk yoktur. Anavatan ve ga-
rantör Türkiye bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk 
halkının yanında olacaktır. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini 
kullandı.
Cumhurbaşkanımız, KKTC’yi bu-
günlere ulaştıran şehitlere Allah’tan 
rahmet diledi, projenin hayırlara ve-
sile olması temennisinde bulundu.

”İnşallah kuraklık bu vesileyle son 
bulur”
Cumhurbaşkanımız, başta KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak 

üzere protokol üyeleri ve yüklenici 
firma yöneticilerine teşekkür etti. 
Projenin hayırlı olması dileğinde 
bulunan Cumhurbaşkanımızın “Ya 
Allah Bismillah.” sözlerinin ardın-
dan tören alanında bulunan protokol 
üyeleri butonlara bastı.
TBM makinesinin butonlara basıl-
masının ardından çalışmaya baş-
lamasıyla KKTC’ye suyu taşıyacak 
son bölüm de delinerek tünel çalış-
ması tamamlandı.
“Artık bu işler kazma kürekle olmu-
yor gördüğünüz gibi, TBM makine-
leriyle buralar açılıyor.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, yüklenici MAKYOL 
firması yöneticisine de proje ve TBM 
makinesine ilişkin sorular yöneltti.
Cumhurbaşkanımız, “Ersin Tatar 
kardeşime, Fuat Beye, Sayın Baş-
bakan’a, Bakanımız Bekir Bey’e, tüm 
mimar, mühendis, yüklenici firmala-
rın tüm oradaki gayretkeş insanları-
na Türkiye’den selamlar sevgiler. İn-
şallah kuraklık bu vesileyle son bulur 
ve topraklar çok daha bereketli hale 
gelmiş olur. Allah yar yardımcımız 
olsun.” ifadelerini kullandı.
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“TÜRKİYE, TARİHİNDE İLK KEZ NATO 
VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İNSANSIZ 
HAVA ARACI İHRAÇ EDECEKTİR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye, insansız 
hava araçlarında dünyanın en iyi 
3-4 ülkesinden biridir. Bu tecrübe, 
kabiliyet ve imkanlarımızı NATO 
müttefikimiz Polonya’yla da pay-
laşmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Az önce imzalanan 
belgeyle Türkiye, tarihinde ilk kez 
NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 
bir ülkeye insansız hava aracı ihraç 
edecektir. Bu alandaki iş birliğimi-
zin, önümüzdeki dönemde artarak 
süreceğine inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanımız ve Polonya 
Cumhurbaşkanı Andrzej Sebas-
tian Duda, baş başa ve heyetler ar-
ası görüşmelerinin ardından Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak 
basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Duda ve heyetini 
Ankara’da misafir etmekten duy-
duğu memnuniyeti ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Dostumuz, 
müttefikimiz ve stratejik ortağımız 
Polonya’yla ilişkilerimizin tarihi, 
6 asır öncesine dayanıyor. Cum-
hurbaşkanı Sayın Duda’nın bu zi-

yareti, ülkelerimiz arasındaki köklü 
bağları daha da güçlendirecektir.” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 2017’de 
Duda’nın davetine icabetle 
gerçekleştirdiği ziyarette Polon-
ya’nın son yıllarda kaydettiği il-
erlemeyi bizzat görme imkanı 
bulduğunu hatırlatarak, “Türkiye ve 
Polonya’nın başta ekonomi, ticaret 
ve yatırım olmak üzere birçok alan-
da büyük bir iş birliği potansiyeline 
sahip olduğuna inanıyorum. Az 
önce turizm, savunma sanayi, tarım 

ve spor alanlarında imzalanan bel-
geler sayesinde, iş birliğimizi çok 
daha ileri noktalara taşıyacağız.” if-
adelerini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile 
yaptıkları baş başa ve heyetler ar-
ası görüşmelerde iki ülke ilişkilerini 
tüm yönleriyle ele aldıklarını söyley-
en Cumhurbaşkanımız, “Türkiye 
Polonya arasındaki geniş iş birliği 
imkanlarını istişare ettik. Mevcut 
ortak mekanizmaları daha etki-
li şekilde kullanmak konusunda-
ki kararlılığımızı teyit ettik. 2017 
yılındaki Polonya ziyaretimde, ikili 
ticaret hacmimizi 10 milyar dolara 
ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı 
ve bu hedef şu anda 6,5 milyar 
dolar civarında ve biz bu 6,5 milyar 
dolar olan ticaret hacmini, bugün 
yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 
10 milyar dolara ulaştırma kara-
rlılığımızı gösterdik.” dedi.
Salgına rağmen 2020’de ikili ti-
caretin artarak 6,5 milyar dolara ul-
aştığını belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da 2 
milyar doları aşmış bulunuyoruz. 
Rakamların da işaret ettiği üzere 10 
milyar dolar hedefine emin adım-
larla ilerliyoruz. Müteahhitlik şir-
ketlerimiz bugüne kadar Polonya’da 
toplamda yaklaşık 4 milyar dolar tu-
tarında 50’ye yakın proje üstlendiler. 
Firmalarımız, Polonya’nın stratejik 
alt yapı yatırımlarına katkı sunma-
ya devam edecektir. Aramızdaki 
ulaşım bağlantılarının çeşitlendi-
rilmesi sadece ülkelerimizin değil, 
bölgemizin de refahına hizmet ede-
cektir.” diye konuştu.

“Polonyalı dostlarımızın çok büyük 
katkısını gördük”
Savunma sanayinde Polonya ile, 
kökleri 2. Dünya Savaşı’na ka-
dar giden güçlü ilişkilerin mevcut 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:

“Hem Türk Hava Kurumu Uçak Fab-
rikası’nın hem de İstanbul Teknik 
Üniversitesi Uçak Mühendisliği 
Bölümü’nün kuruluşunda Polon-
yalı dostlarımızın çok büyük kat-
kısını gördük. Ancak farklı sebepler 
dolayısıyla 1940’larda başladığımız 
savunma sanayi hamlesini maalesef 
devam ettiremedik. Son 19 yılda at-
tığımız adımlarla sadece yılların ih-
mallerini gidermekle kalmadık, aynı 
zamanda bu alanda ülkemizi devler 
ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini 
tasarlayan, inşa eden ve idamesini 
yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. 
Dünyanın ilk 100 savunma şirketi lis-
tesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.”
Türkiye’nin, insansız hava araçların-
da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden 
biri olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Bu tecrübe, kabiliyet 
ve imkanlarımızı NATO müttefikimiz 
Polonya’yla da paylaşmaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyoruz. Az önce 
imzalanan belgeyle Türkiye, tarihinde 
ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi 
bir ülkeye insansız hava aracı ihraç 
edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin, 
önümüzdeki dönemde artarak süre-
ceğine inanıyorum.” diye konuştu.
İkili ilişkilerin her alanda gelişme-
sinin halkları birbirine daha da 
yakınlaştırdığına işaret eden Cum-
hurbaşkanımız, “Türkiye’nin, Polo-
nyalı turistlerin en çok tercih ettiği 
destinasyonlardan biri olmasından 
memnuniyet duyuyoruz. Bugün 
turizm alanında imzalanan or-
tak bildiri, iki ülke arasında güvenli 
seyahati teşkil edecektir. Polonyalı 
misafirlerimiz, güvenli turizm uygu-
lamamız sayesinde tatillerini Türki-
ye’de gönül rahatlığıyla geçirebilirl-
er.” ifadelerini kullandı.
Polonya’nın, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyelik sürecini destekley-
en, vizyonu geniş bir ülke olduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:

“Türkiye’nin tutum ve görüşlerinin 
birlik içinde doğru anlaşılması konu-
sunda, Polonya’nın yapıcı desteğini 
hep yanımızda hissettik. Tarih bo-
yunca dostane ilişkiler içinde bulu-
nan Türkiye ve Polonya, bugün de 
NATO çerçevesinde güçlü ve örnek 
bir dayanışma sergiliyor. Bölgesel 
ve uluslararası güvenlik mimaris-
inin muhafazası için iş birliğimizi 
sürdürüyor, barışa katkı sağlıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız, ağırlıklı olar-
ak konuşulan konunun turizm old-
uğunu ancak ekonomik ilişkilere de 
geniş yer verildiğini bildirerek, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy’un, kısa zaman içerisinde Polon-
ya’ya bir ziyaret yapıp muhataplarıy-
la konuları ele alacağını bildirdi. Üst 
düzey karşılıklı gidiş gelişleri sürat-
lendireceklerini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Aynı şekilde Ticaret Bakanımın bir 
Polonya ziyareti olacak. Onlar da 
yine burada ilişkileri ele alacaklar 
ve karşılıklı vergilendirme vesaire, 
bütün bunların konuşulduğu bir 
adım oldu.
Bundan sonraki süreçte bütün 
bakanlarımız yani Milli Savun-
ma Bakanım aynı şekilde ziyareti 
gerçekleştirerek bu adımları daha 
hızlı bir düzeye çıkaracağız ve 
savunma sanayisinde neler yapa-
biliriz, biz neler verebiliriz, onlardan 
alabileceğimiz neler var, bunların 
hepsini ele alıp, değerlendirip, adım-
larımızı ona göre atacağız.”
Bu çerçevede Polonya’nın, NA-
TO’nun Türkiye’ye uyarlanmış 
güvence tedbirleri kapsamında İn-
cirlik Üssü’müze bir deniz karakol 
uçağı ve askeri misyon gönderme-
sini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz 
de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği 
Misyonu kapsamında, F-16 uçak-
larımızı yakında Polonya’ya gön-
dereceğiz.” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Duda’nın yarın İs-
tanbul’da ziyaret edeceği Polonez-
köy’ün, Türkiye-Polonya dostluğunun 
yaşayan sembolü olduğunu dile get-
iren Cumhurbaşkanımız, “Bizim de 
Polonya’da birçok kültür varlığımız 
bulunuyor. Kültür mirasımızı ihya 
edecek projeleri de bugün, gerek dar 
kapsamlı gerek heyetler arası görüş-
mede ele aldık.” dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya 
ziyareti ve dostluğun daha da 
güçlendirilmesi yönünde sarf ettiği 
çabalar için teşekkür eden Cum-
hurbaşkanımız, “En yakın zaman-
da da inşallah Polonya ziyaretimi 
ben de burada ifade etmekte fayda 
görüyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Polonya Cum-
hurbaşkanı Duda ile düzenlediği or-
tak basın toplantısında, gazeteciler-
in sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, “İkili ticaret hac-
minde 10 milyar dolarlık bir hedef 

oluşturulduğunu belirtmiştiniz. Bu 
hususta özellikle turizm alanında 
yeni hedefler tesis edildi mi?” so-
runa yönelik Cumhurbaşkanımız, 
ticaret hacminin, turizmin dışındaki 
başlıkları kapsadığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, ağırlıklı olar-
ak konuşulan konunun turizm old-
uğunu ancak ekonomik ilişkilere de 
geniş yer verildiğini bildirerek, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy’un, kısa zaman içerisinde Polon-
ya’ya bir ziyaret yapıp muhataplarıy-
la konuları ele alacağını bildirdi.
Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri 
süratlendireceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Aynı şekilde Ticaret Bakanımın bir 
Polonya ziyareti olacak. Onlar da 
yine burada ilişkileri ele alacaklar 
ve karşılıklı vergilendirme vesaire, 
bütün bunların konuşulduğu bir 
adım oldu. Bundan sonraki süreçte 
bütün bakanlarımız yani Milli 

Savunma Bakanım aynı şekilde zi-
yareti gerçekleştirerek bu adımları 
daha hızlı bir düzeye çıkaracağız ve 
savunma sanayisinde neler yapa-
biliriz, biz neler verebiliriz, onlardan 
alabileceğimiz neler var, bunların 
hepsini ele alıp, değerlendirip, adım-
larımızı ona göre atacağız.”

“Türkiye ve Polonya’nın NATO 
içinde neler yapabileceği değer-
lendirilmeli”
Cumhurbaşkanımız, NATO ülkesi 
olan Türkiye ve Polonya’nın, bu örgüt 
içinde neler yapabileceği ve hangi 
konularda dayanışmaya gidebilece-
ğinin değerlendirilmesi gerektiğine 
işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
“Bir üçlüden bahsettik. Nedir bu 
üçlü? Burada da işte görüldüğü 
gibi Türkiye-Polonya-Romanya. 
Üçlü olarak neler yapabiliriz, ne gibi 
adımlar atabiliriz, bunların da üze-
rinde durmamız lazım. Üçlü olarak 

atacağımız adım da bizim ticaret 
hacmimizi çok daha farklı bir şe-
kilde etkileyecektir. Yani bu konuda 
değerli dostum Sayın Duda, aynı şe-
kilde o da Romanya Cumhurbaşkanı 
ile bazı görüşmeleri yapmak sure-
tiyle bu süreci yine hızlandıracağız 
ve böylece bu sularda çok da farklı 
adımları inşallah atmış olacağız.”
İki ülke görüşmelerinde Kovid-19 ile 
ilgili aşı ve diğer konuların da de-
ğerlendirildiğini aktaran Cumhur-
başkanımız, iki ülkenin Kovid-19’a 
yönelik istatistik eğrisinin olumlu bir 
istikamette geliştiğinin altını çizdi.

Türkiye ile Polonya arasında 5 an-
laşma imzalandı
Ortak basın toplantısı öncesinde 
yapılan anlaşmaların imza törenin-
de, Cumhurbaşkanımız ve Polonya 
Cumhurbaşkanı Duda’nın huzu-
runda, iki ülke arasında 5 anlaşma
imzalandı.
Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ile Polonya Kültür Ulusal Mi-
ras ve Spor Bakanlığı arasında “Spor 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, 
iki ülke arasında “Turizm Alanında 
İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiri”, iki ülke 
hükümetleri arasında “Savunma Sa-

nayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin 
Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaş-
ma” imzalandı.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Bakanlığı arasında “Tarım Alanında 
İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile “Bay-
raktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Ara-
cı Sistemleri Tedarik Sözleşmesi” de 
imza altına alındı.
Basın toplantısının ardından Cum-
hurbaşkanımız, Polonya Cumhur-
başkanı Duda onuruna resmi akşam 
yemeği verdi.
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“DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE 
İSLAM DÜŞMANLIĞI HASTALIĞI 
TIPKI KANSER HÜCRESİ GİBİ HIZLA 
YAYILMAKTADIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Batı başta ol-
mak üzere dünyanın pek çok ye-
rinde İslam düşmanlığı hastalığı 
tıpkı kanser hücresi gibi hızla 
yayılmaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Ankara ATO 
Congresium’da düzenlenen “1. 
Uluslararası Medya ve İslamofobi 
Sempozyumu”ndaki konuşması-
na, kendisini dinleyenleri selamla-
yarak başladı.
Uluslararası Medya ve İslamofobi 
Sempozyumu’nun insanlık, İslam 
alemi, Türkiye ve kurumları için 
hayırlara vesile olmasını diley-
en Cumhurbaşkanımız, görüşleri, 
değerlendirmeleri ve tartışmaları 
ile sempozyuma katkı verecek 
olan herkese teşekkürlerini sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim 
Başkanlığı’nın desteğiyle RTÜK, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erci-
yes Üniversitesi ve SETA tarafından 
düzenlenen bu toplantının icrasında 
emeği geçen herkesi tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız, “Sözlerime, 
karşımızdaki meselenin İslamofobi 
yani ‘İslam korkusu’ değil, düpedüz 
İslam düşmanlığı olduğunu belir-
terek başlamak istiyorum. Evet, Batı 
başta olmak üzere dünyanın pek 
çok yerinde İslam düşmanlığı hast-
alığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla 
yayılmaktadır.” dedi.
Tarih boyunca farklı dinlere mensup 
insanlar arasında rekabet, gergin-
lik, hatta çok kanlı çatışmaların old-
uğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
Anadolu’yu ve Kudüs’ü ele geçirme 
hülyası ile gerçekleştirilen ve uzunca 
bir süre devam eden Haçlı Seferl-
eri’nin yol açtığı yıkımların dünya tar-
ihinin seyrini değiştirdiğini hatırlattı.
“Osmanlı’nın Viyana kapılarına ka-
dar dayanan fetihleri sırasında bu 
çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de 
torunlarımızı zan altında bırakacak 

hiçbir müessif hadiseye rastlan-
amaz.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
buna mukabil Batı’nın, Türklerin 
şahsında somutlaştırdığı doğu-
lu toplumlara karşı kibrini ve kinini 
“oryantalizm” kavramı adı altında 
daima koruduğunu söyledi.
Bunun son örneklerinden birinin de 
Avusturya Başbakanlık binasına 
terörist İsrail’in bayrağının çekil-
mesi olduğunu belirten Cumhur-
başkanımız, bunun nerelere vardığını 
çok rahat anlamanın mümkün old-
uğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafy-
alarda girişilen geniş siyasi ve 
kültürel değişim hareketleri, Batı’nın 
bu bölgedeki farklılıkları kendi for-
matı içinde eriterek yeniden kurgula-
ma gayretinden ibarettir. Çevremize 
baktığımızda yer yer kısmi başarıları-
na rastlayabileceğimiz bu yaklaşım, 
içerdiği dini ve etnik ırkçılık sebebiyle 
geniş bir taban tutmakta muvaffak 
olamamıştır. Bu başarısızlık, İslam 
dünyasında bitip tükenmek bilmey-
en dış müdahaleler, iç çatışmalar, 
derin ve kanlı hadiseler şeklinde 
kendini göstermiştir. Yakın tarihte İs-
lam düşmanlığının yol açtığı acıların, 
Bosna’daki katliamların, Arakan’daki 
kıyımlara halen Türkistan’dan Filis-
tin’e pek çok yerde yaşanan trajedil-
ere kadar sayısız örneği vardır.”

