
 “YENİ ANAYASA HAZIRLIĞIMIZI 
MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNMAKTA 
KARARLIYIZ”

“BİZ GENÇLERİMİZİN, HARFLERLE 
TANIMLAYANLARIN FERSAH FERSAH 
ÖTESİNDE BİR KARAKTERE, VİZYONA, UFKA 
SAHİP OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ”

“TÜRKİYE EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE 
DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİ 
OLDU”   
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EditördenTürkiyeBülteni

Bölgesinde ve dünyada önemli bir güç hâline gelen Türkiye, özellikle barındırdığı genç nüfus sayesin-
de, sahip olduğu yüksek potansiyele erişebilmek adına birçok alanda önemli aşamalar kaydetmekte-
dir. İstikrarlı şekilde sürdürdüğümüz başarımızın altında yatan en önemli faktör ise inanmak, hedefler 
koymak ve bunları gerçekleştirebilmek adına emek harcamaktır.

Hedefler koymak ve bu hedeflere dair adımlar atmak, başarabilmenin anahtarıdır. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. yılı olan 2023 ve Anadolu’ya ayak bastığımız Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı olan 2071 yılları 
için koyduğumuz hedeflerin de esas sebebi budur. Bu yılları sürekli olarak telaffuz etmemiz, hem 
bilinç düzeyinde hem de bilinçdışında hedeflerimizi yükseklere konumlandırmamıza ve bu yıllara çok 
daha hazırlıklı şekilde ulaşmamıza vesile olacaktır.

Bizler, Türkiye’yi her alanda ait olduğu seviyelere ulaştırmak ve bu seviyelerde tutmak adına gele-
cek planlamalarımızı yapıyor, bütün mesaimizi bu planları gerçeğe dönüştürmek adına harcayarak 
her türlü icraat ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin gelecek planlarının gerçekleşebilmesi ise 
öncelikle gençlerimizin sahip olduğu yüksek kabiliyet, gayret ve vatan sevgisi ile mümkün olacaktır.

Birtakım kimseler gençlerimizi çeşitli harflere, kuşaklara bölerek tanımlamaya çalışıyor. Üstelik sırf 
siyasi ihtirasları uğruna gençlerimizin hayallerini yıkmaya, heveslerini bozmaya çalışarak onları Türki-
ye sevgisinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’mizin geleceğini 
gençlerimizle el ele, hep birlikte inşa edeceğiz. 

Gençlerimizin katkısı ve dinamizmi olmadan gelecek hedeflerimize ulaşmamız mümkün olamaya-
caktır. Bu nedenle gençlerimize kıymet veriyor, onların beklentilerini karşılayabilmek adına var gücü-
müzle gayret sarf ediyoruz.

Çünkü bizler bilmekteyiz ki; tıpkı Nurettin Topçu üstadın da ifade ettiği gibi: 

“Gençlik, geleceğin tohumudur.”

Cumhurbaşkanımız, Mersin’de gençlerle buluştu.



Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor “Sosyal medya gibi manipülasyon 
araçlarıyla asla fikir ve tutum 
belirlemeyin.” 

“Türkiye ekonomisi ikinci 
çeyrekte dünyada en hızlı 
büyüyen ikinci ekonomi oldu”

Gençlerle beraber bir lider, 
cumhurbaşkanıyla yekpare bir 
gençlik.

Okullar İçin Ders Zili Çaldı “Türkiye, herkes için daha güvenli, 
huzurlu, müreffeh, hakkaniyetli bir 
dünya yolunda atılan her adımın 
yanında olmuştur.” 

Gaziler Günü’nde 81 il, 976 
ilçemizde kahraman gazilerimizle 
bir aradaydık.

Türkiye’yi her alanda olduğu gibi 
eğitimde de altyapı eksikliklerini 
büyük oranda gidermiş bir ülke 
haline getirdik.

“Tarihin Sıfır Noktası”nın Bir 
Sureti Birleşmiş Milletler 
Bahçesinde

Biz gençlerimizin, harflerle 
tanımlayanların fersah fersah 
ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka 
sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz.”

“Sakarya Zaferi şanlı tarihimizin 
önemli yapraklarından biridir.”

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı 
“Teşkilat Akademisi Eğitim 
Programı” hazırlıklarını 
tamamladı.

Cumhurbaşkanımız, 
Kahramanmaraş’ta “Gençlerle 
Şiir Gecesi” programına katıldı.

Türkiye’de “Yeşil Kalkınma” 
dönemi başlıyor

“Yeni anayasa hazırlığımızı 
milletimizin takdirine sunmakta 
kararlıyız”

Cumhurbaşkanımızın Amerika 
Birleşik Devletleri ziyaretleri ve 
temasları
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

YENİ TÜRKEVİ BİNASI NEW YORK’TA AÇILDI
Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan, temeli 2017 yılında atılan Selçuklu ve 
Osmanlı mimarisinden izler taşıyan 36 katlı 171 metre uzunluğundaki Türkevi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez 
şampiyon oldu. İstanbul’da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan ay yıldız-
lılar, ikinci kez kupayı kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.

TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Rize’nin ulaşım standardını arttıracak yaklaşık 3 ki-
lometre uzunluğundaki Salarha Tüneli hizmete açıl-
dı. Tünel ile birlikte 14 km’yi bulan yol 4,5 km’ye; 
20 dakikada gidilebilen yol ise 5 dakikaya düşecek. 
Böylece zamandan 49,5 milyon TL, akaryakıttan ise 
16,5 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paralimpik Oyunla-
rı, Türkiye’nin olimpiyat tarihinde en fazla madalya kazandığı 
organizasyon oldu. Milli takımımız 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz 
madalyayla turnuvayı 15 madalya ile tamamladı.

70 YILLIK HAYAL 
GERÇEK OLDU

TÜRKİYE TOKYO’DA 
TARİHİNİN EN İYİ OLİMPİYAT 
PERFORMANSINI SERGİLEDİ

TÜRKİYE’NİN 2021 YILI BÜYÜME 
TAHMİNLERİ YÜKSELDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye yönelik 2021 büyüme tahminlerini 
yükseltti. Fitch Ratings tahminini yüzde 7,9’dan yüzde 9,2’ye; Standard & Poor’s yüzde 6,1’den 
yüzde 8,6’ya; Moody’s ise yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkardı.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada AktüaliteTürkiye ve Dünyada AktüaliteTürkiye ve Dünyada Aktüalite

Türkiye genelindeki okullarda 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen için yüz yüze eği-
tim başladı.

OKULLAR İÇİN DERS ZİLİ ÇALDI

TERÖRLE MÜCADELE BAŞARI İLE 
SÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin 5 yıllık ve son 9 aylık raporunu yayınladı. Te-
röristlere geçit vermeyen kahraman güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu, 24 Temmuz 2016’dan 
bu yana 18 bin 502 terörist, 1 Ocak 2021’den bu yana ise bin 976 terörist etkisiz hale getirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK UZAY VE 
TEKNOLOJİ FESTİVALİ “TEKNOFEST”
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 74 paydaş kurum ile birlikte düzenlenen, yüz binlerce ziyaretçinin 
katıldığı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST; havacılık gösterileri, etkinlikler ve teknoloji yarış-
maları ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Projelere 12 milyon lira maddi desteğin verildiği 35 teknoloji 
yarışmasının olduğu festivale 200 bin başvuru yapıldı.

TÜRKİYE HİDROELEKTRİKTE İLK 10 
ÜLKE ARASINDA
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemin neticesinde AK Parti iktidarı boyunca 
inşa edilen hidroelektrik santraller ile “hidroelektrik enerji” alanında ilk 10 ülke arasına adını 
yazdırdı. 735 adet hidroelektrik santralinden 31 bin 436 megavat güç elde Türkiye, toplam 
elektrik üretiminin yüzde 20,1’ini bu yöntemle karşılıyor.
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İSTANBUL HAVALİMANI “DÜNYANIN 
EN İYİ 10 HAVALİMANI” ARASINDA

“TARİHİN SIFIR NOKTASI”NIN BİR SURETİ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BAHÇESİNDE
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de-
ki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler bahçesinde sergilenmeye başlandı. 

“DAHA ADİL 
BİR DÜNYA 
MÜMKÜN” KİTABI 
NEW YORK’TA 
TANITILDI

SIFIR ATIK 
PROJESİ’NİN 
SONUÇLARI 
SEVİNDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından kaleme alınan “Daha Adil 
Bir Dünya Mümkün” kitabı, New York’un 
cadde ve sokakları ile Times Meydanı’nda-
ki led ekranlarda tanıtıldı.

