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EDİTÖRDEN

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, onu siyasi hayatı 

boyunca bir an olsun yalnız bı-
rakmayan milletiyle yurdumu-
zun dört bir yanında günde en az 
iki mitingle, hayret ve hayranlık 
veren bir çalışma azmi ile kucak-
laşmaya devam ediyor. Seçim 
kampanyamız, Cumhurbaşkanı-
mızın ve aziz vatandaşlarımızın 
coşkusuyla büyük bir heyecan 
içinde sürüyor. Teşkilatımız ça-
lınmadık kapı bırakmıyor, aday-
larımız projelerini halkımızla 
paylaşıyor, dertler dinleniyor, 
çözümler  aranıyor,  partimiz 
kendisine güç veren milletiyle 
birlikte 31 Mart gününde kutla-
yacağı zaferi bekliyor. 31 Mart’ın 
ardından, büyük projelerimize 
yenilerini ekleyecek, şehirleri-
mizin artık değer üreten birer 
dünya şehri haline geldiği deği-
şim ve dönüşüm sürecine kal-
dığı yerden devam edecek, gö-
nül belediyeciliğinin ilkeleriyle 
vatandaşlarımıza daha kaliteli 
hizmetler ulaştıracağız. Yalnızca 
yerel yönetimlerimizin değil, 17 
yılda edindiğimiz bütün siyasi 
kazanımların sürdürülmesinin 
ve ülkemize karşı oluşturulmuş 
çeşitli şer ittifaklarına karşı ka-
rarlı mücadelelerin de kaderinin 
belirleneceği 31 Mart seçimleri 
için milletimiz her zaman gös-
terdiği ferasetini yine göstere-
cek, sandıklardan çıkan millet 
iradesi istikrara, gönül belediye-
ciliğine, dünya şehirlerine evet 
diyecektir.

AK Parti şehirlerimiz için güç-
lü bir vizyon sunmaktadır. Bu 
vizyon şehirlerimizin sorunları-
nın bütünüyle ortadan kaldırıl-
masını, vatandaşlarımıza daha 
yaşanabil ir ,  tar ihsel  dokusu 

k o r u n m u ş  t e r t e m i z  ş e h i r l e r 
sunmayı öncelemekte, teme-
li Cumhurbaşkanımız tarafın-
dan atılmış çok yönlü ve çözüm 
odaklı  gönül belediyeciliğini 
merkeze yerleştirmektedir. Biz 
inanıyoruz ki, işinizi gönülden 
yaparsanız, gönüller kazanır-
sınız. Bu ilkeyle yolumuza de-
vam edeceğiz. Cumhurbaşka-
nımız 1994’te İstanbul’da tam 
olarak bu anlayışla başarmış, 
gönüller kazanmış, kazandığı 
gönüller onu Cumhurbaşkanlığı 
makamına kadar taşımıştır. Gö-
nülden yapılmayan işlerin böy-
lesine uzun süreli, samimiyet 
dolu, sarsılmaz karşılıklar bul-
duğu görülmüş değildir. Cum-
hurbaşkanımızın örneğinde şa-
hit olduğumuz gerçeklik bize bu 
düsturu öğretmektedir. Bunun 
için “Memleket işi, Gönül işi” di-
yor, yükselen Türkiye’nin planlı 
şehirlerini, tevazu, samimiyet ve 
gayretle, büyük bir sorumluluk 
ve ehliyetle yönetecek başkanla-
rımıza güveniyoruz.

Siyasi bir seçim olmaktan ziya-
de bir memleket meselesi olarak 
gördüğümüz 31 Mart seçimlerin-
de, inanıyoruz ki, milletimizin 
teveccühüyle yolumuza devam 
edecek, 2023, 2053 ve 2071 viz-
yonlarımız için milletimizin bize 
yüklediği sorumluluğun farkın-
da olarak durmadan, yılmadan 
çalışacağız. Ekonomik refaha 
ulaşmış, üreten, büyüyen Tür-
kiye’nin, birliğini, beraberliği-
ni güçlü bir şekilde tesis etmiş, 
2023 Türkiye’sinin arkasında her 
daim duran milletimiz, 31 Mart 
sınavında da Cumhurbaşkanımı-
zın, AK Parti’mizin yanında ola-
cak, şehirlerini ehil ellere ema-
net edecektir.

Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, 
onu siyasi hayatı 

boyunca bir an olsun 
yalnız bırakmayan 

milletiyle yurdumuzun 
dört bir yanında günde 

en az iki mitingle, 
hayret ve hayranlık 

veren bir çalışma azmi 
ile kucaklaşmaya 

devam ediyor.

“

“
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Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 gemi-
nin katılımıyla eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkan-
lığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-

ca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen 
“Mavi Vatan 2019 Tatbikatı” Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı 
anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir tatbikat olarak gerçekleştirildi.

Askeri ve sivil alanda yüksek 
teknolojili ürünlere imza atan 
ASELSAN, geçen yıl ciro ve sipa-

rişlerini önemli oranda artırdı. Şirketin 
elindeki siparişlerin büyüklüğü, alınan 
yeni işlerle geçen yıl 2017’ye göre yüzde 
34 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı.

T ü r k i ye  E m l a k  K a t ı l ı m 
Bankası, 18 yılın ardın-
dan kamunun üçüncü ve 

ülkenin en genç katılım bankası 
olarak tarih sahnesine yeniden 
çıkıyor. Kamunun katılım ban-
kacılığı yapmak üzere başlattığı 
çalışmalar tüm hızıyla sürerken, 

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurulu, 26 Şubat’ta Türkiye 
Emlak Katılım Bankası AŞ’ye ban-
kacılık faaliyet izni verdi. Türki-
ye’nin altıncı ve en genç katılım 
bankası konumundaki Türkiye 
Emlak Katılım Bankası, kamunun 
da üçüncü katılım bankası olacak.

TÜRK EKONOMİSİ EMLAK BANK’IN 
“KATILIMI” İLE İVME KAZANACAK

CUMHURİYET TARİHİNİN EN 
BÜYÜK DENİZ TATBİKATI YAPILDI

ASELSAN 
SİPARİŞ 
DEFTERİNİ 
DOLDURDU



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

Türkiye Bankalar Bir-
liği (TBB), KOBİ’le-
re 25 milyar TL’lik 

yeni kredi paketi hazır-
landığını ve “KOBİ Değer 
Kredisi-2” adı verilen bu 
pakete 17 bankanın iştirak 
ettiğini duyurdu. Bu paket 
ile kısa sürede yaklaşık 80 
bin 269 KOBİ, toplam 25 
milyar TL tutarında likidite 
imkânına sahip oldu.

Türkiye’nin kültür ve sanat kanalı TRT 2 yepyeni 
içeriği ve yüzüyle izleyicisiyle buluştu. Yoğun bir 
hazırlık sürecinin ardından TRT 2 yayın hayatına 

başladı. TRT 2, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, 
tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları 
izleyiciyle buluşturacak.

Türkiye’nin rüzgârdaki kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 
497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Böylece Türkiye, 
2018’de rüzgârda ilave kurulu güç bakımından AB ülkeleri, aday 

ülkeler ve Rusya ile Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 38 ülke arasın-
da altıncı oldu.

TÜRKİYE RÜZGÂRDA KAPASİTESİNİ ARTIRDI

KOBİ’LERE 25 MİLYAR TL’LİK 
YENİ KREDİ PAKETİ HAZIRLANDI

TRT 2 KÜLTÜR SANAT KANALI 
YAYIN HAYATINA BAŞLADI
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Uluslararası Doğayı Koruma Bir-
liği, yeryüzünde 26 bini aşkın 
canlı türünün neslinin tükenme 

tehdidi altında olduğu uyarısında bu-
lunuyor. Birçok canlı türünün neslinin 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olma-
sının nedenleri arasında küresel ısınma, 
doğal yaşam alanlarının giderek azalması 
ve kaçak avlanma gösteriliyor. Soyu tü-
kenme tehdidi altındaki türlerin başında 
Tahiti Sinekkapanı, Kara Uzunbacak ve 
Kaliforniya Tepeli Akbabası yer alıyor.