“Oyalayarak geçiştirmeye 
çalışıyor”
Günümüzdeki İslam düşmanlığı 
dalgasının çok daha sinsi ve örtülü 
yöntemlerle yürütüldüğüne dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, “Amer-
ikan yönetiminin 11 Eylül saldırıları 
ardından başlattığı Müslümanları 
şeytanlaştırma stratejisi pek çok 
toplumun kültürel yapısında zaten 
var olan İslam düşmanlığı virüsünü 
tetikleyen bir işlev görmüştür.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, bugün Avru-

pa’da Fransa’nın başını çektiği bazı 
ülkelerin, İslam’ı kendi meşrepler-
ine göre şekillendirmek için yoğun 
çaba içinde olduğunu ifade ederek, 
şöyle konuştu:
“Sanayi Devrimi’nin ardından kendi 
halkları ile birlikte sömürgeleştird-
ikleri pek çok coğrafyanın doğal 
kaynağı, alın teri ve kanı üzerinde 
güçlü bir güvenlik ve refah düzeni 
kuranlar, 21. yüzyıla ciddi endişeler-
le girdiler. Azalan nüfus artışı hızları 
sebebiyle demografik tehditlerle 
de karşı karşıya olan Batı ülkeleri, 
değişen küresel güç dengelerinin yol 
açtığı belirsizlikleri, kendi kamuoy-
larını faşist söylemlerle oyalayarak 
geçiştirmeye çalışıyor. Marjinal ka-
bul edilen kimi ırkçı akımların artık 
siyasetin merkezine yerleşmeleri, 
Batı’nın içine düştüğü bataklıktan 
kurtulmak yerine, derine gömülmeyi 
tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca bir 
süre dini özgürlüklerin kalesi olarak 
kendilerini dünyada seçkin bir konu-
ma oturtanlar, bugün Müslümanlara 
ait her türlü sembolü yasaklama 
yarışına girmiştir. Kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’e, Peygamber Efen-
dimiz Aleyhissalatu Vesselama, 
Müslüman kadınların ve erkekler-
in kıyafetleri başta olmak üzere 
dini tercihlerini ifade eden sem-
bollere yönelik saldırılar, bizzat dev-
letler tarafından himaye edilmekte, 
dolayısıyla desteklenmektedir.”

“İstatistikler vahim boyutları 
gösteriyor”
İstatistiklerin sorunun ulaştığı 
vahim boyutları açıkça göster-
diğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
Batı’da ırkçı ve İslam düşmanı 
saldırıların son 5 yıl içinde yüzde 
250, bu saldırılarda hayatını kay-
bedenlerin oranının ise yüzde 700 
arttığına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanımız, son 5 yıl içinde 
en büyük 5 Avrupa Birliği ülkesinde 
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sivil toplum kuruluşlarına 15 binin 
üzerinde İslam düşmanlığı hadise-
sinin bildirildiğini aktardı.
Avrupa’da mukim Türk  vatandaş-
larını hedef alan saldırıların oranın-
da da geçen yıla göre yüzde 54 
artış olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Bir süre öncesine kadar sadece göz 
yumulan, sessiz kalınan, polisiye 
hadiseler seviyesinde tutularak dik-
katlerden kaçırılan İslam düşman-
lığı, bütün bu faaliyetleri, artık 
anayasalara ve kanunlara derç edil-
meye başlanmıştır. Ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlenen siyasi par-

tilerle polis teşkilatları başta olmak 
üzere tüm vatandaşların güven-
liğini sağlamakla sorumlu kamu 
otoriteleri adeta bir İslam düşman-
lığı yarışına girişmiştir. Siyasetin ve 
kamu kurumlarının bu yönelimleri, 
Batı ülkelerinde yaşayan demokrat 
insanlar arasında da İslam’a ve 
Müslümanlara karşı temelsiz bir ön 
yargının gelişmesine yol açmak-
tadır. Halbuki özgürlüklerin ortadan 
kalktığı bir yerde, refahın da uzun 
süre varlığını sürdüremeyeceği 
gerçeğine sırtını dönenler, aslında 
İslam’a değil, kendi geleceklerine 
düşmanlık etmektedir.”

“Zihniyet aynı olunca...”
“Şu gerçeğin akıl ve vicdan sa-
hibi herkes tarafından kabul edi-
leceğine inanıyorum.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Tarih boyunca, İspanya’dan Al-
manya’ya kadar Yahudi düşmanlığı 
ayıbının mahcubiyetiyle dini ve et-
nik özgürlük pergelini olabildiğince 
açan Batı ülkeleri, şimdi aksi isti-
kamette hızla yol almaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında bütün bu 
yaşanan Yahudi soykırımını kendil-
erince özel bir paranteze alanlar, bu 
defa hedef tahtasına Müslüman-

ları yerleştirmişlerdir. Zihniyet aynı 
olunca sonuçların farklı çıkması 
mümkün değildir.”
Cumhurbaşkanımız, “Müslüman-
lara yönelik bu yeni ırkçılık, 
Batılıların kendileri tarafından ‘İs-
lamofobi’ adıyla yumuşatılmak 
istense de biz, gerçekte yapılanın 
İslam düşmanlığı olduğunu gayet 
iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Önceleri İslam düşmanlığını “İs-
lami terör” yaftasıyla meşrulaştır-
maya çalışanların, gelinen nok-
tada hiçbir ayrım yapmadan tüm 
Müslümanları hedef almaktan 

kaçınmadığını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “Çünkü mızrak çu-
vala sığmıyor. Kendilerini kültürel 
olarak üstün görenler, Müslümanlar 
başta olmak üzere diğer tüm gru-
pları ötekileştirmekten de imtina 
etmiyor.” dedi.
“Öteki”ne yüklenen olumsuz an-
lamların, Batı’nın kendi iç me-
selelerini çözmekte zorlandıkça 
artmasının gerisindeki saiklerin 
de iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Asırlar boyunca bizzat aydınlarını 
kullanarak, kuşaklar boyunca kendi 

toplumlarını İslam’la özdeşleştird-
ikleri Türk korkusuyla yetiştiren 
Avrupa, böylece siyasi dağınıklığının 
yol açtığı sorunları saklamayı 
başarmıştır. Modern dönemde bu 
yaklaşımın kısmen devam etme-
si, derin hafızadaki iç kavga ve dış 
düşman travmalarının sürdüğüne 
işaret etmektedir.” diye konuştu.

“Yeni motivasyon aracı İslam 
düşmanlığı olarak şekillenmektedir”
Salgınla beraber siyasi ve ekono-
mik gücü kaybetme kaygısı derin-
leştikçe, Avrupalıların dengesinin de 
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bozulduğuna işaret eden Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Bu da modern Avrupalı kimliği, daha 
doğrusu Avrupalı birliğini, dini ve 
kültürel fanatizmin dozunu artır-
arak koruma refleksinin yaygın-

laşmasına yol açmaktadır. Soğuk 
savaş döneminde, komünizm tehdi-
dine karşı korunan bu Avrupalı kim-
liğinin yeni motivasyon aracı, İslam 
düşmanlığı olarak şekillenmektedir. 
Hristiyanlık içinde varoluş amacını 

İslam düşmanlığı olarak belirleyen 
kimi akımların sahip oldukları siya-
si ve ekonomik gücün de katkısıyla 
giderek etkinlik kazanmalarını da 
bu çerçevede değerlendirebiliriz.”
Cumhurbaşkanımız, dünyadaki 

gelişmelerin, Avrupa’nın sahibi old-
uğu ekonomik zenginliği koruma ve 
güvenlik kaygılarını daha da artırma 
yönünde ilerlediğine dikkati çek-
erek, bunun da İslam düşmanlığının 
yükselmeyi sürdüreceği anlamına 
geldiğini söyledi.
Batı medyasını yakından takip 
edenlerin, Müslümanları “terörist”, 
İslam’ı “terör dini” olarak gösterme 
gayretlerinin arttığını görecekler-
ini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
sürekli güçlenen İslam düşmanlığı 
akımına karşı yeni ve daha etkili 
yaklaşımlar geliştirmeleri gerek-
tiğine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanımız, “Her şeyden 
önce, dünyadaki 7,5 milyarı aşkın 
insanın her birine İslam’ın değil, 
İslam düşmanlığının küresel bir te-
hdit olduğunu anlatmalıyız. Batının 
bu tehdidin siyasi, sosyal, psikolo-
jik, ekonomik boyutlarını tartışmak 
yerine ırkçı ve ayrımcı akımların 
etkisine girmesi işin kolayına kaç-
maktan başka bir şey değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Bunun kolay bir yol olmadığını 
bildiklerini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Batı’yı bir yana bıraktık, kendi 
ülkemizde bile bu hastalığın çeşit-
li tezahürleriyle karşılaştığımız 
gerçeğini unutmamalıyız. Nü-
fusunun çok büyük bir bölümünü 
Müslümanların oluşturduğu bir ülk-
ede, ezana, camiye, başörtüsüne, 
dini ibadetlere tahammül edemey-
enlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde 
yıllardır süren laiklik tartışmalarının 
gerisinde, dini özgürlüklerin korun-
masından ziyade yasaklanması ni-
yetlerinin yol açtığı gerilimler vardır. 
Devletle vatandaşını karşı karşıya 
getiren bu çarpık zihniyet, darbe-
lerin en büyük bahanelerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok 
partili siyasi hayatımızın kara leke-
leri olan 1960 ve 1980 darbeleriyle 

28 Şubat müdahalesinin argüman-
larına baktığımızda bu gerçeği 
hep birlikte görüyoruz, görebilir-
iz. Demek ki İslam düşmanlığına 
karşı yürüteceğimiz mücadelenin 
stratejisini, içeriği de kapsayacak 
şekilde belirlememiz gerekiyor.”
Cumhurbaşkanımız, bu mü-
cadelede üzerinde en çok durul-
ması gereken unsurların başında 
medyanın geldiğine dikkati çek-
erek, “İsrail’in Filistin şehirlerinde 
yol açtığı yıkımın ve gerçekleştird-
iği katliamın üstünü örterken, kendi 
hayat hakkını koruyan insanların 
direnişine terör yaftası yapıştırıla-
bilen bir medya düzeninde işimizin 
zor olduğu ortadadır.” dedi.
Aynı durumun Türkiye için de 
geçerli olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Türkiye’nin terör 
örgütlerine karşı yürüttüğü bu mü-
cadeleyi insan hakları ihlali kap-
samına sokmaya çalışanlar, kendil-
erine yönelik en küçük bir tehdide 
karşı sergilenen orantısız gücü ise 
olabildiğince yüceltiyorlar. Bu vesi-
leyle 28 yıl önce, 24 Mayıs 1993 tar-
ihinde PKK tarafından Bingöl-Elazığ 
yolunda otobüslerinin önleri kes-
ilerek alçakça şehit edilen 33 sivil 
ve silahsız askerimizi rahmetle yad 
ediyorum.” diye konuştu.

“Uluslararası alanda güçlü bir il-
etişim ağı kurmaları şarttır”
Cumhurbaşkanımız, kendiler-
ine düşen görevin, ellerindeki tüm 
imkanları kullanarak gerçekleri 
dünyaya anlatmak için çalışmak 
olduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti:
“Dünyanın her yerindeki vicdan sa-
hibi siyasetçileri, aydınları, medya 
mensuplarını, din adamlarını, bu 
arada kendi din adamlarımızı, İs-
lam düşmanlığı hastalığına karşı 
harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu 
tehdide maruz kalan tüm toplum-

ların ve ülkelerin bir araya gelerek, 
uluslararası alanda güçlü bir il-
etişim ağı kurmaları şarttır. İnsan-
lığın tamamının huzuru ve güven-
liği için hayati öneme sahip ‘İslam 
düşmanlığının önüne geçilmesi ça-
baları’, oluşturulacak ortak akıl me-
kanizmaları ile yürütülmelidir. Aksi 
takdirde, çok vakit ve enerji har-
candığı halde oldukça az neticenin 
alındığı verimsiz bir tabloyla karşı 
karşıya kalmamız kaçınılmazdır.
Dünyadaki mültecilerin çoğun-
luğunu Müslümanlar oluşturuyor, iç 
çatışmalarda en çok Müslümanlar 
ölüyor, sefalet en çok Müslüman-
lar arasında görülüyorsa ortada 
öncelikle çözülmesi gereken birlik 
beraberlik ve dayanışma sorunu 
var demektir. İslam dünyası ken-
di arasında vahdeti tesis ettiğinde 
İslam düşmanlığına karşı verilecek 
mücadelenin kısa sürede neticeye 
ulaşması mümkündür. Aksi tak-
dirde hep konuşulan, hep tartışılan 
ama işe yarar tek bir adımın bile 
atılamadığı mevcut kısır döngü hali 
sürüp gider.”
Sempozyumun bu doğrultuda yeni 
bir dönemin başlangıcına vesile 
teşkil etmesini dileyen Cumhur-
başkanımız, programa fikirleriyle 
katkı verecek tüm bilim insan-
larına, medya mensuplarına ve 
katılımcılara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanımız, toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçenleri 
de tebrik etti.
Konuşmasının ardından Cum-
hurbaşkanımıza, RTÜK Başkanı 
Ebubekir Şahin tarafından, “Os-
manlı Devleti zamanında bir Ya-
hudi vatandaşın hükümdara sun-
duğu arzuhalin” yer aldığı tablo 
takdim edildi.
Cumhurbaşkanımız daha sonra 
sempozyuma katılanlarla fotoğraf 
çektirdi.
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“GEÇMİŞTE SİYASETİ VE 
TOPLUM HAYATINI YÖNETECEK, 
YÖNLENDİRECEK DERECEDE ETKİ 
SAHİBİ OLAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİ, 
ELLERİNDEKİ TÜM İMKÂNLARI 
ALARAK BİRER BİRER ÇÖKERTTİK”

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, “Geçmişte siyaseti ve 
toplum hayatını yönetecek, yön-
lendirecek derecede etki sahibi 
olan suç örgütlerini 19 yıl boyun-
ca ellerindeki tüm imkânları ala-
rak birer birer çökerttik.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, partisinin 
grup toplantısında yaptığı konuş-
mada, Ramazan ayı ve Ramazan 
bayramını geride bırakıp, Kurban 
bayramının heyecanının şimdiden 
duyulmaya başlandığı günlere gi-
rildiğini ifade etti.
“Salgın şartları sebebiyle, gönlü-
müzce bir Ramazan ve bayram 
geçirememiş olsak da hamdolsun 
sağlığımız, huzurumuz, umutları-
mız dipdiri ayaktadır.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, yaklaşık 14 aydır 
devam eden salgın sürecinde, mil-
letin hem sağlığını, hem güvenliği-
ni, hem aşını ve işini korumak için 
devletin tüm imkanlarını seferber 
ettiklerini belirtti.
Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi bo-
calama içine girdikleri bu netameli 
dönemi, Türkiye’nin en az sıkıntıyla 
atlattığını dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, “Sağlık hizmetlerinde, kur-
duğumuz güçlü altyapı ve tahkim 
ettiğimiz yetişmiş insan kaynağı 
sayesinde, kayda değer sorunlar 
yaşamadık. Pek çok ülkenin aksi-
ne, kamu güvenliğini tehdit edecek 
herhangi bir olumsuzlukla da karşı-
laşmadık.” dedi.
Üretimi ve istihdamı sürekli kılmak 
için her türlü kolaylığı gösterdikle-
rini, her türlü desteği verdiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Salgın tedbirlerinden olumsuz 
etkilenen vatandaşlarımızı ve es-
naflarımızı yalnız bırakmadık, hibe 
programlarıyla hep yanlarında ol-
duk.” diye konuştu.

Salgın destekleri
Salgın desteklerini bir kez daha 
özetlemek istediğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Merkezi yönetim bütçesinden 
ilaç, tıbbi malzeme, sağlık perso-
neline ek ödeme, tarım üreticile-
rine sübvansiyonlu kredi desteği 
gibi kalemler için yaptığımız har-
camalar yıl sonunda 104 milyar 
lirayı bulacak.
Yaklaşık 645 bin emeklimizin maa-
şını 1500 liraya çıkardık, tüm emek-
lilerimizin bayram ikramiyelerini de 
1100 liraya yükselttik. Ciro ve kira 
desteğinden bugüne kadar 1 mil-
yon 200 esnafımız yararlandı.
Vergi indirimleriyle devletin 26 mil-
yar lirayı bulan alacağından vazge-
çerek, iş dünyamızı ve esnaflarımızı 
destekledik.
Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 
768 bin, işsizlik ödeneğiyle 1 mil-
yon, nakdi ücret desteğiyle de 2 
milyon 806 bin vatandaşımıza hibe 
ödemesi yaptık. Bu desteklerin tu-
tarı da Haziran sonu itibariyle 67 
milyar lirayı buluyor.
Sosyal destek programlarıyla, dü-
zenlediğimiz kampanyayla toplanan 
meblağı da ilave edecek olursak, 7 
milyon haneye çeşitli defalar nakit 
yardımı gerçekleştirdik.