Sıfır Atık Projesi’nin mimarlarından Sayın Emine Er-
doğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca 2017’de başlatılan proje başarılı bir şekilde 
uygulanmaya devam ediyor. Proje ile toplamda 24,2 
milyon atık ekonomiye kazandırılırken 3 milyon ton 
sera gazı salımı önlendi, 1,5 milyon dekarlık orman 
alanına eş değer 265 milyon ağaç kurtarıldı. Proje 
ile 2023 yılında geri kazanım oranının yüzde 35’e çı-
karılması hedefleniyor.

Türkiye ve Dünyada Aktüalite

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN GERİ 
SAYIM BAŞLADI

İstanbul Havalimanı, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın “World’s Best Awards 
2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yerini alarak ikinci oldu. 

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip ola-
cak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajı büyük oranda tamamlandı. Avrupa ve Asya 
kıtalarını birbirine bağlayan köprünün 18 Mart 2022’de hizmete sunulması bekleniyor.
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“YENİ ANAYASA HAZIRLIĞIMIZI 
MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE 
SUNMAKTA KARARLIYIZ”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, yapımı tamamla-
nan Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 
2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde 
konuştu.
Yargıtay’ın yeni binasında yeni adli 
yılın karşılanıyor olmasını önemli gör-
düğünü belirten Cumhurbaşkanımız, 
son 20 yılda adalet teşkilatının çehre-
sini değiştiren fiziksel ve yapısal dönü-
şümlerin yeni bir örneğine daha şahit-
lik edildiğini söyledi. Fiziki dönüşümün 
Yargıtay’ın verdiği hizmetlere değer ve 
fark katacağına inandığının altını çi-
zen Cumhurbaşkanımız, temeli 2018 
Mart’ında atılan ve 191 dönümlük bir 

alan üzerinde kurulan binanın, 422 bin 
metrekareyi aşkın kapalı alana sahip 
olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, toplamda 10 
bloktan oluşan Yargıtay binasının, 
dairelerin, üyelerin, tetkik hâkimlerin, 
çalışanların ve ilgili tüm kesimlerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye, 
donanıma, teknolojiye sahip olduğunu 
ifade etti.

“Adalet devletin varlığının sebebidir”
Sadece Yargıtay’ı değil, Danıştay’ı, Ana-
yasa Mahkemesi’ni de yeni binasına 
kavuşturduklarını anımsatan Erdoğan, 
bunlarla Türkiye’nin dünyaya bir mesaj 

verdiğini, bu bakımdan bu binaların 
çok önemli olduğunu vurguladı. Anka-
ra’da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yar-
gıtay’ı tek çatı altında toplayarak, halen 
önünde 516 bin civarında derdest dos-
ya bulunan bu kurumun işleyişindeki 
vakit ve kalite kaybının önüne geçtik-
lerinin altını çizen Erdoğan, Yargıtay’ın 
yeni binasının Türkiye’ye, millete ve 
yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

“Önümüzdeki yılın ilk aylarında ken-
di hazırlığımızı milletimizin takdirine 
sunmakta kararlıyız”
“Yeni bir yargı paketi için hemen kol-
ları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa 

zamanda bu yeni paketi Meclis’in gün-
demine getirecekler.” bilgisini veren Er-
doğan, şöyle konuştu: “Yeni Anayasa 
konusundaki süreci de yakından takip 
ediyoruz. Cumhur İttifakı’ndaki ortağı-
mızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş 
yavaş şekillendiriyoruz. Gönlümüz 
arzu eder ki tüm siyasi partiler olarak, 
Anayasa hazırlığını birlikte gerçekleş-
tirelim. Milletimizin kahir ekseriyeti 

tarafından benimsenecek, iç tutarlılığı 
olan, ülkemizin orta ve uzun vadedeki 
ihtiyaçlarını karşılayacak, makul bir 
metin ortaya çıkartacağımıza inanıyo-
ruz. Diğer partilerin de Anayasa metin-
lerini önümüzdeki aylarda açıklama-
larını bekliyoruz. Şayet hazırlanan bu 
taslakları müzakere etme ve ortak bir 
metin çıkarma imkânı ortaya çıkarsa 
Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. 

Ancak geçmişteki tecrübelerimiz ve 
hâlihazırda sergilenen üslup bize bu 
konuda çok da ümit vermiyor. Her ne 
şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın 
ilk aylarında kendi hazırlığımızı mille-
timizin takdirine sunmakta kararlıyız. 
Neticeten, ülkemizde demokrasinin, 
hukuk devletinin, yasamanın, yürütme-
nin, yargının daha iyi işlemesini sağla-
yacak tüm reformların takipçisiyiz.”
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“Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek-
te reel olarak yüzde 21,7 büyü-
yerek, dünyada en hızlı büyüyen 
ikinci ekonomi oldu”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasında 
ekonomik büyümeye ilişkin son ve-
rilere değinerek büyüme rakamları-
na dair konuştu: “Salgının etkilerinin 
en ağır hissedildiği 2020 yılını yüz-
de 1,8’lik büyüme oranıyla kapatan 
Türk ekonomisi büyüme trendini 
sürdürüyor. İşte bu yılın ilk çeyreğin-
de elde ettiğimiz yüzde 7,2’lik büyü-
me oranıyla geçen sene yakaladığı-
mız ivmeyi devam ettirmiştik. Şimdi 
az önce söyledim, yine söylüyorum, 

bugün açıklanan ikinci çeyrek bü-
yüme rakamı ise Türk ekonomisi-
nin dinamizmini, üretim gücünü ve 
dayanıklılığını bir kez daha ispat et-
miştir. Türkiye ekonomisi ikinci çey-
rekte reel olarak yüzde 21,7 büyüye-
rek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci 
ekonomi oldu. Sadece baz etkisiyle 
açıklanamayacak bu büyüme veri-
si, Türkiye’nin bir üretim ekonomisi 
olduğunu bir kez daha ortaya koy-
muştur.
Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 
41 artarak, bu denli güçlü bir büyü-
menin gelişini önden haber vermiş-
tir. Sanayi üretimimizin aylık olarak 

son 14 ayda 13 defa artmış olması-
na özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 
İhracatımız ise ikinci çeyrekte yüzde 
70 artarak, 55 milyar dolarla tarihi-
mizin en yüksek çeyreklik perfor-
mansını elde etti. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ikinci çeyrekte yüz-
de 74,9’dan yüzde 84,5’e yükseldi. 
Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde 
ilk kez 200 milyar doları aştı. İhra-
cattaki bu başarımızın da etkisiyle 
cari açığımız düşüşünü sürdürerek 
30 milyar doların altına geriledi. İs-
tihdam, salgın öncesi dönemi de 
geçerek son 35 ayın en yüksek se-
viyesine ulaştı ve 29 milyonu aştı.”
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“TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA OLDUĞU 
GİBİ EĞİTİMDE DE ALTYAPI 
EKSİKLİKLERİNİ BÜYÜK ORANDA 
GİDERMİŞ BİR ÜLKE HALİNE 
GETİRDİK”

Haliç Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen 2021 yılı Öğretmen Atama 
Töreni’nde, ataması gerçekleştiri-
lecek 20 bin öğretmeni tebrik edip, 
görev yerlerinde başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanımız, atanacaklarla 
öğretmen sayısının 1 milyon 137 
bini bulacağını anlattı.
2002’de yaklaşık 500 bin olan öğret-
men sayısının 1 milyon 200 binlere 
yaklaştığını dile getiren Cumhur-
başkanımız, “Şu anda okullarımızda 
görev yapan öğretmenlerimizin 700 
binini bizim görevimizde atayarak 
öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. 
Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar 
ve dersliklerle okullarımızın, sınıfla-
rımızın öğrenci mevcutlarını iyice 
azalttık. Geçmişte ortalama 30 civa-
rındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok 
üstünde olan ortalama sınıf mevcut-
larımız 22 ile OECD civarındadır.” diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de or-
talama sınıf mevcutlarının İngiltere, 
Avustralya ve Fransa gibi ülkelerdeki 
ilkokullardan daha düşük, Almanya 
ve ABD ile yaklaşık aynı seviyede ol-

duğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Benzer şekilde öğretmen başına 
düşen öğrenci sayılarında da yaptığı-
mız atamalarla ilkokullarda öğretmen 
başına 15, ortaokullarda ve liselerde 
13 öğrenci düşen OECD ortalama-
larını yakaladık, hatta geçtik. Bugün 
ülkemizde öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı ilkokullarda 17, orta-
okullarda 16, liselerde 12 civarında-
dır. Hükümete gelirken milletimize 
ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve gü-
venlik temelleri üzerinde yükseltme 
sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle 
eğitimi önceliklerimizin en başına 
almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü 
bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetiş-
miş insan gücümüzü ekonomimizin, 
toplumumuzun ve demokrasimizin 
lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime 
ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız 
arasında ilk sıraya çıkartarak bu anla-
yışı bilfiil hayata geçirdik. Bu sürecin 
asli unsuru olan öğretmenlerimizin 
özlük haklarında büyük iyileştirmeler 
yaptık. Nitekim Avrupa’da son 20 yıl-
da öğretmen maaşlarını en çok iyileş-
tiren ülke Türkiye’dir. Avrupa Birliğinin 

bu konudaki raporuna göre Avrupa’da 
öğretmenler için zorunlu ders saati 
en düşük ülke yine Türkiye’dir. OECD 
verilerine göre Avrupa’da öğretmenle-
rin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşa-
dıklarını belirtirken Türkiye’de bu oran 
yüzde 20’ler civarındadır.”
“Eğitimin niteliğini ve kalitesini yük-
seltme hedefimizde öncelikle altya-
pıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları 
yaptık. Böylece Türkiye’yi her alanda 
olduğu gibi eğitimde de altyapı ek-
sikliklerini büyük oranda gidermiş bir 
ülke haline getirdik. Bundan sonra 
odaklanmamız gereken nokta eğiti-
min kalitesini artırmaktır. Bunun için 
müfredat başta olmak üzere eğitimin 
içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Ço-
cuklarımız her şey gibi eğitimin de en 
iyisine layıktır.
Atamaların öğretmenlere hayırlı ol-
masını dileyen Cumhurbaşkanımız, 
“Tüm öğretmen adaylarımız için in-
şallah öğretmenlikleri de ülkemiz için 
hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine ba-
şarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte de 
mutluluklar diliyoruz.” temennisinde 
bulundu.



mh r aşkanımız mh r aşkanımız

Ekim 2021___ 3130 ___ Ekim 2021



mh r aşkanımız mh r aşkanımız

Ekim 2021___ 3332 ___ Ekim 2021

CUMHURBAŞKANIMIZ, 
KAHRAMANMARAŞ YEDİ 
GÜZEL ADAM MÜZESİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN “GENÇLERLE 
ŞİİR GECESİ” PROGRAMINA 
KATILDI

Programın açılışında konuşan Cum-
hurbaşkanımız, çok güzel bir mekân-
da bir arada olduklarını belirterek, 
“Yedi Güzel Adam’ın yetiştiği ve Yedi 
Güzel Adam’ın buradan geleceğe, 
özellikle istikamet verdiği bu mekân-
da sizlerle bir araya gelmek benim 
için de çok çok anlamlı.” diye konuş-
tu.

“Tesadüfen arka arkaya gelen veya 
getirilen kelimelerden şiir olmaz”
Kahramanmaraş’ın her ilçesinden, 
mahallesinden, köyünden yükselen 
kelimelerin, mısraların, dörtlükle-
rin dalga dalga kalplere dokunarak, 
yüreklerden süzülerek mecrasını 
bulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, “Maraşlı, şiiri yüreğiyle düzenler, 
zihniyle şekillendirir ve en son kale-
mi veya diliyle paylaşır.” ifadelerini 
kullandı.
Bunun için en güzel dava şiirlerinin 
de aşk şiirlerinin de çocuk şiirlerinin 
de hayata dair tüm güzelliklerin de 
yolculuğunun Kahramanmaraş’ta 

başladığına dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“Şiirin kelime anlamı, bir şeyi ince-
liklerini kavrayarak bilmek, sezerek 
vakıf olmak, ahenkli bir şekilde ifade 
etmektir. Tesadüfen arka arkaya ge-
len veya getirilen kelimelerden şiir ol-
maz. Kalbinizi, yüreğinizi, ruhunuzu 
ortaya koyacaksınız, emek verecek-
siniz ki ortaya şiir çıksın. Dünyanın 
en kadim edebi ürünü kabul edilen 
şiir, henüz yazı yokken bile var olan, 
dilden dile aktarılarak günümüze ka-
dar ulaşan örnekleri bulunan bir tür-
dür. Pek çok dilin ve kültürün, binler-
ce yıllık serüveninin ipuçları şiirlerde 
aranır ve bulunur. Türk edebiyatının 
da en eski eserleri arasında şiirler 
önemli yer tutar. Türkçe’nin, Arap-
ça’nın ve Farsça’nın tüm zenginlik-
lerini bünyesinde barındıran Divan 
Edebiyatı gibi hazine değerinde bir 
mirasa sahip olduğumuzu unutma-
yalım.”
Aynı şekilde halk edebiyatının da 
kendi mecrasında asırlar boyunca 

sürekli zenginleşerek kuşaktan ku-
şağa aktarıldığını belirten Cumhur-
başkanımız, “Maraş’ın, edebiyatın 
ve bilhassa şiirin en münbit kaynak-
larından biri olması, şehrin ve insan-
larının sahip bulunduğu güçlü arka 
planı da gösterir. Esasen bizim de ilk 
gençlik yıllarımızdan itibaren haya-
tımız hep edebiyatın ve tabii olarak 
şiirin içinde geçmiştir. Şiiri yazmak 
kadar okumanın da bir sanat olduğu-
na inanıyorum. Siyaset hayatımızda 
hitabetimizin gelişmesinde şiire olan 
alakamızın büyük katkısı vardır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız şiir okudu
Bu bakımdan örnek teşkil etmesi için 
Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini oku-
mak istediğini aktaran Cumhurbaş-
kanımız, bu şiirin kendisinde derin 
hatırası olduğunu ifade etti.
Öğrencilik yıllarında liseler arası şiir 
okuma yarışmasında rahmetli ede-
biyat hocası Prof. Dr. Osman Öz-
türk’ün kendisine bu şiiri okumasını 
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tavsiye ettiğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şiirin Asımın Nesli için-
den bir bölüm olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, daha sonra şu 
dizeleri okudu:
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla 
sevemem/Gelenin keyfi için geçmi-
şe kalkıp sövemem/Biri ecdadıma 
saldırdı mı, hatta boğarım!/Boğa-
masam da hiç olmazsa yanımdan 
kovarım. Üç buçuk soysuzun ardın-
dan zağarlık yapamam/Hele hak 
namına haksızlığa ölsem tapamam/
Doğduğumdan beridir, aşığım istik-
lale/Bana hiç tasmalık etmiş değil 
altın lale. Yumuşak başlı isem, kim 
dedi uysal koyunum/Kesilir belki, 
fakat çekmeye gelmez boynum/
Kanayan bir yara gördüm mü ya-
nar ta ciğerim/Onu dindirmek için 
kamçı yerim, çifte yerim!/Adam al-
dırmada geç git, diyemem aldırırım/
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım!/Zalimin hasmıyım amma 
severim mazlumu/İrticaın sizin leh-
çenizde anlamı bu mu?”

Kadıköy Meslek Lisesi’nde yapılan 
yarışmada bu şiirle birinci olduğunu 
bildiren Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu:
“Ama şiire başlarken o zamanlar 
‘kaynana zırıltısı’ diye böyle çevrilen 
gençlerin özellikle eğlendiği bir zırıltı 
vardı. Tabii öğrencilerin elinde de bu 
var, bana şiiri okutmamak için elle-
rinden geleni yaptılar. Baktım ki bı-
rakmayacaklar, jüri de güçlü bir jüri, 
Allah rahmet eylesin Prof. Dr. Kadri 
Timurtaş, Prof. Dr. Nevzat Yalçın-
taş, bir de Türkiye Teknik Ressam-
lar Cemiyetinin Başkanı. Üç kişi-
den oluşuyor, bunlar bırakmayınca 
kablolu mikrofon, mikrofonu yere 
bıraktım şiiri okumaya başladım, 
mikrofonsuz. Bu defa şiiri bitirdim 
aynı salon tam tersine döndü bir 
alkış tufanı ve o alkış tufanı ile bir-
likte tabii jüri açıklamayı yaptıktan 
sonra benim birinciliğimi orada ilan 
etti. Bütün mesele tabii yaşamak, 
yaşayarak okumak ve ondan sonra 
da tabii dinletmek. Hamdolsun yaz-

