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Güzel vatanımızın içerisinde bulunduğu coğrafya her zaman ilgiye mazhar olmuş, bu nedenle 
tarih boyunca tehditlerin hedefinde olmuştur. Bin yıllık Anadolu serüvenimizde ismi değişse de 
özü baki kalan varlığımız, tüm bu tehditleri nihayetinde bertaraf etmesini bilmiştir. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, 100 yıla yakın süren tarihi boyunca birçok kez darbeler ve benzeri saldırılara 
maruz kalmıştır. 2002 yılında milletin teveccühü ile iktidara gelen ve günümüze uzanan süreçte 
milletimiz tarafından ülkemizi yönetmeye layık görülen AK Parti, Türkiye’nin demokrasi tarihin-
de ilkleri gerçekleştirmiş, milletin iradesine kasteden tüm taarruzları bir bir geri püskürtmesini 
bilmiştir.

Askeri veya farklı türlerde karşımıza çıkarılan darbe girişimleri oldukça sık şekilde sahneye ko-
nulmuş, her seferinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, aziz mille-
timizin ona olan güveni ve vatanseverliğiyle bu girişimler akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz 
destanı tüm bu girişimlerin en büyük çaplısı, en ehemmiyete sahip olanıdır. 15 Temmuz 2016 
gecesinde cumhur, liderinin direktifi ile sokaklara dökülmüş, vatan ve millet düşmanı FETÖ’cü 
hainlerin tüm planlarını yerle bir etmiştir. 

15 Temmuz tarihi, milletimizin bizlere bıraktığı aziz bir hatıra, kıymetli bir mirastır. Bu günün 
anlamı ve önemi hususunda yazılacak hiçbir cümle, milletimizin o gece sergilediği kahraman-
lık örneğini tam anlamıyla tarif edemeyecektir. O geceye dair küçümseyici, tahkir edici sözler 
sarf edenler bilmelidirler ki söyledikleri sözler aslında bizlere değil, milletimize yönelik sarf edil-
mektedir. 15 Temmuz’un vatanımızı işgalden kurtarma vasfının da ötesinde belki de en büyük 
önemi, tüm hainlere ve Türkiye düşmanlarına bu ülkenin işgal edilemeyeceği mesajını net bir 
şekilde vermiş olmasıdır. Aradan geçen 5 yıllık süre zarfında ülkemiz iç ve dış birçok tehdit ile 
mücadelesini dirayetli ve güçlü şekilde sürdürdüyse bunun arkasında yatan en büyük etmen 
milletimizin bizlere verdiği cesaret ve ilhamdır. 

Bizler, bize layık görülen görevleri en yüksek inanç ve azmimizi sergileyerek sürdürecek, milleti-
mize layık olduğu hizmetleri ulaştırma gayretimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız, Gazi Meclis’te düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma törenine katıldı.



Gazi Meclis’te 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma Töreni Yapıldı

“FETÖ’nün son ferdi de etkisiz 
hale getirilene, cezasını çekene, 
ülkenin ve milletin kazan 
defterinden düşürülene kadar 
mücadelemiz sürecektir.”

Hayvanları Koruma Kanunu 
Yürürlüğe Girdi 

“Gerede Sistemi’yle Ankara’mızın 
2050 yılına kadar olan içme suyu 
ihtiyacını gideriyoruz.”

TOGG Gövde Gösterisi Yaptı “Dicle kenarında aşırılan bir 
kuzunun hesabını biz de vermek 
durumundayız”

“Karadeniz gazının devreye 
girmesiyle kaynaktaki dışa 
bağımlılığımızı da önemli oranda 
azaltacağız.” 

TOKİ’nin 1. Milyonuncu Konutu 
Teslim Edildi

Ertuğrul Gazi’ye İlk Doğal Gaz 
Nakli Başarıyla Tamamlandı

“Benim gençlikten uzak kalmam 
mümkün değil”

Müzeler; Öğretmenler, 18 Yaş 
Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 
Ücretsiz Oldu

“Kadına yönelik şiddetle 
mücadele, ancak toplumun 
tamamının iştirakiyle ve samimi 
katkısıyla başarıya ulaşabilir.”

Okçulukta Tarih Yazıldı “Türkiye, bu yangınların izlerini 
kısa sürede silecektir.”

HİSAR A+ TSK Envanterinde “Kıbrıs davasının sahibi yavru 
vatanıyla, anavatanıyla büyük 
Türk milletinin tamamıdır.”
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GAZİ MECLİS’TE 15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİ YAPILDI
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de tören düzenlendi. 

TBMM’de “Demokrasi için karanlık geceden, aydınlık şafağa nöbetteyiz.” sloganıyla 81 ilden gelen 
sporcuların katılımı ile sabahın ilk ışıklarına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. 

TBMM’DE 15 TEMMUZ NÖBETİ

15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Hain darbe girişimi-
nin 5. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
hemen karşısındaki alanda ziyaretçilere açıldı.

15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ MÜZESİ 
AÇILDI

TIMES MEYDANI’NDA 
“DEMOKRASİ 
GEÇİLMEZ” MESAJI
15 Temmuz Destanı, ABD’nin New York şehrinin 
işlek yerlerinden olan Times Meydanı’nda led ek-
ranlar ve mobil araçlar aracılığı ile anlatıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tamamı yerli olma özelliği taşıyan ve Gebze’de 
montajı gerçekleştirilen ilk gövdenin fotoğraflarını paylaştı.

TOGG GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
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AK Parti’nin hazırladığı ve Meclis Genel Kuru-
lunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu 
yürürlüğe girdi. Hayvanların “mal” değil “can” 
olarak kabul edildiği kanun birçok yeni düzen-
leme içeriyor.

HAYVANLARI 
KORUMA KANUNU 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

HİSAR A+ TSK 
ENVANTERİNDE
Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Hava 
Savunma Füze Sistemi HİSAR A+ Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Daha uzun 
önleme menziline sahip HİSAR O+’da ise 
seri üretim aşamasına geçildi.

Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’ye 132 bin 
metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz aktarımı yapıldı.

ERTUĞRUL GAZİ’YE İLK DOĞAL GAZ 
NAKLİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

TOKİ’NİN 1. MİLYONUNCU KONUTU 
TESLİM EDİLDİ
Dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, yapımı 
tamamlanan 1 milyonuncu konutu Cumhurbaşkanımızın katıldığı tören ile sahibine teslim etti.

Tüm müzeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 
ücretsiz oldu.

MÜZELER; ÖĞRETMENLER, 18 YAŞ 
ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA 
ÜCRETSİZ OLDU
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OKÇULUKTA TARİH YAZILDI
9 Ağustos 2016’da “Daha çok çalışıp 2020’de Tokyo’dan altın madalya ile döneceğim” 
paylaşımını yapan Milli okçumuz Mete Gazoz, sözünü tutarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 
Türkiye’ye okçulukta tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı. 

GANA MİLLET 
CAMİİ VE KÜLLİYESİ 
İBADETE AÇILDI
Batı Afrika ülkesi Gana’nın başkenti Akra’da inşa 
edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi ibadete 
açıldı.

Almanya’nın, aşırı yağışların neden olduğu son 200 
yılın en büyük sel felaketini yaşadı. Selden etkile-
nen bölgelerde 170’den fazla insan hayatını kaybetti, 
770’e yakın kişi yaralandı.

ALMANYA’DA SON 200 
YILIN EN BÜYÜK SEL 
FELAKETİ

ORMAN YANGINLARINI 
SÖNDÜRME 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan ve sonrasında bir-
çok bölgede daha görülen orman yangınları, devletin tüm 
imkânları seferber edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Ço-
ğunluğu kontrol altına alınan yangınlara havadan ve ka-
radan müdahalelerde bulunan orman kahramanları büyük 
bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 
itfaiyecilere su taşıyarak büyük bir kahramanlık ör-
neği gösteren Şahin Akdemir, geçirdiği kaza sonucu 
yaşamını yitirdi. 

KAHRAMANLIĞINI 
ASLA 
UNUTMAYACAĞIZ 
ŞAHİN AKDEMİR
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şiirin “Gergin uykulardan, kör gecel-
erden, bir sabah gelecek kardan 
aydınlık. Sonra düğüm düğüm 
bilmecelerden, bir sabah gelecek 
kardan aydınlık. Vurulup ömrünün 
ilkbaharında, kanından çiçekler açar 
yanında, cümle şehitlerin omu-
zlarında, bir sabah gelecek kardan 
aydınlık.” dizelerini okudu.
Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi 
millet ve demokrasi için kardan ay-
dınlık bir sabaha kavuşturan yiğitler-
in hakkının asla ödenemeyeceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, “O 
gece çıplak elleriyle tankları durdu-
ran, ölüm kusan silahlara meydan 
okuyan cesaret abidelerinin hakkını 
ödeyemeyiz. O gece yurdu yaşat-
mak için can veren ama canından 
aziz bildiği vatanından vazgeçmey-
en kahramanların haklarını öd-
eyemeyiz.” diye konuştu.
15 Temmuz şehitlerinin, Bedir’den 
Çanakkale’ye, İstiklal Harbi’nden 
Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle 
mücadeleden yurtdışı operasyon-
larına, bütün bunlarla birlikte batı-

la, zalime ve küfre karşı yürütülen 
hak mücadelesinin günümüzdeki 
temsilcileri olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Onlar tarihiyle 
büyük, değerleriyle büyük, vicdanı, 
merhameti, adaletiyle büyük bir 
milletin gözbebekleridir. Her kim 
bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülke-
sine, milletine, hepsinden önemlisi 
o gece kanlarıyla destan yazan aziz 
şehitlerimize ihanet ediyor demek-
tir.” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız şöyle devam 
etti:
“Biz şehitleriyle yaşayan, şühedanın 
ölmediğine inanan, diri olduklarına 
iman eden bir dinin müntesipleri-
yiz. Biz İstiklal Marşı’nda dahi şe-
hitliği arzulayan, şehitliği yücelten 
şühedanın emanetini evlatlarına 
hatırlatan bir milletiz. Her karışın-
da bir yiğidin yattığı bu güzel ülk-
enin asıl sahibi, şehitler ve gazilerin 
başını çektiği kahramanlardır. Bu 
ülkenin sahibi ‘Canı, cananı, bütün 
varımı alsın da Hüda, etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda’ 

diyen vatan aşıklardır. Bu ülkenin 
sahibi eve erzak almaya değil, ‘dev-
letimize sahip çıkmaya geldik’ ya 
Batuhanlardır. Bu ülkenin sahibi, 
ömrünün baharından gök ekin gibi 
toprağa düşen Abdullah Tayyip’tir. 
Daha 15 yaşındayken şehadet şer-
beti içen Halil İbrahim Yıldırım’dır. 
Bu ülkenin sahibi, bir yıllık hasa-
dını, çocuklarının rızkını, gözünü 
kırpmadan feda eden Kahraman-
kazanlı çiftçilerimizdir. Bu ülkenin 
sahibi, yüreklerinde iman, ellerinde 
bayraklarla hainlere meydanları dar 
eden cesur kadınlardır. Günde beş 
vakit ezanlarımız eğer gökyüzünü 
süslüyorsa, minarelerimizden ‘Al-
lah-u Ekber’ nidaları eksik olmuyor-
sa, bağımsızlığımızın timsali al bay-
rağımız 780 bin kilometrekarenin 
her karışında gururla dalgalanıyorsa, 
bu millet geleceğine umut ve güven-
le bakabiliyorsa, Türkiye hedefleri ve 
idealleri doğrultusunda kararlılıkla 
ilerliyorsa, bunların hepsinin ger-
isinde ölümü öldüren kahramanların 
canı, kanı, gayreti, fedakarlığı vardır.”

 “15 TEMMUZ, MİLLETİN, MİLLİ 
İRADENİN, DEMOKRASİYE GÖNÜL 
VERENLERİN ZAFERİDİR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz, mil-
letin, milli iradenin, demokrasiye 
gönül verenlerin zaferidir. 15 Tem-
muz hakkın batıla, adaletin zulme, 
istiklalin istiskale galip gelmesinin 
adıdır. Milletimiz 15 Temmuz’daki 
direnişi ile hem bir darbe girişimi-
ni püskürtmüş hem de ülkemizi 
teslim almayı hedefleyen bir işgal 
teşebbüsünü engellemiştir. Genci 
yaşlısıyla bu millet Türkiye’nin ge-

çilmez olduğunu tüm dünyaya bir 
kez daha göstermiştir.” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü kapsamında TBMM’deki 15 
Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenle-
nen anma töreninde konuşan Cum-
hurbaşkanımız, sözlerine ülkenin 
bekası, milletin istiklali uğruna can 
veren kahraman şehitlere Allah’tan 
rahmet niyaz ederek başladı.
Vatan ve millet için mücadele ed-
erken gazilik mertebesine erişmiş 

tüm gazilere sağlıklı, uzun ömürl-
er dileyen Cumhurbaşkanımız, 
“Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, 
vatanına, devletine, geleceğine sa-
hip çıkan milletimin tüm fertlerine 
şahsım, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.
“Merhum Abdurrahim Karakoç’un 
adeta 15 Temmuz kıyamını anlatan 
şu muhteşem mısralarıyla şehit-
lerimizi buradan selamlamak isti-
yorum.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
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Hiç kimsenin, özellikle Meclis çatısı 
altında görev yapanların, 15 Tem-
muz gecesi milletin verdiği şan-
lı mücadeleyi önemsizleştirmeye 
hakkı olmadığına işaret eden Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“15 Temmuz, milletin, milli irad-
enin, demokrasiye gönül verenlerin 
zaferidir. 15 Temmuz hakkın batıla, 
adaletin zulme, istiklalin istiskale 
galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 
15 Temmuz’daki direnişi ile hem bir 
darbe girişimini püskürtmüş hem 
de ülkemizi teslim almayı hede-
fleyen bir işgal teşebbüsünü engel-
lemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet 
Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm 
dünyaya bir kez daha göstermiştir. 
Türk milleti sokakta istiklalini koru-
rken milletin vekilleri de bu yüce çatı 

altında demokrasiye, milli iradeye 
sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekill-
erimiz, Gazi Meclisin şanına yaraşır 
bir şekilde, tepelerine atılan bom-
balara rağmen, halkın emanetini 
yere düşürmemiştir. Bu vesileyle 
o gece engelleri aşarak, tankların 
çevresinden dolanarak, namluların 
ucundan yürüyerek TBMM’ye gelen 
ve milletin vekili olmanın sorum-
luluğunu bihakkın yerine getiren 
herkese şahsım, milletim ve ülkem 
adına şükranlarımı sunuyorum. 
Tarih, 15 Temmuz gecesi yaşanan 
diğer kahramanlıklar gibi Gazi Me-
clisimizin çatısı altında sergilenen 
bu dayanışmayı da altın harflerle 
yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbi’mi-
zi sevk ve idare eden Büyük Millet 
Meclisimizin üyeleri aradan geçen 

bir asra rağmen halen hayırla yad 
ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal 
mücadelesinin önderleri de inşallah 
hep şükran ve minnetle anılacaktır.”
Cumhurbaşkanımız, uğruna can-
larını feda ettikleri kutlu emanete 
halel getirmemenin, kendilerinin en 
önemli görevi olduğunu vurguladı.
40 yılı aşan siyasi hayatının hiçbir 
döneminde şehitlerin ruhlarını 
muazzep edecek hiçbir adım at-
madıklarını dile getiren Cumhur-
başkanımız, özünde rekabet bu-
lunan siyaseti, ülkenin ve milletin 
hayrına olan işlerde yarışmak olar-
ak gördüklerini anlattı.
Hizmet üretirken, mücadele ederk-
en, içeride ve dışarıda milletin hak-
kını savunurken 84 milyonun tama-
mını kucaklamaya çalıştıklarını 

ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
“Vatanımızın bekası, milletimizin 
birlik ve dirliği, Türkiye’nin topyekun 
refah ve huzurundan başka hiçbir 
hedef peşinde koşmadık. Bugün de 
aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği 
millet ve memleket olan herkesle, 
Türkiye ortak paydasında buluşma-
ya gayret ediyoruz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, 
özellikle Türk siyasetinin 84 mily-
onu ilgilendiren meselelerde milli 
mutabakat ruhuyla hareket etmesi 
gerektiğine olan inancını dile getir-
erek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, 
hayata bakış açılarımız farklı olsa 
da hepimiz aynı vatanın, aynı to-
prağın, aynı iklimin insanlarıyız. 
Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı 
olsa da hepimiz binlerce yıllık or-
tak bir mazinin, inşallah kıyamete 
kadar sürecek ortak bir geleceğin 
sahipleriyiz. Rengini, şehitlerimiz-
in kanından alan ay-yıldızlı al bay-
rağımız bağımsızlığımızın timsalidir. 
Her gün 5 defa semaya yükselen 

ezanlarımız, birlik ve beraberliğimiz-
in remzidir. Bu sene kabul edilişinin 
100. yıl dönümünü kutladığımız 
İstiklal Marşı 84 milyonun ortak 
hissiyatının sembolüdür. Bugün 5. 
seneyidevriyesini idrak ettiğimiz 
15 Temmuz destanı hepimizin or-
tak gurur kaynağıdır. Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’siyle ve 
Sünni’siyle, hasılı tüm renkleri ve 
farklılıklarıyla Türkiye, 84 milyonun 
tamamının ortak yurdu, ortak yu-
vasıdır.”

“Rabbim birliğimizi, beraberliğimi-
zi, kardeşliğimizi daim eylesin”
Cumhurbaşkanımız, son 1,5 yıldır 
tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi 
de etkileyen yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının, millet olarak 
kaderin de kederin de aynı olduğunu 
gösterdiğine işaret ederek, “Yine bu 
salgın, tıpkı 15 Temmuz gecesinde 
olduğu gibi varlığımıza yönelik te-
hditleri ancak kenetlenmeyle aşa-
bileceğimizi bizlere tekrar hatırlat-
mıştır.” diye konuştu.

Yeni anayasa başta olmak üzere, 
Türkiye’nin demokrasisini güçlen-
direcek, refahını artıracak, itibarını 
yükseltecek, toplumsal barışını 
perçinleyecek tüm milli meselelerde 
siyaset kurumunun gereken uzlaş-
ma kültürünü yaşatması gerektiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Türk 
demokrasisinin bir daha böyle men-
fur saldırılara maruz kalmaması için 
sorumluluk sahiplerinin, özellikle 
sorumluluk duygusuyla hareket etm-
esi büyük önem arz ediyor. Cumhuri-
yetimizin 100. yılını kutlayacağımız 
2023’e, eski Türkiye’nin alışkanlıkları 
ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni 
Türkiye’nin vizyonu ve heyecanıyla 
girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun 
bunu başarabilecek olgunluğa, 
dirayete ve basirete sahip olduğu-
na inanıyorum. 84 milyonun her bir 
ferdinin de bizimle aynı inancı, aynı 
hissiyatı paylaştığını düşünüyorum. 
Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi daim eylesin.” değer-
lendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, dün Rize’de 
meydana gelen felaket nedeniyle 
birçok kişinin yaşamını yitirdiğini 
anımsatarak, “Allah rahmet eylesin. 
Bu felaket neticesinde kaybolanlar 
var. Şu anda 3 bakanımız orada. Val-
imiz ve tüm görevliler arama-tara-
ma çalışmalarını devam ettiriyorlar. 
Rabbim bizlere bu tür felaketleri 
yaşatmasın diye niyazım var.” ifade-
lerini kullandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü’nün Türkiye, millet 
ve demokrasi için hayırlara vesile 
olmasını temenni eden Cumhur-
başkanımız, aziz şehitlere Allah’tan 
rahmet, şehit yakınlarına başsağlığı, 
gazilere sağlık ve afiyet niyaz ettiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanımız, “(Tür-
kiye geçilmez) diyerek, istiklaline ve 
istikbaline sahip çıkan milletimin 
her bir ferdine şükranlarımı sunuy-
orum.” şeklinde konuştu.
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 “FETÖ‘NÜN SON FERDİ DE 
ETKİSİZ HALE GETİRİLENE, 
CEZASINI ÇEKENE, ÜLKENİN VE 
MİLLETİN KAZAN DEFTERİNDEN 
DÜŞÜRÜLENE KADAR 
MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bu millet ihaneti 
affetmez, haini de affetmez, ha-
inlerin arkasında duranları da af-
fetmez. Güya, kendi aklınca onları 
kullanarak siyasi çıkar devşirmeye 
kalkan mülevvesleri de affetmez. 
İşte bunun için diyoruz ki ne olur-
sa olsun FETÖ’nün son ferdi de 
etkisiz hale getirilene, cezasını 
çekene, ülkenin ve milletin kazan 
defterinden düşürülene kadar mü-
cadelemiz sürecektir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, eşi Emine Er-
doğan ile 15 Temmuz Şehitler Abi-
desi’ne çiçek bırakmasının ardından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şe-
hit yakınları, gaziler ve vatandaşlara 
hitap etti.
“Aziz milletim” ifadesiyle konuş-
masına başlayan Cumhurbaşkanı-
mız, “Sözlerimin hemen başında 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin 
kurşunları ve bombaları altında son 
nefeslerini veren 251 şehidimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet, yakınla-
rına başsağlığı diliyorum. Aynı gece 

yaralanarak gazilikle müşerref olan 
kardeşlerimize Rabbim’den sağlık 
ve afiyet temenni ediyorum.” diye 
konuştu.