Sadece şu ana kadar saydığım öde-
melerin tutarı, Haziran sonu itibariy-
le 181 milyar liraya ulaşacaktır.
Esnaflarımızın, KOBİ’lerimizin, ihra-
catçılarımızın ve vatandaşlarımızın 
bankalardan kredi alabilmelerini ko-
laylaştırdık. Yaklaşık 400 bin firma-
nın, 8 milyon vatandaşımızın ve 848 
bin esnafımızın faydalandığı uygun 
maliyetli bu kredilerin toplamı 315 
milyar lirayı geride bırakmıştır.
Buna ilave olarak, tarım kredi koo-
peratiflerinin, esnafların, mükellef-
lerin vergi ve sigorta pirimi ödeme-
lerini erteledik, borçlarını yeniden 
yapılandırdık. Ertelenen borçların 
tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya 
bulacaktır.
İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 
binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 
4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin 
müjdesini de kamuoyuyla paylaştık.
Salgından etkilenen tüccar, sanayi-
ci ve büyük şirketlere yönelik nefes 
kredisi için de çalışmalara başlandı.
Çiftçilerimiz için de kabine toplan-
tımızın ardından, sezonu açılan hu-
bubat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan 
ettik.
Toprak Mahsulleri Ofisinin, sert ek-
meklik buğday alım fiyatını ton ba-
şına bin 650 liradan 2 bin 250 liraya, 
arpa alım fiyatını bin 275 liradan bin 
750 liraya yükselttik.
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Aynı şekilde bakliyatta alım fiyatını 
kırmızı mercimekte 5 bin liraya, 
yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya, 
nohutta 4 bin 50 liraya çıkardık. 
Çayda da üreticilerimizin yüzlerini 
güldürecek şekilde, desteklemeyle 
birlikte kilo fiyatını 4 lira olarak be-
lirledik. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi 
kollayan bu yeni sezon mahsul fi-
yatlarının, ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.
Ayrıca kuraklıktan zarar gören 
çiftçilerimizin, Ziraat Bankasına 

veya Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının erteleneceğini de 
açıkladık.
Ezcümle, salgının başladığı günden 
bu yana 661 milyar liralık bir kay-
nakla milletimizin her kesiminin, 
her bir ferdinin yanında olduğu-
muzu gösterdik.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
2021 büyüme oranının, tahminler-
in çok ötesinde gerçekleşeceğine 
yürekten inandığını belirtti. “Fi-
nans piyasalarında zaman zam-

an görülen, ülkemizin ekonomik 
gerçekleriyle ilgisi olmayan, önemli 
bir kısmı manipülasyon ürünü kırıl-
ganlıkların önlenmesine yönelik il-
ave tedbirler alıyoruz.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, Ekonomi Reform 
Programı’nda yer alan hususlar-
la ilgili somut düzenlemeleri de 
çıkarmaya başladıklarını bildirdi.
AK Parti olarak en büyük 
başarılarının, hükümetleri döne-
minde tüm vatandaşlara çalışacak 
iş ve geleceklerine güvenle bakabi-

lecekleri istikrarlı bir iklim sağlam-
ak olduğunun altını çizen Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“Son dönemde ülkemizdeki güven 
ve istikrar iklimini özellikle hedef 
alan çok yönlü saldırıların gerisinde, 
insanımızın elindeki işte bu büyük 
imkanı alarak özellikle gençlerimi-
zi karamsarlığa sürükleme gayesi 
olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle nice oyun-
ları ve tuzakları bozduğumuz gibi, 
bu sinsi operasyonu da akamete 
uğratacağımızdan kimse şüphe 
etmesin. Biz birliğimize, beraber-
liğimize, kardeşliğimize sahip çık-
tığımız müddetçe hiçbir senaryo, 
ülkemizi hedeflerine ulaşmak-
tan alıkoyamaz, milletimizle ara-
mızdaki uhuvveti bozamaz.”
Cumhurbaşkanımız, Abdurrahim 
Karakoç’un “Beden ölür, çürür, 
cana bakın siz / Kim kiminle yürür, 
ona bakın siz / Bırakın dönsün 
dönme dolaplar / Haktan, hakikat-
ten yana bakın siz.” dizelerini oku-
yarak “19 yıllık iktidarımızın her 
anında yaptığımız gibi, sadece 
hakka ve hakikate bakarak yolu-
muza devam edeceğiz. Kimin terör 
örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli 
Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü 
milletimiz görüyor, biliyor. İnşallah, 
hep birlikte ülkemizi 2023 hede-
flerine ulaştıracak, evlatlarımıza 
2053 vizyonlarını gerçekleştirebi-
lecekleri büyük ve güçlü Türkiye’yi 
miras bırakacağız.” diye konuştu.

“Salgın sürecinde sağlık sistem-
imizin gücünü ve etkisini bir kez 
daha test etme imkânı bulduk”
Cumhurbaşkanımız, dünyada, alt-
yapısıyla ve sistemiyle Türkiye’deki 
sağlık hizmetlerini görüp de hay-
ranlık duymayan kimseye rastlam-
adıklarını ifade ederek “Gelişmiş 
ülkelerde yıllar sonrasına randevu 
verilen sağlık hizmetlerini, bizim 

vatandaşımız başvurduğu anda 
alabilme imkanına sahiptir. Hatır-
layın o günleri. Bizde de bir röntgen 
çektirmek için 7 ay sonrasına gün 
veriliyordu. Bay Kemal’in dönemi 
de böyle zaten. Yıllardır pek çok ülk-
eden heyetler Türkiye’ye gelerek bu 
altyapıyı ve sistemi kendilerine nasıl 
uyarlayabileceklerinin incelemesini 
yapmaktadır.” dedi.
Salgın sürecinde sağlık sisteminin 
gücünü ve etkisini bir kez daha test 
etme imkânı bulduklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Hamdolsun bu 
imtihandan da alnımızın akıyla çık-
mayı başardık.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’deki 
hastane ve tedavi kurumlarının 
sayısını 2 bin 600’den 4 binin, nitelik-
li yatak sayısını 88 binden 253 binin, 
yoğun bakım yatak sayısını 14 bind-
en 48 binin üzerine çıkardıklarını 
kaydetti. Hastaneleri, ambulanstan 
teşhis ve tedavi cihazlarına kadar 
tüm unsurlarıyla en modern im-
kanlara kavuşturduklarının altını 
çizen Cumhurbaşkanımız, “Sağlık 
çalışanlarımızın sayısını 378 bind-
en 798 bin ilaveyle 1 milyon 177 
bine yükselterek, verilen hizmetlerin 
kalitesini artırdık. Muhalefetin dil-
ine doladığı, sürekli eleştirdiği şehir 
hastanelerimiz, salgın döneminde 
adeta destan yazan kurumlar haline 
dönüştü. İnşallah, sağlık alanındaki 
bu hizmetleri, her geçen gün daha 
da geliştirerek milletimize sunmayı 
sürdüreceğiz.” dedi.

“Suç örgütlerini 19 yıl boyunca 
çökerttik”
Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir 
mücadele yürütüldüğünü dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Geçmişte si-
yaseti ve toplum hayatını yönetecek, 
yönlendirecek derecede etki sahibi 
olan suç örgütlerini 19 yıl boyunca 
ellerindeki tüm imkanları alarak birer 
birer çökerttik.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız, hakkı gasbedil-
erek mağdur olan, canı ve malı teh-
dit altında bulunan vatandaşların 
tek başvuru merciinin güvenlik 
güçleri ve yargı kurumları olmasını 
sağladıklarını dile getirerek, şunları 
kaydetti:
“Bir dönem ülkenin dört bir yanın-
da türemiş, kerameti kendinden 
menkul, cafcaflı lakaplarla anılan 
sözde babaların racon kestiği Tür-
kiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin 
geçerli olmadığı bir seviyeye get-
irdik. Özellikle uyuşturucu suçlarıy-
la mücadele ederken, kimsenin 
gözünün yaşına bakmadık. Dün-
yada, uyuşturucu suçlarına en ağır 
cezaların verildiği ülkelerin başın-
da geliyoruz. Bugün ülkemizdeki 
cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 
olarak bulunan 283 bin kişinin 88 
bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar 
sebebiyle oradadır. Sadece son 3,5 
yılda 530 binin üzerinde operasyon 
yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu 
suçu şüphelisi gözaltına alınmış, 
bunlardan 85 bini tutuklanmıştır. Bu 
operasyonlarda piyasa değeri 63 
milyar lirayı geçen uyuşturucu mal-
zeme ele geçirilmiştir.
Yürüttüğümüz kararlı mücadele 
sayesinde uyuşturucuya bağlı 
ölümler üçte bir oranında azalmıştır.
Organize suç örgütlerine karşı 
son beş yılda 1700’e yakın oper-
asyon yapılmış, 21 binin üzer-
inde kişi gözaltına alınmış, 8 bine 
yakın kişi tutuklanmıştır. Nisan 
2020’de yürürlüğe giren ikin-
ci yargı paketinde organize suç 
örgütü kuranlara verilen cezayı 4 
yıldan 8 yıla, örgüt üyelerine verilen 
cezayı da 2 yıldan 4 yıla çıkardık.” 
Kaçakçılık operasyonlarında da 
tarihi rekorlar kırıldığını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, yine 3,5 yılda 
42 milyon paketten fazla kaçak si-
gara, 27 milyon litreden fazla kaçak 
akaryakıt ele geçirildiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanımız, asayiş olay-
larındaki belirgin azalmanın da Tür-
kiye’deki huzur ve güven ortamının 
ne derece kökleştiğinin en somut 
işareti olduğuna değindi.
Suç sayıları azalırken, suçların ay-
dınlatılma oranlarının da giderek 
yükseldiğini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Bu başarılar, AK Par-
ti’nin 19 yıllık hükümetleri boyun-
ca kesintisiz şekilde sürmüş, son 
dönemde daha da artmıştır.” değer-
lendirmesinde bulundu.
Anlattığı konularla ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener’in Rize zi-
yaretiyle ilgili bir video gösteri-
minin ardından Cumhurbaşkanımız, 
konuşmasına şöyle devam etti:
“Terörle, çetelerle, suç örgütleri-
yle mücadelede elde edilen bu 
başarılar vatandaşımızın devletine 
olan güvenini arttırırken birilerini de 
rahatsız etmiştir. Gelin hanım beni 
Netanyahu’nun yanına koyuyor ve 
ardından da memleketim Rize’ye 
gidiyor ve gelin hanıma memleke-
tim Rize’de, görüldüğü gibi gayet 
güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl 
adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. 
Burası Rize. Sen Rize’ye kalkıp da 
Rize’nin uşağına bu şekilde haka-
ret edip onu Netanyahu gibi bebek 
katillerinin yanına koymaya kalkar-
san, işte yapılacak olan budur. Yine 
dua et ki, gelin hanıma çok ileri git-
meden bir ders verdiler. Bu da Rize-
li’nin edebini, adabını gösterir. İkiz-
dere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. 
Orada da zaten gerekeni yaptılar. 
Ondan sonra Trabzon’a gitmeye 
kalktın, Trabzon’da da hiç meyda-
na çıkmadan, hemen uçağa geçip 
Ankara’ya döndün. Bu daha bir. 
Daha neler olacak neler. Daha dur 
bakalım. Bunlar iyi günler. Her şey-
den önce bu ülkede ahde vefa de-
nilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa 
olmazsa bu millet affetmez. Bütün 
bunlarla beraber bizler hep bu ülk-

ede gerçekten saygıya dayalı bir si-
yasetin yanında olduk. Saygıya day-
alı bir siyasetin oturmasını istedik ve 
bunun çalışmasını yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz.”

“Hedef İçişleri Bakanımız değil”
Cumhurbaşkanımız, ülkede mik-
serler olduğunu ifade ederek, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 
hedef alan saldırıların gerisinde, 
Türkiye’de sağlanan huzur ve 
güven ikliminden duyulan bir ra-
hatsızlık bulunduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, şu değer-
lendirmelerde bulundu:
“Terör örgütleri gibi suç örgütleri-
yle mücadelesinde de İçişleri 
Bakanımızın yanında olduk, yanın-
dayız ve yanında olacağız. Hedefin 
İçişleri Bakanımız değil büyük ve 
güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri 
olduğunu anlamak için kullanılan 
araçlara ve onları kullananların sil-
uetlerine bakmak yeterlidir.
Ülkemizde yıllarca bakanlık, 
başbakanlık ve Meclis Başkanlığı 
yapmış, partimizin genel başkan-
lığını yürütmüş Binali Yıldırım ark-
adaşımızın da oğlu üzerinden he-
defe alınması, asıl niyeti gösteren 
bir başka işarettir. Şimdiye kadar 
nasıl şahsımız, partimiz ve çalış-
ma arkadaşlarımız üzerinden 
ülkemize yönelik hiçbir saldırıya 
eyvallah etmediysek, bu tezgahı 
da Allah’ın izniyle bozacağız, hiç 
endişeniz olmasın.”

“Ülkemize getirip, yargıya teslim 
edene kadar peşlerini bırakmaya-
cağız”
Suç çetelerinin mensuplarını, dün-
yanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar 
takip ettiklerini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, tıpkı FETÖ’cüler, PKK’lılar 
gibi, bu suçluları da Türkiye’ye getirip 
yargıya teslim edene kadar peşlerini 
bırakmayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanımız, suç örgütü 
mensuplarının yalanlarına ve ifti-
ralarına karşı gereken cevapların 
muhatapları tarafından zaten ver-
ildiğini belirterek, “Bununla kalın-
mamış, tarafların başvuruları üze-
rine Ankara ve İstanbul Anadolu 
Yakası Başsavcılıkları da gereken 
tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten 
bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham or-
tada bırakılmayacak, her şey yargı 
tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, 
iftiralar ortaya dökülecektir. Türki-
ye’nin demokratik bir hukuk devleti 
olduğundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, İbn-i Haldun, 
‘Geçmiş, geleceğe suyun suya ben-
zediğinden daha çok benzer.’ diyor. 
Bugün kılıktan kılığa girerek ülkem-
izi ve milletimizi kara bir tablonun 
içine yerleştirmek isteyenler, aslın-
da dünün tekrarından başka bir şey 
yapmıyor.” diye konuştu.
Suç örgütleri mensuplarını kullanar-
ak, yalanları ve iftiralarıyla kamuo-
yunu esir almaya, yönlendirmeye, 
devleti ve siyaseti dizayn etmeye 
heveslenenlere, aradıkları fırsatı 
bugüne kadar vermediklerini, bugün 
de vermeyeceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Eski Türkiye’nin hastalığı olan si-
yaseti ve toplumu, suç çeteleri, 
terör örgütleri, medya mecraları, 
çeşitli isimler altındaki uluslararası 
kuruluşlar eliyle düzenleme gay-
retlerinin yeniden hız kazandığını 
görüyoruz. Bu yöntemi FETÖ de, 
güvenlik birimleri ve yargı içindeki 
mensupları vasıtasıyla elde ettiği 
malzemeleri dilediği gibi şekillen-
dirmek suretiyle, uzunca bir süre 
sinsice ve pervasızca malum kull-
anmıştır. Biz, Gezi olaylarından beri 
ülkemizin kesintisiz olarak maruz 
kaldığı saldırılarda kullanılan 
araçları birer birer devre dışı bırak-

tıkça, yenileriyle karşımıza çıkılıyorlar.
Hatırlarsanız, Gezi olaylarını 
‘çevre hassasiyetine dayalı ma-
sum eylemler’ gibi göstermeye 
çalışanlara, bunun toplumsal 
kaos çıkarma denemesi olduğunu 
söylediğimizde, şiddetli itirazlarla 
karşılaşmıştık. Yine 17-25 Aralık 
kumpaslarının doğrudan demokra-
tik hukuk devletini, milli iradeyi 
hedef aldığını söylediğimizde de 
birileri ısrarla konuyu adli ve siyasi 
zeminde tutmaya çalışmıştı. Ay-
lar boyunca Meclis’teki grup to-
plantılarını FETÖ’nün kasetlerine 
tahsis edenler, 15 Temmuz’u da 
tiyatro olarak nitelemek suretiyle, 
kendilerine verilen senaryoya sadık 
kalma konusundaki ısrarlarını or-
taya koymuşlardı. Ülkemize yönelik 

en büyük ihanet teşebbüslerinden 
biri olan MİT tırları hadisesinde, 
Türkiye’yi terör örgütlerine destek 
veren bir devlet gibi gösterme kam-
panyasına iştiyakla katılanların der-
tleri hiçbir zaman hukuk değildi. 
Meclis’te hükümet kuracak çoğun-
luğun oluşturulamadığı Haziran 
2015 seçimlerinin sonuçları, ülkem-
izin PKK ve FETÖ’yle mücade-
lesini ortadan kaldırma, eski Türki-
ye’yi hortlatma vesilesine özellikle 
dönüştürmeye kalkmışlardı. Nice 
sinsi kumpasla, tuzakla, girişim-
le yapamadıklarını 15 Temmuz’da 
doğrudan silaha sarılarak başar-
maya kalktıklarında ise karşılarında 
milletimizi buldular.”
Çukur eylemleriyle elde ede-
medikleri neticeye Suriye sınırlarIarı 

boyunca terör koridoru kurarak ul-
aşma hayallerini, gerçekleştirdikleri 
harekatlarla başlarına yıktıklarını if-
ade eden Cumhurbaşkanımız, Tür-
kiye’yi ısrarla ve binbir dalavereyle 
DEAŞ parantezine alma girişimler-
ini de yine yürüttükleri sınır ötesi 
harekatlarla yerle bir ettiklerini vur-
guladı.Ekonomiye yönelik, kendi di-
namikleri ve gerçekleriyle ilgili olma-
yan pek çok gizli-açık saldırının da 
aynı oyunun bir parçası olduğunun 
şüphe götürmez bir hakikat old-
uğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Ülkemiz, tarihinin her döneminde 
uluslararası operasyonlara maruz 
kalmıştı, bugün de aynı durumun 
devam ettiğini anlamak için öyle çok 
derin analizlere ihtiyaç yoktur.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Bu defa da ülkemizi, suç örgütleri 
üzerinden hem içeride hem ul-
uslararası alanda kıskaca almak 
ve bundan siyasi sonuçlar üretmek 
peşindeler. Türkiye’de sosyal kaos 
denemeleriyle, terör örgütleriyle, 
darbe girişimleriyle, ekonomik tu-
zaklarla başarılamayan değişimin, 
siyasete müdahaleyle yapılacağını 
söyleyenler olduğunu hepiniz bili-
yorsunuz. Ortada makul, mantıklı, 
sahici hiçbir sebep olmadığı halde, 
seçimin 2023’te yapılacağını defalar-
ca tekrarlamış olmamıza rağmen, 
erken seçim teranesi tutturanların, 
sufleyi nereden aldıkları açıktır. 
Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 
2023’tür. Tabii, dışarıdan ve içeriden 
kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp 