madım ama okudum.”
Daha sonra gençler şiirler okurken, 
koro da çeşitli türküleri seslendirdi.
Programda, Cumhurbaşkanımız 
tarafından seslendirilen Erdem 
Beyazıt’ın “Sana, Bana, Vatanıma 
ve Ülkemin İnsanlarına Dair” şiiri 
de dinletildi. Programa katılanlar 
şiir sonunda Cumhurbaşkanımızı 
ayakta alkışlarken, şiir okunurken 
Cumhurbaşkanımızın duygusal an-
lar yaşadığı gözlendi.
Bu şiiri cezaevine girerken okudu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
“9 şiir vardı o kasetimde ve Allah 
selamet versin İbrahim Bey o za-
man rekor üstüne rekor kırıyordu, 
benim kaset o zaman 1,5 milyon 
satmıştı. Biz de o zaman demiştik, 
buradan elde edilecek gelir malum 
yerlere verilsin. 1,5 milyon sattı. Bu 
rekordu. Sağ olsun İbrahim Sad-
ri bana kasetin doldurulmasında, 
stüdyoda menajerliği o yapmıştı. O 
da biliyorsunuz şiir okumada baya-
ğı mahirdir.” dedi.
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Program sırasında gençlerin sorula-
rını yanıtlayan Cumhurbaşkanımız, 
bir gencin, sabah uyanır uyanmaz 
akıllarına sosyal medyanın geldiğini 
belirtmesi ve kendisinin bu konudaki 
görüşleri ile sabah uyandığında ne 
yaptığını sorması üzerine, “Eğer ga-
ripsemezseniz inanın benim sosyal 
medyayla hiç işim yok, ondan dolayı 
da çok rahatım.” ifadesini kullandı.
Sabah tek derdinin o günkü progra-

mıyla ilgili “dersine çalışmak” oldu-
ğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
“Sosyal medya, inanın şu anda top-
lumumuzun en önemli tahrik unsuru-
dur ve şu anda eğer toplumda ciddi 
manada yaralarımız varsa bunun 
arkasında sosyal medya vardır. Ge-
tirisi olumlu değil ama götürüsü çok 
ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki 
biz, derslerimize daha çok çalışalım, 
buraya daha çok ağırlık verelim ve bu 

sosyal medya belasından da müm-
kün oldukça sıyrılalım.” dedi.
Soruların ardından program, öğren-
cilerin seslendirdiği şarkılarla devam 
etti. Programa Van’dan katılan Yunus 
Kaval isimli genç, Cumhurbaşka-
nımız için bestelediği parçayı ses-
lendirdi. Ardından, klarnet virtüözü 
Serkan Çağrı ve halk müziği sanat-
çısı Elif Buse Doğan, Ahmet Kaya’nın 
parçalarını söyledi.
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“TÜRKİYE, HERKES İÇİN DAHA 
GÜVENLİ, HUZURLU, MÜREFFEH, 
HAKKANİYETLİ BİR DÜNYA 
YOLUNDA ATILAN HER ADIMIN 
YANINDA OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleş-
miş Milletler (BM) Genel Kurul Sa-
lonu’nda BM’nin 76’ncı Genel Ku-
rulu görüşmelerinde katılımcılara 
hitap ederek tarihi bir konuşma 
gerçekleştirdi.
Konuşmasına, Genel Kurul’a katılan-
ları selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 
76’ncı Genel Kurulu’nun ülkeler ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl sonra 
tekrar Genel Kurul’da bulunmaktan 
ve burada hitap etmekten büyük 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
geride bırakılan yaklaşık 2 yılda tüm 
insanlığın sancılı günler geçirdiğini 
anımsattı.
“Son asrın en büyük sağlık krizi ola-
rak nitelenen Kovid-19 salgınında, 
aralarında dostlarımızın, yakınla-
rımızın, sevdiklerimizin de olduğu 
4,6 milyon insanı kaybettik.” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen 
onca çabaya ve aşılamada alınan 
mesafeye rağmen salgının olumsuz 
etkilerinin halen devam ettiğine dik-
kati çekti.
Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Ku-
rulu’nun da işte böyle bir atmosferde 
gerçekleştiğini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Burada vereceğimiz dayanışma ve 
iş birliği mesajlarının, salgınla müca-
deleyi desteklemenin yanı sıra, zor 
günler yaşayan milyarlarca insanın 
umutlarını artıracağına da inanıyo-
rum. Genel Kurulumuzun, uluslara-
rası toplumun meselelerinin çözü-
müne daha etkin katkı sağlaması 
için güçlendirilmesi gerekiyor. Bu 
doğrultuda verimli çalışmalar yapan 
75’inci Genel Kurul Başkanı Sayın 
Volkan Bozkır’a şükranlarımı sunu-
yorum. 76’ncı Genel Kurul Başkanlı-
ğını üstlenen Sayın Abdullah Şehid’in 
devraldığı bayrağı çok daha yukarıla-

ra taşıyacağına inanıyorum. Türkiye 
olarak, Genel Kurul’un faaliyetlerini 
en verimli şekilde icra etmesi için 
üzerimize düşen sorumlulukları yeri-
ne getirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesi-
leyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
terliği görevini bir kez daha üstlenen 
Sayın Guterres’i tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum.”
Bu yılki Genel Kurul’un “Umutla Da-
yanaklılığı İnşa Etmek” temasıyla 
düzenlenmesinin fevkalade isabetli 
olduğunun altını çizen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Öncelikle, acı da olsa, 
bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İn-
sanlık olarak bize büyük bir aile oldu-
ğumuzu tekrar hatırlatan bu salgın-
da, ne yazık ki, küresel dayanışma 
açısından iyi bir imtihan verilemedi. 
Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yok-
sul toplum kesimleri, salgın karşı-
sında adeta kaderlerine terk edildi.” 
dedi.
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“TURKOVAC’ı tüm insanlığın istifa-
desine sunacağız”
Dünya genelindeki can kaybının yük-
sekliğinde, küresel sistemin artık çö-
züm yerine sorun çıkaran, sorunları 
derinleştiren, sorunları çözümsüz-
lüğe mahkûm eden çarpık yapısının 
da payının bulunduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu:
“Milyonlarca insanın hayatını kaybet-
tiği, on milyonlarca insanın virüsün 
pençesinde kıvrandığı bir dönemde, 
aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle 
halen sürdürülüyor olması, insanlık 
adına yüz kızartıcıdır. Kovid-19 sal-
gını gibi küresel bir felaketin üstesin-
den, ancak uluslararası iş birliği ve 
dayanışmayla gelinebileceği açıktır. 
Tüm ülkeler bu salgından kurtulma-
dan, herhangi bir ülkenin tek başına 
güvenle hayatını sürdürmesi müm-

kün değildir. Genel Kurul’da ortaya 
konacak iradenin, bu hakikatin an-
laşılması bakımından bir dönüm 
noktası olmasını temenni ediyoruz. 
Salgın döneminde küresel iş birliği-
nin önemi yanında tıp biliminin ulaş-
tığı yüksek seviyeyi de görme imkânı 
bulduk. Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan onaylanan ilk aşının Almanya’da 
yaşayan Türk kökenli iki bilim insanı 
tarafından geliştirilmesinden gurur 
duyduk.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 
olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” inancıyla ilk günden itibaren 
eldeki imkânları dost ve kardeş ül-
kelerle paylaşmaya çalıştıklarını be-
lirterek, Türkiye’nin bir taraftan va-
tandaşlarına en iyi sağlık hizmetini 
sunarken, diğer taraftan da 159 ülke 
ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yar-
dım gönderdiğini anımsattı.

“Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın za-
manda milletimizle birlikte tüm in-
sanlığın istifadesine sunacağımızı 
ifade etmek istiyorum.” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık 
Örgütünün güçlendirilmesi ve sal-
gınlara karşı sözleşme hazırlanması 
girişimlerini desteklediklerini vurgu-
ladı.

“Afgan halkının huzura kavuşması-
nı temenni ediyoruz”
Kamu sağlığının korunması ile sos-
yal ve ekonomik hayatın devamı 
arasında makul bir denge kurul-
ması gerektiğine işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Yaşadığımız 
hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar 
hatırlatmaktadır. Sevinçlerimiz gibi 
hüzünlerimiz, acılarımız gibi başarı-
larımız, sorunlarımız gibi çözümleri-
miz de ortaktır.” dedi.