“15 Temmuz şehitlerimize borcu-
muzu ne yapsak ödeyemeyiz”
Cumhurbaşkanımız, “Amin desin 
hep birden yiğitler, Allahu Ekber 
gökten şehitler, amin, amin Allahu 
Ekber.” dizelerini aktararak, şunları 
kaydetti:
“Bin yıldır Anadolu’yu ebedi vatanı-
mız kılmak için bu toprakları kanla-
rıyla yoğuran kahramanlar silsilesi-
ne katılan 15 Temmuz şehitlerimize 
borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. 
Az önce açılışını yaptığımız 15 Tem-
muz Demokrasi Müzesi’ni onların 
aziz hatıralarını yaşatarak gelecek 
nesillerin bu büyük ihanet kalkış-
masını daima hatırlamalarını, ibret 
almalarını sağlamak için inşa ettik. 
Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi 
milletimizin hizmetine sunarak ül-
kemizde demokrasi, hak, özgürlük, 
adalet mücadelesinin öyle kolay ka-

zanılmadığını tüm dünyaya göster-
mek istedik.”
Müzede, 15 Temmuz hadisesinin 
“Türkiye ve Dünyada Darbeler”, “Bir 
Mermi Tehdidi”, “Karanlığa Atılmak”, 
“En Uzun Gece”, “İz Bırakanlar”, 
“Sala”, “Şehitlere Saygı”, “Demok-
rasi Nöbetleri” başlıkları altında 8 
farklı temayla 8 ayrı salonda anla-
tıldığını dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, “Müzemizde 15 Temmuz ge-
cesi milletimizin sergilediği o direniş 
ve ertesi gün aydınlık Türkiye’ye na-
sıl ulaşıldığı dijital teknolojiler yar-
dımıyla ziyaretçilere gösterilecek.” 
diye konuştu.
Müzenin salonları ve diğer ünitele-
riyle bu büyük mücadelenin sembol 
mekanlarından biri olacağını söyle-
yen Cumhurbaşkanımız, “Yaklaşık 
66 bin metrekarelik müze bölümü, 
57 metreye 75 metrelik elips kubbe-
si, açık hava vadili 93 bin metrekare-
lik peyzaj alanı, 809 araçlık otoparkı 
ile bu eser inşallah şehitlerimizin 
hatırasını hep yaşatacaktır. Kubbe 
bölümü dışında tamamının yerin al-
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tında bulunması ve dünyada ilk defa 
tüm kapalı alanların salgın tehdidine 
karşı ozon teknolojisiyle temizleni-
yor olması da müzemizin diğer özel-
likleridir.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, müzenin ta-
sarlanmasında ve inşasında emeği 
geçen tüm kurumlarla birlikte mi-
marından mühendisine, işçisine tüm 
çalışanları tebrik etti.
“Rabbim’den bir daha milletimizi 15 
Temmuz gibi imtihanlara maruz bı-
rakmamasını diliyorum.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanımız, “Tür-
kiye’nin benzer ihanetlere uğrama-
ması için FETÖ başta olmak üzere 
tüm terör örgütlerine; gizli, açık her 
türlü fitne, fesat odaklarına, varlı-
ğımıza ve birliğimize kasteden tüm 
tehditlere karşı teyakkuz halinde ol-
mayı sürdüreceğiz.” dedi.
15 Temmuz’un ardından milletin 27 
gün süreyle 81 vilayetin tamamında 
24 saat kesintisiz sürdürdüğü de-
mokrasi nöbetlerine katılan vatan-
daşlara teşekkür eden Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu nöbetler ülkemizin istiklaline 
ve istikbaline göz dikenlere ‘topu-
nuz birden gelin’ diyerek meydan 
okuduğumuz bir başka destan ol-
muştur. İhanet nöbetini FETÖ’nün 
bırakıp PKK’nın devraldığı, onun bı-

rakıp DEAŞ’ın devreye girdiği, onların 
yetmediği yerde başkalarının sahne 
aldığı bu dönemin amacı Türkiye’ye 
diz çöktürmek, Türk milletini esir et-
mekti. Bu ihanet zincirinde her şeyi 
düşünen, her şeyi inceden inceye 
planlayanlar tek bir şeyi hesaba kat-
mamışlardı, evet, bu büyük oyunu 
kuranlar Türk milletinin ülkesini ve 
devletini canı pahasına koruyaca-
ğını, en modern savaş araçlarının 
karşısında göğsünü siper ederek 
ezanına, bayrağına, Meclisine, Cum-
hurbaşkanına sahip çıkacağını he-
sap etmemişlerdi.
Bir şeyi daha hesap etmemişlerdi, o 
da Rabbimiz öyle buyuruyor ‘Ve me-
keru ve mekerallah, vallahu hayrul 
makirin’ hesapların üstünde Allah’ın 
da bir hesabı vardır. İşte Allah’ın he-
sabı bütün hesapların üstündeydi 
ve o hesabı bunlar hiç düşünme-
mişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
FETÖ’nün veya kendini onun sahibi 
zannedenlerin değil, Türk milletinin 
ordusu olduğunu düşünememişler-
di. Bizim milletimiz tarih boyunca 
sayısız defa ‘Her şey bitti’ denildiği 
anda adeta küllerinden yeniden do-
ğarak çok daha büyük atılımlar içe-
risine girmiş bir millettir. Hamdolsun 
15 Temmuz gecesi aynı dirayeti, aynı 
kararlılığı, aynı azmi, aynı cesareti bir 

kez daha göstermiştir. Hem de öyle 
bir göstermiştir ki tüm dünyanın ağzı 
açık kalmıştır.”
Cumhurbaşkanımız, darbe girişimi 
gecesinde şehitler tepesini boş bı-
rakmamak için sokaklara çıkan, yol-
ları dolduran, darbecileri önüne katıp 
kovalayan kahramanlar sayesinde 
Türkiye’nin geçilmez olduğunun bir 
kez daha görüldüğünü belirtti.
Elbette her büyük mücadele gibi 
burada da kayıpların olduğunu, FE-
TÖ’cü alçaklar tarafından şehit edi-
len 251 kişinin her birinin hikayesinin 
tek başına bu millete ilham verecek 
ayrıntılarla dolu bulunduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, “İşte 
bunlarda birisi de Ömer Halisdemir 
kardeşimizdi. Kendi yakın çalışma 
arkadaşlarımdan Erol Olçok bun-
lardan bir tanesiydi. Prof. Dr. İlhan 
Varank da bunlardan bir tanesiydi.” 
ifadesini kullandı.
Çeşitli vesilelerle bizzat tanıştığı, gö-
rüştüğü kardeşlerinden şehitlik ma-
kamına uğurladıklarının olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanımız, karşı-
daki cadde üzerinde pek çok şehidin 
olduğunu dile getirdi.
Tek bir damlası bile boşa akmayan 
bu kanları vatan topraklarına vur-
dukları yeni istiklal mühürleri olarak 
gördüklerini aktaran Cumhurbaş-
kanımız, İstiklal Marşı’ndan “Kim 
bu cennet vatanın uğruna olmaz 
ki feda, şüheda fışkıracak toprağı 
sıksan şüheda, canı cananı bütün 
varımı alsın da hüda, etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda.” di-
zelerini okudu.

“Havalimanındaki onbinler oraya 
şehadet için gelmişlerdi”
“Allah şahittir, milletim de emin ol-
sun ki eğer o gece darbeciler Mar-
maris’te veya İstanbul’da, Atatürk 
Havalimanı’nda karşımıza dikilse-
lerdi şahadete yürümek için bir an 
bile tereddüt etmeyecektim.” diyen 

Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Çünkü, havalimanındaki onbinler 
oraya şehadet için gelmişlerdi. Hiç-
bir tereddütleri olmadığını gözlerim-
le görmüş ve o anı yaşıyor gibiydim. 
Nasıl o gece TBMM’ye ulaşabilen 
milletvekillerimiz ‘Öleceğiz ama bu-
rayı terk etmeyeceğiz.’ demişlerse, 
nasıl Genelkurmay ve TBMM önün-
de, Külliyenin etrafında, Ankara Em-
niyet Müdürlüğünde, İstanbul’da 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, Üs-
küdar’da, Saraçhane’de onbinlerce 
vatandaşımız adeta şehadet sırası-
na girmişse, nasıl ülkemizin dört bir 
yanında milyonlarca yürek aynı gaye 
ile harekete geçmişse, nasıl dünya-
nın dört bir yanında yüzlerce milyon 
kalp ülkemiz için duaya durmuşsa, 
nasıl henüz bıyıkları terlememiş de-

likanlılardan pirifanilik mertebesi-
ne ulaşmış büyüklerimize kadar bir 
millet topyekun kıyamete kalkmışsa, 
işte biz de aynı hissiyat içindeydik.”
Cumhurbaşkanımız, “şehitler ölmez” 
ifadesinin kendileri için kuru bir slo-
gan olmadığını, uğruna her şeylerini 
feda edebilecekleri bir inanç akidesi 
olduğunu vurguladı.
Her şey gibi şehitliğin de nasip işi ol-
duğunu dile getiren Cumhurbaşkanı-
mız, şu değerlendirmelerde bulundu:
“15 Temmuz gecesi bu şerefe nail 
olan kardeşlerimize gıptayla bakıyo-
ruz. Ne mutlu size, ne mutlu eşlerini-
ze, ne mutlu annelerinize, babalarını-
za, evlatlarınıza, ne mutlu, ne mutlu 
size ki sevgililer sevgilisine komşu 
oldunuz. Ne mutlu size ki geriden 
gelecek olanları, cennette karşılaya-
caksınız. Onları her hatırlayışımızda, 

geride bıraktıkları emanetleriyle her 
karşılaşmamızda, gazilerimizle her 
bir araya gelişimizde aynı duyguyu 
tekrar tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz 
bize bu makamı nasip etmediğine 
göre bu dünyada yapmamız gereken 
işler, yerine getirmemiz gereken va-
zifeler var demektir. İşte bu anlayışla 
ve şehitlerimize layık olabilmek için 
onların uğruna canlarını feda ettikle-
ri ülkemizi güçlendirmek, büyütmek, 
geliştirmek, vatanımızın bütünlü-
ğünü korumak, milletimizin aydınlık 
ve müreffeh geleceğini inşa etmek 
gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz, 
çalışacağız. İnşallah büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine ulaşana kadar da 
durup dinlenmeden mücadeleyi sür-
düreceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, Allah’ın yardı-
mı ve milletin desteğiyle önlerine çı-
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kartılan engelleri birer birer aşarak, 
tuzakları birer birer bozarak hedef-
lerine doğru yürüdüklerini bildirdi.
“Kritik yol ayrımlarının çoğunu geri-
de bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 
hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak 
o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. 
Onu da aştığımızda artık ülke ve 
millet olarak yeni bir döneme giri-
yoruz.” ifadesini kullanan Cumhur-
başkanımız, Türkiye’yi bu seviyeye 
getirdiklerinde şehitlere layık olabil-
menin sevincine ve huzuruna kavu-
şacaklarını ifade etti.
Türkiye’nin tarihi boyunca pek çok 
saldırıya, pek çok tuzağa maruz 
kaldığını anımsatan Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Milletimiz için vatanımızı korumak 
veya hakkımızı almak gayesiyle 
mücadele etmek, bu uğurda şehitler 
vermek adeta ekmek yemek, su iç-
mek kadar tabii şeylerdir. Böylesine 
büyük bir mücadele müktesebatına 
sahip millet, gerektiğinde düşmanı-
nı affetmesini de gerektiğinde yeni 
ittifaklar kurmasını da bilir ama bu 
milletin asla affetmeyeceği bir şey 
varsa o da kendi içinden çıkan ha-
inlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet 
ihaneti affetmez, haini de affetmez, 
hainlerin arkasında duranları da af-
fetmez. Güya, kendi aklınca onları 
kullanarak siyasi çıkar devşirmeye 
kalkan mülevvesleri de affetmez. 
İşte bunun için diyoruz ki ne olursa 
olsun FETÖ’nün son ferdi de etkisiz 
hale getirilene, cezasını çekene, ül-
kenin ve milletin kazan defterinden 
düşürülene kadar mücadelemiz sü-
recektir. Bir kez daha altını çizerek 
ifade ediyorum. Millete silah çeke-
nin, milletin kanını dökenin, milletin 
bayrağına ve ezanına göz dikenin, 
milletin geleceğini karartmaya kal-
kanın affı da olmaz müsamahası da 
olmaz. Devleti karanlık mahfillerin 
emrine sunmak için çalışanın affı 
da olmaz müsamahası da olmaz. 

Ülkenin geleceğini karartma paha-
sına kendine veya içinde yer aldığı 
gruba ikbal devşirme peşine düşe-
nin affı da olmaz müsamahası da 
olmaz. Gerekirse kan kusar, kızılcık 
şerbeti içtik deriz. Ama ülkemizi 
ve milletimizi böyle bir ayıbın içine 
sokmayız.
Dışarıda veya içeride her kim FE-
TÖ’cülerle, PKK’lılarla veya diğer 
terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, 
adalet edebiyatı yapıyorsa bilin ki 
kafasının arkasında ülkemiz ve mil-
letimizle ilgili karanlık bir amaç var-

dır. Bize bu şekilde nasihat çekenler 
var. O nasihati kendinize saklayın. 
Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı 
gayet iyi biliyoruz. Paraları yokmuş, 
paraları kalmamış. Onların paraları 
stoktadır. Onların nerede, ne olduğu 
bellidir. Bu bizim defalarca deneye-
rek doğruluğunu gördüğümüz şaş-
maz bir ölçüdür.”
Açılışı yapılan 15 Temmuz Demok-
rasi Müzesi’nin ülkeye ve millete ha-
yırlı olmasını dileyen Cumhurbaş-
kanımız, eserin ortaya çıkmasında 
emeği geçenleri tebrik etti.
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“DİCLE KENARINDA AŞIRILAN 
BİR KUZUNUN HESABINI BİZ DE 
VERMEK DURUMUNDAYIZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, evlat nöbeti tutan 
Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanımız beraberindeki he-
yetle, 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP 
Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 
dağa kaçırılan çocukları için oturma 
eylemi yapan ailelerle görüştü.
Cumhurbaşkanımız görüşmesinde 
oturma eylemine her zaman şahsı 
ile bakanlar ve partililer olarak destek 
verdiklerini, çadırda bugün de aileler-
le hemhal olmak istediklerini söyledi.
Ailelerin ramazanda İstanbul’daki 
iftar programına teşrif ettiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, ailelerle 

yaşadıkları acıyı çadırda paylaşmak 
istediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, “Şüphesiz bu 
çadır problemi çözmüyor. Şu ana 
kadar malum 25 kadar evladımız 
anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz 
ki diğerleri de anneleriyle, babalarıy-
la buluşsun. Kolay değil. Hacire Akar 
ile başlayan bu süreç bugüne kadar 
çoğalarak devam etti. Tabi daha da 
bunun artacağına inanıyorum. Şu 
anda Diyarbakır anneleriyle Şırnak 
anneleri bütünleşti mi bütünleşti. 
Van anneleri bütünleşti mi bütünleşti 
ve bütün bunlar sürekli olarak arta-
rak devam ediyor. Acımız tabi ki bü-

yük fakat şunu açık söylemem lazım, 
PKK’nın, HDP’nin, tüm bunların evlat 
diye bir derdi yok.” diye konuştu.

“Dicle kenarında aşırılan bir kuzu-
nun hesabını biz de vermek duru-
mundayız”
“Kandil’de taciz, onlar için bir sorun 
değil. Oradaki 13, 14, 15, 16, 17 ya-
şındaki kızların taciz edilmesi bunlar 
için sorun değil. Daha ileri gidiyorum, 
oranın yöneticileri konumunda olan-
ların evlat diye bir sorunu yok, onlar 
taciz nedir, böyle bir dertleri yok. Çün-
kü onlar taciz terörünün üzerinden 
beslenerek bugünlere geldiler. İnanı-

yorum ki; kesinlikle Diyarbakır anne-
lerinin bedduası bunları vuracaktır, 
hiç endişeniz olmasın.” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanımız, bu işin 
takibinde olduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“İçişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetle-
rimiz, bütün bunların üzerine gidi-
yor ve hiçbir zaman bu takibi bı-
rakmayacağız, sonuna kadar bu 
işi kovalayacağız. ‘Kenar-ı Dicle’de 
bir kurt aşırsa bir koyunu gelir adl-i 
ilahi sorar Ömer’den onu.’ Şair böy-
le buyuruyor. Öyleyse Dicle burada 
mı burada. Dicle kenarında aşırılan 
bir kuzunun hesabını biz de vermek 
durumundayız. Şu an Parlamentoda 
yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz 
ve bu takibi devam ettireceğiz.”
Ailelerin oturma eyleminin 700 güne 

yaklaştığına işaret eden Cumhur-
başkanımız, ailelerin gösterdiği sab-
rı bundan sonra da sürdüreceğine 
inandığını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, “Şunu kesinlik-
le bilsinler ki; bu işi asla bırakmadık, 
bırakmayacağız. Çünkü bizim de ev-
latlarımız, torunlarımız var. Sizlerin 
acısı da bizim acımızdır. Rabb’im yar 
ve yardımcınız olsun. Rabb’im inşal-
lah bu kalan yavrularımıza da kavuş-
mayı bizlere nasip etsin. Sabrınızı 
Rabb’imden artırmasını diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

“Bugün büyük bir şeref verildi bize”
Oturma eylemi yapan annelerden Ay-
şegül Biçer, 3 Eylül 2019’dan bu yana 
HDP il binasının önünde evlat müca-
delesi verdiklerini dile getirerek, “Bu-
gün büyük bir şeref verildi bize. Sayın 

Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete gel-
di. Tüm devlet büyüklerim geldi. Allah 
hepsinden razı olsun. Başım gözüm 
üstüne geldiniz.” dedi.
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“DİYARBAKIR CEZAEVİ’Nİ YAKINDA 
BOŞALTIYOR VE KÜLTÜR MERKEZİ 
OLARAK HİZMETE SUNUYORUZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, “Geçmişte 
uzunca bir dönem adı zulümle, 
işkenceyle, insanlık dışı muame-
le ile anılan Diyarbakır Cezaevi’ni 
yakında boşaltıyor ve kültür mer-
kezi olarak sizlerin hizmetine su-
nuyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, valilik önünde 
gerçekleştirilen, “Bismil Ovası Ta-
rımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır 
Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Oto Sa-
nayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan 
Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne 
katılarak, vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına tüm Diyarbakırlıları 
selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanımız, Diyarbakır’ı şairin, 
“Dicle ile Fırat arasında ipekten 
sedirlerinde Kur’an okunan, açık 
pencerelerinden gül dolan, güneşin 
beyaz köpüklerinden yanmış bir 
şehir. Bir eski kanatlar ülkesi” diye-
rek tarif ettiğini aktardı.

“Bir zamanlar Türkiye’nin ilk 5 sa-
nayi kentinden biri Diyarbakır’dı”
Cuma namazını eda ettikleri Kur-
şunlu Camisi’nin, bu şehrin ve 
temsil ettiği değerlerin hizmetkarı-
nın da hasmının da kim olduğunun 
en büyük şahidi olduğunu söyle-
yen Cumhurbaşkanımız, “Sizler 
Kurşunlu Camii’ni tahrip edenleri 
de ona sahip çıkanları da gayet iyi 
biliyorsunuz. Sizler buraya gelme-
den önce ziyaret ettiğimiz Diyarba-
kır annelerinin yüreklerini kimlerin 
yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. 
Sizler başkalarının evlatlarını dağa, 
ölüme gönderenlerin kendi evlat-
larını yurt dışında nasıl ihtimamla 
büyüttüklerini, yaşattıklarını da ga-
yet iyi biliyorsunuz.” dedi.
Diyarbakır’ın tarih boyunca hep 
medeniyet, barış, huzur ve refah 
şehri olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “Bir zamanlar Tür-
kiye’nin ilk 5 sanayi kentinden biri 

Diyarbakır’dı. Sonra bir karabasan 
gibi bölgenin ve özellikle Kürt kar-
deşlerimin üstüne terör felaketi 
çöktü. Türkiye’nin diğer şehirleri 
gelişip serpilirken, terör, Diyarba-
kır’ı sefalete, yoksulluğa, işsizli-
ğe mahkum etti. Şairleri, edipleri, 
alimleri, tarihi eserleri surlarıyla 
meşhur güzelim Diyarbakır’ı peri-
şan ettiler.” diye konuştu.

“Bu ülkede en çok Kürt kanını 
PKK dökmedi mi?”
AK Parti’yi kurduklarında Diyarba-
kır’a gelerek karşılaştıkları herkese, 
“İktidara gelirsek bizden ne isti-
yorsunuz?” diye sorduklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Bize 
verilen cevap ‘sadece OHAL’i kaldı-
rın yeter’ şeklindeydi. Sesinize ku-
lak verdik ve hükümete gelince ilk 
iş olarak OHAL’i kaldırdık mı? Söz 
verdik, sözümüzü yerine getirdik.” 
dedi.
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Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık mu-
hasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne 
yaptık, onlar ne dediler, ne yaptılar. 
Biz Diyarbakır’da 2005 yılında size 
ne demişsek dün de oradaydık, bu-
gün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı 
yerde olacağız. Biz tüm samimiye-
timizle barış dedik, kardeşlik dedik, 
çözüm dedik, adalet dedik, hak de-
dik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. 
Biz ret, inkar, asimilasyon politikala-
rını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük 
eksenli bir yaklaşımla asırlık mesele-
lerin çözümüne yöneldik. Peki bun-
lar, yani terörden beslenenler, terörü 
destekleyenler, terörü açıkça telin 
etmekten korkanlar, sırtını size değil 
de PKK’ya, terör örgütüne dayayan-
lar ne yaptı?”
“Gelin bugün hiç eğmeden, bükme-
den açıkça bunları konuşalım. Gelin 
bugün utanmadan, yüzü kızarma-
dan bozuk plak gibi sürekli barış, de-
mokrasi, kardeşlik diyenlerin mas-
kelerini hep beraber indirmeye var 

mıyız?” diye soran Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“Bunların eş genel başkanı geçen-
lerde çıkmış ‘AK Parti kadınların 
başına gelmiş en büyük felakettir.’ 
demiş. Şimdi buradan seslenmek 
istiyorum, asıl KCK’sıyla, PKK’sıyla, 
PYD’siyle, HDP’siyle hep birlikte be-
nim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini 
sömüren, duygularını istismar eden 
bu çete, son bin yıldır bu milletin, bu 
bölgenin, bu halkın başına gelmiş en 
büyük musibettir. Lafa gelince ‘ba-
rış’ derler, ‘kardeşlik’ derler son 40 
yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, 
teröre bulaştırdıkları, hayatını karart-
tıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına 
giren, soruyorum, bunlar değil mi? 
Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK 
dökmedi mi?
Bu bölgede köylerin boşalmasına, 
yakılıp yıkılmasına, kentlerin çökme-
sine, sanayinin ve ticaretin bitme-
sine, işindeki gücündeki insanların 
sefalete sürüklenmesine neden olan 
bunlar değil mi? Kurdukları partilerde 

demokrasi kelimesini hiç eksik et-
mediler. Peki soruyorum size, hangi 
demokraside seçilmiş milletvekilleri, 
belediye başkanları, teşkilat yöneti-
cileri, örgüt militanlarına hesap verir. 
Hangi demokraside devletin yatırım, 
hizmet için gönderdiği ödenekler, 
yollara mayın döşemek için kullanılır. 
Hangi demokraside altyapı, üstya-
pı hizmetleri için merkezi yönetimin 
verdiği araçlar, şehirlerin içinde hen-
dek ve çukur kazmak için kullanılır. 
Hangi demokraside ülkenin aleyhin-
deki her girişime destek veren bir si-
yaset anlayışı olur. Bunlar demokrasi 
savunucusu değil, demokrasi düş-
manıdır, demokrasi istismarcısıdır.”
Cumhurbaşkanımız, yakın dönemde 
demokrasi ve özgürlükler konusun-
da birçok mücadeleye girdiklerini 
belirterek, “Gezi olaylarını hatırlayın, 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe 
girişimini hatırlayın, terör örgütleri-
nin Türkiye üzerine salınmasını ha-
tırlayın, ülkeyi istikrarsızlık batağına 
sürüklemek için oynanan oyunları 

hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişi-
mini hatırlayın, ekonomimize kurulan 
tuzakları hatırlayın.” dedi.
Bu mücadelelerin hepsini milletle 
birlikte yürütüp zafere ulaştırdıkları-
nı ifaden eden Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Peki bunlar o dönemlerde ne ya-
pıyorlardı? Türkiye’nin karşısında, 
sizlerin karşısında kim varsa onlar-
la birlikte yol yürüyorlardı. Biz şimdi 
de hukuk reformlarımızla, ekonomi 
reformlarımızla, hak ve özgürlük açı-
lımlarımızla aynı çizgide yolumuza 
devam ediyoruz. Bugün sizlere bir de 
müjde vermek istiyorum. Geçmişte 
uzunca bir dönem adı zulümle, iş-

kenceyle, insanlık dışı muamele ile 
anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında 
boşaltıyor ve kültür merkezi olarak 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet 
Bakanlığımız bu konuda gerekli ha-
zırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır’ın 
hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan 
kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı 
olsun.”
Cumhurbaşkanımız, HDP, PKK, PYD, 
sivil toplum örgütü görünümlü tüm 
yapıların, örgüt tarafından hazırla-
nan bir metne göre hareket ettiklerini 
belirterek, ellerine fırsat geçtiğinde 
ne yapacaklarının, nasıl yapacakla-
rının bu metinde açıkça söylendiğini 
kaydetti.

“Çözüm sürecini sonlandıran biz 
olmadık”
HDP’nin İstanbul’da ve diğer şe-
hirlerde CHP’ye verdiği desteğin 
nedeninin bu ideolojik akrabalık 
olduğunu ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, şunları söyledi:
“Bir kez daha altını çizerek ifade 
etmek istiyorum, küresel emperya-
lizmin ülkemizde yaklaşık bir buçuk 
asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak 
için evet, çözüm sürecini biz baş-
lattık ama çözüm sürecini sonlan-
dıran biz olamadık çünkü çözüm 
sürecini bunların kötü niyeti, art 
niyeti gizli gündemleri sonlandırdı. 
Güya siyasetçi kimliğiyle ortada ge-
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zenler de hiçbir zaman şiddetle, te-
rörle aralarına mesafe koymadılar. 
Hiçbir zaman meşru, demokratik 
hukuk düzeni içinde siyaset yap-
mayı düşünmediler. Diyarbakır’ın 
Sur’unu, alim ulema yatağı Cizre’yi, 
Silopi’yi köstebekler gibi kazanla-
ra ‘siz ne yapıyorsunuz’ demediler, 
diyemediler. Yurt dışındaki karanlık 
mahfillerle, içerdeki hain FETÖ’cü-
lerle gizli pazarlıklar yaparak ülke-
mizi emperyalistlerin oyun sahnesi-
ne çevirmek için harekete geçenlere 
tavır koymadılar.”
Cumhurbaşkanımız, dünyada hiç-
bir devletin buna müsaade etme-
yeceğini vurgulayarak, “Dünyada 

hangi demokrasi, hangi hukuk, 
hangi adalet, hangi vicdan buna 
göz yumar? Utanmadan, sıkılma-
dan yüzleri kızarmadan halen ‘ba-
rış, kardeşlik, hukuk, demokrasi’ 
diyorlar. Siz bu kavramları en son 
ağzına alacak kişilersiniz ey HDP. 
Siz bu ülkede ve bu bölgede kendi-
nizden olmayan hiç kimseye hayat 
hakkı tanımadınız. Çünkü şiddet, 
dayatma, terör bunların ruhuna iş-
lemiş.” diye konuştu.
HDP’nin “Bizim PKK ile ilişkimiz yok” 
dediğini anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Bunların işi gücü yalan. Yanın-
daki ortağı CHP, onun da işi gücü 
yalan. Akşam yalan, sabah yalan. 

Sürekli yalandan mağduriyet, yalan-
dan dışlanmışlık edebiyatı yaparak 
sizlerin hak ve hakkaniyet duygu-
larını istismar etmeye çalışıyorlar.” 
dedi.