‘seçimle veya seçimsiz iktidar’ sözü 
edenleri de unutmamak gerekiyor.”
Cumhurbaşkanımız, şu değer-
lendirmelerde bulundu:
“Her dönemde olduğu gibi bugün 
de, yürütülen iftira ve yalan kam-
panyalarının esas amacı, milletin 
güvenlik ve adalet hassasiyeti-
ni kullanarak, iktidar yolunu zah-
metsizce ve maliyetsizce aça-
bilmektir. Ülkemizde, maalesef, 
dün vesayet güçlerinden, terör 
örgütlerinden, kirli ekonomik ak-
törlerden, bugün suç çetelerinden 
medet umacak kadar çapsız, sığ, 
ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet an-
layışı vardır. Kendini kullandırmaya, 
ülke düşmanlarının değirmenine su 
taşımaya, milletin umutlarını küçük 
hesaplarına meze etmeye bu ka-
dar gönüllü bir muhalefetin olduğu 

yerde, terör örgütlerine de, çetelere 
de gün doğuyor. Cemaziyel evve-
li belli, cemaziyel ahiri de ortada 
olan AK Parti olarak, dün vesayete 
karşı nasıl mücadele ettiysek, si-
yaset ve toplum mühendislerine 
nasıl meydanı bırakmadıysak, ul-
uslararası alanda ülkemizin başını 
nasıl dik tuttuysak, Türkiye’nin 81 
vilayetinin her karışını nasıl eserl-
erimizle ve hizmetlerimizle donat-
tıysak, terör örgütlerinin tamamının 
başını nasıl ezdiysek, demokrasiyi 
ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi 
koruyup geliştirdiysek, milletimizin 
her bir ferdinin hakkını, hukukunu, 
geleceğini nasıl gözettiysek, inşal-
lah yarın da aynı şekilde halkımızın 
emrinde çalışmayı, mücadele et-
meyi, yeni başarılara imza atmayı 
sürdüreceğiz.

Kifayetsiz muhterislerin tek 
yaptıkları, kendi içlerindeki taciz, 
tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiseler-
ini örtmek için, kürsülerden cevap-
ları belgeleriyle defalarca verilmiş 
yalanları, iftiraları tekrarlamaktan 
ibarettir. İşte daha burada geçen-
lerde malum bir tane CHP’linin 
yargı tarafından nasıl bir cezaya 
çarptırıldığı taciz sebebiyle ortada. 
Bunu biz söylemiyoruz. Her türlü 
medyada yerini aldı. Açık konuş-
mak gerekirse şu anda burayı Bay 
Kemal’in iyi dinlemesi lazım. CHP 
genel merkezi tacizcilerin, onları ko-
ruyanların işgali altındadır. Şu anda 
CHP genel merkezi tecavüzcülerin, 
onları koruyanların işgali altındadır. 
Şu anda CHP genel merkezi hırsı-
zların, onları koruyanların işga-
li altındadır. Şu anda CHP genel 
merkezi terör örgütlerinin siyasi 
uzantılarının ve teröristleri koruyan-
ların işgali altındadır. Şu anda CHP 
genel merkezi milletimizin değer-

lerine savaş açmış marjinallerin 
ve onları koruyanların işgali altın-
dadır ve evet şu anda CHP genel 
merkezi suç örgütlerine payandalık 
ve piyonluk yapanların işgali altın-
dadır. Millet ittifakı adı altında CHP 
yönetimiyle yol yürüyen herkes 
de bu utanç tablosunun ortağıdır. 
CHP’ye oy veren vatandaşlarımın 
da, bu tablolardan rahatsız olduğu-
na yürekten inanıyorum. Milletimiz, 
yularlarını terör örgütlerine, suç çe-
telerine, yeminli Türkiye düşman-
larına teslim edenlere hak ettikleri 
cevabı her zeminde ve her fırsatta 
vermektedir, vermeyi sürdürecektir.”
Cumhurbaşkanımız, milletin, 
kendilerine, hezeyanlarla uğraşma 
değil, ülkenin geleceğini inşa etme 
vazifesi verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Cumhurbaşkanı 
olarak kabinemizle, Cumhur İttifakı 
olarak Meclis çatısı altında millet-
vekillerimizle, AK Parti olarak da 19 
yıllık müktesebatımız ve daha kim-

senin aşamadığı vizyonumuzla bu 
vazifeyi hakkıyla yerine getirmekle 
mükellefiz.” diye konuştu.
Yaptıkları her açılışın, başlattıkları her 
yatırımın, ülkeye kazandırdıkları her 
eserin, milletin emrine sundukları her 
hizmetin gerisinde bu aşkın, şevkin 
ve heyecanın olduğunu dile get-
iren Cumhurbaşkanımız, “Aşkınan 
koşan yorulmaz. Onun için de yorul-
muyoruz. Rahmetli Özal’ın meşhur 
sözüyle ifade edecek olursak, bizim 
icraatlarımıza onların hayalleri bile 
yetişemez.” ifadelerini kullandı.
Muhalefete her fırsatta kendileri-
yle yarışlarını, iftira ve yalan siya-
seti değil, eser ve hizmet siyaseti 
üzerinden yapmaları çağrısında 
bulunduklarını belirten Cumhur-
başkanımız, “Maalesef karşımızda-
kiler, hayırda yarış diyebileceğimiz 
bu siyaset anlayışından fellik fel-
lik kaçmaktadır. Tabii biz bunlara 
takılmıyor, kendi işimize bakıyoruz.” 
dedi.
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“1960 DARBESİ, ARADAN GEÇEN 
60 YILI AŞKIN SÜREYE RAĞMEN 
MİLLETİMİZİN KALBİNDE HALA 
KANAYAN BİR YARADIR”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Türkiye’ye siyasi, sosyal ve 
ekonomik bakımından ağır bedel-
ler ödeten darbeler silsilesinin ilki 
olan 1960 darbesi, aradan geçen 
60 yılı aşkın süreye rağmen mille-
timizin kalbinde hala kanayan bir 
yaradır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’nda, partis-
inin Genişletilmiş İl Başkanları To-
plantısı’ndaki konuşmasına, “Eski 
adıyla Yassıada’ya, milletimiz-
in verdiği ismiyle ‘yaslı ada’ya, 
bizim dönüştürdüğümüz haliyle 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na 
hoşgeldiniz.” diyerek başladı.
Yassıada’nın önce “yaslı ada”ya ar-
dından Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’na dönüşme sürecinin, aynı 
zamanda Türkiye’nin son 60 sene-
lik siyasi tarihinin de bir özeti old-
uğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Uzun ve yıpratıcı savaş yıllarının 
ardından varını yoğunu ortaya 
koyarak İstiklal Harbi’ni zafere 
ulaştıran Türk milleti demokrasi 
mücadelesini de aynı kararlılıkla 

sürdürmüştür.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, genel merkez 
tarafından hazırlanan ve katılımcılara 
dağıtılan broşürde Cumhuriyet’in ku-
ruluşundan bugüne Türkiye’nin çok 
partili siyasi hayata geçiş tecrübesini 
ve bu süreçte yaşanan dönüm nok-
talarının yer aldığını kaydetti.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
ile başlayan, Serbest Fırka ile süren, 
Demokrat Parti ile sonuca ulaşan 
milli iradenin üstünlüğünü tesis etme 
mücadelesinin önünün, sürekli dar-
belerle kesilmeye çalışıldığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekono-
mik bakımından ağır bedeller ödet-
en darbeler silsilesinin ilki olan 1960 
darbesi, aradan geçen 60 yılı aşkın 
süreye rağmen milletimizin kalbinde 
hala kanayan bir yaradır. Ülkemizi 
darbenin eşiğine getiren zihniye-
tin varlığını halen devam ettirdiğini 
görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kay-
nağıdır. Darbeden birkaç hafta önce 
Menderes’e gönderilen muhtıra ma-
hiyetindeki mektupta ifade edilen 
görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 
muhtırasında, 1980 darbesi önc-

esinde, 28 Şubat 1997 muhtırasın-
da, 27 Nisan 2007 bildirisinde, hatta 
son emekli amiraller açıklamasında 
sergilenen yaklaşım hep aynıdır. 
Merkez aynı değişen bir şey yok.
Sadece darbeciler ve muhtıracılar 
değil, onları teşvik eden, tahrik 
eden, onlarla kol kola yürüyen siya-
setçi profili de aynı şekilde varlığını 
sürdürmektedir. Bunlarla bera-
ber monşerler de var. Hep birlikte 
çalıştılar, aynı merkezden yönetild-
iler. Bu zihniyet, her dönemde gücü 
milli irade yerine darbecilerden al-
mayı tercih etmiş, iktidarı sandık-
ta değil, silahların, darağaçlarının 
gölgesinde elde etmenin peşinde 
koşmuştur. Bu zihniyet, ülkeyi 
demokratik yollarla kazandığı meş-
ru iktidarla değil, vesayet araçlarıy-
la yönetmeyi özellikle çalışmayı 
alışkanlık haline getirmiştir. Bun-
lar sıkıştıkları her durumda ülkede 
kargaşa ve huzursuzluk çıkartarak, 
darbecilere selam durmaya, darbeyi 
ima etmeye yönelmişlerdir. ‘CHP 
artı ordu eşittir darbe’ diye kurulan 
denklemin sahipleri, bu faşist zihni-
yetlerini pervasızca sergilemekten 
de çekinmemişlerdir. 
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Namlı 27 Mayısçılar yıllar sonra 
yaptıkları açıklamalarda kendiler-
ini CHP yöneticileriyle bu partinin 
desteğindeki dergi ve gazetelerin 
kışkırttığını açıkça ifade etmişlerdir.”
“CHP’nin ‘Milli şef’ diyerek yere 
göğe sığdıramadığı İsmet İn-
önü’nün 27 Mayıs darbesinin he-
men öncesinde TBMM’de yaptığı 
bir konuşmayı paylaşmak isti-
yorum.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
İnönü’nün, “Buraya gelirken dışarı-
da Meclis binasını kuşatmış bir 
tabur asker gördüm. Başlarında 
genç bir binbaşı vardı. Sizler, bend-
en korkuyorsunuz ama dışarıya ge-
tirdiğiniz askerleri kumanda eden 
binbaşıdan da korkuyorsunuz. Ko-
rktuğunuzu, ona güvenmediğinizi 

ispat etmek için size şöyle bir tek-
lifim var. Çağırın binbaşıyı, beni alıp 
götürmesini söyleyin. Bakalım em-
rinize itaat edecek mi? Size bunun 
aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı 
ben çağırayım ve Meclis’i feshet-
tireyim. Bunu ister misiniz? İhtilal 
olacak ve siz bundan kurtulamay-
acaksınız.” sözlerini hatırlattı.
Bu üslubu yıllardır CHP’nin nice 
yöneticilerinden duymaya de-
vam ettiklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Hatırlarsanız 28 Şubat mu-
htırasına, ‘Bizim tespitlerimiz de 
farklı değil diyen şanlı ordumuzun 
önünde saygıyla eğiliyoruz’ diyen 
dönemin CHP’li yöneticileri dar-

becilerden daha büyük bir şevkle 
sahip çıkmışlardır. AK Parti’ye Me-
clis’te Cumhurbaşkanı seçtirme-
mek için ‘sakın ha’ naraları atanlar, 
güya miting adı altında ortaoyunu 
sergileyenler, brifinglerde ip gibi 
sıraya geçenler de yine bunlardır. 
FETÖ’cülerin 17-25 Aralık em-
niyet-yargı girişimi için ortaya 
saçtıkları malzemelere dört elle 
sarılıp, montaj ürünü kasetlerle 
aylarca Meclis’in itibarını ayak-
lar altına alanlar yine bunlardır. 
Cumhuriyet tarihinde ülkemizde 
yaşanan en büyük ihanetlerden biri 
olan 15 Temmuz darbe girişimini 
‘kontrollü darbe’ diyerek, ‘tiyatro’ 
diyerek küçümseyen, bu tehdide 
karşı alınan tedbirleri ‘sivil dar-

be’ diyerek engellemeye çalışan, 
yine bunlardır. Tankların arasından 
kaçıp giden, Bakırköy’e sığınan yine 
bunlardır. Daha geçen gün bir erken 
seçimle veya başka bir şekilde ik-
tidar değişikliğinden söz eden yine 
bunlardır. Meclis’te, darbe ile buluş-
maktan söz eden şiirler okuyanlar 
yine bunlardır. Bizi indirmekten ve 
vatana ihanetle yargılamaktan söz 
edenler yine bunlardır. Sosyal me-
dya hesaplarından ‘Darbeler zaru-
retler doğmadan yapılmamıştır, 
maalesef bugün böyle bir zaruret 
vardır.’ diyerek Milli Şeflerinin izin-
den gittiklerini gösterenler yine 
bunlardır. Birkaç hafta önce bizi 
merhum Menderes’in akıbetiyle te-
hdit edenler yine bunlardır.”
Çeşitli çevreler tarafından darbe 
iması ile yürütülen tüm kirli girişim-
lerin CHP yönetimi tarafından 
desteklendiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “CHP temsilcileri 
darbe güzellemesi yaparken her 
yakalandıklarından ise ‘yapay gün-
dem’ diyerek işin içinden sıyrılmaya 
kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyor-
lardı, biz bu yola çıkarken kefenimizi 
giyerek çıktık, onlar bunun farkında 
değil. Çünkü biz şunu da biliyoruz 
‘Her nefis ölümü tadıcıdır.’ Akıbe-
timiz bu. Bundan kaçmak yok. Öy-
leyse biz ölümü korkutanlardan ol-
acağız ve bu yola da böyle devam 
edeceğiz.” dedi.

Anayasa çalışmaları
Milletin değerlerine husumet, 
demokrasiye ve milli iradeye güven-
sizlik, darbecilik, ülke düşmanları ile 
kol kola yürüme hastalığının CHP 
yöneticilerinin adeta genlerine işle-
diğini anlatan Cumhurbaşkanımız, 
“Darbeci zihniyetin panzehiri, mil-
li iradenin güçlenmesidir. Tari-
himizin en büyük yönetim reform-
larından biri olan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile bu doğrultuda 

önemli bir adım attık. Ama çok ra-
hatsız oldular. İnşallah yeni ve sivil 
anayasayla bu adımı kalıcı hale get-
irerek, ülkemizi demokraside en üst 
lige çıkartacağız.” diye konuştu.
Hem Cumhurbaşkanlığı hem AK 
Parti olarak bu konudaki çalışma-
ları titizlikle sürdürdüklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız 
MHP, BBP hepsi bu çalışmayı 
sürdürüyor. MHP’den bu çalış-
mayla ilgili neticeyi Sayın Genel 
Başkan’dan aldım. Ortağımız MHP, 
kendi taslağını bize böylece sunmuş 
oldu. Diğer partilerin de bu yönde 
hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim 
çalışmamız da bitti. Aynı şekilde 
biz de kendilerine bunu sunacağız. 
İnşallah yıl sonuna doğru tüm bu 
metinleri bir araya getirerek kap-
samlı bir şekilde değerlendirecek ve 
ortak bir teklif haline dönüştürmenin 
yollarını arayacağız. Amacımız Me-
clis’teki tüm partilerin yeni ve sivil 
anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, 
samimi destek vermeleridir. Şay-
et böyle geniş bir uzlaşmayla yeni 
anayasayı Meclis’te kabul ettirip 
milletimizin takdirine sunabilirsek 
çok çok güzel olacaktır. Arzu et-
tiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini 
oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak 
bizi destekleyen diğer partilerle bir-
likte kendi hazırlığımızı milletin tak-
dirine sunmakta kararlıyız.”
Darbeciler ve onların cesaret kay-
nağı olan darbeci siyasi zihniyetin 
kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe 
vermekten, Türkiye’nin demokrasis-
ini ve kalkınmasını baltalamaktan 
çekinmediğini anlatan Cumhur-
başkanımız, “Ülkemizde ne zam-
an demokrasi güçlenmişse, milli 
iradenin üstünlüğü ilkesiyle siyaset 
biçimlenmişse, Türkiye kalkınmış, 
büyümüş, gelişmiş, vatandaşlarımız 
eserle ve hizmetle tanışmıştır. Dar-