“Ben yaptım oldu” mantığıyla hareket 
edildiğinde, bunun faturasını sadece 
belli başlı ülkelerin değil, tüm insan-
lığın ödediğini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Sahadaki gerçekleri ve sosyal do-
kuyu dikkate almayan dayatmacı 
yöntemlerle meselelere çözüm üre-
tilemeyeceği, en son Afganistan’da, 
hem de çok acı bir şekilde görül-
müştür. Afganistan halkı, 40 sene-
den fazladır süren istikrarsızlık ve 
çatışmaların sonuçlarıyla baş başa 
bırakılmıştır. Siyasi süreçten bağım-
sız olarak Afganistan’ın uluslararası 
camianın yardımına ve dayanışma-
sına ihtiyacı bulunuyor. Ülkede bir 
an önce barış, istikrar ve güvenliğin 
tesis edilerek, Afgan halkının huzura 
kavuşmasını temenni ediyoruz. Tür-
kiye olarak, bu zor günlerinde Afgan 
halkına karşı kardeşlik görevimizi ye-
rine getirmeyi sürdüreceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de 
tüm dünyanın gözlerinin önünde yüz 
binlerce kişinin ölümüne, milyonlar-
ca kişinin yerlerinden edilmesine ne-
den olan insani dramın 10’uncu yılını 
geride bıraktığına dikkati çekerek, 
Türkiye’nin bir yandan 4 milyona ya-
kın Suriyeliye kucak açarken, bölgeyi 
kana ve gözyaşına boğan terör ör-
gütlerine karşı da sahada mücadele 
ettiğini hatırlattı.

“Uluslararası toplum, Suriye krizi-
nin devam etmesine izin veremez”
DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan ve 
bu terör örgütünü hezimete uğratan 
tek NATO müttefikinin Türkiye oldu-
ğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Türkiye’nin sahadaki varlığıy-
la, PKK terör örgütünün Suriye’deki 
uzantılarının işlediği katliam ve etnik 
temizlik faaliyetlerinin de önüne geç-
tiğini söyledi.
Türkiye’nin şehitler verme pahasına 
yürüttüğü çabalar sonucunda gü-
venli hale getirdiği bölgelere, şu ana 

kadar 462 bin Suriyelinin gönüllü 
olarak geri dönüşünü sağladıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı şekilde, İdlib’deki Türkiye varlığı 
sayesinde, milyonlarca insanın hem 
canının kurtulduğunu hem yerinden 
edilmesinin önlendiğini vurguladı.
“Uluslararası toplum, bir 10 yıl daha 
Suriye krizinin devam etmesine izin 
veremez.” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, soruna, Suriye 
halkının beklentilerini karşılayacak 
şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 2254 sayılı kararı teme-
linde siyasi bir çözüm bulunması için 
daha güçlü bir irade ortaya konulma-
sı gerektiğinin altını çizdi.
Suriye’nin kuzeybatısına Türkiye 
üzerinden ulaştırılan BM insani yar-
dım mekanizmasının 12 ay süreyle 
uzatılmasını memnuniyetle karşı-
ladıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu konuda sergilenen uz-
laşmacı yaklaşımın, siyasi sürecin 
ilerletilmesi ve sığınmacıların gönül-
lü, güvenli ve onurlu şekilde geri dö-
nüşlerinin sağlanması için de ortaya 
konulmasını temenni ediyoruz. Böl-
gedeki terör örgütleri arasında ayrım 
yapılmasının, bunların taşeron ola-
rak kullanılmasının kabul edilemez 
olduğunu, huzurlarınızda tekrar ifade 
etmek istiyorum.” diye konuştu.
Son 10 yılda dünyanın farklı ülke-
lerinde yaşanan terör eylemlerinin, 
terörün sadece Türkiye’nin değil tüm 
insanlığın ortak düşmanı olduğu-
nu gösterdiğini kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü ve milli güvenliğimizi 
tehdit eden terör örgütleriyle müca-
delemiz kararlılıkla sürecektir. Ülke-
mizde, Suriyeliler dışında da sayıları 
1 milyonu aşan çeşitli statülerde 
göçmen vardır.” bilgisini verdi.
Afganistan’daki gelişmeler sebebiy-
le son dönemde, bu ülkeden de göç 
akını ihtimaliyle karşı karşıya olun-
duğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Suriye krizinde insanlık 
onurunu kurtaran bir ülke olarak, ar-
tık yeni göç dalgalarını karşılamaya 
ne imkanımız ne de tahammülümüz 
vardır. Adil yük ve sorumluluk payla-
şımı temelinde, tüm paydaşların bu 
konuda üzerine düşeni yapmasının 
vakti çoktan gelmiştir. Artık 1951 
Cenevre Sözleşmesini ve uluslarara-
sı insani hukuku aşındıranlara karşı 
somut bir tavır ortaya konulmalıdır.” 
ifadelerini kullandı.

“Meşru hükümetin yanında durul-
ması çağrımı tekrarlıyorum”
Libya’da uluslararası meşruiyete ve-
rilen güçlü destek sayesinde ateş-
kesin tesis edildiğini ve ardından da 
Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hü-
kümeti kurulduğunu hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:
“Milli Birlik Hükümetinin, kamu hiz-
metlerinin sağlanması, tüm kurum-
ların birleştirilmesi ve seçimlerin 
zamanlıca düzenlenmesi çabalarına 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Uluslararası topluma Libya’nın tüm 
bölgelerini temsil eden meşru hü-
kümetin yanında durulması çağrımı 
tekrarlıyorum. Bölgemizde istikrar-
sızlığı körükleyen, barış ve güvenliği 
tehdit eden en önemli sorunlardan 
biri de İsrail-Filistin ihtilafıdır. Filistin 
halkına yönelik zulüm sürdükçe, Orta 
Doğu’nun kalıcı barış ve istikrara ka-
vuşması mümkün değildir. Bunun 
için işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim 
politikalarına mutlaka ve derhal son 
verilmelidir. Kudüs’ün 1947 tarihli 
Birleşmiş Milletler kararına dayanan 
uluslararası statüsüne, Harem-i Şe-
rif’in mahremiyetine ve Filistin hal-
kının haklarına yönelik ihlallere karşı 
durmayı sürdüreceğiz. Barış süreci 
ve iki devletli çözüm vizyonu, daha 
fazla gecikmeksizin yeniden canlan-
dırılmalıdır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sı-
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nırları temelinde, özellikle başkenti 
Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bü-
tünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin 
kurulmasının, öncelikli hedefleri ara-
sındaki yerini koruduğunu belirtti.

“Azerbaycan, öz topraklarındaki 
işgali sona erdirmiştir”
Kafkasya’daki istikrar bakımından 
yakın dönemde önemli adımların 
atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Azerbaycan, meşru mü-
dafaa hakkını kullanarak, Güvenlik 
Konseyi’nin yıllardır uygulanmayan 
kararlarına konu olan öz toprakların-
daki işgali sona erdirmiştir. Bu geliş-
me, bölgede, kalıcı barış adına yeni 
fırsat pencerelerinin açılmasına da 
imkan sağlamıştır.
Tarafların atacağı her olumlu adımı 
desteklemek kararındayız. İlhakını 
tanımadığımız Kırım dahil, Ukray-
na’nın toprak bütünlüğünün ve ege-
menliğinin korunmasına önem veri-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
Çin’in toprak bütünlüğü perspekti-
finde Müslüman Uygur Türklerinin 
temel haklarının korunması husu-
sunda daha çok çaba gösterilmesi 
gerektiğine inandıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keşmir’de 
74 yıldır süregelen sorunun, taraflar 
arasında diyalog yoluyla ve ilgili BM 
kararları çerçevesinde çözülmesin-
den yana olan tavırların sürdüğünü 
ifade etti.
Bangladeş ve Myanmar’daki kamp-
larda zor şartlarda yaşayan Rohin-
gya Müslümanlarının anavatanları-
na güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı 
şekilde geri dönüşlerinin sağlanma-
sına da destek verdiklerini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:
“Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve 
sürdürülebilir çözüm, ancak sonuç 
odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla müm-
kündür. BM’nin eşit olarak kabul et-
tiği Ada’daki iki halktan birinin lideri 

sizlere hitap edebilirken, diğer liderin 
bu platformda sesini duyuramaması 
adil değildir. Çözüm için Ada’nın asli 
unsuru olan Kıbrıs Türk halkının ege-
men eşitliğinin ve eşit uluslararası 
statüsünün tescil edilmesi gerekiyor. 
Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu 
yeni çözüm vizyonunu destekliyo-
ruz. Buradan, uluslararası topluma 
Kıbrıs Türklerinin görüşlerini açık 
fikirlilikle ve ön yargısız bir şekilde 
değerlendirme çağrısında bulunuyo-
rum. Doğu Akdeniz’deki sükûnet or-
tamının devamı ortak çıkarımızadır. 
Deniz yetki alanlarının paylaşımına 
ilişkin sorunların uluslararası hukuk 
ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesin-
de çözülmesini temenni ediyoruz. 
Bunun için öncelikle Doğu Akde-
niz’de en uzun kıyıya sahip Türkiye’yi 
bölgede yok sayan anlayıştan vaz-
geçilmesi şarttır. Diyalog ve iş birli-
ği için bölgedeki tüm aktörlerin yer 
alacağı ‘Doğu Akdeniz Konferansı’ 
düzenlenmesi önerimiz hala masa-
dadır.”