“Asıl bunları görevden almazsak 
size ihanet etmiş olurduk”
Yıllarca HDP’nin elinde olan Di-
yarbakır Büyükşehir Belediyesinin 
tek bir ay bile ödeneğinin gecik-
mediğini, Ankara, İstanbul, Edirne, 
Trabzon belediyelerine verilen im-
kân ve hakların tanındığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Peki sonuç ne oldu? Büyükşe-

hir belediye başkanını, Kandil’in 
komiseri olan ne idiği belirsiz bi-
rine, adeta hesaba çektirdiler. Bu 
ne idiği belirsiz birine Bodrum’da 
sorgulatıp tokatlattılar. Kim yaptı 
bunu? HDP, PKK. Devletten alınan 
paralarla sizlere hizmet getirecek-
leri yerde, örgütün emriyle sokak-
larda hendek ve çukur kazmadılar 
mı? Onların yapması gerektiği hal-
de dönüp bakmadıkları hizmetleri 
bizim bakanlıklarımız üstlenmek 
zorunda kaldı. Devletin görevlen-
dirdiği kamu personeline ‘kayyum’ 
diyerek itiraz edenler, örgütün dağ-
dan gönderdiği çapulcuların karşı-
sında bunlar hazır ola geçmediler 
mi? Kurumlarımız sizlere hizmet 
getirmek için çalışmaya başlayın-
ca yolların altına bombalar yer-
leştirdiklerini gördük. Belediyelere 
verilen kaynakların bir avuç terör 
baronuna peşkeş çekildiğini gör-
dük. Asıl bunları görevden almaz-
sak size ihanet etmiş olurduk.”

“Diyarbakır’a da son 10 yılda 46 
katrilyon lira yatırım yaptık”
Tüm illere, Cumhuriyet tarihinde ya-
pılanların 5-10 katı yatırımlarla çağ 
atlattıklarını belirten Cumhurbaşka-
nımız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu çerçevede Diyarbakır’a da son 
10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yap-
tık. Eğitimde, şehrimize 6 bin 207 
yeni derslik kazandırdık. Yüksek 
öğrenim yurt yatak kapasitemizi 5 
bin 300’e çıkardık. Aralarında 33 bin 
seyirci kapasiteli Diyarbakır Stad-
yumu’nu da bu arada biz yaptık. 
42 spor tesisini sizlerin hizmetine 
sunduk. Şehrimizin takımlarından 
birini en kısa sürede Süper Lig’de 
de görmek istiyoruz. Merkez ve il-
çelerimizdeki faaliyetlerden 248 bin 
gencimizin istifade ettiği 7 gençlik 
merkezi inşa ettik.”
Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara 12 milyar lira tutarında sosyal 

yardım aktardıklarını belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Sağlıkta, toplamda 
1442 yataklı 19 hastaneden oluşan 
48 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ya-
pımı devam eden 7 adet yatırımı-
mızı da süratle bitirerek hizmetinize 
sunacağız. Diyarbakır 1000 yataklı 
Kayapınar Şehir Hastanesi’nin ya-
pım ihalesini 19 Temmuz’da ger-
çekleştiriyoruz. Hastanemizin şim-
diden şehrimize hayırlı olmasını 
diliyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, TOKİ vasıta-
sıyla Diyarbakır’da toplam 18 bin 
578 konut projesini hayata geçir-
diklerini vurgulayarak, Sosyal Konut 
Kampanyası kapsamında Yenişehir 
Üçkuyu’daki 2 bin 705 konutun ya-
pımına devam ettiklerini anlattı.
Diyarbakır’da toplam büyüklüğü 
396 bin metrekare olan 6 adet Mil-
let Bahçesi projesi olduğunu kay-
deden Cumhurbaşkanımız, bun-
lardan Dicle Vadisi ve İçkale millet 
bahçelerini hizmete açtıklarını, Ye-
nişehir ve Bağlar millet bahçelerinin 
yapımına devam edildiğini, Çermik 
ve Hani millet bahçelerinin de proje 
aşamasında olduğunu söyledi.
Terör nedeniyle büyük zarar gören 
Sur ilçesini ve tarihi Suriçi’ni adeta 
baştan sona yeniden yaptıklarına 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
Suriçi projesini 7 bölgede planlaya-
rak her bir bölgeyi de kendi içinde 
etaplara ayırdıklarını, konut projele-
rini, altyapı, üstyapı ve restorasyon 
çalışmalarını bitirme aşamasına 
geldiklerini, proje tamamlandığın-
da Diyarbakır’ın yepyeni çehreye 
kavuşacağını bildirdi.

“Yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı 
bulan yüzlerce eser ve hizmetin 
açılışını yapmak üzere sizlerle 
beraberiz”
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, 
özel sektörümüz tarafından ta-

mamlanan ve toplam yatırım bedeli 
2,5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser 
ve hizmetin açılışını yapmak üzere 
sizlerle beraberiz. Eğitimde, mer-
kezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sa-
yıda ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, 
pansiyon ve spor salonlarının da 
aralarında bulunduğu 444 milyon 
liralık yatırımın resmi açılışını bugün 
yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızca 
şehrimize kazandırılan 120 yataklı 
Silvan Devlet Hastanesinin, 112 acil 
yönetiminin de yer aldığı hizmet 
binasının, AMATEM ve ÇEMATEM 
binalarının, Dicle, Hani, Kayapınar 
ilçelerimizde aile sağlığı merkezi ve 
112 Acil binalarının açılışlarını ger-
çekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın Sur’da yürüttüğü 
projeler kapsamında inşası tamam-
lanan 164 konutu, 6 oteli, 116 ticari 
alanı ve yolları hizmete alıyoruz. Ay-
rıca içinde 814 dükkanın bulunduğu, 
5 bin kişiye istihdam sağlayacak oto 
sanayi sitemiz ile altyapı ve çevre 
düzenlemelerini de hizmete alıyo-
ruz.”
Ulaştırmada, Çermik, Dicle, Çün-
güş, Kulp, Hani, Lice, Kocaköy 
ilçelerinin şehir geçişlerini ta-
mamladıklarını bildiren Cumhur-
başkanımız, Diyarbakır’ın diğer il 
ve ilçelerle olan bağlantı yollarının 
da yeni imalat, onarım, tretuvar ve 
bordürlerle iyileştirildiğini söyledi.
Hani Kırım Köyü Köprüsü, Yeni-
şehir Halil Viran Köprüsü, Ergani 
Hoşan Köprüsü’nün restore edile-
rek yenilendiğini belirten Cumhur-
başkanımız, “Tüm bu ulaştırma 
yatırımlarının da resmi açılışlarını 
yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakan-
lığımız, Batman sağ sahil sulama-
sının ikinci kısmını, Ergani Barajı 
sulamasını, Çüngüş Malkaya köyü-
nü, Çatalderesi taşkın koruma tesi-
sini tamamladı, bunları da hizmete 
açıyoruz.” dedi.
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
DİYARBAKIR’DA GENÇLERLE BİR 
ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden gelen gençlerle Di-
yarbakır’da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır’da-
ki temasları kapsamında yapımı 
tamamlanan tesislerin toplu açılış 
töreninin ardından Sur ilçesindeki 
İçkale’ye geçti.
Burada gençlerle bir araya gelen 
Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır’da-
ki bu buluşmanın Ankara’daki bir 
sohbette Yusuf Özkılıç isimli gen-
cin kendilerini Diyarbakır’a davetiy-
le hayata geçtiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, Özkılıç’ın ken-
dilerini “güzel bir ketenpere”ye ge-
tirdiğini söyledi.
Hümeyra isimli gencin de bir da-
vette bulunarak, kendilerini Kahra-
manmaraş’a beklediklerini söyle-
diğini aktaran Cumhurbaşkanımız, 
buna karşılık, “Niye olmasın.” de-
diklerini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, gençlere “Peki 
buna var mısınız, Kahramanma-
raş’a?” diyerek oylama yaptırdı. 
Gençlerin olumlu görüş bildirmesi 

üzerine “İttifakla kabul edilmiştir.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, “Hemen 
Kahramanmaraş’ta hazırlıklar ya-
pılacak orada da bir şiir günü aynı 
zamanda düzenleyebiliriz çünkü 
şairler yurdu Kahramanmaraş.” 
ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hayrettin Güngör’le 
telefon görüşmesi gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanımız, “Hazırlıklarını 
başlat ve Kahramanmaraş’ın bütün 
güzelliklerini gençlerimize gezdire-
ceksin, ondan sonra inşallah biz de 
katılacağız, biz de geleceğiz sizler-
le orada birlikte olacağız.” dedi.
Gençlere teşekkürlerini ileten Cum-
hurbaşkanımız, “İnşallah ikinci eta-
bımızı da Kahramanmaraş’ta ger-
çekleştireceğiz.” diye konuştu.
Gençlerin bir sonraki Gençlik Bu-
luşması’nın olmasını istedikleri 
şehirleri söylemelerinin ardından 
Cumhurbaşkanımız, yapılması 
halinde üçüncü buluşmanın Sam-
sun’da olabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, gençlik bu-
luşmalarının arka arkaya devam 

edeceğini belirterek, “Mesela Ga-
ziantep’i bir kenara koyamayız, bir 
de Gaziantep var. Şimdi şu büyük-
şehirleri arka arkaya götürelim, on-
dan sonra diğer şehirlerimize de 
geçeriz.” diye konuştu.
“Yeter ki siz gençler ‘biz hazırız’ 
deyin.” ifadesini kullanan Cumhur-
başkanımız, “Her zaman hazırım, 
sizler yeter ki hazır olun. Bu süre-
ci de bu şekilde devam ettirelim.” 
dedi.
Gençlerle bir süre sohbet eden 
Cumhurbaşkanımız, bazı gençlerin 
ve sanatçıların seslendirdikleri yö-
resel türküleri dinledi. Programda 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe 
türkü söyledi.
Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır’da 
gençlerle buluşmasında Neşet Er-
taş’ın ünlü Gönül Dağı türküsünü 
seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı-
mızın Gönül Dağı türküsünü ses-
lendirdiği videoyu sosyal medya 
hesabından paylaştı.
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“BENİM GENÇLİKTEN UZAK 
KALMAM MÜMKÜN DEĞİL”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan-
lığı Millet Kütüphanesi’nde dü-
zenlenen “Kütüphane Söyleşileri” 
programının üçüncüsünde dokto-
ra öğrencileriyle bir araya geldi ve 
onların sorularını yanıtladı.
Konuşmasına üçüncü buluşma-
larını gerçekleştirdikleri gençlere 
katılımları dolayısıyla teşek-
kür ederek başlayan Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“Havalar artık güzelleşti, inşallah 
havaların bu yaz mevsimiyle bera-

ber bu Kovid sürecini de sağlığımız 
için bir sinyal olarak görüyorum, 
Allah’tan niyazımız budur. Sürekli 
olarak vakalar vesaire azalıyor, vefat 
sayıları düşüyor, bunlar tabii güzel 
haberler. Ve bütün bunlarla birlikte 
de bizlerin de yatırımlar noktasında, 
attığımız adımlar noktasında artık 
performansımızı yükselttiğimiz bir 
döneme girdik. Farkındayız, bir bık-
kınlık, bir bezginlik olabilir. İşte son 
olarak YKS imtihanları da yapıldı. 
Bu imtihanlardan da bütün yavru-
larımıza inşallah başarılarla dolu bir 

netice ve arzu ettikleri yerlere girme 
imkanını Rabbim kendilerine inşal-
lah lütfeder diyorum.”

“Kararlıyız ve eylül-ekim gibi de 
artık buradan bir netice alalım is-
tiyoruz”
Hacettepe Üniversitesinden tıp 
hekimi ve Tümör Biyolojisi ve İm-
münolojisinde doktora öğrencisi 
olan Turçin Sarıdoğan da Cumhur-
başkanımıza “Yeni yerli aşımızın 
üçüncü faz aşamasına gelmiş 
bulunuyoruz, aşımızın adının da 

TURKOVAC olacağını açıkladınız. 
Aşımızın koruyuculuğu diğer aşılar 
gibi yüksek düzeyde olacak mıdır? 
Kovid’e karşı yaşadığımız süre-
ci yerli aşımızın ne kadar kolay-
laştıracağını öngörüyorsunuz ve 
aşının yaygın kullanımının ne zam-
an başlayacağını tahmin ediyor-
sunuz?” sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanımız, TURKOVAC’ın 
kendileri için önemli bir sınav ol-
acağına dikkati çekerek, “Hedefimiz 
eylül-ekim gibi netice almak. Bili-
yorsunuz bazı üniversitelerimiz-
in bu konuda çalışmaları var, aynı 
şekilde TÜBİTAK’ın bu işi takibi söz 
konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi 
de artık buradan bir netice alalım is-
tiyoruz. Tabii hocalarımızın bu kon-
udaki iddiaları, siyasetçi olarak bizi 
de ümitlendiriyor. Biz de bize düşen 
neyse biz bunların hepsini yapmaya 
yöneticiler olarak kararlıyız diyoruz. 
Bütün laboratuvar çalışmaları de-
vam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Bu konuda deneylerin de yoğun bir 
şekilde devam ettiğini ve her kabine 
toplantısında ilgili bakanlardan bun-
ların bilgilerini, neticelerini aldıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız, ul-
aşılan aşılama sayısının aşıya 
olan güvenin arttığını göstermesi 
bakımından çok önemli olduğunu 
söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “İlk zamanlar 
aşıdan bir ürkme vardı, aşıya yak-
laşım sıkıntılıydı ama şimdi bu or-
tadan artık kalktı. Yoğun bir şekil-
de yaş seviyesini de düşürüyoruz.” 
dedi.

“Üniversite ilmin merkezidir”
Cumhurbaşkanımız, Ege Üniversi-
tesinden YÖK 100/2000 bursiyeri 
Mehmet Parlak’ın, “Son zaman-
larda Türkiye’de özellikle imzacı 
Barış Akademisyenleri ve Boğaziçi 
özelinde akademik alanın özerkliği 
ve özgürlüğüne dair ciddi eleştiriler 

ve endişeler var. Siz buna katılıyor 
musunuz?” sorusuna, “Ben bu ded-
iğinize katılamıyorum maalesef, 
çünkü Türkiye’de şu anda akade-
mik özgürlüğün olmadığı herhangi 
bir üniversite filan söz konusu 
değil. Bizim herhangi bir üniversi-
tede oradaki özgürlüğü kısıtlamak 
veyahut da onların özgürlük alanını 
daraltmak diye bir derdimiz yok.” 
yanıtını verdi.
Özgürlüğün “bir başkasının özgürlük 
alanına müdahil olmamak” olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanımız, şun-
ları kaydetti:
“Eğer siz bir başkasının özgürlük 
alanına müdahil olduğunuz anda o 
sizin özgürlük alanınızın da bittiği 
yerdir. Orada tabii şunu bilmek gere-
kiyor ki o üniversitede sadece bu tür 
gösterileri yapanlar okumuyor, bun-
ların dışında da orada özgürlüğünü 
arayanlar var. Özgürlüğünü orada 
ilim tahsil etmek suretiyle yerine 
getirmek, yaşamak isteyenler var, 
bunları bir kenara koyamazsınız. 
Ama orada maalesef bakıyorsunuz 
yani ‘ben özgürüm dolayısıyla, ben-
im özgür olduğum yerde bir başkası 
özgür olamaz’ mantığı hakimse, 
bunu kabul etmek mümkün değil. 
Bu özgürlüğü ilmin içinde aramak, 
bilimin evrenselliğinde aramak bun-
dan daha güzel bir şey olabilir mi? 
Yoksa bunun dışında kalkıp da ben-
im kabinemin üniversitede böyle bir 
kısıtlamayı, böyle bir engellemeyi 
asla ve kata uygulamak söz konu-
su değildir, olamaz, böyle bir şeye 
zaten fırsat da vermem. Çünkü ben 
şuna inanıyorum, üniversite öğren-
cisi üniversitedeki bütün çalışma-
larını ilmin içerisinde yerine getirsin. 
Çünkü üniversite ilmin merkezidir, 
üniversite irfanın merkezidir. İlmin 
ve irfanın merkezini eğer biz teröre 
kurban edersek yazık olur, buna 
fırsat vermememiz gerekir. Ve ilm-
in bilimselliğine de zaten kesinlikle 

bunlar uymaz. İlmin bilimselliğine 
irfan yol açar.”
Fırat Üniversitesinden biyoteknoloji 
alanında doktora bursiyeri olan Seda 
Beyaz’ın AB’deki kadın profesör or-
anının yüzde 20, Türkiye’de ise bu 
oranın yüzde 32 olduğunu anımsa-
tarak, Türkiye’de bu oranın artırılıp 
artırılmayacağı sorusu üzerine 
Cumhurbaşkanımız, kadınlarla ilgili 
çalışmada atılan adımların gerçek-
ten çok hızla ilerlediğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız bu durumun 
kendisi için iftihar vesilesi olduğunu 
dile getirerek, “Burada bazı oranları 
sizlere çok açık verme bakımından, 
şöyle notlarıma bir bakarsam her-
halde yanılmamış olurum, daha 
isabetli olur. O da kadınlarda at-
tığımız adımlarda isabetli bir yere 
geldiğimizi, gelmekte olduğumuzu 
gösteriyor. Göreve geldiğimizde 
yüzde 4 civarında iken parlamen-
todaki kadın sayısı, şu anda par-
lamentodaki kadın sayısı mesela 
yüzde 17 küsura ulaşmış vaziyette 
ve bu artarak da devam ediyor.” diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Üniversitelerdeki tüm akademik 
kadrolara baktığımız zaman kadın 
oranı yüzde 51’in üzerinde. Yani bu 
Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir 
durum değil. Esasen hükümetler-
imiz döneminde hem karar mercil-
erinde hem de ticaretten bürokrasi-
ye, akademiden siyasete her alanda 
kadınlarımızı destekledik ve teşvik 
ettik. Bir diğer nokta da, istihdam 
edilen kadın sayısı 6 milyon 122 
binden 8 milyon 920 bine çıkmış 
vaziyette. Bir de kadınların iş gücüne 
katılma oranı yüzde 27’den 32,5’a 
çıkmış vaziyette. Sağ olsun kadın-
larımız her alandaki başarılarıyla 
bu desteğin karşılığını da veriyorlar 
gerek yurt içinde, gerekse yurt dışın-
da. Bunlar da tabii aynı zamanda bir 
teşvik mekanizması olmuş oluyor, 
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bunu da takdir etmekten başka bir 
şey bize düşmez.”

“Demokratikleşme noktasında 
herhangi bir sıkıntının olduğunu 
zannetmiyorum”
Ankara Üniversitesi biyosensörl-
er alt alanında doktora yapan bir 
katılımcının, engellilerin engeller-
inin kaldırılmasına yönelik atılacak 
adımları sorması üzerine Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“Tabii bu konuyla ilgili şu anda 
bizim yaptığımız, yapmakta olduğu-
muz çalışmalarımızın başında, yani 
yeni girişimlerde bulunuyoruz ve 
engelsiz üniversite sürecini başlat-
mak bunlardan bir tanesidir. Her yıl 

üniversitelerimizin kampüsleri, fiziki 
koşulları ve programları değer-
lendiriliyor ve bu konuda ilerleme 
sağlayanlar kamuoyuna duyuru-
luyor. 2023 yılına kadar tüm üniver-
sitelerimizin engelli öğrenci dostu 
kampüslere sahip olmalarını şu 
anda planlamış bulunuyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, Çukurova 
Üniversitesinden katılan doktora 
öğrencisinin “Türkiye’nin, demokra-
tikleşme yolunun neresinde old-
uğunu” sorması üzerine, şu yanıtı 
verdi:
“Tabii demokratikleşme noktasın-
da herhangi bir sıkıntının olduğunu 
zannetmiyorum, çünkü isteyen 
istediği gibi demokratikleşmede 

adımlarını atıyor. İsteyen partisini 
kuruyor, isteyen vakıflar kuruyor, ist-
eyen dernekler kuruyor. Örneğin, 
partimizden ayrılıp partilerini kuran-
lar var. Bundan önce başımıza ge-
lenlere bakarsanız, bunlar başımıza 
geldiği zaman biz ne yaptık, kavga 
mı ettik, gürültü mü? Yok. Peki, terör 
mü estirdik? Yok. Tam aksine belirle-
nen sürece hazırlandık, girdik seçimi 
aldık. Aynı şekilde şu anda terör es-
tirenlere bakın, işte PKK’yla iş birliği 
yapanlara bakın. Çok açık, net or-
tadalar. Ve PKK’yla iş birliği yapmak 
suretiyle parlamentoya giren ve iste-
diği gençleri de kaçırıp dağa çıkaran-
lar var. Ve bütün bunlara rağmen biz 
bu mücadelenin kesinlikle demokra-

duruyor mu?” sorusu üzerine, Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Bu konuda ben bunu hafıza kay-
dıma alayım, ama benim gençleri 
anlamamak gibi bir durumumun 
olmasını düşünmem veya buna yer 
vermem hiç mi hiç mümkün değil. 
Niye? Zira şu 18-19 yıllık süreç içer-
isinde ciddi manada gençler üzer-
inde yaptığımız yatırımlar ortadadır. 
Kaldı ki ruhu genç olan birisiyim 
ben. Çünkü bütün gençlik çalışma-

larının içerisinden gelmiş birisiyim, 
gençlik hareketlerinin içerisinden 
gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim 
gençlikten uzak kalmam mümkün 
değil. Sporsa spor, sanatsa sanat, 
kültürse kültür, bütün bunları yaşa-
yarak geldim, hala da yaşıyorum, 
ruhum genç ve bu konuda attığım 
adımlarla da yolumuza inşallah 
devam ediyoruz. Gençleri sevi-
yorum, gençlerden uzak kalmam 
da mümkün değil.”

si içerisinde ve demokratikleşme 
sürecini koruma altına alarak yürüt-
mek durumundayız. Ve bunun da 
tek yolu siyasi partilerin içerisindeki 
örgütlenmedir. Siyasi partilerin içer-
isindeki örgütlenme zaten size o 
yolu ne yapıyor? Açıyor. Halk size 
ne kadar yetki verirse o yetkiyi de ne 
yaparsınız? Verdiği yetki oranında 
kullanırsınız.”

“Darlandığımda torunları arıyorum”
Cumhurbaşkanımız, bir dokto-
ra öğrencisinin “Bütün bu yönetim 
işinde darlandığınızda ne yapıyor-
sunuz onu merak ediyorum?” şek-
lindeki soru üzerine öğrenciye, 
“Karadenizli misin?” diye sordu. 
Cumhurbaşkanımız, aldığı “Evet” 
karşılığı üzerine , “Belli oluyor, keli-
meden anlıyorum görüyorsun. Dar-
landığımda torunları arıyorum, torun 
ne demek biliyorsun.” dedi.
Öğrencinin kendisinin de oğlu old-
uğunu söylemesi üzerine Cumhur-
başkanımız, “Maşallah kaç tane 
var?” sorusunu sordu. “Bir tane” cev-
abı sonrasında Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabii darlandığımızda zaman zam-
an torunları aramak, zaman zam-
an kendi meşgale alanımızı bu-
lunduğumuz yerde genişletmek... 
Bizde tabii iş çok ve bu konularla 
ilgili olarak, öyle boş kalma diye be-
nim hayatımda öyle pek bir şey ol-
muyor, yani full.”