be ve vesayet dönemlerinde ise bu 
süreç kesintiye uğramış, halkımız 
yoksullaşmış, hizmetler ihmal 
edilmiş, yatırımlar yavaşlamıştır, ülke 
gerilemiştir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, ekonominin 
hem çöküntüye maruz kaldığı hem 
IMF gibi uluslararası kuruluşların ve-
sayetine girdiği dönemlerin ülkenin 
darbecilerin ve darbeci zihniyetin 
eline düştüğü yıllara denk geldiğini 
dile getirerek, şunları söyledi:
“Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki 
kalkınma hamleleri ve heyecanları 
tek parti döneminde mevcut fabri-
kaların kapatılmasından girişimcil-
erin önlerinin kesilmesine uzanan 
bir hüsrana dönüşmüştür. Türkiye’yi 
gelecekte çok farklı bir lige çıkarta-
cak olan uçak, otomobil, dizel motor 
üretimi, yeraltı kaynaklarının keşfi ve 
değerlendirilmesi, üretime ve ihra-
cata dayalı ekonominin kurulması 
gibi atılımlar hep CHP zihniyeti ve 
onun ikizi olan darbeciler tarafından 
akamete uğratılmıştır. Bilinçli olarak 
ülke geri kalmışlığa, millet sefalete 
mahkum edilmiştir.Demokrat Par-
ti’nin kuruluş yıllarında CHP’nin en 
büyük itirazı, bu partinin ilçelere, köy-
lere kadar teşkilatlanarak milletimize 
doğruları anlatmak, ülkenin kalkın-
ması için gereken uyanışı sağlamak 
istemesine mani olmak olmuştur. 
Bizzat İnönü 1946 seçimleri önc-
esinde, ‘Ben ihtilalci ve Kuvayi 
Milliyeci İsmetim, 3-5 çapulcuya 
maskara etmeyeceğiz, muvaffak 
olamazsak eski usulde devam ed-
eriz.’ diyerek darbe sopasını peşinen 
göstermiştir.
Açık oy, gizli tasnif... Bu usulle yapılan 
1946 seçimlerinin sonuçlarını tah-
min etmek herhalde zor değildir. 
Buna karşılık gizli oy, açık tasnif 
yöntemiyle yapılan ilk seçimde 
tüm hilelere ve baskılara rağmen 
Demokrat Parti ‘Yeter, söz milletin.’ 
diyerek iktidara gelmiştir.”
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Cumhurbaşkanımız konuşmasın-
da, 1946 seçimin hemen ardından 
Türkiye’nin ilk defa gerçek manada 
bir demokrasi ve kalkınma iklimine 
girdiğini söyledi.
Milletin üzerindeki baskının kalk-
masıyla oluşan özgürlük havasının 
ülkenin dört bir yanında başlatılan 
alt yapı yatırımlarıyla taçlandırıldığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
madalyonun iki yüzü gibi olan 
CHP zihniyeti ve darbecilerin bu 
demokrasi ve kalkınma atılımından 
rahatsız olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Darbelerin 
bahanelerine bakın. Hepsinin de 
ya şartların olgunlaşması için özel-
likle önü açılmış, huzursuzluklara 
ya da doğrudan milletin değerl-
erine yönelik kin ve nefrete dayalı 
söylemlere dayalı olduğunu göre-
ceksiniz.” ifadelerini kullandı.
Ülkenin meşru hükümetlerine, si-
yaset kurumuna, milli ve yerli tüm 
unsurlarına yönelik bildirilerinde 
aynı çarpık anlayışın izlerinin bulun-
acağını belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“AK Parti tıpkı Demokrat Par-
ti gibi milletimizin büyük tevec-
cühüyle işbaşına geldiğinde hemen 
demokrasi ve kalkınma atılımını 
kaldığı yerden yeniden başlatmıştır. 
İşte bugün neredeyiz. Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’ndayız. CHP 
zihniyeti işte buradan İmralı’ya 
idam fezlekesi hazırladı, onu icra 
etti. Menderes’in iki arkadaşıyla be-
raber. Biz ise işte şimdi bu adada 
demokrasi ve özgürlükler çağrısını 
yapıyoruz. Farkımız bu. Bu CHP 
zihniyetinin, yandaşlarının, bunların 
özgürlükle, bunların demokrasiyle 
yakından uzaktan alakası yoktur. 
Hür ve demokrasinin egemen old-
uğu bir Türkiye’den bunların alakası 
yoktur. Bunları en çok ürküten za-
ten odur. Geçtiğimiz 19 yılda Tür-
kiye’yi hem demokraside hem 

özgürlüklerde hem kalkınmada 
Cumhuriyet tarihinin tamamında 
yapılanların fersah fersah ilerisine 
taşıyan AK Parti, tabii olarak bu 
zihniyetin tüm husumetini üzer-
inde toplamıştır.”
Cumhurbaşkanımız, CHP yöne-
timlerinin en başından beri kendil-
erine karşı yürüttükleri muhalefet 
üslubuna değinerek, “Hiçbirinde 
eser ve hizmet siyasetine rastlay-
amazsınız. Bu kafa belgeleriyle, 
bilgileriyle, izahatlarıyla yalan old-
uğu defalarca ispatlanmış iddiaları 
sürekli gündeme getirmenin adına 
ne demiştir? Siyaset. Geçmişte 
kartvizitle memur alındığından 
sözlü talimatla ihale verildiğine 
kadar nice yalanı bu şekilde ardı 
ardına sıralamışlardır. Son dönem-
de yalan ve iftira konusunda vi-
tesi yükselttiler. Man Adası’ndan 
tank palet fabrikasına, 128 milyar 
dolardan son günlerdeki iddialara 
kadar bir dizi konuda yalanları 
sürekli tekrar etme stratejisi izlen-
mektedir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
yerli ve milli ne kadar projesi var-
sa hepsinin de hedefe konularak 
saldırıya maruz bırakıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“CHP yönetiminin ve şürekasının 
muhalefet stratejisini Aleksandr 
Solzhenitsyn’ın şu sözleriyle ‘Biz 
onların yalan söylediklerini bili-
yoruz. Onlar kendilerinin yalan 
söylediklerini biliyorlar. Bizim on-
ların yalan söylediklerini bildiğimi-
zi de biliyorlar. Biz onların yalan 
söylediklerini bildiğimizi bildiklerini 
de biliyoruz. Ama onlar hala yalan 
söylemeyi sürdürüyor.’ Ne yaptım 
ben? CHP’nin tanımını yaptım. 
Çünkü bunların siyaset adına hey-
belerinde başka hiçbir malzeme 
yok. Çünkü eser ve hizmet siyas-
etinde bizimle rekabet edebilece-

kleri hiçbir projeleri, hiçbir çalışma-
ları, hiçbir hazırlıkları da yok. Çünkü 
yalan ve iftira siyaseti en kolay 
iştir. Akşam otur, bir grup partili ve 
ajans mensubuyla yalanları senar-
yolaştır, ertesi gün de çık kürsüden 
bunları tekrar et.”
Gara’da 13 sivil vatandaşın şehit 
verildiği hadisenin hemen ardından 
Milli Savunma ve İçişleri bakan-
larının CHP Genel Başkanı’na gidip 
olayı tüm boyutlarıyla anlattığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“CHP Genel Başkanı bu görüşme-
den dakikalar sonra grup kürsüsüne 
çıktı ve sanki kendisine biraz önce 
hiçbir bilgi verilmemiş gibi akşam-
dan kararlaştırılan yalanları bir bir 
sıraladı. Ya bunlar bu. Niye? Çünkü o 
şekilde kodlanmıştı. Çünkü zihninde 
hakikatlere yer yoktu. Çünkü ken-
disine verilen misyon buydu. Kendi 
genel başkanını da böyle aldatmadı 
mı? ‘Ben aday değilim’ dedi, ertesi 
sabah aday oldu. Sayın Baykal’la 
olan devir teslimleri de bunların 
böyle tecelli etti. Bunları iyi tanımak 
lazım. İyi tanımamız lazım. Bunların 
oyununa gelmememiz gerekir. Tam 
da bunları yapsın diye siyasi tari-
himizin en utanç verici kumpasıyla 
CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bu 
şekilde oturtulmuştur.”
Cumhurbaşkanımız, bu işin 
dışarıdan bir merkezden yönetil-
diğini belirterek, şunları söyledi:
“CHP Genel Başkanı’nın Millet İtti-
fakı diye adlandırılan oluşumu kimi 
gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada 
tutmak için nasıl ıkınıp sıkıldığını, 
nasıl kirli pazarlıklar içerisinde 
kıvrandığını, şimdiden bölücü 
örgütün uzantılarıyla nasıl bakan-
lık pazarlığına tutuştuğunu sizler 
de görüyorsunuz. İşte televizyon-
larda maalesef bir deniz albayının, 
bu milletin ordusunda deniz albayı 
olarak görev yapmış olan bir za-

tın bu PKK terör örgütüyle iltisaklı 
olanlara nasıl bakanlık verileceğini, 
verilmesinin de normal olduğunu 
anlatmasından daha büyük bir zil-
let olabilir mi? Ya sen bu ülkenin 
ordusunda, Deniz Kuvvetlerinde 
albay olarak görev yapacaksın ve 
ondan sonra da gelip böyle rahat 
rahat, ‘Ne olacak, normaldir, mil-
letvekili, tabii ki onlar da burada 
bir bakanlık görevi alabilir.’ diye-
ceksin. Bu mesele karakter mese-
lesidir. Eğer karakterde bir sıkıntı 
varsa, cibilliyette bir sıkıntı varsa 
ona bir Türk milletinin evladı olarak 
zaten bir şey diyemem.”

Cumhurbaşkanımız, onların tek 
işlerinin tıpkı 1950’den beri yaptıkları 
gibi Türkiye’nin demokrasi ve kalkın-
ma hamlesine başarabilirlerse en-
gel olmak, başaramazlarsa gölge 
düşürmek olduğunu ifade ederek, 
“Kem aletle kemalat olmaz” sö-
zlerini hatırlattı. Yalan, iftira, takoz 
siyasetiyle eser ve hizmet yarışına 
girilemeyeceğini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Demokrasi ve kalkınma aşkı 
yüreğinizde kök salmamışsa ne ka-
dar riyakarlık yaparsanız yapın kend-
inizi millete kabul ettiremezsiniz Bay 
Kemal ve yandaşları. İşte CHP bu 

yüzden girdiği her seçimi kaybediyor. 
Oy oranı neredeyse tamamını ide-
olojik sebeplerle arkasında duran 
yüzde 20-25’lik bir kesimin ötesine 
taşıyamıyor.Milletin kendine güven-
mediğini gayet iyi bilen CHP işte bu 
sebeple bir yanına İYİ Parti’yi öteki 
yanına HDP’yi alarak arkasına da AK 
Parti’den şöyle çok küçük kırpıntı or-
anlarda da olsa oy kopartabileceğini 
umduğu birilerini takarak aslında 
kendini gizlemeye çalışıyor. 
Deve kuşu misali, kafayı kuma 
gömünce gövdelerinin dışarıda 
kaldığını unutuyorlar.”
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Cumhurbaşkanımız konuşmasında, 
“Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, 
beceriksizliğiyle, arsızlığıyla, hırsı-
zlığıyla, terör örgütleri ve suç çete-
leriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle, 
ülkesini yabancılara şikayet etme 
hastalığıyla CHP apaçık ortadadır. 
Bugüne kadar girdiği her seçimde 
CHP’ye hak ettiği dersi veren mil-
letimiz, şu anda ekranları başında 
bizi izleyen aziz milletimiz, inşallah 

2023’te bir kez daha aynı iradeyi or-
taya koyacaktır.” dedi.
Milleti özellikle hakikatler karşısında-
ki tavrının hiçbir zaman şaşmay-
acağına inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“AK Parti olarak bize düşen, 19 yıllık 
müktesebatımızdan aldığımız güçle 
yeni başarılar için ‘Durmak yok, yola 
devam’ diyerek işimize bakmaktır. 

Geçtiğimiz grup toplantısında da if-
ade ettiğim gibi AK Parti olarak dün 
vesayete karşı nasıl mücadele etti-
ysek, siyaset ve toplum mühendis-
lerine nasıl meydanı bırakmadıysak, 
uluslararası alanda ülkemizin başını 
nasıl dik tuttuysak, Türkiye’nin 81 
vilayetinin her karışını nasıl eserl-
erimizle ve hizmetlerimizle donat-
tıysak, terör örgütlerinin tamamının 
başını nasıl ezdiysek, demokrasiyi 

ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi 
koruyup geliştirdiysek, milletimizin 
her bir ferdinin hakkını, hukukunu, 
geleceğini nasıl gözettiysek, inşal-
lah yarın da aynı şekilde halkımızın 
emrinde çalışmayı, mücadele et-
meyi, yeni başarılara imza atmayı 
sürdüreceğiz.”

“Ekonomide ciddi bir toparlanma 
bekliyoruz”
Cumhurbaşkanımız, kongrelerini 
tamamladıklarını, teşkilatlarını yeni 
bir heyecan ve enerjiyle 2023’e 
hazırladıklarının altını çizerek şöyle 
konuştu:
“Her anı, her günü en verimli şekil-
de değerlendirmemiz gerekiyor. 
İnşallah ekonomide bu yılla birlikte 
ciddi bir toparlanma bekliyoruz. 
Bu çerçevede son yıllarda petrol 
ve doğal gaz aramacılığında da 
önemli bir ivme yakaladığımızın 
müjdesini de milletimle paylaşmak 
istiyorum. Karadeniz’de bulduğu-
muz 405 milyar metreküplük doğal 
gazın ardından, kara alanların-
da sürdürdüğümüz çalışmaların 
da sonuçlarını almaya başladık. 
Açılan yeni kuyular yanında, daha 
önce ‘Petrol yok’ diye üzerine be-
ton dökülen kuyulardan da petrol 
üretmeye başladık. Sadece son bir 
ayda üç yeni kuyuda petrol keşfet-
tik. Diyarbakır’da bulunan Akoba-1 
ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırk-
lareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda 
günlük üretimimize 6 bin 800 varil 
ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 
2021 yılı yurt içi günlük üretim orta-
laması, son üç keşfimizle birlikte 61 
bin varilin üzerine çıkmıştır.”
Doğal gazın vatandaşların hiz-
metine sunulması için şebeke 
genişletme yatırımlarının da de-
vam ettiğini kaydeden Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“2002 yılında 5 büyükşehrimiz ve 
57 ilçemizin faydalandığı doğal 

gazı bugün 81 ilimizin tamamında 
ve 593 yerleşim yerinde milletimiz-
in kullanımına sunduk. Doğal gaz 
iletim ve dağıtım şebekelerimizin 
uzunluğunu 46 milyar liranın üzer-
inde bir yatırımla 174 bin kilometr-
eye ulaştırdık. Aynı şekilde doğal 
gaz abone sayımızı 17 milyona, 
doğal gazı aktif olarak kullanan nü-
fusu da 55 milyona çıkardık. Ha-
len şehrine doğal gaz şebekesi 
ulaşmış olmasına rağmen bu kon-
fordan faydalanmayı, bunun yol-
una girmemiş yaklaşık 13 milyon 
vatandaşımız bulunuyor. Buradan 
tüm vatandaşlarımıza kapılarına 
kadar gelen bu imkandan yararl-
anmaları çağrısında bulunuyorum. 
Petrol ve doğalgaz yanında he-
men her alanda benzer müjde-
lerin hazırlıkları içindeyiz. Yıllardır 
hazırlıklarını yaptığımız pek çok 
atılımı, pek çok projeyi, pek çok 
yatırımı 2023’e kadar birer birer mil-
letimizin hizmetine sunacağız.”

Taksim Camisi cuma namazıyla 
açılıyor
Cumhurbaşkanımız, partisinin 
teşkilat çalışmalarına da değindiği 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İl teşkilatlarımızdan her birin-
in bugünden başlayarak Haziran 
2023’e kadar olan süreci gün gün 
planlamalarını, vatandaşlarımızın 
tamamının gönlüne dokunacak 
faaliyetler belirlemelerini istiyorum. 
Biz de salgın şartlarının el verdiği 
ölçüde illerimizi ziyaret ederek, bu 
çalışmaları hem yerinde görecek 
hem de bizzat iştirak edeceğiz. 
Ülkemizi ve partimizi hedef alan 
saldırılara vereceğimiz en güzel ce-
vap milletimizle daha sıkı şekilde 
kucaklaşmak, ülkemize daha büyük 
hizmetler kazandırmak olacaktır.”
“Rabb’im yar ve yardımcımız 
olsun.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
bu vesileyle Adnan Menderes ve 

arkadaşları başta olmak üzere, 
ülkenin demokrasi, özgürlük ve 
kalkınma mücadelesine katkı veren 
herkesi şükranla yad etti. Cumhur-
başkanımız, “Türkiye’nin huzuru ve 
güvenliği, devletimizin bekası yol-
unda gözlerini kırpmadan hayat-
larını feda eden şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyorum.” dedi.
Yarın Taksim Camisi’nin açılışını 
da cuma namazıyla yapacaklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu:
“Yıllar yılı, çocukluğumdan iti-
baren bilirim ‘Yapamazsınız, ede-
mezsiniz’ derlerdi. Ve orada kıytırık 
bir köşede, adeta çöp depola-
ma merkezi gibi yerde maalesef 
Müslümanlar cumasını kılardı. 
Ama Rabb’im bunu da yine bizlere 
nasip etti. Sağ olsun hayırsever bir 
kardeşimiz Sur Yapı burayı kendil-
eri inşa ettiler ve şu anda her şey-
iyle bitti. Ondan sonraki hafta da 
inşallah Zonguldak’ta olacağız. 
Zonguldak’ta da Karadeniz’in 
kıyısında Uzun Mehmet Camisi’ni 
inşa ettik. O da muhteşem bir mi-
mari. Tam Karadeniz’in kıyısında. 
Oranın açılışını da inşallah bir haf-
ta sonra, yine bir cuma namazıyla 
birlikte yapacağız. Çünkü biz, bize 
yakışanı yapıyoruz ve inanıyorum 
ki buralardaki bütün kardeşlerimiz 
kendileri de bu atılan adımlardan 
çok çok mutlu, çok çok memnun-
lar. Aldığımız geri dönüşler de bunu 
gösteriyor. İşte Uzun Mehmet. Şim-
di yeni kuşak Uzun Mehmet’i inşal-
lah bu camiyle tanıyacak. Çoğu bil-
mez. Ama şimdi öğrenecek.”
Cumhurbaşkanımız, Karadeniz’de 
bir de lojistik merkezinin açılışını 
yapacaklarını, daha sonra da Kan-
uni Sondaj Gemisi’yle bağlantı 
kuracaklarını belirterek, “Bu adım-
larla birlikte inşallah bu aradaki 
eser siyasetimizi sürdüreceğiz.” 
ifadelerini kullandı.