“Türkiye, hakkaniyetli bir dünya 
yolunda atılan her adımın yanında 
olmuştur”
Benzer şekilde Ege Denizi’ndeki 
sorunların da yine ikili diyalogla çö-
zülmesi gerektiğine inandıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki 
kararlılığımızı da sürdürüyoruz. Afri-
ka ile yüzyıllara dayanan köklü bağ-
larımızdan aldığımız güçle bugün de 
kıtayla ve Afrika Birliği ile dayanışma 
içindeyiz.” dedi.
Bu anlayışla Üçüncü Türkiye-Afrika 
Ortaklık Zirvesinin gelecek dönemde 
Türkiye’de yapılması için gerekli ça-
lışmaları sürdürdüklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeniden 
Asya girişimimizle de Türkiye’nin 
Avrupa ile Asya arasındaki birleşti-
rici konumunu pekiştiriyoruz. Aynı 
şekilde Latin Amerika ve Karayipler 

bölgesiyle ikili ve çok taraflı plat-
formlarda ilişkilerimizi geliştirme-
ye büyük önem veriyoruz. Türkiye, 
herkes için daha güvenli, huzurlu, 
müreffeh, hakkaniyetli bir dünya 
yolunda atılan her adımın yanında 
olmuştur, bundan sonra da olmaya 
devam edecektir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın, 
üzerindeki milyonlarca canlı türüne 
kucak açarken bu cömertliğinin kar-
şılığında, sadece tabiatın dengesine 
saygı duyulmasını istediğini belir-
terek, insanoğlunun tarih boyunca 
sürdürdüğü gelişme ve kalkınma 
arayışında dünyanın sunduğu kay-
nakları hoyratça kullandığını söyledi.
Asırlardır devam eden bu sürecin 
sonunda tabiatın kendi dengesi dı-
şında, tamamen insanoğlunun yol 
açtığı tehditlerle karşı karşıya bulun-
duğuna işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:
“İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve 
gıda güvenliği, biyoçeşitliliğin kaybı 
gibi başlıklar altında toplayabilece-
ğimiz sorunlar, insanlığın geleceğini 
belirsizliğe atacak boyuta ulaşmış-
tır. Bu başlıklardan iklim değişikli-
ği, çevre sorunu olmanın ötesinde 
telafisi imkânsız sonuçlara yol aç-
ması bakımından, üzerinde özellik-
le durulması gereken bir konudur. 
Sanayi öncesi döneme kıyasla yüz-
de 50 artış gösteren karbondioksit, 
metan, azot oksit gibi sera gazları, 
dünyamızın adeta ateşini yüksel-
tiyor. Nitekim bir süredir dünyanın 
her tarafında, sanayi öncesi döne-
me göre 1,1 santigrat derece artış 
gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler 
yaşanıyor. Asya ve Avrupa’da seller, 
Amerika’da kasırgalar, Afrika’da ku-
raklık, Akdeniz çanağında yangınlar, 
Grönland’ın zirvesine yağmur, çölle-
re kar yağması gibi alışık olmadığı-
mız hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu 
afetler, çevreye ve ekosisteme ver-
diği zararlar yanında, insanların can 

ve mal güvenliğini de tehdit ediyor.”

“İklim değişikliğinin en büyük et-
kisi büyük şehirlerin merkezinde 
yaşayan nüfuslar üzerinde görüle-
cektir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok 
yerde insanların toplu olarak başka 
yerlere gitmeye, göç etmeye hazır-
landığına dikkati çekerek, “Hâlbuki 
dünya henüz Suriye ve Afganistan 
gibi çatışma kaynaklı kriz bölgeleri-
nin yol açtığı mülteci meselesine çö-
züm bulamadı. Böyle bir dönemde, 
kuraklık, gıda sıkıntısı, hava olayları 
gibi sebeplere dayalı yüzlerce mil-
yonluk göçlerle nasıl baş edileceği 
meçhuldür. İklim değişikliğinin en 
büyük etkisi büyük şehirlerin mer-
kezinde yaşayan nüfuslar üzerinde 
görülecektir. Mesela içinde bulun-
duğumuz New York şehri, sadece 
iki hafta arayla maruz kaldığı dev 
kasırgaların yol açtığı ve her biri an-
cak 500 yılda bir görülebilen yağışlar 
yüzünden zor günler geçirmiştir. Av-
rupa’nın batısını etkileyen yağışların 
sebep olduğu yıkımlar, hala onarıla-

mamıştır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve 
etkin çözümler üreten ülke olunma-
sına rağmen, oldukça sıkıntılı günler 
yaşandığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Dünyadaki altyapı-
nın önemli bir bölümü son iki asrın 
ürünüdür. İklim değişikliğinin yol 
açtığı değişimleri bu altyapıyla kar-
şılayabilmek mümkün değildir. Küre-
sel sıcaklık artışının devam etmesi, 
dolayısıyla daha yoğun yağışların 
gelecek olması hepimizi yeni ara-
yışlara yöneltmelidir. Mesela, şehir 
planlamalarının artık iklim değişik-
linin yol açtığı sonuçlar göz önünde 
bulundurularak yapılması zorunlu 
hale gelmiştir. En önemli karbon yu-
tak alanları arasında yer alan orman-
ların, bir yandan arazi kullanımıyla, 
diğer yandan yangınlarla yok olmaya 
yüz tutması, dünyamızı bekleyen bir 
diğer tehlikedir.” değerlendirmesini 
yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcaklık 
artışının etkilediği bir diğer alanın 
da denizler olduğuna işaret ederek, 
genleşen su ve eriyen buzulların, de-

niz seviyelerini son bir asırda 20 san-
timetre yükselttiğini vurguladı.
Bu rakamın, “dünyanın son 3 bin yı-
lındaki en hızlı artışı” ifade ettiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şayet etkin önlemler alınmaz ve 
sera gazı emisyonları artmayı sür-
dürürse, yüzyılımızın sonunda deniz 
seviyelerinin 1 metreden fazla yük-
selmesi bekleniyor. Böyle bir yükse-
liş, kıyı şehirlerinin ve ada devletleri-
nin önemli bölümünün haritalardan 
silinmesi demektir. Tabii bu durum 
beraberinde yeni ve devasa kitleler-
den oluşan göç dalgalarını da getire-
cektir. Dikkatinizi çekmek istiyorum, 
saydığım tüm bu sorunlar sadece sı-
caklıktaki 1,1 santigratlık artışla orta-
ya çıkmıştır. Bu artış 1,5 santigrata, 
2 santigrata ve daha fazlasına yük-
seldiğinde nelerle karşılaşabileceği-
mizin takdirini sizlere bırakıyorum.” 
diye konuştu.

“Ülkelerin elini taşın altına koyma-
sı şarttır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu 
gelişmeler üzerine, dünya devletleri
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olarak, iklim değişikliğiyle mücadele 
için 2015’te bir araya gelerek, Paris 
İklim Anlaşmasında mutabık kalındı-
ğını anımsattı.
Anlaşmanın, yüzyılın ortasına kadar 
küresel sıcaklık artışını 1,5 derece 
ile sınırlı tutulmasını hedeflediğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Ancak gidişat, tedbir alınmadı-
ğı takdirde, bunun çok da mümkün 
olmadığına işaret ediyor. Bunun için 
öncelikle ve en çok da iklim deği-
şikliğine yol açan sorunların ortaya 
çıkmasında tarihi sorumluluğu olan 
ülkelerin elini taşın altına koyması 
şarttır.” ifadelerini kullandı.