“Benim gençlikten uzak kalmam 
mümkün değil”
Dicle Üniversitesinden gelen ve 
eski Türk edebiyatında dokto-
ra yaptığını belirten öğrencinin de 
“Muhalefetten yana size yönelik, 
gençleri anlamadığınıza yönelik 
bazı ifadeler söyleniyor, sürekli dil-
lendiriliyor. Acaba bunun payı nedir 
yani, gerçekliği var mıdır? Bu sizin 
üzerinizde bir baskı unsuru olarak 
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 “KIBRIS DAVASININ SAHİBİ YAVRU 
VATANIYLA, ANAVATANIYLA 
BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN 
TAMAMIDIR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs davası 
büyük bir davadır, bu dava tarihiy-
le büyük, vicdanıyla büyük, müca-
delesiyle büyük, 1974’te yazdığı 
kahramanlık destanıyla büyük bir 
milletin davasıdır. Kıbrıs davası-
nın sahibi yavru vatanıyla, ana-
vatanıyla büyük Türk milletinin 
tamamıdır.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçek-
leştirdiği ziyaret kapsamında, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’na 
katılarak, milletvekillerine hitap etti.
Konuşmasına, “Sizleri Türkiye’deki 
kardeşleriniz adına en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle, selamlı-
yorum” ifadesiyle başlayan Cumhur-
başkanımız, bugünün kendileri için 
çok anlamlı olduğunu söyledi.
“Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl 
dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde bulunmanın, Kıbrıs Türk 
halkının milli iradesinin temsilcisi 
Cumhuriyet Meclisi’nin çatısı altında 
sizlerle bir araya gelmenin bahtiyar-
lığı içindeyim. Bizlere bu imkanı sağ-
layan Sayın Meclis Başkanı’nın şah-
sında Cumhuriyet Meclisi’nin değerli 
üyelerine teşekkür ediyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, “Bugün burada 
sadece ortak bir heyecanı, milletimi-
zin ortak bir gururunu paylaşmıyo-
ruz, bugün aynı zamanda Türkiye ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara-
sındaki, gücünü şehitlerimizin mü-
barek kanlarından alan ebedi ve ezeli 
kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler 
de istemeseler de bir kez daha ilan 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, bugün ve yarın 
gerçekleştirecekleri programlarla 
Kıbrıs Türk halkının bayram sevinci-
ne ortak olacaklarını, Barış ve Özgür-
lük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü 
gururunu birlikte yaşayacaklarını, 
KKTC’ye kazandırılan eserlerin toplu 
açılışını yapacaklarını söyledi.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke için son 
derece önemli bazı müjdeleri ka-
muoyu ve dünya ile paylaşma fırsatı 
bulacaklarını dile getiren Cumhur-
başkanımız, bu eser, yatırım ve müj-
delerin hayırlı olmasını diledi.
Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Tür-
kü’nün azmini, iradesini ve hürriyet 
tutkusunu ifade eden bir kurum 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“Bu Meclis şimdiye kadar sergiledi-
ği dayanışmayla Kıbrıs Türk halkı-
na cesaret vermiş, umut aşılamış-
tır. Kıbrıs Türkü karşılaştığı onca 
zorluğa rağmen Türkiye’nin güçlü 
desteği, Meclis üyelerinin de gay-
retiyle haklı davasına inancını asla 
kaybetmemiştir. Cumhuriyet Mec-
lisi, Kıbrıs Türk halkının hak ve öz-
gürlük mücadelesinin sözcülüğünü 
üstlenerek Kıbrıs davasına güç kat-
mıştır. Kuruluşundan bugüne Kıbrıs 
davasını savunan, Kıbrıs Türkü’nün 
hakkına, hukukuna sahip çıkan, 
Kıbrıslı kardeşlerimizin emanetini 
heba etmeyen tüm Meclis üyelerine 
buradan bir kez daha şükranlarımı 
ifade ediyorum. Cumhuriyet Mecli-
si’nde Kıbrıs Türk halkının temsilcisi 
olarak görev yapmış ancak şimdi 
aramızda olmayan milletvekillerine 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

“Kıbrıs davası büyük bir davadır”
Cumhurbaşkanımız, “milletten al-
dığı emanetin hakkını veren tüm 
milletvekillerine” başarılar dileyerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs davası nasıl bugünlere sizle-
rin omuzlarında gelmişse, gelecekte 
de sizlerin omuzlarında yükselmeye 
devam edecektir. Merhum Necip 
Fazıl’dan ilhamla söyleyecek olur-
sak; bu dava hor, bu dava öksüz 
değildir. Bu dava garip, bu dava sa-
hipsiz değildir. Kıbrıs davası büyük 
bir davadır, bu dava tarihiyle büyük, 
vicdanıyla büyük, mücadelesiyle 

büyük, 1974’te yazdığı kahramanlık 
destanıyla büyük bir milletin dava-
sıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru 
vatanıyla, anavatanıyla büyük Türk 
milletinin tamamıdır. Bu davanın sa-
hibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir, va-
tanları için ölümü öldüren yiğit mü-
cahitlerdir. Bu davanın sahibi, daha 
ömürlerinin baharında bu toprakları 
kanlarıyla sulayan kınalı kuzulardır.
Bu dava için sadece 1974 Barış Ha-
rekatı’nda ülkemizin dört bir köşe-
sinden subayı, astsubayı, eriyle tam 
498 Mehmetimizi şehit verdik. Kıb-
rıs Türk halkı 70’i mücahit toplam 
270 evladını kara toprağın bağrına 
yolcu etti. Bu mücadelede kimi sivil, 
kimi asker, kimi çocuk, kadın, genç, 
ihtiyar tam 1672 Kıbrıs Türkü karde-
şimiz bizden kopartıldı. Türkiye na-
sıl dünyanın en büyük şehitliği ise, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 
özellikle söylüyorum her karışında 
bir kahraman yatan şehitler yurdu-
dur. Şayet bugün bizler burada öz-
gürce nefes alabiliyor, evlatlarımızı 
güvenle büyütebiliyor, geleceğe 
umutla bakabiliyorsak bunda en 
büyük pay bu toprakları bir şehitler 
yurdu yapan işte bu kahramanlara 
aittir.”
Türkiye ve Kıbrıs Türkleri olarak bu-
günlere birilerinin ihsanıyla, lütfuyla 
değil, bedel ödeyerek, gencecik ev-
latların fedakarlıklarıyla gelindiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Bu topraklarda elde ettiğimiz her 
başarıyı çetin mücadelelerin sonu-
cunda adeta söke söke kazandık. 
Son yarım asırda maruz bırakıldığı-
mız onca ihanete, çifte standarda, 
saldırıya rağmen mücadele az-
mimizi bir an olsun kaybetmedik. 
Haksızlık karşısında sessiz kalan-
lardan olmadık, zulüm karşısında 
boyun bükenlerden olmadık, hu-
kuksuzluklara eyvallah edenlerden 
olmadık. Hakk’a inandık, halka 
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yaslandık, başkalarına değil, kendi 
bileğimizin gücüne güvendik. Sırt-
larını dayadıkları güçlere güvenerek 
Kıbrıs Türkü’nü yok edeceklerini 
sananlar karşılarında Kıbrıs Türk 
halkının çelikten iradesini buldular. 
Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay bir lok-
ma olarak görenler Mehmetçiğin ve 
mücahitlerimizin destansı mücade-
leleri karşısında hezimete uğradı-
lar.”
Ada’ya 1974 yılında huzur ve barış 
getiren Mehmetçik ve mücahitle-
ri rahmetle, saygıyla, minnetle yad 
eden Cumhurbaşkanımız, “Kıbrıs 
Türkü’nün hürriyet mücadelesinin 
lideri Doktor Fazıl Küçük ve kuru-
cu Cumhurbaşkanı merhum Rauf 
Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs 
Türk halkının kıyamına katkı sunan 
herkese Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bugüne kadar nasıl onların uğruna 
ömürlerini ve canlarını atadıkla-
rı kutlu değerlere sahip çıkmışsak 
inşallah bundan sonra da emanet-
lerini namusumuz bilip koruyacak, 
yücelteceğiz.” ifadelerini kullandı.
Geçmişi unutmadan bugünler için 
verilen zorlu mücadeleleri, dökülen 
şehit kanlarını akıldan çıkarmadan 
hep birlikte istikbale yürüyeceklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız, bunun 
için öncelikle Kıbrıs davasının san-
caktarlığını yapan tüm kurumların 
insicamını ve dayanışmasını güçlü 
tutmasının çok önemli olduğunu 
vurguladı.
İstiklal şairi Mehmet Akif’in, bu ger-
çeğe bir asır önce dikkati çektiğini 
bildiren Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Merhum Mehmet Akif, ‘İttihat ya-
şatır, yükseltir, tefrika yakar, öldü-
rür.’ diyor. Bir başka şiirinde ise Akif, 
bu hakikati dizelere şöyle dökmüş-
tür, ‘Girmeden tefrika bir millete 
düşman giremez, toplu vurdukça 
yürekler onu top sindiremez.’ Evet, 
toplu vuran yüreklerin, tankla, uçak-

la, bombayla, silahla sinmeyeceği-
nin son dönemdeki en büyük şahi-
di Kıbrıs Türk halkıdır. Aynı şekilde 
Kıbrıs davasını içeriden çökertmek 
için yapılan hamleler de yine Kıbrıs 
Türkü’nün basireti, feraseti, daya-
nışmasıyla boşa çıkmıştır.
“Başarımızın anahtarı dün olduğu 
gibi bugün de vahdettir, muhab-
bettir, saflarımızı daha da sıklaş-
tırmaktır. Birlik ve beraberliğimizi 
hedef alan belli çevrelerin kardeşlik 
gölümüze fitne mayası çalmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Bir olaca-
ğız, iri olacağız, kardeş olacağız, 
hep beraber Kıbrıs’ın geleceği için 
beraber yürüyeceğiz. Kimi gafille-
rin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk 
halkının kalbine saplamasına fırsat 
vermeyeceğiz.”

“Yaptığınız her çalışmada yanı-
nızda olacağımızdan hiç şüphe-
niz olmasın”
Meclis çatısı altında halkın irade-
sini temsil eden tüm siyasetçilerin 
sorumluluk duygusuyla hareket 
etmesiyle bu oyunun bozulması 
gerektiğini belirten Cumhurbaşka-
nımız, “Yoksa ne şehitlerimizin ne 
de evlatlarımızın yüzüne bakabili-
riz. Farklı siyasi görüşler, farklı yak-
laşımlar olabilir, bu demokrasinin 
zenginliğini yansıtır ancak Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı 
ve birliği her türlü siyasi mülahaza-
nın üzerindedir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet 
Meclisi’nin bu anlayış temelinde 
hızlı ve etkili bir yasama faaliyeti 
ile ekonomiyi canlandırmaya, mali 
yapıyı güçlendirmeye ve hayata 
geçirilmesi gereken reformları bir 
an önce sonuçlandırmaya yönelik 
adımları kararlılıkla atacağına inan-
dığını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Yaptığınız her çalışmada yanı-

nızda olacağımızdan hiç şüpheniz 
olmasın. Her ne kadar bizlerin bu-
rada sergilediği birlik, beraberlik, 
kardeşlik iklimi Amerika’da birilerini 
rahatsız etmiş olsa da biz bu yolda 
kararlılıkla yürüyeceğiz. Artık sı-
kıntı olmayacak, artık çok daha iyi 
günler var önümüzde derken öbür 
tarafta Amerika’da birileriyle or-
tak mahfiller oluşturmak suretiyle 
yeniden ortalığı karıştırmaya çalı-
şanları yakından takip ediyoruz ve 
bunların kimler olduğunu da gayet 
iyi biliyoruz. Yarınki konuşmamda 
bunlara da değineceğim.
Kıbrıs meselesine yıllardır sadece 
belli bir lobinin zaviyesinden ba-
kanları, Ada’daki hakikatleri görme-
ye, hakka ve hakkaniyete uygun ta-
vır almaya davet ediyoruz. Ada’da 
kimin işgalci olduğunu, kimin işgal-
ci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi 
biliyoruz. EOKA terör örgütü eliyle 
komşusu Türklerin ırzına, canına, 
malına kast etmekten çekinmeyen 
Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir za-
man eşit ortakları olarak görme-
miştir.”

“Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’nün 
varlığını ve güvenliğini teminat al-
tına almıştır”
Rumların zulmü karşısında anava-
tan ve garantör Türkiye’nin Kıbrıs 
Türklerini yalnız bırakmadığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, “47 yıl 
önce bugün kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından gerçekleştiri-
len Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’nün 
varlığını ve güvenliğini teminat al-
tına almıştır. Bu harekat Kıbrıs’taki 
kardeşlerimizin yalnız olmadığını, 
tarih sahnesinden silinemeyeceğini, 
meşru haklarından vazgeçmeyece-
ğini tüm dünyaya ilan etmiştir.” dedi.
Girne kıyılarında yakılan meşalenin 
o günden itibaren Kıbrıs Türk halkı-
nın yolunu aydınlattığını, yarınlara 
huzur-u kalple bakmasını sağladı-

ğını ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tarihten 
beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile iş birliği içinde çözüm eksenli bir 
siyaset yürüttüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Peki karşı-
mızdaki böyle bir şey düşünüyor 
veya böyle bir adım atıyor mu? Böy-
le bir ifade onlardan sadır oluyor 
mu? Türk tarafının tüm iyi niyetli ve 
yapıcı gayretlerine rağmen 50 yılı 
aşkın süredir devam eden müzake-
reler Rum tarafının, iktidarı ve refahı 
Ada’nın eşit sahipleri Kıbrıs Türkleri 
ile paylaşmayı reddetmesi nedeniy-
le bir sonuca ulaşamadı.” ifadelerini 
kullandı.

“Masadan kalkan zihniyet hiç de-
ğişmedi aynı zihniyet”
Bu müzakerelerde konuşulmadık 
hiçbir konunun kalmadığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Rum tarafının kendisini Ada’nın tek 
sahibi Kıbrıs Türklerini ise azınlık 
olarak görmeye devam eden boş 
hayalleri çözümsüzlüğü getirdi. 
1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkan, 
2004’te Annan Planı’nı reddeden, 
2017’de Crans-Montana’da masa-
dan kalkan zihniyet hiç değişmedi, 
aynı zihniyet. Tarih ve bu süreçte 
acı şekilde edindiğimiz tecrübeler 
Rum tarafının ortaklık devleti kur-

mak gibi bir niyetinin olmadığını 
açık ve net biçimde herkese öğret-
miştir.
Bürgenstock’ta kimin ne olduğunu 
gördük ve orada Annan Planı’nın 
uygulanma adımları atıldığı zaman 
işte Verheugen, Avrupa Birliği adı-
na oradaydı. O da orada olmasına 
rağmen yaptığımız görüşmelerde 
Avrupa Birliği yine dürüst davran-
madı, yine doğru hareket etme-
di ve verilen söze rağmen Güney 
Kıbrıs’ta yapılan referandumda ne 
çıktığını biliyorsunuz. Kuzeyde ne 
çıktığını da biliyorsunuz. Kuzey sö-
zünde durdu. Öyle bir sözünde dur-
du ki referandumda Kuzey yüzde 
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65 ‘evet’ dedi, onlar tam aksine ‘ha-
yır’ dedi. Türk sözünde durur ama 
Rum sözünde durmaz. O zaman da 

durmadı ve Annan, onlarla bu mü-
cadeleyi de sürdüremedi. Bu zihni-
yet şimdi de aslında özünde kendi-

lerinin de kabul etmediği Birleşmiş 
Milletler parametrelerinin ardına 
saklanmaktadır. Yıllardır reddettik-

leri federasyon modelini savunuyor 
görüntüsü vermeye çalışarak sami-
miyetsiz tutumlarını sürdürüyorlar. 
Artık bizim bunlara inanmamız bir 
50 yıl daha kaybetmemiz mümkün 
değil.”

“Cenevre’de sunulan öneriye des-
teğimiz tamdır, taviz vermeyiz, 
veremeyiz”
Adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözü-
mün ancak Ada’nın gerçeklerini 
esas alan bir yaklaşımla mümkün 
olabileceğine işaret eden Cumhur-
başkanımız, “Ada’da iki ayrı devlet 
iki ayrı halk vardır. Uluslararası top-
lum da bu gerçeği er ya da geç ka-
bul edecektir. Bu anlayışla öncelikle 
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitli-
ğinin ve eşit uluslararası statüsü-
nün tescil edilmesine, ardından da 
Ada’daki iki devletin çözüm müza-
kereleri yürütmesine yönelik Cum-
hurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tara-
fından Cenevre’de sunulan öneriye 
desteğimiz tamdır, taviz vermeyiz, 
veremeyiz. Bu, Kıbrıs Türkü’nün 
beka, istiklal ve istikbal mücadele-
sidir.” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Meclisi’nin de eylem ve 
söylem birliğiyle haklı Kıbrıs dava-
sını uluslararası topluma izah etme 
gayreti içerisinde olacağına güven-
diğini bildiren Cumhurbaşkanımız, 
“İnşallah Kıbrıs Türkü’nün önünde 
kurulmaya çalışılan tuzakları hep 
birlikte bozacağız, aydınlık gele-
ceğimizi de birlikte inşa edeceğiz.” 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, Rum tarafının 
Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türk 
halkının müktesep haklarını yok 
sayma çabasını ısrarla sürdürdü-
ğünü, hidrokarbon kaynaklarının 
idaresi ve hakkaniyetle paylaşımı 
konusunda KKTC’nin tüm önerile-
rini ellerinin tersiyle ittiğini belirtti.
Doğu Akdeniz’deki iş birliği alan-
larını ele almak üzere Avrupa Bir-

liğine tüm tarafların katılabileceği 
bölgesel konferans düzenlenmesi-
ni önerdiklerini, bu yapıcı tekliflerine 
henüz cevap alamadıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, bunun 
bile kimin diyalogdan yana olduğu-
nu gösterdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Doğu Akdeniz’de kendi hak ve çı-
karlarımızı koruduğumuz gibi Kıb-
rıs Türk halkının müktesep hakla-
rını da korumaya devam edeceğiz. 
Şunu bir kez daha tüm dünyaya 
ilan etmek istiyorum, bizim kim-
senin toprağında, hakkında gö-
zümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik 
değil, suni şekilde meydana geti-
rilen bu sorunları hakla, hukukla, 
hakkaniyetli paylaşımla çözüme 
kavuşturmaktır. Rum tarafının Kıb-
rıs Türkü’nün haklarını yok saya-
rak atacağı her adımın karşısında 
olduğumuzun ve olacağımızın da 
altını çizmek istiyorum. Sizlerin de 
desteğiyle tam bir dayanışma ve 
eşgüdüm halinde hak ve hukuku-
muzu kararlılıkla sürdürmeye de-
vam edeceğiz.”

“Cumhurbaşkanlığının külliyesiy-
le ilgili adımın proje çalışmaları 
bitti”
Birkaç gündür gündemde olan 
müjdeyi vereceğini belirten Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanlığının ne doğru 
dürüst bir Cumhurbaşkanlığı bi-
nası veya külliyesi var veyahut da 
ne doğru dürüst bir parlamento 
binası var. İşte parlamento bina-
mız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyo-
ruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki bina, malum İngiliz-
lere ait bir gecekondu, onu da ya-
kıştıramıyoruz. Cumhurbaşkanlığı-
nın bu külliyesiyle ilgili adımın proje 

çalışmaları bitti ve inşasına da in-
şallah yakında başlıyoruz. Nerede 
başlıyoruz? Belki onu merak edi-
yorsunuzdur. Metehan bölgesinde. 
Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek 
orada bir 500 dönüm araziyi bu iş 
için tahsis ettik ve bu 500 dönüm 
arazi içinde hem bu külliyeleri ya-
pacağız bütün bunlarla beraber, 
gerçekten şöyle muhteşem bir mil-
let bahçesini de orada yapalım, ger-
çekleştirelim. Tabii bunu söylerken 
özellikle gönlümden, yüreğimden 
de şu geçiyor. Devlet olmanın işte 
ifadesi budur. Bunu inşallah bu pro-
jeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl 
bir Kuzey Kıbrıs Türklerine ait bir 
devlet varmış, bunu birilerinin gör-
mesi lazım.”
Mimarın güzel bir çalışmayla proje-
yi ortaya çıkardığını, üç ayrı projenin 
hayata geçirdiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, projeyi kendisinin 
de takip ettiğini, bu projeyle beraber 
işin inşaatına girileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Fazla zama-
nımız yok. Bir an önce şuralardan 
kurtulalım diyorum. Cumhurbaş-
kanlığı makamının olduğu yerden 
de kurtulalım diyorum. Her şeyiyle 
muhteşem, ihtişamlı bir parlamen-
to binamız olsun. Parlamento bina-
sında milletvekillerimizin kendileri-
ne özgü çalışma mekanları olsun. 
Bütün bunlarla beraber konferans 
salonu vesaire... Bütün bunlarla 
dünyaya bu noktada kendisini gör-
kemli şekilde gösterdiği bir külliyeye 
kavuşalım. KKTC’nin ilan edildiği bu 
tarihi binanın da müze haline geti-
rilerek yeni nesillere bırakılmasının 
isabetli olacağını düşünüyorum.” 
diye konuştu.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bay-
ramı’nı ve Kurban Bayramı’nı tebrik 
eden Cumhurbaşkanımız, milli dava 
uğruna canlarını veren şehitleri rah-
metle, gazileri saygıyla yad etti.
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“GEREDE SİSTEMİ’YLE 
ANKARA’MIZIN 2050 YILINA KADAR 
OLAN İÇME SUYU İHTİYACINI 
GİDERİYORUZ.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Suyun medeni-
yetimizin mihenk taşı olduğunu 
bilerek su yatırımlarına ağırlık ve-
riyoruz. Toplam 277 milyar liralık 
yatırımla, 600 barajı, 423 göleti, 
590 hidroelektrik santralini, 1457 
sulama tesisini, 262 içme suyu 
tesisini hizmete alarak bu alanda 
adeta destan yazdık. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne geç-
tiğimiz son 3 yılda, su alanında 
41 milyar liranın üzerinde yatırım 

yaptık, 152 baraj ve gölet, 225 su-
lama tesisi, 46 içme suyu ve 402 
taşkın koruma tesisi olmak üzere 
toplam 1000 tesisi yine bu dö-
nemde tamamladık.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Su-
yun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu 
Açılış Töreni”ne katıldı.
Buradaki konuşmasına tüm 
vatandaşları selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanımız, bugün can-
lı bağlantıyla 4 farklı şehre ka-

zandırdıkları birbirinden önemli 5 
eseri resmen hizmete alacaklarını 
söyledi.
Açılış sevincini yaşadıkları tesis-
lerden en önemlisinin Ankara İçme 
Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi 
Projesi olduğunu söyleyen Cumhur-
başkanımız, “Bu proje Ankara’nın 
nüfusa bağlı olarak artan içme suyu 
ihtiyacını uzun vadede karşılamak 
amacıyla attığımız kritik bir adım-
dır. 1,2 milyar liralık toplam yatırım 
rakamıyla su alanında ülkemizin 

vizyon eserlerinden biri olan Gere-
de Sistemi, bünyesinde Türkiye’nin 
en uzun, dünyanın da sayılı su iletim 
tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 
31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan 
bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 
3 tünel delme makinesi kullanılarak 
inşa edilmiştir.” diye konuştu.
Projenin su kaynağının Gerede 
havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde 
yapılan Işıklı Regülatörü olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, bu-
radan temin edilen suyun Gerede 
Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüket-
meden, cazibeli olarak Çamlıdere 
Barajı’na iletildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, “Gerede Sis-
temi’yle Ankaramız’a memba kali-
tesinde içme suyu sağlamanın 
yanında şehrimizin 2050 yılına 
kadarki içme suyu ihtiyacını da 
gideriyoruz. Projeden şu ana kadar 
Ankara’ya verilen suyun miktarı to-
plam 312 milyon metreküpü, bunun 
ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı 
buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu 
Ankara’da halihazırda 2 milyon 550 
bin kişi Gerede Sistemi’yle tedarik 
edilen suyu kullanıyor. Salgına ve 
yaşanan kuraklığa rağmen ham-
dolsun Ankara’da şimdiye kadar 
içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin 
sebebi işte bu projedir.” dedi.
Gerede Sistemi’ne ilaveten bugün 
Işıklı Regülatör Havzası Atık Su 
Arıtma Tesisi ve Atık Su Toplama 
Kolektör Hattı’nın da hizmete alın-
acağını belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Bu tesislerle Gerede’nin ev ve san-
ayi kaynaklı atık suları 19 kilometre 
uzunluğundaki kolektör hatlarıyla 
regülatör mansabına iletilecek, gün-
lük 8 bin 200 metreküp kapasiteli 
atık su arıtma tesisinde arıtılacaktır. 
Böylece atık suların Işıklı Regülatör 
Havzasındaki Ankara’nın en büyük 
içme suyu kaynağını kirletmesinin 
önüne geçilecektir.” diye konuştu.
Ankara’ya bu tesisleri kazandırırken 