Gündem Gündem

Mayıs&Haziran 2021___ 105104 ___ Mayıs&Haziran 2021

“TAKSİM CAMİMİZ, İSTANBUL’UN 
SEMBOLLERİ ARASINDAKİ SEÇKİN 
YERİNİ ŞİMDİDEN ALMIŞTIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Mimarisiyle ta-
rihi Beyoğlu’na uyumu yanında, 
mühendislik yöntemiyle de ülke-
mizde ve dünyada sayılı projeler 
arasında yer alan camimiz İstan-
bul’un sembolleri arasındaki seç-
kin yerini elhamdülillah şimdiden 
almıştır” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Taksim 
Camii Açılış Programı’nda yaptığı 
konuşmada sözlerine, “Allah’ın 
selamı, rahmeti ve bereketi hepi-
mizin üzerine olsun. Cumanızın 
mübarek, gönüllerinizin huzurlu, 
sağlığınızın yerinde olmasını Al-
lah’tan diliyorum. Bugün bizleri bu-
rada bir araya getiren Rabb’imize 
hamdüsenalar ediyorum. Sudan 
ve diğer kardeş ülkelerden heye-
canımıza ortak olmak üzere ara-
mızda bulunan kıymetli misafirler-
imize ayrıca hoş geldiniz diyorum. 
Sudan nire, Taksim nire. İşte bu-
raya getiren o aşk, başka bir aşk.” 
diyerek başladı.
İlk cuma namazını eda ettikleri 
Taksim Camii’nin İstanbul, ülke 
ve Alem-i İslam için hayırlara ve-
sile olmasını dileyen Cumhur-
başkanımız, güzel eserin inşasını 
üstlenen Sur Yapının sahipleri Al-
tan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas 
başta olmak üzere, mimarından 
sanatçısına, işçisine kadar herkese 
teşekkür etti.
Cumhurbaşkanımız, “Az önce Al-
tan Bey, ‘Ben buranın çocuğuyum’ 
dedi. Altan Bey, sen buranın 
çocuğusun da biz başka yerin 
çocuğu değiliz. Ben de Kasım-
paşa’nın çocuğuyum. Buralarda 
çok gezdik, tozduk ve keşke dili 
olsa da buralar konuşsa. Talim-
hane ve Dolmabahçe buralarda 
çok dolaştık fakat Taksim Camii 
bizim dünyamızda farklı bir öneme 
sahipti. Çünkü caminin yerinde 

mescit bile yok ve burada maalesef 
cami yapımına müsaade yok ve 
adeta kümes gibi bir yerde gaze-
teler üzerinde müminler namazlarını 
eda etmeye çalışıyorlardı. O gün-
lerden bugünlere, 40’lı, 50’li yıllardan 
bugünlere kimler geldi kimler geçti. 
İstanbul’umuzun en güzel yerlerin-
den biri olan Taksim Meydanı, İstiklal 
Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın ke-
sişim noktasında yer alan camimiz-
in içinden cemaati, minarelerinden 
ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları 
inşallah kıyamete kadar eksik ol-
mayacaktır.” diye konuştu.
Mimarisiyle tarihi Beyoğlu’na uyumu 
yanında, mühendislik yöntemiyle de 
ülkede ve dünyada sayılı projeler ar-
asında yer alan caminin İstanbul’un 
sembolleri arasındaki seçkin yerini 
şimdiden aldığını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“İbadet mekanlarının yanı sıra diji-
tal kütüphanesi, kitap okuma, din-
lenme ve sergi alanlarıyla Taksim 
Camii, İstanbul’un en önemli kültür 
sanat merkezlerinden biri olacak-
tır. Üzerine oturduğu 2,5 dönümlük 
arsa üzerinde 33 metreyi bulan kub-
be yüksekliğine, 65 metreye yakın 
minare uzunluğuna sahip, açık ve 
kapalı alanlarında 4 bin kişinin aynı 
anda ibadet edebileceği camimizin 
inşasında kullanılan her malzeme 
titizlikle seçilmiştir. Mihrap, minber 
ve kürsü ise bizzat caminin banisi 
Altan Elmas tarafından tasarlan-
mıştır. Taksim Camii’ni bir süre önce 
yeniden ibadete açtığımız Ayasofya 
Cami-i Kebir’e verilen bir selam, yarın 
ulaşacağımız İstanbul’un fethinin 
568. yıl dönümüne bir hediye olarak 
görüyorum. Bu vesileyle Şehri İstan-
bul’u medeniyet mirasımıza katan 
Fatih Sultan Mehmet Han’ı da bu-
rada bir kez daha hürmetle yad edi-
yorum. Asırlardır davalarına hayat 
vermek için kendi canlarını seve 
seve feda eden aziz şehitlerimizin 

her birine Cenab-ı Allah’tan rahmet 
diliyorum.”

“Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık 
bir mücadelenin ardından İstan-
bul’umuza kazandırılmıştır”
Cumhurbaşkanımız, “Taksim Camii, 
yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadele-
nin ardından İstanbul’umuza ka-
zandırılmıştır. Bu meydanda bir 
camii inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi 
diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkem-
izin Kurtuluş Savaşı yıllarında da 
bu fikir, milletimiz istiklal ve istikbal 
azminin bir sembolü olarak yeniden 
gündeme gelmiştir.” diye konuştu.
Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık 
sadece Ağa Camii’nin Taksim’e se-
lam verdiğini gören Nazım Hikmet’in 
bu tabloyu dizelere, “Havsalam 
almıyordu bu hazin hali önce / Ah, 
ey zavallı cami seni böyle görünce/ 
Dertli bir çocuk gibi imanıma bağ-
landım / Allah’ımın ismini daha çok 
candan andım.” şeklinde döktüğü-
nü dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Nazım’ı bile hüzünlendiren bu tab-
loya rağmen Taksim’de özlenen ca-
minin yapılması bir yana, tek parti 
döneminde Ayasofya ve Bezm-i 
Alem camileri müzeye çevrilerek 
milletimizin kalbinde yeni yaralar 
açılmıştır. Demokrat Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle Taksim Camii ara-
yışları yeniden hız kazanmıştır. 
Bunun için kurulan bir dernek va-
sıtasıyla gösterilen gayretlere rağ-
men somut adım atılamadan 27 
Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. Dar-
benin ardından 1965 yılında döne-
min Başbakanı Süleyman Demirel, 
Taksim Camii’nin inşası için gere-
ken arsanın Vakıflar Müdürlüğüne 
devrini sağlamıştır ancak bu tahsis 
CHP’li belediyenin kararı mahkeme-
ye götürmesiyle durdurulmuştur.
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Merhum Demirel’in 1979 yılında bu 
konuda alınmasını sağladığı Bakan-
lar Kurulu Kararı ise 12 Eylül darbe-
cileri tarafından iptal edilmiştir. Neler 
çekti burası ya, neler...”
Cumhurbaşkanımız, rahmetli Turgut 
Özal’ın Başbakanlığı döneminde El-
mas ailesinin camiyi inşa niyetlerini 
dile getirdiğini, ancak şartlar uygun 
olmadığı için netice alınamadığını 
söyledi.
Cumhurbaşkanımız, 1991’e gelindi-
ğinde İbrahim Arslan’ın başkanlığın-
da kendisinin de aralarında yer aldığı 
86 kişiyle Taksim Camisi Kültür ve 
Sanat Vakfı kurularak mücadelede 
yeni bir safhaya geçildiğini dile ge-
tirerek, ülkede önde gelen iş, fikir ve 

sanat insanlarından müteşekkil bu 
vakfın girişiminin de dönemin bele-
diyesinin planda gereken değişiklik-
leri yapmamasıyla sonuçsuz kaldı-
ğını anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına seçildiğinde millete verdi-
ği sözlerden birinin de bu caminin 
inşasını gerçekleştirmek olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasın-
daki gelişmeler sebebiyle bu sözü-
müzü o dönemde yerine getireme-
dik. Aynı amaçla Başbakan olarak 
2013 yılında tekrar harekete geçtiği-
mizde ise karşımızda Gezi olaylarını 
bulduk. Gezi olayları, o teröristlerin 

karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 
Temmuz şanlı dirilişinin ardından ar-
tık hiçbir gücün bu girişiminin önüne 
geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla 
yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi 
bize gelerek caminin inşasına talip 
olduklarını tekrar söylediler. Biz de 
bunun üzerine gereken hazırlıkları 
suretle tamamlayarak 2017 Hazi-
ran’ında cami inşaatına başlana-
bilmesini temin ettik. İşte bugün de 
camimizi tekbirlerle salavatlarla du-
alarla ibadete açtık.”

“Barbaros Hayrettin Paşa Cami-
si’ni inşa ediyoruz”
Cumhurbaşkanımız, Tevbe Suresi’ni 
anımsatarak, “Son dönemde Büyük 

Çamlıca Camii’nin tamamlanma-
sı ve Ayasofya’nın yeniden ibade-
te açılmasının ardından İstanbul’a 
kazandırdığımız bu üçüncü önemli 
manevi mirasın, asırlar boyunca 
şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Hızla bir eserin daha yükseldiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, “O 
da Barbaros Bulvarı üzerinde Bar-
baros Hayrettin Paşa Camisi’ni inşa 
ediyoruz. Onu da kısa zamanda bi-
tireceğiz. Çünkü Barbaros oradan 
Beşiktaş’a indi. Şimdi de camiyi inşa 
ederek, orası da adeta bir mabetsiz 
beldedir, Barbaros Hayrettin Paşa 
Camisi’ni orada yaparak inşallah 
orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp 

oradaki Müslümanların ibadet ede-
bilecekleri bir yeri hazırlayacağız.” 
şeklinde konuştu.

“Beraberliğe, kardeşliğe her za-
mankinden çok daha fazla ihtiyaç 
var”
Cumhurbaşkanımız, camilerin insan-
ların cem yani kardeşliklerini pekiş-
tirdikleri yerler olduğunu belirterek, 
dünyanın dört bir yanında acıların, 
zulümlerin, adaletsizliklerin ve sap-
kınlıkların kol gezdiği bir dönemde 
birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her 
zamankinden çok daha fazla ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.
Kardeşliği güçlendirmeye başlaya-
cakları ilk yerin de tüm farklılıklardan 

sıyrılarak sadece kul olarak Rabb’in 
huzuruna varılan camiler olması gerek-
tiğini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle 
yalanla tuzakla milletimizin birliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini bozamayan-
lar camilerimizi de hedef almıştır. FE-
TÖ’nün ibadet ve hayır kisvesi altında 
sergilediği ihanetin benzerlerini farklı 
görünümler, sıfatlar, bahaneler altın-
da tekrarlamaya çalışanlara asla geçit 
vermeyeceğiz. Milletimizin bin yıldır 
canı pahasına koruduğu, alın teriyle 
yükselttiği, gözünden bile sakındığı 
vatanını parçalamak, devletini zayıflat-
mak, uhuvvetini bozmak için uğraşan-
ların sonu yine hüsran olacaktır. 



Gündem Gündem

Mayıs&Haziran 2021___ 109108 ___ Mayıs&Haziran 2021

Şehadetleri dinin temeli olan ezan-
larımızı susturmaya, şehitlerimizin 
emaneti olan bayrağımızı indirmeye 
kimsenin gücü yetmeyecektir.”

“Bize düşen hep doğruyu ve hakkı 
savunarak mazlumun yanında yer 
almak, zalime karşı koymaktır”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin sa-
dece kendi sınırlarından ibaret, sa-
dece kendi vatandaşlarıyla kain bir 
ülke olmadığının en büyük ispatının 
maruz kaldığı saldırılar olduğunu 
dile getirerek, şunları kaydetti:
“Ülkemize adeta yeni bir istiklal 
mücadelesiyle karşı karşıya bıra-
kan bu saldırıların hepsini de 
hamdolsun akamete uğratmayı 
başardık. İnşallah bundan sonra 
da aynı azimle kararlılıkla dirayetle 
yolumuza devam edeceğiz. Kuşk-
usuz bozguna uğrattığımız her kirli 
atağın yerini yenisi alacaktır. Unut-
mayın zalimle mazlumun, haklıyla 
haksızın, doğruyla yanlışın mü-
cadelesi kıyamete kadar sürecektir. 
Bize düşen hep doğruyu ve hakkı 
savunarak mazlumun yanında yer 
almak, zalime karşı koymaktır. Şay-

et bunun için ülke ve millet olarak 
önümüze bir fatura konacak, onu 
da göze alıyoruz. Ecdadımızdan 
tevarüs ettiğimiz emaneti, bizden 
sonraki nesillere boynumuz bükük, 
yüzümüz al ve ak şekilde teslim 
etmektense başımız dik, yüreğimiz 
ferah olarak yedi düvelle karşı 
karşıya gelmeyi tercih ederiz.”
Kur’an-ı Kerim’in “Üzülmeyin in-
anıyorsanız üstün olan muhakkak 
sizsiniz.” diye buyurduğu, İstiklal 
Marşı’nın “Korkma” diye başladığı 
bir milletin siyasi, sosyal, ekonomik 
hiçbir tehdide baş eğmesinin müm-
kün olmadığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “Şu anda buradan 
Taksim Camii önünden yankılanan 
sesin, ülkemiz üzerinde hesap-
ları olan tüm emperyalistleri, terör 
destekçilerini, insanlık düşmanlarını 
rahatsız ettiğinden şüpheniz ol-
masın.” dedi.

Milletimiz 150 yıllık hayaline 
bugün kavuşmuştur”
Cumhurbaşkanımız, Taksim Cami-
si’nin kendi vatandaşlarıyla birlikte 
tüm dost ve kardeşlerinin, tüm 

insanlığın umudu olan büyük ve 
güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret 
taşlarından biri olduğunu belir-
terek, “Unutmayın milletimiz 150 
yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. 
Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni 
bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun 
mücadele döneminde camimizin 
vücut bulması konusunda emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuy-
orum.” diye konuştu.
Caminin inşasını üstlenen El-
mas ailesini tebrik eden Cumhur-
başkanımız, namazlarıyla dualarıy-
la zikirleriyle ilmi çalışmalarıyla bu 
esere ihya ve imar edecek olan-
lardan Allah’ın razı olması, camide 
yapılacak duaların, edilecek iba-
detlerin Hak katında kabul olması 
temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanımızın konuşması-
nın ardından, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından dua 
okundu.
Daha sonra kurdele kesim törenine 
geçildi. Cumhurbaşkanımız, pro-
tokol üyelerinden kurdeleyi keserk-
en kullandıkları makasları saklama-
larını istedi. Cumhurbaşkanımızın 

“Ya Allah Bismillah” demesinin ar-
dından açılış kurdelesi kesildi.
Törene, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Kon-
seyi Başkan Yardımcısı Muhammed 
Hamdan Dagalo Hmidti, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, AK Parti Genel 
Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş 
ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Nuh Köroğlu, eski TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, İstanbul Emni-
yet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız ve bazı AK Parti 
milletvekilleri de katıldı.
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CUMHURBAŞKANIMIZ, ÇAMLICA 
KULESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE 
KATILDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kule-
si’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanımız, Çamlıca Kulesi 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşma-
da, İstanbul’a yeni bir güzellik ka-
tacağına inandığı, şehrin önemli bir 
sembolü olan ve temelinin atıldığı 
günden bu yana büyük bir heyecan-
la izledikleri Çamlıca Verici Tesisi’ni 
resmen hizmete açmak üzere bir 
arada olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, televizyon ve 
radyo medya kuruluşları ile haber-
leşme operatörlerine hizmet sağ-
layacak Çamlı Kulesi’nin ülkeye ve 
şehre hayırlı olmasını diledi.
“Bizi sevindiren mutlu kılan şu, Bü-
yük Çamlıca Camii’ni bitirdik, tabii 
büyük Çamlıca Camii’nin bitmesiyle 
birlikte de caminin kıble tarafı işgal 
altındaydı. Oradaki o metal kuleler 
adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirli-
liği diyorsanız orada bu kirlilik vardı.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, bu kirliliği 
ortadan kaldırmanın gayreti içerisin-
de olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Acaba bun-
ları ara ara mı kaldırsak, yoksa bu-
rada farklı bir uygulama mı yapsak, 
bunları da hep düşündük. Sonunda 
dedik ki ‘Biz yapacağımız kulemize 
inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? 
Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? Olur 
ve o ilk adımı attığımız anda Bina-
li Bey’le bunların üzerinde o zaman 
çok çalıştık.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, proje üzerinde 
çok çalıştıklarını, sonunda sadece 
ülkede değil, tüm dünyada örnek 
teşkil edecek bu projeyi başarıyla 
hayata geçirdiklerini ifade ederek, 
şunları kaydetti:
“Tabii sevindiğimiz bir başka boyut, 
yani 100 kadar radyonun buradan 
yayın yapıyor olması, ortak yayın ya-
pıyor olması bu da bizim ayrıca bir 
başarımız oldu. Bundan dolayı da 

tüm radyo vericilerine hayırlı olsun 
diyoruz, onları da kutluyoruz. İletişim 
ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici 
tesisi modeline geçtiğimiz bu kule 
sayesinde Çamlıca görüntü kirliliği-
ne son verdi. Aynı modeli şartların 
müsait olduğu yerlerden başlaya-
rak ülke genelinde yaygınlaştırmayı 
planlıyoruz. Böylece hem mükerrer 
yatırımların önüne geçecek, hem 
çevre kirliliğini önleyecek hem de 
hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim 
çevreci? İşte bu ortada. AK Parti 
çevreciliğin ispatını bugüne kadar 
yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş 
olan bir partidir. Çevrecilik lafla ol-
muyor. Çevrecilik, ispat-ı vücutla 
oluyor. Bunu yapan da biziz. Diktiği-
miz ağaçlardan tutun, bu tür eserle-
re varıncaya kadar. Bu iş aklidir, bu iş 
ispat-ı vücut gerektirir. Milyonlarca 
ağacı biz ülkemizin dört bir yanına 
diktik. Bir taraftan teröristler geldiler 
yaktılar, yıktılar, biz ise o yakılan, yı-
kılan yerlere hemen, anında ağaçları 
diktik. AK Parti budur. Öyle lafla pey-
nir gemisi yürümüyor. Ancak ispat 
edeceğiz. İşte biz bunları yaptık.”