“Bu defa kimsenin, ‘ben güçlüyüm, 
fatura ödemem’ deme hakkı yok-
tur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Koronavirüs salgınının önüne, ge-
liştirilen aşılarla geçmek belki müm-
kün olabilecek. Ama iklim değişikliği 
konusunda böyle bir laboratuvar çö-
zümü bulunabilmesi söz konusu de-
ğildir. İşte bunun için her fırsatta dile 
getirdiğimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
tespitini, iklim değişikliği hususunda 
da tekrarlıyoruz. Tabiata, havamıza, 
suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne 
kim en çok zararı verdiyse, doğal 
kaynakları kim vahşice sömürdüy-
se, iklim değişikliğiyle mücadeleye 
en büyük katkıyı da onlar yapmalı-
dır. Geçmişten farklı olarak bu defa 
kimsenin, ‘Ben güçlüyüm, fatura 
ödemem’ deme hakkı yoktur. Çünkü 
iklim değişikliği, insanoğluna olduk-
ça adil davranıyor. Avrupalı-Asyalı, 
Amerikalı-Afrikalı, zengin-fakir farkı 
dinlemeden herkese aynı muamele-
yi yapıyor.”

“Paris İklim Anlaşması’nı önümüz-
deki ay Meclisimizin onayına sun-
mayı planlıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepimize 

düşen görev, bu tehdit karşısında, 
hakkaniyete dayalı bir yük paylaşı-
mıyla tedbirlerimizi almak, yüküm-
lülüklerimizi süratle yerine getirmek-
tir.” diye konuştu.
Türkiye olarak bu anlayışla hareket 
ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Paris İklim Anlaşmasına ilk imza 
atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yü-
kümlülüklerle ilgili adaletsizlikler 
sebebiyle henüz bu anlaşmayı yü-
rürlüğe koymamıştık. Son dönemde 
bu çerçevede kaydedilen mesafenin 
ardından aldığımız kararı, buradan, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan 
tüm dünyaya duyurmak istiyorum. 
Paris İklim Anlaşması’nı, atılacak 
yapıcı adımlara uygun şekilde ve 
ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, 
önümüzdeki ay Meclisimizin onayı-
na sunmayı planlıyoruz. Glasgow’da 
yapılacak Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansından önce, 
‘karbon nötr’ hedefli anlaşmanın 
onay aşamasını tamamlamayı dü-
şünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam 
politikalarımızda köklü değişikliğe 
yol açacak bu süreci, 2053 vizyonu-
muzun ana unsurlarından biri olarak 
kabul ediyoruz.”

“Türkiye, iklim değişikliği ve çev-
renin korunması hususlarında da 
üzerine düşenleri yapacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 
iklim değişikliğiyle ilgili atılan diğer 
adımlara da işaret ederek, Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatına uyum için 
gereken eylem planının hazırlanıp, 
geçen aylarda devreye alındığını be-
lirtti.
Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 
yürütülen “sıfır atık” projesiyle, geri 
kazanım oranını 3 yılda 9 puan ar-
tırdıklarına dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Orman varlığımızı 
20,8 milyon hektardan yaklaşık 23 
milyon hektara yükselterek yutak 

alanlarımızı çoğalttık. Yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının elektrik üre-
timinde kurulu gücümüz içindeki 
payını yüzde 53’e çıkardık.” bilgisini 
paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayiyi 
temiz üretim faaliyetlerine uygun şe-
kilde yapılandıracak adımların uzun-
ca bir süredir teşvik edildiğini anım-
satarak, bu çalışmaları, gereken 
finansman desteğini alarak daha 
ileriye taşıma konusunda kararlı ol-
duklarının altını çizdi.
“Küresel hiçbir soruna, krize, çağrı-
ya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim 
değişikliği ve çevrenin korunması 
hususlarında da üzerine düşenleri 
yapacaktır.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, karşı karşıya kalınan tüm 
zorluklara rağmen daha adil bir dün-
yanın mümkün olduğu inancını taşı-
dıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş 
Milletleri, bu doğrultuda tüm insan-
lığı ilgilendiren meselelerin çözümü 
için yegane platform olarak görmeyi 
sürdürdüklerinin altını çizerek, BM 
binasının hemen karşısında yer alan 
ve açılışı dün yapılan yeni Türkevi’nin 
de Birleşmiş Milletler sistemine olan 
güvenin bir ifadesi olduğunu dile ge-
tirdi.

“Barış, istikrar, refah ve mutluluk 
içinde bir dünyayı beraberce inşa 
edebiliriz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya-
daki en büyük beş diplomatik ağdan 
birine sahip bir ülke olarak, geniş bir 
coğrafyada, vicdanlı ve adil çözüm-
ler için sahada ve masada güçlü 
şekilde varlık gösteriyoruz. Barış, 
istikrar, refah ve mutluluk içinde bir 
dünyayı beraberce inşa edebiliriz.” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 
BM’nin 76’ncı Genel Kurul çalışmala-
rının başarıyla geçmesi temennisin-
de bulunarak sözlerine son verdi.
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“BİZ GENÇLERİMİZİN, HARFLERLE 
TANIMLAYANLARIN FERSAH 
FERSAH ÖTESİNDE BİR 
KARAKTERE, VİZYONA, UFKA 
SAHİP OLDUĞUNU GAYET İYİ 
BİLİYORUZ”
Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST’te 
yaptığı konuşmada dünyanın seyrini 
değiştirecek uzay yolcularını, bilim 
insanlarını, mucitleri, pilotları, mü-
hendisleri, fizikçileri TEKNOFEST’te 
gördüğünü söyledi.
Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay 

ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te 
yeniden bir arada olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, bu yıl dördün-
cüsü düzenlenen TEKNOFEST’in 
ülkeye, millete ve istikbalin teminatı 
gençlere hayırlı olmasını diledi.

“Burada Türkiye’nin birikimi, ülkemi-
zin zengin potansiyeli de var”
TEKNOFEST’te sergilenen her proje-
nin okuluyla, öğretmeniyle, hocasıy-
la, ailesiyle takım çalışmasının ürünü 
olduğuna işaret eden Cumhurbaşka-
nımız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada gençlerimizin emeklerinin 
yanı sıra Türkiye’nin birikimi, ülkemi-
zin zengin potansiyeli de var. Burada 
Türkiye’nin yarınlarına yön verecek 
başarılı bilim insanları, mühendis-
leri, teknisyenleri, araştırmacıları, 
astronotları var. TEKNOFEST’in yü-
reği kıpır kıpır atan genç mucitleri 
inşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin 
mimarları olacaktır. Varsın birileri 
bizim gençlerimizi tanımak yerine, 
sizleri harflerle kategorilere ayıra-
rak tanımlamaya çalışsın. Varsın 
birileri bu ülkenin gençlerine vizyon 
ve ufuk çizmek yerine, gençlerimi-
zi kısır gündemlerine alet etmeye 
çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım 
yapmadan bu ülkenin gençlerini 
kucaklamak yerine, siyasi ikballeri 
ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın 
peşine düşsün. Varsın Akıncı’nın bir 
kablosunu lehimleyemeyecek, Gök-
bey’in tek bir vidasını sıkamayacak, 
TOGG’un bataryasının yerini dahi 

gösteremeyecek olanlar, bu eseri 
inşa eden gençleri hor, hakir gör-
sün. Biz gençlerimize inanıyoruz. 
Biz gençlerimizin, harflerle tanımla-
yanların fersah fersah ötesinde bir 
karaktere, vizyona, ufka sahip oldu-
ğunu gayet iyi biliyoruz.”
Burada dünyanın seyrini değiştire-
cek uzay yolcularını, bilim insanları-
nı, mucitleri, pilotları, mühendisleri, 
fizikçileri gördüğünü söyledi.
Yine ülkeyi güvenle, huzurla teslim 
edecekleri pırlanta gibi bir gençlik 
gördüğünü vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Daha önemlisi genç-
lerimizin yaşadığı tutkuyu paylaşan 
mühendis, araştırmacı, girişimci 
ağabey ve ablaları görüyorum. Tür-
kiye Cumhurbaşkanı olarak hem 
siz gençlerimizle hem de sizleri en 
güzel şekilde yetiştiren anne baba-
larımızla gurur duyuyorum. Rabb’i-
me şahsıma sizler gibi gençlerle yol 
yürümeyi nasip ettiği için sonsuz 

hamdolsun diyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, TEKNO-
FEST’in rekorların ve rekortmenle-
rin, yorulmak nedir bilmeyenlerin, 
kendine sınır çizdirmeyenlerin festi-
vali olduğunu kaydetti.
Burada 7’den 70’e tüm katılımcıla-
rın, özellikle kendilerine hitap eden 
eşsiz bir teknoloji ziyafeti olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti:
“Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksun-
gur, Atak helikopterleri, paraşüt tim-
leri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 
gibi göz bebeklerimiz İstanbul se-
malarında görsel bir şölen sunuyor. 
Tabii bu sene gökyüzündeki bu bek-
çilerimize yeni bir üye daha katıldı. 
Ülkemizin tüm dünyada medarıifti-
harı olan AKINCI bu sene gökyüzü 
şölenimizin yeni yıldızı olarak boy 
gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız 
olan Türkiye’nin otomobili TOGG 
yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna 
çıkmış oldu.”
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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sayın Jülide Sarıeroğlu, AK 
Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kadın Gazilerimizin Hatırası” programında kahra-
man kadın gazilerimiz ile bir araya geldi.