komşu şehirleri de ihmal etmedikler-
ini söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Çankırı’da 70 milyon liralık bir 
yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Ba-
rajı’nı, Kırıkkale’de toplam yatırım 
tutarı 63 milyon lira olan Sulakyurt 
Sulaması’nı da bugün resmen devr-
eye alıyoruz. Temelden 50,5 metre 
yüksekliğe sahip Dereçatı Barajı 
ile 6 bin 910 dekar tarım arazisinin 
basınçlı borulu sistemle sulanması 
sağlanacaktır. Bu şekilde hem to-
praklarımızın verimi artacak hem 
de pompajlı sulamaya oranla daha 
tasarruflu olacağı için çiftçilerim-
izin enerji maliyetleri düşecektir. 
Taretözü Deresi üzerinde bulunan 
51 metre yüksekliğindeki Sulakyurt 
Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım 
arazisini sulamaktadır. Şu an faal 
olarak çalışan sulama tesisiyle yıllık 
17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 
2 bin 300 kişiye istihdam oluşturu-
lacaktır. Bu tesisimiz de cazibeli 
sulama sistemiyle inşa edildiği için 
çiftçimizin enerji yükünü çok ciddi 
oranda hafifletmektedir.”
Toplam yatırım tutarı 1 milyar 
470 milyon lira olan tüm tesislerin 
hayırlı olmasını dileyen Cumhur-
başkanımız, bu yatırımların Tür-
kiye’ye kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar 
üzerinde yaşadığımız toprak, hasılı 
Rabbimizin yarattığı her şey bizlere 
verilmiş birer emanettir. Eşref-i 
mahlukat, yani yaratılmışların en 
şereflisi olan insan elbette bu ni-
metleri kullanacak, hayatını idame 
ettirirken de faydalanacaktır. Ancak 
insanoğlu emanete ihanet etmeye-
cek, gelecek nesillerin ve diğer can-
lıların bu nimetler üzerindeki hakkını 
bencilce gasbetmeyecektir. Bunun 
için Peygamberimiz Aleyhisselatu-
vesselam, akarsuyun kenarında bile 
abdest alınsa suyun ihtiyatlı kul-
lanılmasını emretmiş, suda insanla 
beraber diğer canlıların da hakları 
olduğunu ifade etmiştir. Ecdadımız 
da bir taraftan suyu sebiller, kanal-
lar, kemerler, şadırvanlar, çeşmelerle 
tüm canlılar için erişilebilir kılarken 
diğer taraftan da israfına mani ol-
acak pek çok adım atmıştır.”
Kimi yazarların özellikle İstanbul 
için “su medeniyetinin başkenti” if-
adesini kullanmasının, ecdadın su 
kullanımı ve mimarisinde geldiği 
yeri göstermesi bakımından çok 
önemli olduğunu belirten Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Farklı kaynaklardan temin edilen 
su bir kısmı halen ayakta kalan ke-
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merler vasıtasıyla şehre ulaştırılmış, 
havuzlarda dinlendirilirken sonra 
su terazileriyle basıncı ayarlanmış 
ardından da her biri ayrı bir zarafet 
örneği çeşmelerle İstanbulluların 
hizmetine sunulmuştur. Benzer 
bir mühendislik dehasını asırlar 
öncesinde Endülüs’te de görmek 
mümkündür. Endülüs Müslüman-
ları su kanalı inşasında öyle ileri 
gitmişlerdir ki bazı kaynaklara göre 
İspanya’nın başkenti Madrid’in 
su ihtiyacı uzun yıllar boyunca su 
kanallarından karşılanmıştır. Bu 
tarihi birikimden ilham ve cesaret 
alarak biz de bugün ülkemizin su 
kaynaklarını en etkin ve verimli bir 
şekilde kullanmanın gayretindeyiz.”
Cumhurbaşkanımız, “Su hayattır” 
diyerek yürüttükleri çalışmalarla 
hem su israfını önlemeye, hem su 
kirliliğinin önüne geçmeye, hem de 
mevcut kaynaklardan azami derece 
istifade etmeye çalıştıklarını söyledi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türki-

ye’de de iklim değişikliği ve kuraklık 
sebebiyle su kaynaklarının giderek 
azaldığını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“Suyu, açık kanalet sistemleriyle 
kullanmanın yanlış olduğu inancın-
dayız. Zira açık kanalet sisteminde 
malum yüzde 60-70’lere varan bu-
harlaşmanın suyu ne derece israfa 
yönelik hale getirdiğini görüyoruz. 
Onun için de bundan sonraki süreçte 
daha çok açık kanalet değil, kapalı 
sistemle suyu kullanmanın gayreti 
içinde olacağız ve yatırımlarımızı da 
buna yönelik yapacağız.”
Cumhurbaşkanımız, sosyal ve 
ekonomik gelişmeye bağlı olarak 
kişi başına içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının günden güne arttığını, su 
kaynaklarına ziraat, endüstri ve ev-
sel atıkların karışmasıyla suların her 
geçen gün kirlendiğini, dünya gene-
linde 2025’e kadar su kıtlığı yüzünden 
700 milyon insanın göç etmek zorun-
da kalacağının ifade edildiğini anlattı.

“Suyumuzu korumakla vatanımızı 
korumak arasında hiçbir fark 
görmüyoruz”
Su kaynaklarının azalmasının Tür-
kiye gibi kişi başına kullanılabilir su 
miktarı bakımından “su stresi çeken 
bir ülke” için çok ciddi riskler içer-
diğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Türkiye’nin her geçen gün daha da 
kötüleşen bu tablo karşısında gerek-
en adımları şimdiden atması şarttır. 
Daha önce de ifade ettiğim gibi suyu-
muzu korumakla vatanımızı korumak 
arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark 
görmüyoruz. Bu amaçla hükümet 
olarak son 19 yılda ülkemizin su ve 
gıda güvenliğini garanti altına alacak 
pek çok önemli projeyi hayata geçird-
ik. Şehirlerimiz, içme suyu sıkıntısı 
yaşamasın diye 81 İl İçme Suyu Ey-
lem Planı hazırladık. Bu eylem planıy-
la illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 
yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını 
planlamış durumdayız.”

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de içme 
suyu temini konusundaki en büyük 
sorunlardan birinin kayıp kaçak or-
anının yüksekliği olduğunu vurgu-
layarak, belediyelerin su kayıp kaçık 
oranını şu anki yüzde 38’ler seviye-
sinden yüzde 25’e düşürmesi için 
çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Mahalli idarelerin yeni su kaynağı 
araştırmadan daha ziyade, öncelikle 
mevcut şebekedeki su kayıplarını 
azaltmaları gerektiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, bu konuda tüm 
belediyelerin gereken hassasiyeti 
göstereceğine inandığını kaydetti.

“Son 3 yılda, su alanında 41 milyar 
liranın üzerinde yatırım yaptık”
Suyun medeniyetin mihenk taşı 
olduğunu bilerek su yatırımları-
na ağırlık verdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Toplam 277 milyar liralık yatırımla, 
600 barajı, 423 göleti, 590 hidroele-
ktrik santralini, 1457 sulama tesisini, 
262 içme suyu tesisini hizmete alar-

ak bu alanda adeta destan yazdık. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’ne geçtiğimiz son 3 yılda, su 
alanında 41 milyar liranın üzerinde 
yatırım yaptık, 152 baraj ve gölet, 
225 sulama tesisi, 46 içme suyu 
ve 402 taşkın koruma tesisi olmak 
üzere toplam 1000 tesisi yine bu 
dönemde tamamladık. Son 19 yılda 
262 adet tesisle 45 milyon kişiye il-
ave içme suyu sağladık. Yaptığımız 
tesislerle, su depolama kapasitem-
izi 177,2 milyar metreküpe yükselt-
tik. Denizin içinden askıda borularla 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
içme suyu götürdük. Ülkemizin yüz 
akı GAP projesinde 2002 yılına ka-
dar 200 bin hektar arazi sulanırken 
yapılan yatırımlarla bu rakamı 571 
bin hektara çıkardık. Hidroelektrik 
santral projelerinde kamu özel sektör 
iş birliği sayesinde devletin sırtından 
60 milyar dolar tutarında bir yatırım 
yükünü kaldırdık. Böylece, ülkem-
izin 44 milyar kilovatsaatlik elektrik 
üretim kapasitesini 108 milyar kilo-
vatsaate çıkardık. İklim değişikliği ve 

nüfus artışı sebebiyle önemi giderek 
artan depolama yapılarına alternatif 
olarak, bu anlatacağım gerçekten 
çok çok önemli, 26 adet yeraltı barajı 
inşa ettik. 2023’e kadar tamamlanan 
yeraltı barajı sayısını 150’ye yük-
selteceğiz.”

“Mecliste bir su kanunu hazırlı-
yoruz”
Sanayi sektöründe suyun verim-
li kullanımı için gereken tedbirl-
eri aldıklarını belirten Cumhur-
başkanımız, “Hedeflerimize daha 
hızlı ulaşabilmek ve su yönetimind-
eki çatışmaları önlemek amacıyla 
Meclis’te bir su kanunu hazırlıyoruz. 
Tüm bu adımları vakitlice atarak, 
geleceğimize daha bir güvenle bak-
mayı amaçlıyoruz. Hükümetimizin, 
84 milyonun tüm fertlerinin huzu-
ru, esenliği, refahı için yürüttüğü 
bu çalışmalara, belediyelerimizden 
farklı siyasi partilere kadar herke-
sin gereken desteği vereceğine in-
anıyorum.” ifadelerini kullandı.
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 “KARADENİZ GAZININ DEVREYE 
GİRMESİYLE KAYNAKTAKİ DIŞA 
BAĞIMLILIĞIMIZI DA ÖNEMLİ 
ORANDA AZALTACAĞIZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Sondaj konu-
sunda ulaştığımız teknik yeter-
lilikle dışa bağımlılığımızı sona 
erdirdik. Araştırma ve sondaj ge-
milerimizi filomuza dahil ettik. 
Bu gemileri, tersanelerimizdeki 
bakım ve geliştirme işlemlerinin 
ardından kendi sınıflarının en iyi-

leri arasına soktuk. İnşallah yakın 
zamanda Karadeniz gazının dev-
reye girmesiyle kaynaktaki dışa 
bağımlılığımızı da önemli oranda 
azaltacağız.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Sakarya Sa-
hası Gaz Yakma Töreni’ne canlı 
bağlantıyla katıldı.
Konuşmasına, Antalya’nın Manavgat 

ilçesindeki yangından etkilenen 
vatandaşlara geçmiş olsun dil-
eklerini ileterek başlayan Cum-
hurbaşkanımız, “Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın, İçişleri Bakan-
lığımızın, Dışişleri Bakanım gerek 
Kültür ve Turizm Bakanım, valil-
iğimizin, Antalya Büyükşehir Beledi-
yesinin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan 

terlilikle dışa bağımlılığımızı sona 
erdirdik. Araştırma ve sondaj gemi-
lerimizi filomuza dahil ettik. Bu 
gemileri, tersanelerimizdeki bakım 
ve geliştirme işlemlerinin ardından 
kendi sınıflarının en iyileri arasına 
soktuk. İnşallah yakın zamanda Ka-
radeniz gazının devreye girmesiyle 
kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da 
önemli oranda azaltacağız. Tabii bu 
işler bir günde, bir gecede olmadı. 
Arkasında yılların emeği, ortaya 
konan güçlü irade ve milletimizin 
desteği var.”

“2018’den bu yana 14 derin deniz 
kuyusu açtık”
Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Türk 
karasularındaki hidrokarbon kay-
naklarının nerede olduğuna ve bun-
ların nasıl bulunacağına dair yeterli 
veri olmadığını hatırlatan Cumhur-
başkanımız, “Şayet biz bu işi hak-
kıyla yapacaksak öncelikle teknik 
ekipman ve donanım işini hallet-
memiz gerekir’ dedik ve hemen kol-
ları sıvadık. İlk gemimiz Barbaros 

Hayrettin Paşa’yı 10 yıl önce satın 
alarak başlattığımız süreci, Kanuni 
Sondaj Gemimizde bir üst aşama-
ya çıkardık. Ardından diğer gemiler-
imiz geldi, sahip olduğumuz filoyla 
2018’den bu yana 14 derin deniz 
kuyusu açtık.” dedi.
Akdeniz ve Karadeniz’deki iki ve üç 
boyutlu sismik araştırmaların 6-7 
katına çıkarıldığını belirten Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“Yaptırımlarla, tehditlerle, şanta-
jlarla, yıldırmalarla biz engellemeye 
çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah 
etmedik. Kararlı duruşumuzdan 
geri adım atmadık. Eğer biz o günün 
şartlarında yerli ve milli imkanlarla 
bu operasyonları hızlandırmasaydık, 
son yıllarda elde ettiğimiz başarıları 
başkalarının insafına bırakmış ol-
acaktık. Akla hayale gelmeyecek 
türlü bahanelerle attığımız her 
adımın önü kesilecekti. Hamdolsun 
bunların hepsi geçmişte kaldı. Artık 
Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç 
Reis sismik araştırma gemilerimiz 
denizlerimizin altını tarıyor, Fatih, 

her türlü araç, gereç ve personel ile 
yangına müdahale etmektedir.” if-
adesini kullandı.
Milletvekillerinin de bölgede old-
uğunu bildiren Cumhurbaşkanımız, 
“En kısa zamanda yangını kontrol 
altına almak suretiyle bir an önce 
temennimiz o ki cana hiçbir şey 
gelmeden bu yangını söndürmüş 
olalım. Geniş bir alanda süren 
yangının en kısa zamanda sönme-
si temennimizdir. Olay tüm boyut-
ları ile araştırılarak yangında zarar 
gören vatandaşlarımıza her türlü 
destek sağlanacaktır. Rabbimden 
ülkemizi yangın ve sel başta ol-
mak üzere her türlü afetten muha-
faza etmesini niyaz ediyorum.” diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanımız, geçen yıl ağus-
tos ayında milletin uzun zamandır 
hasretle beklediği müjdeyi büyük 
bir gururla verdiklerini anımsatarak, 
şöyle devam etti:
“Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 
320 milyar metreküplük doğal gaz 
sadece Türkiye’de değil, dünyada 
da büyük yankı uyandırdı. İlk keşif-
ten yaklaşık 2 ay sonra Fatih Sondaj 
Gemisi’ni ziyaret ederek, ilave 85 
milyar metreküplük yeni keşfi de 
gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgi-
li son müjdemizi ise haziran ayının 
başlarında Filyos’ta düzenlenen 
törende vererek 135 milyar me-
treküplük yeni keşifle toplamda 540 
milyar metreküpe ulaştığımızı ilan 
etmiştik. Karadeniz’de açtığımız bu 
kuyular ilk değildir, elbette son da 
olmayacaktır.
Bununla birlikte son 1 yılda 
açtığımız kuyuların öncekilerden 
büyük bir farkı vardır. Daha önce bu 
işleri uluslararası şirketlerle birlikte 
kiralama usulüyle yürütüyorduk, 
artık öncekilerden farklı olarak bu 
işleri kendi gemilerimiz ve kendi in-
san kaynağımızla yapıyoruz. Sondaj 
konusunda ulaştığımız teknik ye-



Gündem Gündem

Ağustos 2021___ 5352 ___ Ağustos 2021

Yavuz ve Kanuni de sondajlarını 
yapıyor. Bugün sismik araştırma 
ve sondaj çalışmalarında son 1 yıl-
da geldiğimiz noktanın önemli bir 
dönüm noktasını da geride bıraka-
cağız.”

“Bugün burada yanan ateşe iyi 
baksınlar”
Cumhurbaşkanımız, bugün Fatih 
Sondaj Gemisi’nin açtığı, Kanuni 
Sondaj Gemisi’nin tamamlamasını 
yaptığı Türkali-2 kuyusu gaz akış 
testini gerçekleştirdiklerine dikkati 
çekerek, “Bir başka ifadeyle keşfet-
tiğimiz ve yerin yüzlerce metre al-
tından çıkartmaya başladığımız 
Karadeniz gazını, bugün ilk defa 
yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz 
gazın değerini mesnetsiz iddialar-
la düşürmeye çalışanlar, bugün 
burada yanan ateşe iyi baksınlar. 

Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle 
konuşarak birilerinin yalanlarla, 
çarptırmalarla, manipülasyonlarla 
oluşturmaya çalıştığı algıya da en 
güzel cevabı veriyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Kuyuda bu aşamaya kadar yapılan 
işlemler hakkında da bilgi veren 
Cumhurbaşkanımız, önce Türka-
li-2 kuyusunda 3 seviyede uzun 
süreli akış testleri yapıldığını, 135 
metre perforasyon ve çakıl fil-
tre ile kuyu tamamlama işlemleri 
yürütüldüğünü söyledi.
Bu işlemin Türkiye’de ilk defa derin 
denizde, Türkali-2 kuyusunda uy-
gulandığını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“İkinci aşamada yüzeyden kontrol 
edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı 
test vanaları devreye sokuldu. Son 
aşamada da yüzey test ekipmanları 

ve flare ile gaz akışa verildi. Bütün 
bu operasyon, toplamda 247 saat-
lik bir akış sürecinde gerçekleştiril-
di. Karadeniz gazının ilk fazını 
2023’e yetiştirmek için hem masa 
başında hem de sahada büyük bir 
emek harcanıyor. Proje elbette ken-
di içinde doğal ve teknik zorluklar 
içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar 
iyi bir planlama ve detaylı iş takvim-
iyle hedeflerimizden herhangi bir 
sapma yaşamadık. Bundan sonrası 
için de çalışmalar aynı titizlikle de-
vam edecek.”

“Çalışmalarımız devam ediyor”
Cumhurbaşkanımız, son bir yılda 
Tuna-1, Türkali-1, Türkali-2, Türka-
li-3 ve Amasra-1 olmak üzere to-
plam 5 kuyu açtıklarını ve her bir 
kuyuda keşfedilen gaz miktarını 
doğruladıklarını belirterek, Tuna-1 

kuyusunun 40 kilometre kuzey-
doğusunda yer alan Amasra-1 
kuyusunun daha önce elde edilen 
sismik verilerin yorumlanmasıyla 
açıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, “Böylece 135 
milyar metreküplük yeni bir rezerv 
daha yakaladık. Amasra-1 kuy-
usunun keşfini Sakarya gaz sa-
hasındaki benzer keşiflerin de 
habercisi olarak görüyoruz. Sa-
hanın etrafındaki çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah buralardan 
gelecek müjdeli haberleri de mille-
timizle paylaşacağız.” dedi.
Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı 
üretim sistemleri ve kara gaz işleme 
tesislerinin süreçlerinin eş zam-
anlı sürdüğünü bildiren Cumhur-
başkanımız, son aşamada ise her 
iki üniteyi birbirine bağlayacak boru 
hatlarını inşa edeceklerini kaydetti. 
Derin deniz etüt ile boru hattı rota-
larının çalışmalarının sona erdiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Önümüzdeki yıl 169 kilometre 
boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. 
Bu operasyon dünyanın en uzun 
derin deniz taban bağlantısı olacak. 
Kara gaz işleme tesislerinin temelini 
haziran ayının başında atmıştık. 
Orada da yoğun bir faaliyet devam 
ediyor. Karadeniz gazı tüm tesis-
leriyle biterek, kullanıma girdiğinde 
Türkiye’nin derin denizlerde arama, 
sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst 
bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın 
karaya çıkarılması için yürütülen 
çalışmalar doğal gaz endüstrisini 
besleyen yan sanayinin gelişimine 
de önemli katkı sağlayacaktır. Bura-
da kullanılacak ekipmanın önemli bir 
kısmı yerli üretim olacaktır.”
Bütün bu faaliyetlerin, Türkiye’nin 
doğal gazda üretimden taşımaya 
kadar her aşamada ulaştığı etkinliği 
ortaya koyduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:

“Doğal gaz arz güvenliğinde bölgem-
izin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge 
kaynaklarının uluslararası pazarlarla 
buluşması için her zaman yapıcı bir 
pozisyon üstlendik, üstlenmeye de 
devam ediyoruz. Bölgesinin siyasi 
ve ekonomik bakımından en güçlü 
ülkesi olan Türkiye’nin uzattığı dost 
elini tutanlar bugüne kadar hep ka-
zançlı çıktı. Biz karşılıklı saygı ve 
haklara riayet çerçevesinde kapalı 
kapılar ardında ne diyorsak, dışarı-
da da aynısını söyleyen bir ülke ve 
yönetimiz. Bazıları gibi yolun başın-
da ayrı, ortasında ayrı, sonunda 
bambaşka konuşmuyoruz. Kendi 
gazımızın bölge refahına sağlaya-
cağı katkının farkındayız. Bu pro-
jenin, Türkiye’nin enerjide merkez 
ülke rolüne koyacağı katkıyı da iyi 
biliyoruz. Türkiye’nin tecrübesinden, 
bilgi birikiminden, dostluğundan fay-

dalanmak isteyen herkese kapımız 
sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş 
yapan bugüne kadar kaybetmedi, 
bundan sonra da kaybetmeyecektir.”
Cumhurbaşkanımız, Türkali-2 kuy-
usu akış testinin hayırlı olmasını 
dileyerek, “En başından bugüne ka-
dar projenin hayata geçmesinde 
emeği olan Enerji Bakanlarımıza ve 
diğer herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.
Canlı bağlantı sırasında Fatih 
Sondaj Gemisi’ndeki ekip için “Şu 
anda karşımda doğal gaz milli eki-
bini görüyorum.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, “Tüm ekibe 
şahsım, ailem, milletim adına en kal-
bi şükranlarımı Ankara’dan bildiri-
yorum, tekrar tekrar başarılarının 
devamını diliyorum. Bu yanan at-
eşlerimiz inşallah hiç sönmesin.” 
diye konuştu.
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 “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE 
MÜCADELE, ANCAK TOPLUMUN 
TAMAMININ İŞTİRAKİYLE VE 
SAMİMİ KATKISIYLA BAŞARIYA 
ULAŞABİLİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Eylem planımı-
zın asıl amacı toplumun kadına 
yönelik şiddete bakış açısını et-
kilemeye, değiştirmeye ve du-
yarlılıklarını artırmaya yönelik bir 
farkındalık oluşturmaktır. Bunun 
için iletişim araçlarını daha etkin 
kullanmak suretiyle düzenleyece-
ğimiz kampanyalarla her kesime 
yönelik eğitici çalışmalar yürüt-
meyi hedefliyoruz. Kadına yönelik 
şiddetle mücadele, ancak toplu-
mun tamamının iştirakiyle ve sa-
mimi katkısıyla başarıya ulaşabi-
lir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Ta-
nıtım Toplantısı’na katıldı.
Eylem planında yer alan hususla-
rın belirlenen çerçevede ve sürede 

amacına ulaşmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bizim inancımızda bildiğimiz ve bil-
mediğimiz varlıklar içinde asıl olan 
insandır, diğer tüm ayrımlar, diğer 
tüm vasıflar, diğer tüm farklılıklar 
bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Top-
lum ve aile dediğimiz müesseseler 
de erkek ve kadının müşterek varlı-
ğıyla ortaya çıkar, mana kazanır ve 
devam eder. İnsanları sadece cin-
siyetlerinden dolayı üstünlük sınıf-
lamasına tabi tutan anlayışın bizim 
medeniyetimizde ve kültürümüzde 
yeri yoktur. Şayet ortada bu nok-
tada bir sorun yaşanıyorsa konu-
nun bir tarafında erkek bir tarafında 
kadın vardır. Mesela aile yapımızla 
ilgili hassasiyetlerimizde kadın ne 
kadar sorumluluk sahibiyse erkek 
de aynı derecede mesuliyet sahibi-
dir. Her ne sebeple olursa şayet aile 

yapımızda bir bozulma varsa bunun 
sorumluluğunu sadece kadına veya 
erkeğe yüklemek sorunun yarısını 
görmezden gelmek demektir.”
Cumhurbaşkanımız, kadına şiddet 
meselesinde ortada bir mağdur 
varsa bir de failin mevcut olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu:
“İşte bunun için iktidara geldiğimiz 
günden beri kadına yönelik şiddet-
le mücadele, öncelikli konularımız 
arasında yer almıştır. Şahsen de bu 
konuyu daima yakından takip et-
tim, atılan her adımı destekledim, 
yaşanan her sorunla bizzat ilgilen-
dim. Nitekim tek tip bir müdahaleyle 
neticeye ulaşılamayacağı belli olan 
bu hassas konunun çözümü için 
zaman içerisinde farklı politikalar 
geliştirdik ve uyguladık. Son günler-
de bazı çevreler, bugün, yani 1 Tem-
muz itibarıyla resmen çekildiğimiz 
İstanbul Sözleşmesi’ni, kadına yö-
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nelik şiddetle mücadelede bir geriye 
gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. 
Bizim kadına yönelik şiddetle mü-
cadelemiz İstanbul Sözleşmesi’yle 
başlamadığı gibi bu sözleşmeden 
çekilmeyle de bitecek değildir.”
Sözleşmeden çekilme gerekçelerini 
o dönemde kamuoyuyla paylaştık-
larını anımsatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Bizim kadına yönelik şiddetle 
mücadele çerçevesinde aldığımız 
tedbirlerin, yaptığımız düzenlemele-
rin, hayata geçirdiğimiz uygulama-
ların kadınların haklarına, hukukları-
na, onurlarına sahip çıkmamızın tek 
sebebi eşref-i mahlukat olan insan 
sıfatıyla kendilerine olan saygımız-
dır. Dün kadına yönelik şiddetle ve 
kadınların insan olarak sahip ol-

dukları haklarını kullanabilmesi ko-
nusunda nasıl mücadele ediyorsak 
bugün de yarın da aynı mücadeleyi 
sürdüreceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, bu mücadele-
nin uzun soluklu, sabır ve toplum-
sal mutabakat gerektiren bir sü-
reç olduğunun farkında olduklarını 
vurgulayarak, “Kadına yönelik şid-
detin tamamen ortadan kalkması, 
tüm kesimlerin inancı ve çabasıyla 
mümkündür. Şiddetin her türüyle 
mücadelemiz sürerken kadına yö-
nelik şiddet kavramının altını özel-
likle çizmemizin sebebi bu sorunun 
adını koymak gerektiğine olan inan-
cımızdır.” ifadelerini kullandı.
Kadına yönelik şiddetin pek çok fak-
törden etkilenen ve genel şiddetten 

farklı dinamiklere sahip olan bir olgu 
olduğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, şunları kaydetti:
“Bu sebeple evvela kadına yönelik 
şiddetin ortaya çıkmasına neden 
olan faktörlerin ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesi ve bertaraf edilmesi 
gerekiyor. Kadına yönelik şiddet, 
kadının hayatı başta olmak üzere 
kendini güvende hissetme, eğitim, 
iş ve sosyal süreçlere katılma gibi 
temel haklarını kullanmasını da 
engelleyen bir sorundur. Şayet bu 
durum aile içinde vuku bulmuşsa 
şiddete şahitlik etmesi sebebiyle 
çocuklarda travmaya neden olabili-
yor. Şiddeti bir davranış biçimi ola-
rak öğrenen çocukların yarının şid-
det mağduru veya şiddet faili olarak 

karşımıza çıkma ihtimali artıyor. 
Sebebi ne olursa olsun, aile içinde 
yaşanan şiddetin sonuçları kadını 
ve çocuğu derinden ve doğrudan 
etkiliyor. Konuyu tüm boyutlarıyla 
ele aldığımızda belki doğrudan de-
ğil ama dolaylı olarak tüm toplumun 
da bu şiddetten olumsuz etkilendi-
ğini görüyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, toplumsal so-
nuçları itibarıyla şiddetin, depresyo-
nun, suç oranlarının ve huzursuzlu-
ğun artmasına yol açtığını belirtti.
“Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgın-
la mücadelede olduğu gibi siyasi 
tartışmalara malzeme etmeden, 
samimiyetle ve objektif bir şekil-
de ele almamız gerekiyor.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, kadınların ve 
çocukların onuruna, ailelerine, top-
lumlara ve gelecek nesillere ciddi 
anlamda zarar veren açık bir insan 
hakkı ihlali olan kadına yönelik şid-
detin sadece kendilerinin değil tüm 
ülkelerin sorunu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, bu küresel so-
runu, tüm dünya gibi kendilerinin de 
yasal düzenlemeler, önleme, koru-
ma ve kovuşturma alanlarında ih-
tisaslaşma ile aşmaya çalıştıklarını 
ifade etti.
Merkezi ve yerel düzeyde kurumlar 
arası koordinasyon ve iş birliğiyle 
oluşturdukları sosyal politikaları il-
gili tüm kesimlerin desteği ve kat-
kılarıyla kararlılıkla sürdürdüklerini 
anlatan Cumhurbaşkanımız, bu 
çerçevede ilkini 2007 yılında hazır-
ladıkları Ulusal Eylem Planı’nı sü-
rekli güncelleyerek ve geliştirerek 
bugüne kadar getirdiklerini aktardı.