“Kulemiz, sayısal ve karasal yayın 
hizmetlerini birlikte verebilecektir”
Cumhurbaşkanımız, Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kurulundan lisans alan 
PTT bünyesindeki verici tesis ve 

işletim şirketinin kısa sürede bu to-
parlanmayı ayrıca gerçekleştirece-
ğine inandığını dile getirdi.
Nitekim Çanakkale’de de benzer 
bir eserin inşa edilmiş olmasının 
önemli bir adım olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Çamlıca’da faaliyete geçen kule-
mizi yeni dönemin en önemli yatı-
rımlarından ve sembol eserlerin-
den biri olarak görüyorum. Ayrıca 
mutluyum. Ünlü Fransız düşünür 
Lamartine’in, ‘Dünyaya son bir kez 
bakacaksın deseler, o bakışı Çamlı-
ca Tepelerinden atmayı arzulardım.’ 
ifadelerini kullanarak hayranlığını 
dile getirdiği şu mekanın şanına uy-
gun bir esere kavuşmuş olmasın-
dan şahsım, milletim adına ayrıca 
memnuniyet duyuyorum. Boğaz’a 
hakim bir manzaranın üzerinde, de-
niz seviyesinden itibaren 587 metre 
uzunluğa sahip bu kule, aynı za-
manda İstanbul’un en yüksek yapısı 
unvanına da sahiptir. Dünyada ilk 
defa 100 radyonun frekansları bir-
birine karışmadan aynı anda yayın 
yapabileceği teknolojik alt yapıya 
sahip kulemiz, sayısal ve karasal 
yayın hizmetlerini birlikte verebi-
lecektir. Kule bünyesindeki sosyal 
tesislerin de Türk turizmine önemli 
katkılar sağlayacağı açıktır. Böyle-
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sine önemli işlevlere sahip Çamlı-
ca Kulesi’nin inşasında emeği ge-
çen tüm kurumlarımızı, yüklenici 
firmadan mühendisinden işçisine 
kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu 
kuleden yayınlarını sürdürecek 
medya kuruluşlarımıza, haberleş-
me şirketlerimize özellikle başarılar 
diliyorum. Kulemizdeki seyir katla-
rından ve restoranlardan şehrimiz-
le ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla 
beraber terennüm ederek, İstan-
bul’un güzelliklerini doyasıya ya-
şayacak misafirlerimize şimdiden 
keyifli vakitler temenni ediyorum.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
dünyanın en stratejik pek çok gü-
zelliği bir arada barındıran coğraf-
yada kurulan bir ülke olduğunu, İs-
tanbul’un da tarihin her döneminde 
olduğu gibi bugün de dikkatleri 
üzerinde topladığını söyledi.
İstanbul’un bu güzel coğrafyanın 
adeta kalbi durumunda bulundu-
ğunu dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, Anadolu ve Trakya’daki tüm 

yerleşim yerlerinin, buralarda ya-
şayanların İstanbul’la mutlaka irti-
batlı olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, İstanbul’un, 
81 vilayetin adeta bayrağının dal-
galandığı bir şehir olduğunu vur-
gulayarak, nüfusun ve iş gücünün 
neredeyse beşte birini barındıran 
kentin milli gelirin üçte birini, ihra-
catın yarısını, vergi gelirlerinin yarı-
ya yakınını ürettiğini anlattı.
Cumhurbaşkanımız, “Dünyada 
böylesine eski yerleşime sahip, böy-
lesine çok tarihi mekanı olan, üç 
büyük devlete başkentlik yapmış, 
eğitimden turizme böylesine güçlü 
altyapı inşa etmiş, ekonomiden sa-
nata her alanda küresel düzeyde en 
üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir 
göremezsiniz. İstanbul böyle bir şe-
hir.” ifadelerini kullandı.
Deniziyle, boğazıyla, adalarıyla, or-
manlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıy-
la, köprüleriyle, Boğazın altından 
geçen tünelleriyle, camileriyle İs-
tanbul’un her geçen yıl daha da gü-

zelleşmekte olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, Ayasofya’nın bir yıl 
önce açıldığını, ardından dün Taksim 
Camii’ni inşa edip açılışını yaptıkları-
nı, bugün de Çamlıca Kulesi’nin açılı-
şının gerçekleştirildiğini anlattı.
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Bitmedi, şimdi inşallah haziran 
ayının sonunda falan Kanal İstan-
bul’u şehrimize kazandırmak üzere 
temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar 
var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu 
eserleri İstanbul’umuza, İstanbullu 
bütün vatandaşlarımıza kazandır-
dıkça onların onuru, onların bunlar-
dan inanıyorum ki şevk alacağı bir 
İstanbul...Kanal İstanbul’u İstan-
bul’a kazandırdığımızda İstanbul’un 
hem coğrafi hem stratejik hem ta-
bii güzelliği bir kat daha artacaktır. 
Kanal İstanbul’un üzerinde altı tane 
köprü göreceksiniz. Bu altı köprüy-
le adeta Kanal İstanbul’un sağında, 
solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 
2 şehirle beraber İstanbul bir baş-

ka olacak. Daha başka bir güzel 
olacak. Ya bunlar nereden çıkardı 
bunları diyecekler. Kim? O malum 
tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü 
biz tarihe not düşüyoruz. İki kıtaya 
yayılmış böyle bir şehirde yaşamak-
la ülke olarak böyle bir şehre sahip 
olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. 
Şairlerin her köşesini ayrı bir hissi-
yatla anlattığı, şarkıların her vasfını 
aynı bir nameyle dillendirdiği İstan-
bul’un kıymetini çok iyi bilmeliyiz.”

“İstanbul geçmişte hoyrat davra-
nışlara maruz kaldı”
Cumhurbaşkanımız, şehrin geç-
mişte tarihi ve tabi güzellikleri ya-
nında insanlarıyla çok örselendiği-
ni, çok hoyrat davranışlara maruz 
kaldığını, çok yıpratıldığını dile ge-
tirerek, şöyle konuştu:
“İstanbul’a belediye başkanı se-
çildiğimizde karşımızda öyle bir 
manzara bulduk ki emin olun 
içimiz burkuldu, parçalandı, yü-
reğimiz dağlandı. En temel so-
runlardan başlayarak İstanbul’un 
üzerine çöken kara bulutları birer 
birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye 
çöplüğünün patlamasıyla 39 va-
tandaşını kaybeden bir siyasi irade 
değildik. CHP işte o Ümraniye çöp-
lüğünün patlamasına seyirci kaldı. 
Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi 
orada spor tesisleri var. Aramızda-
ki fark bu. Vatandaşlarımıza bunu 
özellikle anlatmak istiyoruz. Te-
mizliğinden ulaşımına, suyundan 
doğalgazına, yeşilinden havasına, 
kültür sanatından sporuna, sana-
yi ticaretinden sosyal desteklerine 
kadar hiçbir unsuru ihmal etme-
den İstanbul’u baştan sona eserle-
rimizle, hizmetlerimizle adeta yeni 
baştan inşa ettik.”
Başbakan ve Cumhurbaşkanı ola-
rak da şehre yapılan her yatırımı, 
getirilen her hizmeti adım adım 
takip ettiğini, her projenin bizzat 

içinde yer aldığını dile getiren Er-
doğan, şunları kaydetti:
“İstanbul’a yapılan her hizmetin 
Türkiye’nin tamamına yapıldığının, 
burada ortaya çıkan her değerin 
insanımızın her birinin hayatına 
yansıdığının bilinciyle hareket et-
tik. Tabii bazılarına bu gerçekleri 
anlatmak ah kardeşlerim, ekranları 
başına bizi izleyenler çok zor. Anla-
mıyorlar. Halbuki mesela dünyanın 
en büyüklerinden biri olan İstanbul 
Havalimanı sadece İstanbul’a mı 
hizmet veriyor? Mesela geçtiğimiz 
günlerde sonradan ilave edilen kı-
sım hariç son etabını hizmete aç-
tığımız Kuzey Marmara Otoyolu 
sadece İstanbul’un ulaşımını mı 
kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul’da 
yapılan sanayi, ticaret, finans, tu-
rizm, kültür, sanat, spor yatırımları 
sadece İstanbul’a mı değer üreti-
yor? Elbette bu şehre kazandırılan 
her eserin, her hizmetin olumlu 
etkisi dalga dalga tüm Türkiye’ye 
yayılıyor. İstanbul’u hak etmek için 

önce bu şehre kalpten gelen bir 
aşkla sevdayla bağlı olmak gere-
kiyor. İstanbul’u şöyle kuş bakışı 
seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır 
etmiyorsa, gördüğünüz eksiklikler 
karşısında da kalbiniz sıkışmıyor-
sa demek ki bu şehri hak etmi-
yorsunuz demektir. Semalarımızı 
beş vakit süsleyen ezanlar sizi alıp 
başka alemlere götürmüyorsa, Bo-
ğaz’dan esen rüzgarlara kendinizi 
bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu 
şehri hak etmiyorsunuz demektir. 
Meşhur Süleymaniye’de bayram 
sabahlarına muhtaç değil miyiz? 
Aynen böyle. Bu şehrin büyüklü-
ğünden kaynaklanan cefasını da 
en az sefası kadar öpüp başınızın 
üzerine koymuyorsanız İstanbul’u 
hak etmiyorsunuz demektir. Çay 
simidiyle balık ekmeğiyle kes-
tanesiyle lokmasıyla turşusuyla 
mısırıyla tavuklu pilavıyla sokak-
larındaki tüm lezzetleriyle yaşamı-
yorsanız bu şehri hak etmiyorsu-
nuz demektir.”
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Cumhurbaşkanımız, belediye baş-
kanı olduğunda çay simidini İstan-
bulluya önce Çamlıca Tepesi’nde 
ikram ettiklerini, piyasadaki fiyatlar-
dan çok daha ucuz ve farklı satıldı-
ğını belirterek, bundan sonra yarışın 
başladığını anlattı.
Tüm ömrünü İstanbul’a hakim de-
ğil hadim olmak için harcadığını ve 
bundan zerre kadar da pişmanlık 
duymadıklarını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, bundan sonra da Al-
lah’ın verdiği her nefesi şehre hizmet 
için kullanmanın, en büyük duası ol-
duğunu kaydetti.

“İstanbul’u daha çok sevmek için 
bir sebebe daha sahip olduk”
Cumhurbaşkanımız, “Bugün İstan-
bul’u daha çok sevmek, daha şevk-
le ona hizmet etmek için bir sebebe 
daha sahip olduk. Çamlıca Kulemizi 
şehrimize kattığı değerle fiziki olarak 
yerine getirdiği görevlerin çok öte-
sinde bir misyonla İstanbul’a arma-
ğan ediyoruz.” dedi.

Kulenin hayırlı olması temennisin-
de bulunan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Emeği geçenleri, bugüne kadar 
gelmiş tüm bakan arkadaşlarımı, 
yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi say-
gılarımı sunuyorum. İnşallah gerek 
restoran katlarından, gerek seyir 
kulelerinden İstanbul’u çok daha 
farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı 
göreceksiniz. Ben birkaç kez izledim 
ve bir başka güç, bir başka hamdol-
sun zevk aldık. Sizlerin de alacağına 
inanıyorum. Hayırlı olsun, mübarek 
olsun diyorum. Rabb’im Çamlıca 
Kulesi’ni İstanbul’umuza, tüm mille-
timize, tüm insanlığa hayırlı kılsın di-
yorum. Rabb’im yar ve yardımcımız 
olsun diyorum.”
Konuşmasının ardından Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu günün anısına Cumhurbaş-
kanımıza Büyük Çamlıca Camisi, 
Çamlıca Kulesi ve Türk Bayrağı’nın 
dalgalandığı direğin bir arada gös-

terildiği bir tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanımız, Büyük Çamlı-
ca Camii’nin bitirildiğini, Çamlıca’ya 
dev bir Türk bayrağı direğinin de 
dikildiğini hatırlatarak, “111 metre 
uzunluğunda bir direk. Bin metre-
kare de bayrağımızın yüz ölçümü. 
Bu da zaten bayrakların ölçüsünün 
gereği olduğu için bu şekilde ya-
pıldı, gerekirse daha büyüğünü de 
yapabiliriz. Çünkü İstanbul’umuza, 
ülkemize bunlar yakışır. Hele hele 
Çamlıca’nın tepesine... Tabii bir de 
şimdi bu kulemizle beraber ayrı 
bir güzelliği buraya böyle bir üçlü-
yü Çamlıca’nın tepesine nakşettik. 
Emeği geçenlerden Allah razı ol-
sun.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra kurdele kesim törenine 
geçildi. “Rabb’im bu kulemizi ül-
kemiz için, milletimiz için hayırlara 
vesile kılsın.” diyen Cumhurbaşka-
nımız, Rabbi Yessir duasını okudu. 
Cumhurbaşkanımız daha sonra 
besmele çekerek protokol üyeleriy-
le birlikte açılış kurdelesini kesti.
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Dışişleri Bakanlığı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias’ın Ankara’yı ziyareti son-
rasında Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu’yla birlikte düzenledik-
leri basın açıklaması, Dendias’ın 
canlı yayında sarf ettiği suçlayıcı 
sözler nedeniyle gergin geçti. Dı-
şişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Den-
dias’ın diplomatik teamüllere aykırı 
tutumuna karşı sessiz kalmayarak 
gerekli tepkiyi gösterdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Nikos Dendias ile Cumhur-
başkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda 
ortak basın toplantısı düzenledi.
Mevkidaşı Dendias’ı, Ankara’da 
ağırlamaktan memnuniyet duy-
duğunu dile getiren Çavuşoğlu, 
ziyaretin dün planlandığını fakat 
dünkü NATO toplantıları nede-
niyle bugün yapıldığını aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, özellikle Türki-

ye-Yunanistan arasında diyalog 
kanallarının tekrar canlandırılma-
sını çok olumlu bulduklarının altını 
çizerek, söz konusu ziyaretin anla-
mının büyük olduğunu ifade etti.
“(Yunanistan’la) Sorunların, iki 
komşu ve müttefik arasında yapıcı 
diyalog yoluyla çözülebileceğine 
inanıyoruz.” diyen Çavuşoğlu, so-
runlara 3. taraflar üzerinden çö-
züm aramanın doğru bir yaklaşım 

“İTHAMLARI KABUL ETMEMİZ 
MÜMKÜN DEĞİL”

Dışişleri Bakanlığı

nın doğru bir yaklaşım olmadığını 
vurguladı. Çavuşoğlu, “Oldu bit-
ti ve provokatif söylemlerden de 
uzak durulmalıdır. 
Bugün bunları enine boyuna de-
ğerlendirme imkanımız oldu.” 
diye konuştu.
Görüşmelerde, hem Türkiye hem 
de Yunanistan’daki azınlıklar ko-
nusunun da ele alındığını belirten 
Çavuşoğlu, “(Türkiye-Yunanis-
tan) Her iki ülke içindeki azınlık-
ların huzur ve refah içinde olması 
bizlerin de yararınadır ve olumlu 
yansımaları olacaktır.” dedi.

“Türkiye kendi haklarını ve Kıb-
rıs Türk halklarının haklarını ko-
rumaya muktedir”
Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Doğu 
Akdeniz’de kendi belirlediği ve 
Birleşmiş Milletler’e (BM) kay-
dettirdiği kıta sahanlığı içinde fa-
aliyetlerini sürdürdüğünün altını 
çizerek, yine Türkiye’nin bugüne 
kadar Türkiye’yi dışlayan ve Kıbrıs 
Türk halkının haklarını yok sayan 
adımlara karşı ne yapabileceğini 
gösterdiğini vurguladı.
Türkiye’nin hakça paylaşım ve 
uluslararası hukuk konularını dile 
getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, 
“(Doğu Akdeniz’de) Türkiye kendi 
haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının 
haklarını korumaya muktedirdir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Bakan’a sert tepki: Türki-
ye’yi suçlarsanız cevabını veririz
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye yö-
nelik ithamlarda bulunan Yunan 
meslektaşına sert tepki gösterdi. 
Çavuşoğlu, konuşmasında Yuna-
nistan’ı itham edici söylem içinde 
bulunmadığının altını çizerek, şu 
ifadeleri kullandı:
“Ama bu ilk görüşmenin biz daha 
pozitif bir atmosferde devam et-
mesini arzu ediyorduk fakat Nikos 

Dendias yaptığı konuşmada ma-
alesef ülkeme yönelik son derece 
kabul edilemez ithamlarda bulun-
du. Öncelikle Türkiye’nin Yuna-
nistan’ın egemenlik haklarını ihlal 
ettiğini söyledi. Bunu kabul etme-
miz mümkün değil. Türkiye Cum-
huriyeti kendi haklarını, özellikle 
Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Türk 
haklarını korumaya muktedirdir 
ve attığımız adımlar da hakları-
mızı korumaya yöneliktir. Bizim 
bu konularda görüş ayrılığımız 
var ve bundan sonra bu konuları 
kendi aramızda görüşme konu-
sunda mutabık kaldığımız halde 
buraya gelip Türkiye’yi suçlarsa-
nız, ben de bunların cevabını ver-
mek durumunda kalırım.”