Şanlı tarihimizin kahraman kadınlarından miras cesur ruhun bugün hala diri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, söz-
lerine şöyle devam etti: “Ömrü savaşlarla ve zorluklarla geçen cesur analarımız ve kahraman bacılarımızın vatan 
ve millet sevdasıyla verdikleri asırları aşan bağımsızlık mücadelesinin izleri bugün her birinizin yüreğinde yaşıyor. 
Bizim hikayemiz; Hayme Ana’mızın niyazlarıyla, dualarıyla, cesaretiyle abideleşen bir tarihin hikayesidir. Gönlü ve 
aklı onun ocağında pişmiş nesillerden esen medeniyet rüzgarının hikayesidir. O rüzgar bizlere; zalimin zulmü karşı-
sında gözü pekliğin kıymetini, şehit olmanın değerini, hakkaniyet, eşitlik ve kardeşliğin ilelebet barış, birlik ve refah 
getireceğini öğretmiştir. Bugün Türkiye, sınırları içinde milyonlarca kişinin güven ve huzur içerisinde yaşamasını 
sağlayabiliyorsa bu şuur sebebiyledir. Biz tarihimizden aldığımız ilhamla ve Allah’ın da izniyle; hep çabaladık, hep 
mücadele ettik, hep ilerledik ve şükürler olsun ki hep de aydınlığa eriştik. Bizi karanlığa çekmeye çalışanlara asla 
fırsat vermedik. İnanıyor ve güveniyoruz ki; yarınlarımız bugünlerimizden de aydınlık olacak! Hedeflerimiz doğ-
rultusunda üreten, iddialı ve güçlü bir Türkiye olarak değişen ve dönüşen dünyaya, geleceğe yön vereceğiz. Ve 
eminim ki bu ülkenin evlatları, gençlerimiz; cesaretin ve zaferin simgesi olan Kadın Gazilerimizden aldıkları ilhamla 
bizlerden çok daha iyisini başaracaklar!  

Ne ülkemiz ne de tarih; metanetinizi, sabrınızı, direnişinizi hiçbir zaman unutulmayacak. Ve hakkınızı asla ödeyemeyeceğiz.”

Sosyal Politikalar Başkanlığı AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Teşkilat Akademi-
si Liderlik Okulu Eğitim Programı, 
7-8-9 Ekim tarihlerinde İl Başkan-
ları, İl Kadın Kolları Başkanları ve 
İl Gençlik Kolları Başkanlarının ka-
tılımları ile Genel Merkez’de yapı-
lacak. Gerçekleştirilecek eğitim 
kampının açılış dersini Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan verecek. 

81 İl, 3 kademe başkanlarının katıla-

cağı Liderlik Okulu Eğitim Programı-
nın açılış konuşması Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. 
Eğitim programıyla hedeflenen ama-
cın AK Parti’nin genel siyaset felsefe-
si, siyasi hedefi, programı ve Türkiye 
için ortaya koyduğu vizyonun anlatıl-
ması olarak belirlendi.

Eğitim Programına dair değerlendir-
mede bulunan Genel Başkan Yar-

dımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı 
Sayın Mustafa Şen, açıklamasında 
“AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“Oku-Düşün-Uygula-Neticelendir” 
şiarı doğrultusunda 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerimiz için çalışmalarımı-
zı sürdürecek, ülkemizin, partimizin 
ve teşkilatlarımızın ihtiyaçlarının be-
lirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında AR-GE ve Eğitim Başkan-
lığı olarak üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI 
“TEŞKİLAT AKADEMİSİ EĞİTİM 
PROGRAMI” HAZIRLIKLARINI 
TAMAMLADI



Ekim 2021 ___ 6968 ___Ekim 2021

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliğinde Türkiye’nin güçlü bir tem-
sille BM Genel Kurulu’nda yer aldığını 
belirtti.
Açılışı yapılan yeni Türkevi’nin dün-
yaya verilmiş çok önemli bir mesaj 
olduğunu ifade eden Karaaslan, 
“Sn. Cumhurbaşkanımızın, ‘Dünya 
Beşten Büyüktür’ iddiasını tüm dün-
yaya ilan ettiği yerde, BM binasının 
tam karşısında Türkevi’nin açılması, 

küresel adalete ve barışa olan inan-
cımızın bir sembolü, ülkemizin bü-
yüklüğünün ilanıdır.” açıklamasında 
bulundu.
Koronavirüs pandemisinin, mülteci 
meselesinin ve iklim krizinin BM 76. 
Genel Kurulu’nun en önemli gündem 
maddeleri arasında yer aldığını ve 
toplantıya damgasını vurduğunu 
ifade eden Karaaslan, “Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
Türkiye olarak, insanlığın geleceğini 
ilgilendiren her konuda üzerimize dü-

şen sorumluluğu yerine getirmenin 
gayreti içindeyiz. Sorunlarla baş ede-
bilmek için ülkelerin iş birliği içinde 
çözüme odaklanması, tüm devletle-
rin elini taşın altına koyup imkânları-
nı seferber etmesi hayati önemdedir. 
Adil yük ve sorumluluk paylaşımı te-
melinde her ülke üzerine düşeni yap-
malıdır. Sn. Cumhurbaşkanımız BM 
Genel Kurulu’ndaki hitabında, ülkele-
re uluslararası toplumun meseleleri 
karşısında işbirliği, dayanışma ve 
etkin mücadele çağrısı yaptı.” açıkla-
masında bulundu.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

TÜRKİYE’DE “YEŞİL KALKINMA” 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Ge-
nel Kurulu’ndaki hitabında, çevre ve 
iklim değişikliği konusunun önemli 
bir başlık olarak yer aldığını vurgu-
layan Karaaslan, “Türkiye’nin iklim 
değişikliği ile mücadele ve uyum 
çabalarını dünya ile paylaşan Sn. 
Cumhurbaşkanımızın Paris İklim 
Anlaşması ile ilgili açıklamaları, 
ülkemizin iklim değişikliğiyle mü-
cadelesinde yeni bir dönemin baş-
langıcına işaret etmektedir. Paris 
İklim Anlaşması’nı imzalayan ilk 
ülkelerden biri olmamıza rağmen 
yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler 
nedeniyle bugüne kadar onaylama-
mıştık. Atılacak yapıcı adımlar ve 
Ulusal Niyet Katkı Beyanımız çer-
çevesinde Paris İklim Anlaşması’nı 

Ekim ayında Meclis’imizin onayına 
sunacağız ve Kasım ayında Glas-
gow’da düzenlenecek İklim Deği-
şikliği Zirvesi’ne kadar onay süreci-
ni tamamlayacağız.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabi-
ne Toplantısı’nın ardından yaptığı 
Millete Sesleniş Konuşması’nda-
ki “Yeşil Kalkınma” açıklamasına 
da değinen ve Türkiye’de yeni bir 
dönemin başladığına işaret eden 
Karaaslan, “AK Parti iktidarlarımız 
döneminde ülkemiz, kalkınma he-
defleriyle uyumlu bir şekilde sürdü-
rülebilir ve yeşil büyümeye geçişi 
destekleyecek dönüşümün sağlan-
ması hususunda çok önemli adım-
lar atmıştır. Yeşil Kalkınma, bundan 
sonraki süreçte orta ve uzun vadeli 

kalkınma programlarımızın ve uy-
gulamalarımızın merkezinde yer 
alacaktır. Sosyal ve çevresel koşul-
ların göz ardı edildiği bir kalkınma 
sürecinin düşünülemeyeceği, çev-
reyi dışarıda bırakan bir büyümenin 
hedeflenemeyeceği bir dönemin 
içindeyiz. Salgın sonrasında hiç-
bir şeyin eskisi gibi olmayacağını, 
siyasi, ekonomik, sosyal sistemin 
yeniden inşa edileceği bir döneme 
girileceğini her platformda vurgula-
yan Sn. Cumhurbaşkanımızın ‘Yeşil 
Kalkınma’ vurgusu, vizyonunun ve 
önümüzdeki sürece dair öngörüsü-
nün bir sonucudur. Yeşil Kalkınma 
ile Türkiye, salgın sonrası döneme 
çok daha güçlü ve kararlı girecek-
tir.” görüşünü paylaştı.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı
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