“6284 sayılı kanun en önemli dö-
nüm noktasıdır”
Türkiye’de ve dünyada yaşanan 
toplumsal, kültürel ve teknolojik 
değişimlerin, önleyici ve koruyucu 
çalışmaların da geliştirilmesini ge-
rektirdiğini dile getiren Cumhurbaş-

kanımız, şöyle konuştu:
“Yeni ulusal eylem planımız, var 
olan çalışmaları daha da ileriye ta-
şıyarak, bu değişimi kucaklama 
amacı taşıyor. Bugün sizlerle dör-
düncüsünü paylaşacağımız Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planımızda günün ihtiyaçla-
rına yönelik yeni başlıklar bulunu-
yor. Nedenleri ve sonuçları itibarıyla 
değerlendirdiğimizde, kadına yö-
nelik şiddet sorunuyla mücadelede 
çok yönlü bütüncül ve disiplinler 
arası bir yaklaşıma ihtiyaç duyuldu-
ğunu görüyoruz. Bu çerçevede ilk 
idari ve hukuki somut adımı 2006 
yılında yayınladığımız başbakanlık 
genelgesi ile atmıştık.”
Kadına yönelik şiddetle mücadele-
de toplumsal bir mutabakat ve uy-
gulama birliği sağlamak için gere-
ken öncelikli politikaları belirledikleri 
3 ulusal eylem planını başarıyla uy-
guladıklarını belirten Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
“Çeşitli dönemlerde yaptığımız 
anayasa değişiklikleriyle de verdi-
ğimiz mücadelenin hukuki zeminini 
güçlendirdik. Ailenin korunması ve 
kadına karşı şiddetin önlenmesine 
dair 6284 sayılı kanunun yürürlüğe 
girmesi, bu doğrultudaki en önemli 
dönüm noktasıdır. Türkiye bu ka-
nunla dünyada kadına yönelik şid-
detle mücadelede en kapsamlı ve 
etkili mevzuata sahip ülkeler ara-
sında ilk sıralara çıkmıştır. Nitekim 
uygulamadaki neticeler, kanunun 
gerçekten bu yürek parçalayıcı, vic-
dan kanatıcı meselenin çözümünde 
çok önemli mesafeler kat etmemizi 
sağladığına işaret ediyor.”

“Planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 
227 faaliyet şeklinde yapılandır-
dık”
Cumhurbaşkanımız, her şeyden 
önce kanunun ırk, renk, cinsiyet, 
tabiyet, dil, din, statü, medeni hal, 

engel durumu hastalık gibi ayrım-
lar gözetmeksizin şiddete uğrayan 
veya uğrama tehlikesi bulunan tüm 
kadınları, çocukları, erkekleri ve tek 
taraflı ısrarlı takip mağdurlarını ko-
rumayı amaçladığını kaydetti.
Şiddete uğrayanın kadın veya erkek, 
çocuk veya yaşlı, engelli veya engel-
siz olmasının fark etmediğini, geniş 
yelpazesiyle kanunun herkesi koru-
ma kapsamına aldığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Tabii şiddet mağdurları daha çok 
kadınlar ve çocuklar olduğu gibi is-
ter istemez fiiliyatta bu gruplar öne 
çıkıyor. Kanunun yürürlüğe girme-
sinden sonra çok sayıda düzenleme 
yapılmış, kurumsal yapı oluşturul-
muştur. Bu doğrultuda atılan adım-
lardan biri de şiddetin önlenmesiy-
le koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
uygulanmasına yönelik hizmetleri 
vermek üzere Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) ku-
rulmasıdır. Bugün 81 ilimizin her 
birinde mağdurlara hizmet veren 
merkezlerin kadına yönelik şiddetle 
mücadelede önleyici katkıları ol-
duğuna inanıyorum. Şimdi de yeni 
eylem planımızda mücadeleyi daha 
da güçlendiriyoruz.”
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planı’nın 2021-2025 
yıllarını kapsadığını bildiren Cum-
hurbaşkanımız, şunları söyledi:
“Bu çalışma için hazırlıklarımızı 
2020 yılı başından beri sürdürüyo-
ruz. Eylem planımızı, kamu kurum-
larının, sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversitelerin, medya mensupla-
rının, uluslararası kuruluş temsilci-
lerinin ve ilgili tüm paydaşların kat-
kılarıyla hazırladık. Oldukça hacimli 
bir kitap olarak ortaya çıkan planı, 
5 ana hedef, 28 strateji ve 227 fa-
aliyet şeklinde yapılandırdık. Soru-
nun tamamen ortadan kalkmasını 
hedef alan bu bütüncül politika do-
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kümanını bugün sizlere sunuyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına 
yönelik şiddetle mücadelede takip 
edeceğimiz ana başlıkların hepsi bu 
planda yer alıyor.”

“İl eylem planları 81 ilde hassasi-
yetle yürütülmektedir”
Cumhurbaşkanımız, bu başlıkları 
mağdurların adalete erişiminin ko-
laylaştırılması, şiddetle topyekun 
mücadele anlayışının tüm plan, 
program ve politikalara yerleştiril-
mesi, koruyucu ve önleyici hizmet-
lerin güçlendirilmesi, toplumsal far-
kındalık ve duyarlılığın artırılması, 
sistematik, güvenilir, karşılaştırıla-
bilir verilerin toplanması ve yorum-
lanması olarak özetleyebileceklerini 
ifade etti.
Değişen şartlar ve ortaya çıkan ih-
tiyaçlar çerçevesinde gereken her 
türlü yasal ve idari tedbirleri alma-
yı sürdüreceklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, “Kadına Yö-
nelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal 
Eylem Planı’nın ilk hedefini şiddet-
le mücadele mevzuatının gözden 
geçirilmesi ve etkin uygulanması 
olarak belirledik. Amacımız adli sü-
reçte, mağdurun adalete erişiminin 
kolaylaşmasını, mağdurun haklarını 
etkin kullanmasını ve şiddet eylem-
lerinin orantılı şekilde cezalandırıl-
masını sağlamaktır.” değerlendir-
mesinde bulundu.
Ceza mevzuatının gözden geçiril-
mesinden, hakim savcı ve diğer yar-
dımcı yargı personelinin eğitimine 
kadar 22 faaliyetin bu başlık altında 
yer aldığını anlatan Cumhurbaşka-
nımız, kurumlar arası iş birliğinin 
geliştirilmesi için Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığının koordinasyo-
nunda Adalet, İçişleri, Milli Savunma 
ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İş-
leri Başkanlığı arasında protokoller 
imzalandığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan, ŞÖNİM yönet-
meliği kapsamında 2016 yılından 
itibaren Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele İl Koordinasyon İzleme 
ve Değerlendirme Komisyonları’nın 
oluşturulduğuna değinerek, “Bu ko-
misyonlar, yılda en az 2 defa olmak 
üzere valilerimizin başkanlığında 
toplanmaktadır. Ayrıca her ilin kül-
türel, sosyolojik özelliklerini ve risk 
faktörlerini göz önünde bulunduran 
kadına yönelik şiddetle mücadele il 
eylem planları, 81 ilde hassasiyetle 
yürütülmektedir.” dedi.
Kadına yönelik şiddetle mücade-
lede oluşturulan teknik kurulun da 
üçer aylık periyotlarla toplanmak 
suretiyle faaliyetini sürdürdüğünü 
aktaran Cumhurbaşkanımız, “Türk 
Ceza Kanunu’ndaki mevcut suç tip-
leriyle cezayı ağırlaştıran sebepler 
gözden geçirilerek özellikle ısrarlı 
takip, siber şiddet, zorla evlendirme 
gibi şiddet türleri konularının yeni-
den değerlendirilmesini planlıyoruz. 
Ayrıca kadına yönelik şiddet eylem-
lerine ilişkin uyuşmazlıklarda haksız 
tahrik ve takdiri indirim nedenleri 
müesseselerinin nasıl uygulandığına 
dair analizler yapılarak, ortaya çıkan 
sonuçlara göre gereken değişiklikler 
için harekete geçilecek.” diye konuş-
tu.
Cumhurbaşkanımız, eylem planının 
ikinci hedefini “şiddetle topyekun 
mücadele anlayışının tüm plan prog-
ram ve politikalara yerleştirilmesi” 
olarak benimsediklerini söyledi.
Beş strateji belirlediklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, bu stratejileri, 
“politikaların kapsayıcı şekilde ha-
zırlanması ve uygulanması, şidde-
tin önlenmesi için kaynak ve yeterli 
bütçe elde edilmesi, güçlü koordi-
nasyon ve sektörler arası iş birliği, 
eylem planlarının 81 ilde yürürlüğe 
konması, ulusal ve yerel düzeyde 
yürütülen çalışmaların dönemsel 
olarak izlenmesi ve değerlendiril-

mesi” şeklinde ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, bu kapsam-
da “her düzeyde kamu personeline 
eğitim verilmesi, kurumlar arası iş 
birliği protokollerinin imzalanması, 
tüm paydaşlarla iş birliğinin geliş-
tirilmesi, ulusal ve yerel düzeyde 
faaliyetlerini sürdüren komite ve 
komisyonların etkinliklerinin artırıl-
ması” gibi 35 faaliyetin yer aldığını 
belirterek şöyle konuştu:
“Ulusal eylem planımızın üçüncü 
hedefi, koruyucu ve önleyici hiz-
metlerin etkili sunulmasıdır. Bu 
hedefe ulaşmak için vakaya zama-
nında ve doğru şekilde müdahale 
edilmesinin sağlanması, vaka bazlı 
özel müdahale programlarının ha-
yata geçirilmesi, kolluk uygulama-
larının etkinliğinin artırılması, şiddet 
mağduruna hizmet veren meslek 
elemanlarının eğitimlerle güçlendi-
rilmesi, şiddet mağdurlarının sağlık 
hizmetlerine erişiminin kolaylaştı-
rılması, şiddet faili ya da uygulama 
ihtimali bulunanlara yönelik önleyici 
hizmetlerin hazırlanması stratejile-
rini uygulayacağız. Bu kapsamda 
hayata geçireceğimiz faaliyet sayısı 
da 65’i bulacaktır.”

“Şiddetle mücadele irtibat nokta-
larına, mağdurların kolay ulaşabil-
mesini sağlıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin temelini oluş-
turan mağdurun korunması ve des-
teklenmesi ile önleyici çalışmalarda 
kurumsal hizmetlerin daha da önem 
kazandığına işaret ederek “Şidde-
ti önlemek, soruşturmak, kovuş-
turmak, ortadan kaldırmak kısaca 
doğru müdahaleyi gerçekleştirmek 
ancak ihtiyaca uygun tasarlanmış 
kurumsal yapılar ve programlarla 
mümkündür.” dedi.
Bu amaçla Şiddet Önleme ve İzle-
me Merkezleriyle (ŞÖNİM) beraber 
kadın konukevlerinde kurumsal hiz-

metlerin yürütüldüğünü anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’nin 
tüm illerinde faaliyet gösteren 360 
sosyal hizmet merkezimiz bün-
yesinde oluşturduğumuz şiddetle 
mücadele irtibat noktalarına, mağ-
durların kolay ulaşabilmesini sağlı-
yoruz.” diye konuştu.
Bu merkezlerde şiddet mağdurları-
na rehberlik ve danışmanlık, hukuk, 
sağlık, istihdam hizmetleri yanında 
çocuklarına sağlanan burslarla da 
destek verildiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Şiddet mağduru kadınlara konuk 
evinden ayrıldıktan sonra da psi-
ko-sosyal destek vermeyi sürdüre-
rek iş hayatına katılımlarına yönelik 
mesleki eğitim ve programlardan 
faydalanmalarını da temin ediyoruz. 
En önemli hususun şiddeti gerçek-
leşmeden durdurabilmek ve yaygın-
laşmasını engellemek olduğunu da 
biliyoruz. Bu doğrultuda şiddet fail-
lerinin ve şiddet uygulama ihtimali 
olan bireylerin öfke kontrollerinin 
sağlanabilmesine yönelik eğitimlere 
başlıyoruz. Faillerin, alkol ve mad-
de bağımlılığından kurtarılması ile 
saldırgan davranışlarının rehabili-
tasyonuna yönelik eğitimlerden çok 
ciddi faydalar elde edeceğimize ina-
nıyoruz. Bu programların denetimli 
serbestlik, tutukluluk ve teknik takip 
gibi koruma tedbirleri ile birlikte yü-
rütülmesini planlıyoruz.”

“Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 
9 yeni kadın konuk evi daha açı-
lacak”
Cumhurbaşkanımız, “mağdur odak-
lı mücadele prensibi” ile çalışan ŞÖ-
NİM’lerde bugüne kadar 682 bini 
kadın, 54 bini erkek ve 96 bini çocuk 
olmak üzere toplam 833 bin kişiye 
hizmet verildiğini belirterek “Yatılı 
kurumsal hizmetlerimizi ise 81 ili-
mizdeki 149 kadın konuk evinde 3 
bin 576 kapasiteyle sürdürüyoruz. 
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Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 
yeni kadın konuk evi daha açılacak-
tır. Ayrıca 9 ilimizdeki mevcut kadın 
konukevlerini, şiddet mağduru ka-
dınların ve çocuklarının ihtiyaçlarına 
göre dönüştürüyoruz. Tehdit altında 
olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış 
kadın konuk evlerimizde özel gü-
venlik önlemleri alıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Barınma amacıyla kuruluşlara mü-
racaat eden kadınlara da gereken 
desteğin verildiğini ve verilmeye de-
vam edeceğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, bu kurumlarda verilen 
hizmetin kalitesini artırmak ama-
cıyla ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Hiz-
met Standartları ve Öz Değerlendir-
me Rehberi hazırladıklarını bildirdi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele-
de iletişim teknolojilerinin de etkin 
bir şekilde kullanıldığına dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanımız, “ALO 183 
Sosyal Destek Hattı, ihtiyacı olan 
tüm kadın ve çocuklar için psiko-

lojik, hukuki ve ekonomik danışma 
hattı olarak hizmet veriyor. Hafta-
nın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak, 
Türkçenin yanında Arapça, Kürtçe 
çağrılara da cevap veren bu hattı 
arayan şiddet mağdurları, ‘0’ tuşu-
na basarak, sıra beklemeden destek 
personeline ulaşabilmektedir.” diye 
konuştu.
İçişleri Bakanlığı ile oluşturan Kadın 
Destek Sistemi (KADES) uygulama-
sının da yaygın kullanıldığını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Pilot olarak 15 şehirde yürütülen 
elektronik kelepçe uygulaması, 15 
Ocak 2021 itibarıyla 81 ile yaygın-
laştırılmıştır. İçişleri Bakanlığına 
bağlı Elektronik İzleme Merkezi’nde 
ülkenin tamamındaki polis ve jan-
darma bölgelerinde tespit edilen 
vakalar, kesintisiz takip edilmek-
tedir. Bu işlemler İçişleri Bakanlığı 
Güvenlik ve Acil Durum Koordinas-
yon Merkezi GAMER’de yürütülü-

yor. Elektronik kelepçe uygulaması 
ile buna yönelik ilgili yönetmelik ça-
lışması da Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet 
ve İçişleri Bakanlıklarının katkıları ile 
tamamlanmıştır.”

“Belirlediğimiz 77 faaliyeti önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde gerçek-
leştireceğiz”
Cumhurbaşkanımız, Ulusal Eylem 
Planı’nın dördüncü hedefinin de 
“toplumsal farkındalık ve duyarlılığı-
nın artırılması” olarak belirlendiğini 
belirterek, şunları kaydetti:
“Bu hedefe ulaşmak üzere kurum-
sal iletişim kanallarının güçlendiril-
mesi, şiddetsiz bir toplum için far-
kındalık faaliyetlerinin yürütülmesi, 
kadına yönelik şiddetle mücadelede 
erkeklerin daha fazla yer almasının 
sağlanması, yükseköğretim de dahil 
eğitimin tüm kademelerinde şiddet-
le topyekun mücadele anlayışının 
yerleştirilmesi, şiddete neden olan 

yargılar ile mücadele edilmesi, özel 
sektörün kadına yönelik şiddetle 
mücadelede aktif rol alması, med-
yanın şiddetle mücadelede so-
rumlu ve etik yayıncılık anlayışıyla 
hareket etmesi gibi hususlarda ça-
lışmalar yürütülecektir. Eylem pla-
nında bu kapsamda belirlediğimiz 
77 faaliyeti önümüzdeki 5 yıl içe-
risinde gerçekleştireceğiz. Bunlar-
dan biri yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarımıza yönelik bilgilen-
dirme faaliyetleridir. Bir diğeri erken 
yaşta ve zorla evliliklerde mücadele 
edilmesi amacıyla babalara yönelik 
eğitim ve farkındalık çalışmaları 
düzenlenmesidir.”
Cumhurbaşkanımız, bireylerin 
gündelik konuşmalarında ve sos-
yal medyada farkında olarak ya da 
olmayarak kadına yönelik şiddeti 
normalleştiren söylemler kullana-
bildiğine işaret etti. Cumhurbaş-
kanımız, bu tür söylemlere ilişkin 
toplumda farkındalık oluşturmak 
ve alternatiflerini hatırlatmak, şid-
det içermeyen olumlu bir dil kulla-
nımını özendirmek amacıyla çeşitli 
mecralarda kampanyalar yürütüle-
ceğini bildirdi.
Geleneksel ve yeni medyada rek-
lam verenlere ve özel televizyon 
kanallarına yönelik olarak şiddet 
temelli bir hassasiyet geliştirilme-
sinin teşvik edileceğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, kadına yöne-
lik şiddetin bir türü olan iş yerinde 
fiziksel, cinsel, ekonomik ve psiko-
lojik şiddet ile iş gücü sömürüsü 
ve baskıya ilişkin farkındalık oluş-
turma çalışmalarının yapılmasının 
planlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, sinema ya-
pımları destek başvurularının, şid-
detle mücadeleyi öne çıkaran ya-
pımları teşvik edecek bir anlayışla 
değerlendirileceğini belirtti.
Eylem planının 5. hedefini “siste-
matik, güvenilir ve karşılaştırılabilir 

verilerin toplanması ve istatistikle-
rin yorumlanması” olarak belirle-
diklerini anlatan Cumhurbaşkanı-
mız şöyle devam etti:
“Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali 
olan her bir risk faktörünü önceden 
belirlemek, şiddeti engellemede 
önem arz ediyor. Bu amaçla yerel 
düzeyde özelleştirilmiş politikalar 
için 81 ilde kadına yönelik şiddet 
risk haritalarının tamamlanması, 
stratejik hedeflerimiz içinde yer 
alıyor. Kadına yönelik şiddetle mü-
cadele veri bankasındaki bilgilerin 
yorumlanmasından failler ve kadın 
cinayeti hükümlüleri ile ilgili araştır-
ma yapılmasına kadar 28 faaliyete 
bu başlık altında yer verilmektedir. 
Şiddetle mücadelede elde edilen 
bilgi ve bütün bu veri analizlerle si-
vil toplum kuruluşları ve üniversite-
lerle daha yakın iş birlikleri geliştiri-
lecektir. Bu sorunu ele alan bilimsel 
araştırmaların artmasını, kadın ci-
nayetlerinin nitel ve nicel analizine 
ilişkin düzenli aralıklarla yapılacak 
çalışmalar yoluyla akademik bir 
müktesebatın oluşmasını hedef-
liyoruz. Böylece sosyal bilimler ile 
politika inşa süreçleri arasındaki 
mesafe kapatılarak nitelikli politika 
ve hizmet hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesi mümkün olacaktır.”
Ortak veri tabanı oluşturulması için 
Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve 
İçişleri Bakanlıkları arasında veri 
entegrasyonunun sağlandığını be-
lirten Cumhurbaşkanımız, şiddet 
mağduru hakkında kanuna göre 
verilen gizlilik kararlarının ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarla elektronik 
ortamda paylaşılmasına yönelik 
entegrasyon çalışmalarının ise de-
vam ettiğini söyledi.