“Türk’üm diyorsa Türk’tür ve 
bunu da böyle kabul etmek zo-
rundasınız”
“Ayrıca, Türkiye’de biz, Rum Orto-
doks azınlığı Rum Ortodoks ola-
rak kabul ediyoruz ama siz ‘Ben 
Türk’üm’ diyen Türklere ‘Yok sen 
Türk değilsin, sadece Müslüman-
sın’ demeniz de ne insanidir ne 
de uluslararası hukuka uygundur. 
İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı 
olabilir ama bu konuda üç tane Av-
rupa İnsan Hakları kararı var ve siz 
Türk azınlığın, Türk ismini kullan-
masına müsaade etmiyorsunuz. 
Sonuçta bunlar sadece Müslü-
mandır, peki bunlar Rum Müslüma-
nı mı? Bunlar kendisi ben Türk’üm 
diyorsa Türk’tür ve bunu da böyle 
kabul etmek zorundasınız.”

“Basının önünde ülkenize mesaj 
vermek için Türkiye’yi suçlama-
ya kalkıyorsunuz”
Çavuşoğlu, Türkiye’nin göç konu-
sunu hiçbir zaman AB ve Yuna-
nistan’a karşı kullanmadığının al-
tını çizerek, Türkiye’nin bu konuda 
insani davrandığını ve 18 Mart 

mutabakatını harfiyen uyguladığı 
belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Ama AB bunları uygulamadı. Biz 
içeride bunları konuştuk. Sizin 4 
yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi 
ve bazı, hatta Türkiye üzerinden 
gitmeyenleri de nasıl denize at-
tığınızı da anlattık ama biz bun-
ları basının önünde konuşmadık 
ama buraya çıkıyorsunuz, bası-
nın önünde tabii ülkenize mesaj 
vermek için Türkiye’yi suçlama-
ya kalkıyorsunuz. Benim bunları 
kabul etmem mümkün değil. Biz 
sadece dostane şekilde basın 
toplantısı dahil tüm toplantıları 
samimi şekilde burada konuş-
tuk ve olumlu mesajlar verdik. 
Yine tüm bunlara rağmen, Tür-
kiye olarak biz, üçüncü taraflar 
yerine iki ülke olarak tüm bu me-
seleleri konuşmaya ve bundan 
sonra uluslararası hukuk sistemi 
çerçevesinde samimi bir diyalog 
çerçevesinde görüş ayrılıkları-
mızı azaltmaya ve iş birliğimizi 
güçlendirmeye hazırız ama böyle 
basının önünde benim ülkemi ve 
milletimi ağır şekilde itham eder-
seniz, bunun da cevabını vermek 
durumundayız.”

“AB’nin ve diğer ülkelerin size 
herhangi bir fayda sağlayamaya-
cağını da görmüş oldunuz”
Türkiye’nin Doğu Akdeniz konu-
sunda hakça paylaşımdan yana 
olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 
“Tabii siz kendinize göre yorumla-
yabilirsiniz ama Lozan Anlaşması 
ve diğer anlaşmalarda da mesela 
silahsızlandırılmış adaların statü-
sü de bunları da ihmal ediyorsu-
nuz.” dedi.
Çavuşoğlu, sorunların iki ülke 
arasında olduğuna işaret ederek 
şunları kaydetti:
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“Bu gerginliği, tartışmayı siz sür-
dürmek istiyorsanız, sürdürebi-
lirsiniz. Biz de bunu sürdürürüz. 
Burada AB’yi yok saydığımızdan 
değil veya uluslararası sistemi yok 
saydığımızdan değil. Ben burada 
şunu söylemeye çalıştım: Burada 
ikili şekilde bu konuları çizebiliriz 
ama yaşanan süreçte medet um-
duğunuz AB’nin ve diğer ülkelerin, 

hangi amaçla bunu yaptıklarını da 
biliyoruz, size herhangi bir fayda 
sağlayamayacağını da görmüş 
oldunuz, göstermiş olduk. Bu an-
lamda biz ikili düzeyde beraber 
bunu görüşmeye devam edecek 
miyiz? Böyle kavga etmeye devam 
mı edeceğiz? Bir karar vermeniz 
lazım. Biz Türkiye olarak pozisyo-
numuzu söylediğimiz halde, sizin 

pozisyonunuza göre politika belir-
leriz ama bizim arzumuz, iki kom-
şu ülke olarak tüm bu meseleleri 
diyalogları açık tutarak görüşmek 
ve devam etmek. Tabii tüm bu 
meseleleri bu görüşmelerle çö-
zemeyeceğimiz de aşikar. Görüş 
ayrılıklarımız keskin ama buna 
rağmen bu diyaloğun da devam 
etmesi önemli.”

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, Yunanistan Dışiş-
leri Bakanı Nikos Dendias’ın Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile gerçekleştirdiği basın toplan-
tısındaki sözlerine ilişkin, “Tabii 
Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın 
bu davranışları, tutumu karşı-
sında ona haddini bildirdi. Daha 
yumuşak da olamazdı. O da za-
ten millet olarak, ülke olarak bize 
yakışmazdı. Gereken yaklaşımı, 
değerlendirmeyi yapmak sure-
tiyle işi bitirmiş oldular.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, cuma nama-
zını kıldığı Üsküdar’daki Kerem 
Aydınlar Camisi çıkışında basın 
mensuplarının gündeme ilişkin 
sorularını yanıtladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Den-
dias’ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 
ile gerçekleştirdiği basın toplantı-
sındaki sözlerine ilişkin soru üze-
rine Cumhurbaşkanımız, Dendias’ı 
önce kendisinin kabul ettiğini, sı-
cak bir hava içerisinde bir görüş-
me yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Fakat Dışişleri Bakanımızla yap-
tıkları görüşmede ise maalesef iş 
çok daha farklı bir zemine kaydı. 
Tabii Dışişleri Bakanımız, Dendi-
as’ın bu davranışları, tutumu kar-
şısında ona haddini bildirdi. Daha 
yumuşak da olamazdı. O da zaten 
millet olarak, ülke olarak bize ya-
kışmazdı. Gereken yaklaşımı, de-
ğerlendirmeyi yapmak suretiyle 
işi bitirmiş oldular. Tabii bunu biz 
doğru bulmuyoruz. Yani bir ta-
raftan bir uyum süreci olsun, bir 
taraftan Türkiye-Yunanistan ara-
sında ben kendisine de söyledim, 
yani aramıza başkalarını sokma-
yalım, Avrupa Birliği, şu, bu, bun-
lar girmesin. Biz iki komşu ülke ve 
tarihi itibarıyla da çok farklı yakla-
şımları olan, sıcak ilişkileri olan iki 
ülkeyiz.”
Cumhurbaşkanımız, 150 bin ci-
varında soydaşın Batı Trakya’da 
yaşadığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti:
“Bunlar bir şeyi ifade ediyor. Aynı 

şekilde sizin bizimle olan bağlan-
tılarınız devam ediyor. Bakın dün 
İstanbul’a geldiniz Sayın Patrik 
ile görüşmeniz oldu ve buradaki 
Rum vatandaşlarımızın temsilci-
leriyle görüşmeleriniz oldu. Bun-
lar bizim için olumlu yaklaşımlar 
fakat nedense siz bizim 150 bin 
soydaşımıza maalesef Yunanis-
tan’da gerekli vatandaşlık ilgisini 
göstermiyorsunuz. Göstermedi-
ğiniz gibi oradaki başmüftülük 
olayında, hala başmüftüyü kalkıp 
siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa 
oradaki başmüftüyü sizin atama 
hakkınız Lozan’a göre yok. Böyle 
bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz pat-
riği atamıyoruz. Kim atıyor patri-
ği? Sen Sinod Meclisi atıyor. Sen 
Sinod Meclisi’nin de oluşması an-
cak bizim vatandaşımız olmaları 
halindedir.
Bakın bunlar vatandaşlık nokta-
sında da sayısal olarak düşmüştü. 
Biz bunlara vatandaşlık verdik ve 
sayı 7’ye falan düşmüştü, tekrar 
sayıyı tamamladılar, belli sayı-
ya geldi. Şimdi Sen Sinod Meclisi 

Dışişleri Bakanlığı

“DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS’IN 
BU TUTUMU KARŞISINDA ONA 
HADDİNİ BİLDİRDİ”

Dışişleri Bakanlığı

patriği seçiyor. Yunanistan’da da 
bizim başmüftümüzü kim seçe-
cek? Oradaki bizim müftülerimiz, 
imamlarımız, vesaire onlar seç-
mesi lazım ama ne yazık ki Yuna-
nistan buna tahammül edemiyor 
ve bizim oradaki müftülerimize, 
imamlarımıza böyle bir yetkiyi ver-

mediği gibi, kendi memuruymuş 
gibi, sanki kendi din görevlisiymiş 
gibi bunları atama yoluna gidiyor. 
Bunlar bir defa aramızdaki ulus-
lararası hukuka da aykırı ve ara-
mızdaki ilişkilerin zedelenmesine 
de bir neden teşkil ediyor. Bunun 
düzelmesi lazım ama maalesef 

kaç yıldır gelen, giden bütün yö-
netimlerle bunları konuşmamıza 
rağmen hiçbir netice alamadık. 
Temenni ederiz ki bundan sonra 
alırız dedik ama maalesef bunlar-
da öyle bir hava yok.”
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İletişim Başkanlığı

AŞKINAN KOŞAN
YORULMAZ...
AŞKINAN KOŞAN
YORULMAZ...

İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı, Cumhurbaşkanımızın 
2020 yılı mesaisini anlatan “Aş-
kınan Koşan Yorulmaz” isimli 
bir kitap yayımladı.

İletişim Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yı-
lında gerçekleştirdiği tüm program-
ların yer aldığı “Aşkınan Koşan Yo-
rulmaz” kitabı yayımlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ki-
tabın linkini sosyal medya hesabın-
dan paylaştı.
Altun, paylaşımında “Her gün her 
saatini ülkesi için hizmet, eser ve 
değer üretme gayretiyle geçiren bir 
Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın millete hizmet 
sevdasının geçen yılki kesitlerini 
Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında 
bir araya getirdik” sözlerini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanımızın 
“Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla 

koşuyoruz. Yorulmayız” sözlerinin 
işitildiği bir video da yer aldı.
Daha sonra AK Partili isimler ve 
vatandaşlarımız, sosyal medyada 
#AşkınanKoşanYorulmaz etiketi-
ni kullanarak Cumhurbaşkanımıza 
olan sevgilerini gösteren paylaşım-
larda bulundu.

“Aşk olmaza zaten bütün bu eser-
ler yapılamaz”
Cumhurbaşkanımız, Cuma nama-
zını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Ca-
misi çıkışında basın mensuplarının 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığınca hazırlanan ve kendisinin 
2020 mesaisinin yer aldığı “Aşkı-
nan Koşan Yorulmaz” kitabıyla ilgili 
değerlendirmesi kendisine sorulan 
Cumhurbaşkanımız, Neşet Ertaş’ın 
“Aşkınan koşan yorulmaz” sözünü 
hatırlatarak, kendilerinin de 18-19 
yılda aşkla koştuklarını, gece gün-
düz demediklerini, bütün teşkilatı bu 
istikamette özellikle koşmaya sevk 

ettiklerini dile getirdi.
Başta eğitim olmak üzere sağlıkta, 
adalette, emniyette, tarımda, ula-
şımda, enerjide ve uluslararası iliş-
kilerde attıkları bu adımlarda aşk ile 
koştuklarını belirten Cumhurbaşka-
nımız, eğer o aşk olmaza zaten bü-
tün bu eserlerin yapılamayacağını, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki eser-
lerin bu aşkla yapıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, eğitimde 76 
üniversiteden 207 üniversiteye ula-
şıldığını, Türkiye’de üniversitesi ol-
mayan bir ilin kalmadığını belirterek, 
Hakkâri’deki bir gencin üniversite 
için İstanbul’a gelmesi değil, orada-
ki üniversitede eğitim ve öğretimini 
görmesini sağlamak amacıyla bun-
ları gerçekleştirdiklerini anlattı.
Yine Kars, Iğdır gibi diğer illerde bu 
amaçla üniversiteler açıldığını ifa-
de eden Cumhurbaşkanımız, onları 
üniversitesiz bırakmak istemedik-
lerini, batıdaki neyi görüyorsa aynı 
şekilde doğudakinin de onu görme-
sini istediklerini kaydetti.
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AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

“BURADA APAÇIK BİR 
PROVOKASYON VAR”

AK Parti AR-GE ve eğitimden so-
rumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener’in Rize 
ziyaretine ilişkin, “Bir muhale-
fet partisi genel başkanı Ameri-
kan sözcüsü ağzıyla konuşuyor. 
Bu çok hayret verici bir şeydir. 
Bu konuşmayı yapıyor, korkunç 
tepkiler alıyor. Bazılarına göre 
siyasi hayatının en büyük hata-
sını yapıyor, belki bitişine sebep 
olacak bir hata. Hemen arka-
sından iftira attığı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın memleketine gidiyor. 
Apaçık provokasyon işidir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Şen, katıldığı bir televiz-
yon programında gündeme dair 
soruları cevapladı. Şen, “Akşener, 
Erdoğan’a Netanyahu benzetmesi 
yaptıktan sonra Erdoğan’ın mem-
leketine gidiyor. Burada apaçık bir 
provokasyon var” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener’in açıklamalarına ve Rize 
ziyaretine ilişkin konuşan Şen, 
“Bir muhalefet partisi genel baş-
kanı Amerikan sözcüsü ağzıyla 
konuşuyor. Bu çok hayret verici 
bir şeydir. Bu konuşmayı yapıyor, 
korkunç tepkiler alıyor. Bazıları-

na göre siyasi hayatının en büyük 
hatasını yapıyor, belki bitişine se-
bep olacak bir hata. Hemen arka-
sından iftira attığı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın memleketine gidiyor. 
Apaçık provokasyon işidir. Şunu 
söyleyebilir; ‘biz 15 gün önceden 
planlamıştık.’ Planlar bazı durum-
larda gözden geçirilebiliyor, de-
ğiştirilebiliyor. Böyle bir durumda 
doğrudan, çok güzel, harika bir 
provokasyon filmi çekeriz diye Ri-
ze’ye gittiler. Bunlar kınanır, siya-
set nezaket dili. En ağır sözlerini 
kınama şeklinde gösterir, bunun 
ötesine geçmemeye çalışır. 

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

Bazıları bunu yeterli bulur bul-
mazlar. Siyasal ahlak diye düşün-
düğümüzde edep diye bir kavram 
yok mu? Nerede o” diye konuştu.

Saadet Partisi ile ittifak sinyali
“Saadet Partisi ile ittifak yapılır 
mı?” sorusunu değerlendiren Şen, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Saadet Partisi Yüksek 
İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı 
Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile gö-
rüşmesini hatırlatarak, “Bu çok 
olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, 
bunun devamının geleceğini dü-
şünüyorum. Bunu Saadet Partisi 
içinde uygun görmeyen yöneticiler 
olabilir, bu demokratik haklarıdır. 
Neticede bir şeye karar verilmesi 
gerekiyor. Rahmetli Erbakan ho-

camızın hayali ve ideali olan büyük 
Türkiye’nin yanında mı olunacak 
yoksa ‘biz iktidara geldiğimizde bu 
projelerin hepsini durduracağız’ 
denilen, Türkiye’yi geride bırakan, 
bağımsızlığına engel olan birileri 
ile mi birlikte olunacak?” ifadeleri-
ni kullandı.

“Bu büyük projelerden en çok 
CHP istifade ediyor”
Cumhur İttifakı’nın siyasi bir bir-
liktelik, siyasi bir iktidar oluşturma 
çabası olmadığını söyleyen Şen, 
şunları kaydetti:
“Bu siyasi bir birliktelik değil. Cum-
hur İttifakı bir siyasi iktidar oluş-
turma çabası değil, büyük Türkiye 
oluşturma çabası. Şunu derseniz, 
bu kabul olur Millet İttifakı tarafın-

da, ‘Biz daha büyük Türkiye ortaya 
koymak istiyoruz. Sizin bu yap-
tığınız çalışmaları yeterli bulmu-
yoruz.’ Fakat Millet İttifakı tarafı 
diyor ki, bu nasıl milletten taraf ol-
maksa, nasıl millet ise bu, ‘Hepsini 
durduracağız, aslında Türkiye’yi 
durduracağız’ diyor. Oranın amiral 
gemisi CHP. Dolayısıyla amiral ge-
misinin kaptanı diyor ki, ‘Biz bu bü-
yük projeleri durduracağız.’ Biten 
bütün projelerden en çok siz isti-
fade ediyorsunuz. Çünkü bu mil-
letin, ülkenin sermaye düşmanlığı 
yapmıyorum helalinden kazanana 
helali hoş olsun ama zengin taba-
kası ağırlıklı olarak size oy veriyor. 
Bu büyük projelerden en çok CHP 
istifade ediyor. En az kim istifade 
ediyor söyleyeyim mi? AK Parti.”
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