“Her kesime yönelik eğitici çalış-
malar yürütmeyi hedefliyoruz”
Cumhurbaşkanımız, içeriğine iliş-
kin genel bilgileri paylaştığı 4. Ulu-

sal Eylem Planı’nın kadına yönelik 
şiddetle mücadelede sorumluluğu 
olan tüm tarafların katkılarıyla ha-
zırlandığını belirtti. Cumhurbaşka-
nımız, “Eylem planımızın asıl amacı 
toplumun kadına yönelik şiddete 
bakış açısını etkilemeye, değiştir-
meye ve duyarlılıklarını artırmaya 
yönelik bir farkındalık oluşturmak-
tır. Bunun için iletişim araçlarını 
daha etkin kullanmak suretiyle dü-
zenleyeceğimiz kampanyalarla her 
kesime yönelik eğitici çalışmalar 
yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına 
yönelik şiddetle mücadele ancak 
toplumun tamamının iştirakiyle ve 
samimi katkısıyla başarıya ulaşa-
bilir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, eylem planına 
sorumlu ve ilgili tarafların her türlü 
desteği vereceğine, gerekli adımları 
atacağına inandığını bildirdi.
Bugüne kadar kadınların şiddet ko-
nusu başta olmak üzere her alan-
daki hak arama mücadelelerinde 
yanlarında olduklarını ve bundan 
sonra da olacaklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız şunları kay-
detti:
“Kadına karşı şiddeti sıradanlaş-
tıran yaklaşımları insani ve ahlaki 
değerleri güçlendirerek ortadan 
kaldıracağız. Bu konuda bakan-
lıklarımızla beraber üniversitele-
rin, yerel yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, medyanın yapaca-
ğı her çalışma çok önemli ve kıy-
metlidir. Unutulmamalıdır ki kadı-
na yönelik şiddetle mücadele aynı 
zamanda her biri canımızdan bir 
parça olan annemizin, eşimizin, 
kızımızın hakkını, hukukunu, onu-
runu korumanın da mücadelesidir. 
Verdiğimiz uzun mücadele döne-
minin ardından geldiğimiz nokta 
bu yöndeki kararlılığımızı artırmak-
tadır. Milletimizin vicdanına ve so-
rumluluk duygusuna güveniyorum, 
kesin inanıyorum.”
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 “SELDEN ZARAR GÖREN TÜM İLÇE 
VE KÖYLERİMİZİ ESKİSİNDEN DAHA 
GÜZEL, GÜVENLİ VE KONFORLU 
BİR ŞEKİLDE İMAR EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Güneysu başta 
olmak üzere tüm ilçe ve köylerimi-
zi eskisinden daha güzel, güvenli 
ve konforlu bir şekilde imar ede-
ceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, şiddetli yağış 
nedeniyle sel ve heyelanın meyda-
na geldiği Rize’de, AK Parti Güneysu 

İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara 
hitap etti.
Alanda toplanan vatandaşların 
Kurban Bayramını kutlayan Cum-
hurbaşkanımız, hem Rize hem 
Artvin’deki sel ve afetler sebebiyle 
buruk bir bayram geçirdiklerini, dün 
Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan 
dere taşkını nedeniyle hasar 

oluştuğunu söyledi.
Geçen hafta meydana gelen sel 
felaketinin Güneysu ve Çayeli baş-
ta olmak üzere Rize genelinde çok 
ciddi tahribata yol açtığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız, me-
trekareye Güneysu’da 214 kilo-
gram, Çayeli Madenli’de 188 kilo-
gram yağış düştüğünü, bu afet ve 

su baskınlarının sel ve heyelana 
sebep olduğunu belirtti.
Sele kapılan 8 vatandaşın kay-
bolduğunu, 5 kişinin de yaralandığını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Kaybolan kardeşlerimizden 6’sının 
cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 
2 kardeşimizin bulunması için tüm 
birimlerimiz yoğun gayret gösteri-
yor. Murgul’da kayıp 1 vatandaşımızı 
arama çalışmalarımız sürüyor. 
Yaralılarımızın hepsinin tedavileri 
tamamlanarak taburcu edildi. Ar-
havi’deki afette herhangi bir can 
kaybının yaşanmaması en büyük 
tesellimiz olmuştur. Bugüne kadar 
sel felaketinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve sevenlerine sabırlar 
diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsın-
da tüm Rizeli hemşehrilerime bir 
kez daha geçmiş olsun diyorum. 
Yine buradan Artvin ve Arhavi’deki 
kardeşlerime geçmiş olsun dile-
klerimi iletiyorum. Afet haberini al-
dığımız andan itibaren devletimiz-
in tüm imkanlarını seferber ettik. 
Gerek bakanlarım, gerek milletvekili 
arkadaşlarım hepsi kurumlarla 
beraber arama kurtarma ve diğer 
çalışmaları yerinde koordine etmek 
üzere İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ul-
aştırma ve Altyapı Bakanlıklarımız 
hemen bölgeye geldiler.”
Diğer tüm kurumların süratle bölg-
eye intikalini sağladıklarını vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, “Yine 
bu süreçte mücavir illerden UMKE 
ve 112 acil yardım ekiplerine bağlı 
127 personel ve 39 araçtan oluşan 
toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. 
Şu ana kadar ilimizde 328’i arama 
kurtarma personeli olmak üzere 
toplam 2 bin 860 personel ve 705 
araç görev yapmıştır. Afetten dolayı 
kapanan 426 yolun hemen tamamı 
ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin 
tamamına su verilmekte olup içme 

suyunda, enerjide, haberleşmede, 
iletişimde herhangi bir sıkıntı yok-
tur.” ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarını 50 ekip, 
2 günde tamamladı
Cumhurbaşkanımız, Çayeli’nin 
Madenli ve Büyükköy beldeleri ile 
Muradiye ve Güneysu’da içme suyu 
hatları, depoları ve kanalizasyon 
altyapılarında herhangi bir sıkıntı 
bulunmadığı bilgisini verdi.
Kızılay’ın selden etkilenen 
vatandaşlara evlerinin bulunduğu 
bölgede ve mahallelerde sıcak çor-
ba, kumanya ve içecek ikram ettiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Gerek AFAD, gerek Sosyal Yardım-
laşma Vakfımız vasıtasıyla selden 
zarar gören kardeşlerimize, kira,1 
taşınma ve diğer ihtiyaçları ile il-
gili gereken yardımlar yapılmaya 
başlanmıştır. Bu kapsamda acil 
ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 
18 milyon liralık kaynaktan toplam 
3 milyon lirası vatandaşlarımıza 
ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çaye-
li, Güneysu ile 119 köyde binal-
arın hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 
7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün 
içinde onlar da tamamlanmıştır. 4 
bölgede toplam bin 207 bina ile 3 

bin 118 bağımsız bölümün hasar 
tespit çalışmaları yapıldı. Bu binal-
ardan ağır hasarlı acil yıkılması 
gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 
99 bağımsız bölüm vardır. Rize’de 
dere güzergahlarında yapılan 
çalışmalarda taşkın riski altında 
olduğu tespit edilen 665 yapı tespit 
edildi. Bir taraftan bu riskli bölgeler-
in hızlıca boşaltılmasını sağlarken, 
diğer taraftan da yaraların süratle 
sarılması için projelerimizi devr-
eye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile 
selden en çok etkilenen 4 ilçede 
proje çalışmalarını başlattık. Köy-
lerde altında ahırı, deposu üzer-
inde konutu bulunan yöresel köy 
evlerimizi, merkezde ise zemin artı 
3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı 
inşa edeceğiz. İlk etapta Rize gene-
linde 15 Temmuz’daki sel felaketin-
den etkilenen ve afet riski altındaki 
yapılar için toplam 550 konut inşa 
edeceğiz, yine köylerde altında ahır 
olan 50 köy evini yapağız.”
Vatandaşların ihtiyacı doğrultusun-
da 5 çay evi yapma kararı aldıklarını 
da aktaran Cumhurbaşkanımız, “İn-
şallah bir sene içinde konutlarımızı 
tamamlayarak vatandaşlarımızı 
güvenli yuvalarına kavuştura-
cağız. Evleri taşkın riski altında 
olan vatandaşlarımızı da inşa ede-
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ceğimiz konutlarımıza taşıyacağız.” 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, yakında 
bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini ve 
o gelişinde Salarha Tüneli’nin de 
açılışını yapacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Vatandaşlarımız, Yağlıtaş ve 
Güneysu’da inşa ettiğimiz sosy-
al konutlardan da alabilecekler. 
Rize’mizde hayatı en kısa sürede 
normale döndürecek adımları at-
acağız. Selden etkilenen Rizeli ve 
Artvinli kardeşlerimiz müsterih 
olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla 
aracıyla, personeli ile kendilerinin 
yanındadır. Nasıl daha önce Trab-
zon Araklı’da, Giresun’da yaşanan 
sel felaketlerinde de yine Elazığ 
ve İzmir’de yaşadığımız deprem-
lerde vatandaşlarımızı sahip-
siz bırakmadıysak inşallah Rize 
ve Artvin’deki kardeşlerimizin de 
yaralarını en kısa sürede saracağız. 
Selden zarar gören Güneysu başta 
olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi 
eskisinden daha güzel, güvenli ve 
konforlu bir şekilde imar edeceğiz. 
Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan Üniver-
sitesinin konutları nasıl bir güzel-
lik arz ediyorsa diğerlerini de öyle 
yapacağız.”
Allah’ın dünyayı bir mizan, yani ölçü 
ve denge üzerine yarattığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, bu ilahî ölçü 
korunduğu müddetçe insanın huzur, 
emniyet ve esenlik bulacağını, bu 
dengenin kaybolması durumun-
da ise felaket, sıkıntı ve zorlukların 
kaçınılmaz olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, denge bozu-
lunca rahmet olarak görülen yağ-
murun tabiat için adeta bir afete 
dönüştüğünü dile getirerek, “Son 
yıllarda artan küresel ısınmayla be-
raber dünyadaki bu ilahî dengenin 
bozulmaya başladığına şahit oluy-
oruz. Hava olaylarının daha sert 

yaşanmasından iklim değişiklikler-
ine, kuraklıktan afetlere kadar pek 
çok alanda bu bozulmanın etkilerini 
biz de hissediyoruz. Sadece ülkem-
izde değil, dünyanın hemen her 
bölgesinde, Almanya’sında, Belçi-
ka’sında, Fransa’sında son zam-
anlarda neler olduğunu herhâlde 
televizyonlardan izliyorsunuz. 20-
25 sene öncesinin mevsimleri ile 
günümüzdeki mevsimler arasında 
dağlar kadar fark var. Ne yazlar eski 
yaz ne kışlar eski kış ne de baharlar 
eski bahar.” diye konuştu.
Yüzyıllar içinde yaşanabilecek 
değişimlerin, 10-15 yıl gibi kısa bir 
sürede şimdi tecrübe edildiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
buna, insanın tamahkârlığının, 
hırsının, plan ve programsızlığının 
sonucu olan iş ve fiiller eklendiğinde 
sorunun boyutunun daha da 
büyüdüğünü vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, bu tür durum-
larda insanın bilerek ya da bilmey-
erek çoğu zaman kendi felaketini 
bizzat kendi elleriyle hazırladığını, 
tabiatla uyum içinde bir hayat inşa 
etmek yerine ona tahakküm edilm-
eye çalışıldığında bunun bedelini in-
sanın yanı sıra tüm canlıların öded-
iğini söyledi.

“Bu kısır döngüyü ancak tabiatla 
kurduğumuz ilişki ve bakış açımızı 
değiştirerek kırabiliriz”
Ne kadar gelişmiş olursa olsun, 
hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden 
tam manasıyla koruyamadığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Almanya’dan Belçika’ya kadar 
Avrupa’da yaşanan sel felaketlerin-
in ağır sonuçlarını siz de gördünüz. 
İnsan tedbirlerle beraber tahribatı 
da büyüttüğü için tabiat karşısın-
da giderek daha da korunaksız 
hâle geliyor. Bu kısır döngüyü an-
cak tabiatla kurduğumuz ilişki ve 

bakış açımızı değiştirerek kırabiliriz. 
Öncelikle diğer varlıkların da bizim 
gibi dünyada hakkı olduğunu kabul 
etmeliyiz. Ayrıca yaşadığımız çevre 
ile münasebetimizi tahakküm ye-
rine uyum üzerine inşa etmeliyiz. 
Allah’ın bize verdiği nimetlerden 
en güzel şekilde istifade etmeye 
çalışırken aynı zamanda ona zarar 
vermenin değil, vermemenin yol-
larını aramalıyız. Esasen bu konuda 
millet olarak son derece geniş bir 
birikime de sahibiz. Biz İstanbul’dan 
Buhara’ya dünyanın en güzel, tabi-
atla en uyumlu şehirlerini inşa et-
miş bir milletiz. Biz aynı zamanda, 
özellikle bir dönem düzensiz şe-
hirleşme nedeniyle çok acılar çek-
miş, plansızlığın, programsızlığın, 
öngörüsüzlüğün faturasını da çok 
ağır ödemiş bir ülkeyiz. Geçmişteki 
iyi örneklerin rehberliğinde, acı te-
crübelerden ders çıkartarak artık 
kendimize yeni bir yol çizmemiz 
gerektiğine inanıyorum.”
Cumhurbaşkanımız, bu anlayışla 
son 19 yılda maziden atiye köprü 
kuracak pek çok müspet adım at-
tıklarına işaret ederek, özellikle TOKİ 
eliyle hayata geçirdikleri projelerle 
ülkenin çarpık yapılaşmadan kay-
naklı kronik sorunlarını en aza in-
dirmeye çalıştıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Dikey mimari yerine yatay mimariyi 
teşvik ederek, şehirlerimize nefes al-
dırdık. Ne olur, şurada, şu yamaçlar-
da 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. 
Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gü-
bresi ile beraber toprağı ne yapıyor, 
eritiyor, eritiyor ve o bir balçığa 
dönüşüyor, o balçığa dönüştükten 
sonra da o binalar her an kayma ile 
karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, 
dere yataklarımızın, sahillerimizin, 
dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık 
yapılar ve zihniyet tarafından istila 
edilmesine göz yummadık. Millet 

bahçeleri gibi yenilikçi projelerimi-
zle insanlarımıza şehir içinde adeta 
vahalar oluşturduk. Ağaçlandırma 
seferberliğinden sıfır atık projeler-
imize, her alanda ortaya koyduğu-
muz özgün çalışmalarla Rabbimiz-
in bize emaneti olan tabiata sahip 
çıktık. Bu konuda hamdolsun çok 
ciddi mesafe de kaydettik. Bugün 
vicdan ve izan sahibi herkes Tür-
kiye’nin şehirleşme ve altyapıda 
elde ettiği başarılarını takdir edi-
yor. Ülkemizin erozyonla ve çarpık 
kentleşme ile mücadelesi dünyanın 
birçok bölgesinde örnek gösterili-
yor. Aynı şekilde afetlere hazırlık ve 
afet yönetimi hususunda da ku-
rumlarımızın kapasitesini ve etkin-
liğini artırdık. Ülkemizin neresinde 
yaşanırsa yaşansın vatandaşımız 
artık devletini hemen yanında bu-
luyor.”
Her işte olduğu gibi çevre ve şehir-
cilikte de sadece devletin kararlı ol-

ması, kararlı davranmasının sorun-
ların çözümü için kâfi gelmediğini 
belirten Cumhurbaşkanımız, devle-
tin yürüttüğü çalışmaların hedefine 
ulaşabilmesi için belediyelerden 
sivil vatandaşa, 7’den 77’ye, milletin 
tamamının bu süreci sahiplenmesi 
gerektiğini bildirdi.
Vatandaşlardan, devletin bura-
da yürüteceği çalışmalara destek 
vermelerini beklediğini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, vatandaşların 
bu projelere güçlü destek verme-
si, sahip çıkması hâlinde bir daha 
benzer acılar yaşanması ihtima-
linin azalacağını, aksi hâlde bugün 
çekilen sıkıntıların katbekat fa-
zlasını, gelecek nesillerin çekebi-
leceğini söyledi.

“Kısa sürede bu çalışmalar net-
icelenecek”
Cumhurbaşkanımız, Rize’nin ve 
Güneysu’nun her konuda olduğu 

gibi bu meselede de örnek bir tav-
ır sergileyeceğine inandığını be-
lirterek, “Gerek Rize’de gerek Art-
vin’de gerekse Fındıklı ilçemizde 
yürütülen, Fındıklı’nın merkez ma-
halle, Arılı Vadisi ve köylerde, Ar-
deşen Tunca beldesi, 4 mahalle ve 
köylerdeki yağış sonucu meydana 
gelen hasarlar tespit edildi ve köyler 
açıldı.” diye konuştu.
Bütün çalışmaların yakından takip 
edildiğini, kısa sürede sonuçlandırıl-
ması için her türlü gayreti gösterece-
klerini aktaran Cumhurbaşkanımız, 
“Rabbim Rize’mizi, Artvin’imizi, 
ülkemizin her köşesini bu tür fela-
ketlerden muhafaza buyursun di-
yorum.” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yakınları-
na başsağlığı dileyen Cumhur-
başkanımız, vatandaşlara geçmiş 
olsun dileklerini iletti.
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 “TÜRKİYE, BU YANGINLARIN 
İZLERİNİ KISA SÜREDE 
SİLECEKTİR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, bu 
yangınların izlerini kısa sürede 
silecektir. Hiçbir vatandaşımızın 
mağdur olmasına müsaade ede-
meyiz.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Marmaris Öğ-
retmen Evi’nde orman yangınlarıyla 
ilgili yaptığı açıklamasına, “geçmiş 
olsun” dileğinde bulunarak başladı. 
Marmaris’ten önce Antalya’nın Ma-
navgat ilçesine gittiğini ve yapılan 
çalışmaları yerinde incelediğini be-

lirten Cumhurbaşkanımız, Manav-
gat’tan Alanya’ya kadar olan alanı 
helikopterden inceleme imkânı bul-
duğunu söyledi.
Allah’tan ülkeyi ve milleti her türlü 
kazadan, beladan, afetten ve musi-
betten muhafaza eylemesini niyaz 
eden Cumhurbaşkanımız, yangında 
şu ana kadar çeşitli otel, kamu ku-
rumu ve evlerin hasar gördüğünü, 
tehlike altında olan bazı mahalle-
lerin boşaltılarak insanların güvenli 
yerlere nakledildiğini ifade etti.

“İhtiyaçlar için her türlü ikmal me-
kanizması oluşturulmuştur”
Cumhurbaşkanımız, açıklamasına 
şöyle devam etti:
“Muğla’dan, diğer illerimizden ve 
Azerbaycan’dan gelen ekipler, her 
yangın sahasında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yangınlara müda-
hale için hava araçları yanında 80 
arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 
176 hizmet aracı, 1400 personel 
görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlı-
ğımız da 38 ambulans ve 175 per-

sonelle vatandaşlarımıza yardımcı 
olmaktadır. Yangından etkilenen 
vatandaşlarımızın 2’si dışında hep-
si hastanelerden taburcu edilmiştir. 
Boşaltılan mahallelerimizdeki va-
tandaşlarımız en yakındaki güvenli 
yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Ay-
rıca barınma, gıda, temizlik malze-
mesi ve benzeri ihtiyaçlar için ge-
reken her türlü tedbir alınmış, her 
türlü ikmal mekanizması oluşturul-
muştur.”
Şahin Akdemir’in Marmaris’teki 
yangına müdahale eden ekiplere 
yardımcı olmak isterken hayatını 
kaybetmesinden duyduğu üzüntü-
yü dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
geride gözü yaşlı bir kız evlat ve se-
venlerini bırakan Şahin’e Allah’tan 
rahmet, ailesine sabır diledi. Türki-
ye’nin, Şahin ve onun gibi canı pa-
hasına ülkesini korumanın mücade-

lesini verenleri asla unutmadığını ve 
unutmayacağını belirten Cumhur-
başkanımız, yangın söndürme ve 
soğutma faaliyetlerini müteakip he-
men yapılan zarar tespitlerine göre, 
konut, ahır ve ticari alanlarla ilgili 
gereken adımların atılmaya başla-
nacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, “Marmaris’teki 
yangının birine çocukların yol açtığı 
bilinmekle birlikte, diğer yangınlar-
la ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta 
Milas’taki yangınla ilgili bir kişi gö-
zaltına alınmıştır.” dedi. Geçen yıl 
terör örgütü elebaşlarının ormanları 
yakma talimatı vermesinin ardın-
dan ülkedeki orman yangını alanı-
nın iki katına çıktığını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, bu yangınların 
bir kısmının da benzer bir talimatla 
başlatılmış olma ihtimalini gözardı 
etmediklerini söyledi.

“Bu kirli zihniyeti yok farz ediyo-
ruz”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasın-
da şu ifadeleri kullandı: “Orman-
larımızı yakanları bulup ciğerlerini 
yakmak boynumuzun borcudur. İl-
gili birimlerimiz gereken çalışmala-
rı hassasiyetle yürütmektedir. Tabi 
ülkemizin karşılaştığı her krizde, her 
hadisede, her sıkıntıda olduğu gibi 
orman yangınları konusunda da is-
tismarcı bir kesim hemen harekete 
geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli 
dedikodu mecraları aracılığıyla akıl 
almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar 
hemen ortalığa saçılmıştır. Halbuki 
bu siyaset konusu yapılabilecek bir 
mesele kesinlikle değildir. Türkiye, 
bölgesinin en güçlü orman yangın-
larıyla mücadele altyapısına sahip 
bir ülkedir. Uçaklar meselesinde 
devletin resmi bilgilerine kulak ver-
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mektense yıllarca bu ülkenin vaktini 
ve kaynaklarını israf etmiş olanların 
yalanlarına inanmayı tercih eden-
leri üzüntüyle takip ediyoruz. Can-
larını tehlikeye atarak, yangınlarla 
mücadele eden ormancılarımıza, 
itfaiyecilerimize, güvenlik ve sağlık 
personelimize, resmi ve sivil görev-
lilerimize zerre kadar saygısı olma-
yan bu kirli zihniyeti yok farz ediyo-
ruz, ademe mahkûm ediyoruz.”
“Allah’ın izniyle Türkiye, bu yangın-
ların izlerini kısa sürede silecektir. 
Hiçbir vatandaşımızın mağdur ol-
masına müsaade edemeyiz. Can 
kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi 
edecek güce ve imkana sahibiz.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, kendi ül-
kesine ve halkına düşman zihniyeti 
milletin ilk fırsatta tasfiye edeceğine 
ilişkin düşüncesini paylaştı.
Cumhurbaşkanımız, birliğe, bera-
berliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç 
olan dönemde tüm vatandaşları bir 

binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya ke-
netlenmeye davet etti.
“Devlet-millet dayanışmasını boz-
mak isteyen provokatörlere asla 
meydanı bırakmayacağız”
Yanan alanlarda fidan dikimine ilk 
yağmurlarla birlikte başlanacağını 
ve zarar gören vatandaşların hiçbiri-
nin mağduriyetine de meydan veril-
meyeceğini belirten Cumhurbaşka-
nımız, “Devlet-millet dayanışmasını 
bozmak isteyen provokatörlere asla 
meydanı bırakmayacağız. Şehitler 
veren bir kurum olan orman teşki-
latımızın kahraman mensuplarının 
fedakarlıklarına saygı duymayanlar, 
her mecrada hak ettikleri dersi ala-
caktır.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, orman yangın-
larıyla mücadele ederken şehit olan 
itfaiyecilere Allah’tan rahmet ve 
ailelerine sabır dileyerek, alanında 
dünyanın en iyilerinden olan orman 
teşkilatını daha da güçlendirmek 

için gereken adımları süratle ata-
caklarını açıkladı.
Orman yangınlarından etkilenen 
bölgelerin “Genel Hayata Etkili Afet 
Bölgesi” ilan edildiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, böylece tarım, 
hayvancılık ve sera faaliyetlerinin 
hasarlarının karşılanacağını, yanan 
ve hasar gören evlere öncelikle 50 
bin liraya kadar eşya yardımı yapıla-
cağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, ayrıca kira 
yardımı yapılacağını, vergiler, SGK 
primleri, esnaf kredileri ödemeleri, 
tarım kredi, tarım ziraat borçlarının 
erteleneceğini, faizsiz esnaf kredisi 
ve KOSGEB acil desteği verileceğini 
ve bir ay içerisinde de evlerin inşaa-
tına başlanacağını kaydetti.

“Acil ihtiyaçların karşılanması için 
50 milyon lira ödenek gönderildi”
Bir yıl içerisinde kırsal mahalleler-
deki ve tüm afet bölgesindeki evle-

rin yöresel mimariye uygun şekilde 
ahırı, deposu ve tüm müştemilatıyla 
tamamlanacağını açıklayan Cum-
hurbaşkanımız, yangından etkile-
nen bölgelerde acil ihtiyaçların kar-
şılanması için 50 milyon lira ödenek 
gönderildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
dünyada orman varlığını artıran 
nadir ülkelerden biri olduğunu be-
lirterek, “Biz iktidar olduğumuz süre 
içerisinde yaklaşık 5 milyon ağaç 
dikmiş bir iktidarız. Sadece bu 19 
yıllık sürede diktiğimiz bu ağaçlar ile 
şu anda başımıza gelen bu sıkıntı-
ları inşallah yine en kısa zamanda 
telafi edecek güce sahibiz. Orman 
alanımızı bu süre içerisinde 23 mil-
yon hektara çıkarmıştık. İnşallah 
hem yanan yerlerin yenilenmesi 
hem diğer kampanyalarımızla bu 
alanı daha da artıracağız.” değer-
lendirmesini yaptı.

“Yanan her karış orman toprağını 
çok daha fazlasıyla yeniden fidan-
larla buluşturacak, orman varlığı-
mıza tekrar kazandıracağız”
Cumhurbaşkanımız, daha sonra 
öğretmenevinin önünde vatandaş-
lara hitap etti.
Konuşmasına Marmaris, Milas, 
Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde 
maruz kalınan yangın felaketinden 
dolayı “geçmiş olsun” dileklerinde 
bulunarak başlayan Cumhurbaşka-
nımız, Marmaris’e gelmeden önce 
Antalya’nın Manavgat ve Alanya il-
çelerindeki vatandaşlarla bir araya 
geldiğini hatırlattı.
Manavgat’ta yapılan çalışmaları ye-
rinde incelerken, vatandaşların yara-
larını sarmak için atacakları adımları 
milletle paylaştıklarını anlatan Cum-
hurbaşkanımız, bu sabah itibarıyla 
yangından etkilenen yerleri “Afet 
Bölgesi” ilan ettiklerini anımsattı.

Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alan-
ya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Muğ-
la’nın Marmaris, Bodrum, Milas, 
Köyceğiz ve Seydikemer, Adana’nın 
Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Ko-
zan, Mersin’in Aydıncık ve Silifke, 
Osmaniye’nin merkez ve Kadirli il-
çelerinde, yangından etkilenen yer-
lerin bu kapsama gireceğini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, “Bu çerçevede 
tarım, hayvancılık ve sera faaliyet-
lerinin hasarları karşılanacaktır. Bu-
raları, Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan 
ettik. Yanan ve hasar gören evlere 
50 bin liraya kadar eşya yardımı ve 
ihtiyaç duyanlara kira yardımı yapı-
lacaktır.” diye konuştu.
Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), esnaf kredi, tarım kredi ve Zi-
raat Bankası borçları ertelemeleri-
nin de bu kapsamda uygulanacağı-
nı dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
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“Esnafımıza faizsiz kredi desteği 
sağlanacak, KOSGEB de acil destek 
mekanizmalarını işletecektir. Yeni-
den inşa edilecek evlerin yapımına 
bir ay içinde inşallah başlıyoruz. He-
defimiz bir yıla kadar yöresel mima-
riye uygun şekilde, bu evleri yapıp 
teslim etmektir. Acil ihtiyaçlar için 
yangın bölgelerine şu an itibarıyla 
50 milyon lira ödenek gönderilmiş-
tir. Rabbimden, ülkemizi ve mille-
timizi her türlü kazadan, beladan, 
afetlerden, musibetten muhafaza 
eylemesini niyaz ediyorum.”

“İnsanlarımız güvenli yerlere nak-
ledildi”
Cumhurbaşkanımız, Muğla’daki 
yangınlarda hasar gören yerlerin 
olduğuna işaret ederek şunları kay-
detti:
“Yangın tehdidi altında olan ma-
hallelerimiz boşaltılarak, oralardaki 
insanlarımız güvenli yerlere nakle-
dildi. Diğer illerimizden ve Azerbay-

can’dan gelen ekipler, Muğla’mızda-
ki yangın alanlarında görev yapıyor. 
Ormanlarının yarısından fazlası 
yangına karşı hassas olan ülkemiz, 
bu amaçla toplamda 4 bin 300 araç 
ve 21 binin üzerinde personelle gö-
rev yapan bir orman teşkilatına sa-
hiptir. Muğla’daki yangınlar için de 
ihtiyaç duyulan tüm araç-gereç ve 
personel görevlendirilmiştir. Uçak 
sayımızı çeşitli ülkelerden aldığı-
mız destekle epeyce artırdık. Başta 
Rusya olmak üzere, İran ve Ukray-
na, bunlarla birlikte yangın söndür-
me uçaklarımızın sayısı 16’yı buldu 
ki bunların bir kısmı amfibi uçaklar, 
bir kısmı da tanker uçakları olmak 
üzere, bunlar tabii işimizi ciddi ma-
nada kolaylaştırdı.”
Türkiye’nin her tarafının deniz ol-
ması nedeniyle işin bu noktada çok 
daha kolay olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, “45 helikop-
terimiz de noktasal söndürmeyi 
gerçekleştiriyor ve bu 45 helikop-

terimiz, bunlar da burada yoğun bir 
çalışmanın içerisindeler. 9 insansız 
hava aracımızla etkin bir şekilde sa-
hadayız.” dedi.
Gerektiğinde diğer kurumların da 
tüm imkanlarıyla orman yangınları-
na müdahalede görev aldığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, şunla-
rı ifade etti:
“Tabii bizi en çok can kayıpla-
rı üzüyor. Antalya’da vefat eden 
2 ormancımıza, 3 vatandaşımıza 
ve Muğla’mızda vefat eden bir va-
tandaşımıza, Şahin’imize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dili-
yorum. Milletim şundan emin olsun, 
yanan her karış orman toprağını 
çok daha fazlasıyla yeniden fidan-
larla buluşturacak, orman varlığımı-
za tekrar kazandıracağız.”

“Bu ülke, bu millet, bu zararların 
altından kalkar”
Cumhurbaşkanımız, 19 yılda 5 mil-
yon 400 bin ağaç diktiklerini hatır-

latarak, şimdi bunun katbekat faz-
lasını dikmek suretiyle Türkiye’yi 
“ormanlar ülkesi” haline getirecek-
lerini söyledi.
Evleri, iş yerleri, tarlaları, seraları, 
hayvanları, ahırları ve eşyaları ya-
nan vatandaşların her birinin zarar-
larını tazmin edeceklerini dile geti-
ren Cumhurbaşkanımız, bu konuda 
zarar tespit çalışmalarının devam 
ettiğini anlattı.

Hayvanları telef olan vatandaşların 
da bu noktadaki zararlarını gidere-
ceklerine işaret eden Cumhurbaşka-
nımız, “Hiç endişeleri olmasın. ‘Be-
nim şu kadar hayvanım telef oldu’, 
hiç endişe etmesinler. Valilerimiz 
bu konuda çalışmaları sürdürüyor 
ve bu telefatı bizler gidereceğiz. Bu 
ülke, bu millet, bu zararların altından 
kalkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tüm bu afetlerin, musibetlerin üste-

sinden gelebilecek güce ve imkana 
sahiptir.” değerlendirmesini yaptı.

“Ciğerimizi yakanın ciğerini sök-
mek boynumuzun borcudur”
Cumhurbaşkanımız, uçaklar mese-
lesi başta olmak üzere yangın üze-
rinden kirli siyaset yapmak isteyen-
lere itibar edilmemesi çağrısında 
bulunarak şunları kaydetti:
“Devletin resmi kurumlarının açık-
lamaları dışındaki hiçbir bilgi ve be-
yan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı 
karıştırmasın. Yangınların sebepleri 
emniyetimiz, jandarmamız ve istih-
baratımız tarafından tüm boyutları 
ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de 
zihnimizde ‘terör örgütünün özellik-
le bu işin arkasında olup olmadığı’ 
sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt 
geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımı-
zı yakacağını ilan etmişti. Hatay’da 
bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda 
Hatay’da yangınlar başladı. Ciğeri-
mizi yakanın ciğerini sökmek boy-
numuzun borcudur. Şayet böyle bir 
irtibat tespit edersek ki şimdiden 
bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye 
giderse gitsin takip edecek, gereğini 
yapacağız.
Giden canları geri getiremeyiz ama 
Allah’ın izniyle bu yangınların iz-
lerini kısa sürede sileceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Yeter 
ki birliğimize, beraberliğimize, kar-
deşliğimize ne olur sıkı sıkıya sahip 
çıkalım. Bir olalım, iri olalım, diri ola-
lım, kardeş olalım, hep birlikte Tür-
kiye olalım. Ben vatandaşlarımızı 
fidan dikme seferberliğimize destek 
vermeye davet ediyorum. Meydanı 
provokatörlere bırakmadan, inşal-
lah bu meselenin de üstesinden 
geleceğiz. Bir kez daha Muğla’mız 
başta olmak üzere yangın felaketi 
ile mücadele eden şehirlerimize ve 
vatandaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ di-
leklerimi iletiyorum.”
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“15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ VE ASLA 
UNUTTURMAYACAĞIZ”

Genel Sekreterlik

Şahin: “15 Temmuz’u Unutmadık, 
Unutmayacağız ve Asla Unuttur-
mayacağız”
 
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kap-
samında Ankara’ da gerçekleştirilen 
anma programlarına katıldı.
AK Parti Ankara Gençlik Kolları üye-
leri, Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 
beşinci yılı dolayısıyla, 15 Temmuz 
Kızılay Milli İrade Meydanı’nda de-
mokrasi nöbeti tuttu.
Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki de-
mokrasi nöbetinde konuşan Genel 
Sekreter Şahin, 15 Temmuz gece-
sinde vatan savunması için gözlerini 
kırpmadan şehit olan vatandaşları 
andı, gazilere ise sağlıklı uzun ömür-
ler diledi.
O gece bu toprakları canından aziz 
bilen vatandaşlarımızın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da çağrısıyla meydanlara çıktığını 

ve Ankara’nın 25 ilçesinin her birinde 
ayrı bir kahramanlık öyküsü 
yazıldığını belirten Şahin, şunları 
kaydetti:
“Kıymetli hemşehrilerimiz sokaklara 
indiler ve o hain FETÖ’cülere iman 
dolu göğüslerini siper ettiler ve o 
hayasızca akını durdurdular. Onun 
için hepimiz sizlere çok şey borçlu-
yuz. Eğer bugün bu topraklarda re-
fah, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik 
içerisinde yaşıyorsak bu, aziz milleti-
mizin göstermiş olduğu kahraman-
lık sayesindedir.”

“15 Temmuz’u unutmadık, unut-
mayacağız ve asla unutturmaya-
cağız”
Genel Sekreter Şahin, o gece ya-
şananların Kurtuluş Mücadelesi 
yıllarında yaşananlarla eş değerde 
olduğunu vurgulayarak Bedir’de, 
Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, 
Çanakkale’de ne yaşandıysa o gün, 
o gece Ankara’da da o mücadele ve 
cihat ruhunun sokakları ve meydan-

ları doldurduğunu söyledi.
15 Temmuz’un üzerinden beş yıl 
geçtiğini hatırlatan Şahin, şöyle de-
vam etti:
“15 Temmuz’u unutmadık, unutma-
yacağız ve asla unutturmayacağız. 
Üzerinden beş yıl değil, beş asır geç-
se de asla 15 Temmuz’u unutturma-
yacağız. Bizler, bu topraklarda adeta 
bir ahtapotu andıran terörün her bir 
koluyla ayrı bir mücadele içerisinde-
yiz. Bir yandan FETÖ’sü, bir yandan 
PKK’sı, bir yandan PYD’si YPG’si, 
bir yandan DEAŞ’ı, DHKP/C’si, ade-
ta Türkiye’yi boğmaya çalışıyorlar. 
Onlarla çok güçlü şekilde mücadele 
ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. 
FETÖ’yle de çok kararlı bir şekilde 
mücadele ediyoruz, edeceğiz ve son 
FETÖ’cüyü bu topraklardan söküp 
atana kadar bu mücadelemiz devam 
edecek. Hiç kimse bizim bu konuda-
ki azim ve kararlılığımızı sorgulaya-
maz. Bu konuda çok güçlü bir irade 
sahibiyiz ve bu mücadeleyi sonuna 
kadar devam ettireceğiz.”

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, AK 
Parti’nin 20’inci kuruluş yıl dö-
nümüne özel icraat bülteni çalış-
ması gerçekleştiriyor. Yapılacak 
çalışmayla ortaya pratik bir bilgi 
kaynağı koymayı hedeflediklerini 
belirten AR-GE ve Eğitim Başkanı 
Mustafa Şen, “hem teşkilat men-
suplarımızın hem de milletimizin 
bilgilerini tazeleyeceğiz” dedi.

AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü 
olan 14 Ağustos 2021 öncesinde 
yayınlanacak olan çalışma, par-
timizin 19 yıllık iktidarı süresince 
ortaya koyduğu önemli projeleri 
infografik yöntemiyle anlatacak. 
Konuyla ilgili değerlendirmede bu-
lunan Genel Başkan Yardımcısı, 
AR-GE ve Eğitim Başkanı Musta-

fa Şen, açıklamasında “AK Par-
ti, Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde, kurulduğu ilk 
günden itibaren ülkemizin kade-
rini değiştiren ve çağ atlatan uy-
gulama ve projelere imza atmıştır. 
Bizlerin önemli görevlerinden biri 
de bu projeleri hayata geçirmek 
olduğu kadar, ürettiğimiz icraatları 
teşkilatımıza ve milletimize anlat-
abilmektir. Bu bağlamda, AR-GE 
ve Eğitim Başkanlığı olarak; tüm 
bakanlıklarımız, Yükseköğretim Ku-
rulu ve Savunma Sanayii Başkan-
lığı tarafından yapılan yatırımlar, is-
tihdam oranları ve teşvik destekleri 
gibi birçok husustaki verileri özet 
haline getirdiğimiz bir icraat bülteni 
hazırlamaktayız. İcraatlarımızı in-

fografikler ile kısa ve öz bir şekilde 
anlatacak olan bu çalışmamızla 
pratik bir bilgi kaynağını arşivimize 
kazandırmış olacağız. Böylece 
hem teşkilat mensuplarımız hem 
de tüm milletimiz bugüne ka-
dar hizmete sunduğumuz önemli 
çalışmalarla ilgili bilgilerini tazele-
miş olacaklardır. AK Parti AR-GE 
ve Eğitim Başkanlığı olarak “Güçlü 
Türkiye, Güçlü AR-GE, Güçlü Eğit-
im” şiarıyla 2023, 2053 ve 2071 he-
deflerimiz doğrultusunda çalışma-
larımızı sürdürecek, ülkemizin ve 
partimizin ihtiyaçlarının belirlen-
mesi, bu ihtiyaçların giderilmesi, 
milletimizin huzur ve refahının 
artırılması noktasında üzerimize 
düşeni yapmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI, 
20’NCİ YILA ÖZEL İCRAAT BÜLTENİ 
HAZIRLIYOR

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı
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BİZ BURADAYIZ!

Küçüklüğümden beri sürekli çevremden "Bu gençlikte iş yok. Bu gençlik çok kötü. Bu gençlik nereye gidiyor..." gibi kelamlar işitirdim. 
Doğrusu bazen anlam veremezdim. Bu kadar mı kötü bizim neslimiz? Bu kadar mı hayırsızız biz? Bu kadar mı vefasızız?

Sonra ne oldu biliyor musunuz? Tüm bu argümanları yok etmeye tek bir gece yetti. Şimdi gelin, hep beraber biz gençlerin vatanı 
müdafaa mücadelesine tekrardan şahit olalım. Tarihin sayfalarına kahramanlar için altın harfler ile kazınan ancak hainler için kara bir 
leke olan o gün.

15 Temmuz 2016…

Çok güzel bir yaz akşamıydı. Kimileri işten çıkmış evlerine yol alırken kimileri kendini sahillere atmış, tatil yapıyordu. Huzurlu bir 
geceydi; tâ ki o ses duyulana kadar:

“Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur.”

Daha darbenin ne olduğunu bilmeyen gençler bu bildiri ile neye uğradıklarını şaşırmışlardı.
Ardından Cumhurbaşkanımızın "Milletimi meydanlara davet ediyorum." çağrısıyla döküldüler sokaklara... Bazısı babası ile koştu bazısı 
can dostlarıyla. Amaç ortaktı: "Vatan". Yol birdi: "Allah yolu". Ve ölüm yoktu. Ölüm, o gece öldürüldü. 

Çocuğundan büyüğüne, gencinden yaşlısına herkes ayaktaydı. O gece destanı tüm millet yazdı ancak asıl sancaktarlar gençlerdi. Bu 
milletin vatan sevdasıyla kavrulmuş gençleriydi.
"Annem vatanım, babam devletim!" diyen gençlerdi o gece tankların önüne yatan... Gülşahlardı, Cennetlerdi, Kübralardı; Nene Hatun'u, 
Şerife Bacı'yı örnek alan...

"Bu bayrak inerse ne eşime yâr olabilirim ne de evladıma baba" diyenlerdi otuz kurşun ile şehit olan...

"Bu şarkı burada bitmez..." diyenlerdi baba-oğul şehadete koşan...

"Allah'ını, Resulullah'ını seven varsa kulak versin; Abdulhamid'i deviriyorlar!" diyenlerdi korkusuzca mermilerin önüne atlayan...

"Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik!" diyenlerdi milletine siper olan... 

Sanki Akif gelecekteki, bu gençlere seslenmişti dizelerinden;
"Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek!" 

Asım’ın nesli, Fatih’in torunları, Abdülhamit’in neferleri burada olduğu müddetçe ezanlarımız dinmeyecek! Ve size bir çağrımız var: “Biz 
gençler buradayız ve her zaman devletimizin yanındayız!”

ELİMDE NE KALDI?

Bugüne kadar yüzlerce şiirler, yazılar, kitaplar yazıldı fakat olayın canlı tanıklarından olan ben hiçbir şey yazmadım. Anlatmak 
istediğim çok şey vardı aslında, yazılacak çok şey vardı fakat bunları yazıya dökseydim eğer hislerimi, duygularımı tam anlamıyla 
karşılayabilecek miydi kelimeler?
Sanki bir şeyler yazsam yaşanılan şey anlamını yitirecek gibiydi. Çünkü kelimelerin o denli büyük hisleri anlatmakta yeterli 
olmayacağını biliyordum. Bu nedenle iki mısra dahi olsa yazıp, içimi bir dağ gibi kaplayan o şerefli hisleri yitirmekten korktum 
bugüne kadar.
Dün gibi hatırlıyorum kanı donmuş, titrek sesiyle o bildiri zırvasının okunduğu anı…
“İstikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve iş birliğini tesis etmek maksadıyla Türk silahlı kuvvetleri yönetime el 
koymuştur.”
“Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.”
“İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.”
Babamla birbirimize bakakalmıştık. Bu şaşkınlık yerini az sonra kafamızda beliren yasak düşünceye bırakacaktı: Sokağa çıkmak... 
Aklımdan nelerin geçtiğini tahmin dahi edemezsiniz. Derhâl abdestimizi alıp namaz kıldık. Çıkarken anneme sarıldığımda, olayın 
ciddiyetini tamamıyla kavramıştım.
O andan itibaren birer “suçluyduk.” Köprüye doğru yol alırken bizim gibi yüzlerce “suçlunun” olduğunu gördüm. Yollar polis 
tarafından kapatılmıştı. Nihayet köprüye vardığımızda artık son bir polis ekibi kalmıştı. Barikatı açmamakta ısrar etse de 
karşısındaki kalabalığa karşı koyamayacağını fark edip şunu demekle yetindi; "Gitmeyin ilerde askeri birlik var!"
Bu cümlenin hiçbirimizin umurunda olmadığını hissederken aradan fırlayan bir abinin "Biz buraya ölmeye geldik!" naraları beni 
tasdikledi. Artık önümüzde bir engel yoktu. İlerlemeye devam ederken karşımızda tanklar ve askerlerin olduğunu gördük, havaya 
ateş açılmaya başlandı. "bizi korkutmak için yapıyorlar, bize ateş edecek değiller ya!" diyerek sel gibi olan kalabalığın arasına 
karıştık.
Yanılmışız... Bu kez kurşunlar üzerimize yağıyordu. Bu duyguyu tarif etmem imkânsız, dehşete düştüm. Bütün bir gece 
yanımızdan geçen kurşunlar ölümü fısıldıyordu kulaklarımıza. Sağımızda solumuzda vurulanlar, kan kokusu ve şehadete 
koşanlar...
Her ateş açıldıktan sonra bir çığlık yükseliyor birileri yere yığılıyordu. Kimini bacağından kimini omzundan yakalıyordu kurşunlar. 
Hepimiz ölüme teslim olmuştuk... İnsanların geri dönmeyi bırakın, ölümün üzerine koştuğuna şahit oldum o gece. Canlı kalkan 
oluyordu bedenler, kurşunlar vatana değmesin diye. Kurşunların sevdaya tesir etmediğini bir kez daha anladım.
Bu olay bana geri dönmek nedir bilmeyen Türk Milletinin, 100 yıl önce Çanakkale’de “artık buradan sonra gidiş yok” deyip 
göğsünü kurşunlara siper edişini, Kınalı Hasanları, Koca Seyitleri, Onbeşlileri hatırlatıyordu. Herkes oradaydı; sağcısı solcusu, 
Türk'ü Kürt'ü, herkesi kenetleyen bir şey vardı; vatan. Yaşlı insanlar gördüm, çocukları, çocuğunu evine bırakıp sokağa çıkan 
anaları gördüm.
Bu anaların "Çocuğum anasız büyür de vatansız büyüyemez!" diyen Nene Hatun’dan ne farkı vardı? 100 yıl geçse de değişen 
hiçbir şey yoktu. Türk Milleti bölünmez bir bütündü.
Dün Kafkasya’da, Balkanlarda, Hicaz’da Allah için at koşturanların torunları bugün tanka tüfeğe karşı yekvücut şanlı bir direniş 
gösteriyordu. Oradaki herkes buna canlı birer şahittir.
Bu esnada bir ses yükseldi! Sağımdan solumdan, her taraftan sela sesleri yankılanmaya başladı. O an bir heykel gibi kalakaldım. 
Sanki kendi selamı, daha da ötesi bir milletin, bir vatanın selasını dinliyor gibiydim.
Fakat tam tersine direnişin, dirilişin, yeniden doğuşun sembolüydü bu. Öyle de oldu. Bütün gece bu şekilde devam etti. Halk 
görevini fazlasıyla yapmıştı. Vatanı sevmenin bedelini canıyla kanıyla ödemişti.
Görev sırası artık polisimizdeydi, alkış sesleri eşliğinde köprüye giriş yaptılar. Halkın çatışmadan zarar görmemesi için olacak, gaz 
bombası atıldı. Yavaş yavaş köprüden ayrılmaya başladık.
O telaş içerisinde beraber geldiğimiz arkadaşlardan birinin olmadığını fark ettik. Arabayı bıraktığımız yere geldiğimizde gördüm. 
Sinir krizi geçiriyordu. Ayakkabıları, üstü başı kan olmuştu. Yaralı taşıyormuş, taşırken parmağı kesilmiş, saracak bir şey 
bulamadığı için parmağına bayrağımızı bağlamıştı.
Apar topar hastaneye gittik. Arkadaşımın koluna girip doktor odasına götürdüm. Durumu anlatıp sakinleştirici yapmasını rica 
ettim. Kısık bir sesle “Tamam” dedi. "Hocam parmağı kesilmiş ona da bakar mısınız" dedim. Elini uzattı. Doktor bayrağı çözüp 
bana verdi. Bayrağı alıp açtım, o ana kadar her şey normaldi. Al bayrağın rengini nasıl aldığını hepimiz biliriz.
Ama o kadar basit değilmiş... Bunun ne demek olduğunu az sonra yaşayacaktım. Bayrağı açtım. Bayrağın tam kırmızı yerlerine 
akmıştı kanı, bayrağın kırmızısına karışmıştı. Bir süre o şanlı bayrağımıza bakakaldım. Kafamı kaldırdığımda karşımdaki iki 
hemşire benimle birlikte ağlıyordu.
Bayrağın ne anlama geldiğini puslu bir temmuz gecesi kavradım.
Bu yaşanılan her şeyin özetiydi benim için. Bütün her şeyin ne için olduğunun anlamıydı. Yüzyıllardır bu vatan için kan döküp 
bayraklaşan milyonlarca şehidi gördüm orada ve 251 şehit daha, o çok sevdiği al bayraktaki yerini aldı.
Ömerler, Haliller, Erollar, bedelini ödeyip bize bir vatan bıraktı. 
Bütün bir gecenin sonunda ise elimde kalan kanlı bir bayrak ve vatan için bir şeyler yapabilmiş olmanın verdiği onur…

Erva Esma Güler İzzet Arslan



1896
18 Ocak’ta İstanbul'da doğdu
 

1916
Yeşilköy’deki Tayyare Mektebi’ne girdi ve ilk 
uçuşunu 21 Mayıs’ta icra etti
 

1917
Kafkas Cephesi'ne atandı ve Rus uçağı düşürdü
 
Bir hava savaşında yaralandı. Ruslara esir 
olmadan önce düşmana teslim etmemek için 
uçağını yaktı
 
Esir olarak Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’na 
gönderilen Hürkuş, adadan yüzerek kaçtı
 
İstanbul'a geldikten sonra İstanbul Hava 
Müdafaa Bölüğü'ne tayin oldu
 
Kurtuluş Savaşı’nda ‘sivil pilot’ olarak hizmet 
verdi
 
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Seydiköy’de açılan 
tayyare okulunda eğitim vermeye başladı
 
İlk uçağı ‘Vecihi K VI'yı yaptı
 

1925
28 Ocak’ta "Vecihi K VI" ile ilk uçuşunu yaptı

1926
"Junkers A.35" uçağının tecrübe edilmesi 
görevini başarıyla yerine getirdi
 

1927
Ankara-Kayseri arasında yaptığı ulaşım 
uçuşları ülkedeki ilk hava yolları seferleri 
sayıldı
 

1930
"Vecihi XIV" uçağını yaptı ve ilk uçuşunu 
27 Eylül’de yaptı
 
Uçabilirlik sertifikası alınması için uçağı 
Prag’a gönderdi
 

1931
23 Nisan’da Çek yetkililerden uçuş 
müsaadesini aldı
 

1932
İlk Türk sivil havacılık okulu Vecihi Sivil 
Tayyare Mektebi'ni (VSTM) kurdu
 
Okulu maddi sorunların yanı sıra diploma 
denkliği verilmemesi sebebiyle kapandı
 

1969
16 Temmuz’da Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Hastanesi’nde hayatını 
kaybetti

İz Bırakanlar İz Bırakanlar