Pakistan ile Hindistan’ın daha önce savaşmasına neden olan Keşmir sorunu-
nun geçmişi 1947’de İngiltere’nin bölgeden çekilmesine dayanıyor. İki ülke, 
Keşmir nedeniyle 1947, 1965 ve 1999’da savaştı. Gerilim son iki haftada yine 

arttı. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını 
düşürdü. Ayrıca, Pakistan’ın 3 savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği, Hint 
uçaklarının önleme yaptığı duyuruldu.

YERYÜZÜNDE 26 BİNİ AŞKIN CANLI 
TÜRÜNÜN SOYU TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN’I 
ÇATIŞMAYA GÖTÜREN SORUN: 

KEŞMİR

Oscar Ödülleri olarak da bilinen 
ve sinema dünyasının en pres-
tijli ödüllerinden olan 91. Aka-

demi Ödülleri Los Angeles’taki Dolby 
Theater’da düzenlenen törenle sahiple-
rini buldu. “En İyi Film” ödülünü “Gre-
en Book” adlı yapım kazandı. Meksika 
ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Os-
car’a aday gösterilen “Roma” filmi “Ya-
bancı Dilde En İyi Film” ve “En İyi Sine-
matografi” ödüllerinin sahibi oldu.

OSCAR ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
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Beşşar Esed rejimi 
güçlerinin “İdlib 
Gerginliği Azaltama 

Bölgesi”ndeki yerleşimlere 
düzenlediği saldırılar, ay 
başından bu yana 6 bin 900 
civarı aileyi göçe mecbur 
etti. İdlib’in güneydoğu-
sundaki en büyük iki yerle-
şime düzenlenen saldırılar, 
Han Şeyhun ve Marratin-
numan ilçelerinden yeni 
göç hareketine sebep oldu.

Dünyanın en büyük halka açık 12 
petrol firmasının toplam geli-
ri, geçen yıl bir önceki yıla göre 

yüzde 19,5 artarak 1 trilyon 693 milyar 
dolar oldu. Söz konusu petrol şirketle-
rinin net karı ise yüzde 73,7 artışla 116,7 
milyar doları buldu. Geçen yıl en yüksek 
kar ve geliri elde eden petrol şirketi Ro-
yal Dutch Shell oldu.

Y ugoslavya’nın 
parçalanmaya 
başlamasının 

ardından 29 Şubat-1 
Mart 1992’de yapılan 
referandumla bağım-
sızlığına kavuşan Bos-
na Hersek, bağımsızlı-
ğının 27. yılını kutluyor. 
Referandumun ardın-
dan ülkedeki Boşnak 
nüfusu yok etmek ama-
cıyla başlatılan savaş, 
1995’te imzalanan Day-
ton Barış Anlaşması ile 
sona erse de anlaşma-
nın getirdiği karmaşık 
siyasi yapı ülkede tam 
bir istikrar sağlanması-
na izin vermiyor.

BAĞIMSIZ BOSNA HERSEK  
27 YAŞINDA

İDLİB’DE 25 BİN 
AİLE YERİNDEN 
EDİLDİ

PETROL DEVLERİNİN 
GELİRLERİ 1,6 TRİLYON 

DOLARI AŞTI
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MİTİNGLERİMİZ
SİVAS’TAN BAŞLADI

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler 
Seçimleri kampanyasının mitinglerini düzenlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mi-
tingi için gittiği Sivas Cumhuri-
yet Meydanı’nda vatandaşlara 

hitap etti. Sivas’ın ardından miting-
lerine devam eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şubat ayı içerisinde toplam 
21 mitinge katıldı.

“İlmin Sultanı, Sivas Şehri”
31 Mart seçim kampanyasının ilk mi-
tingini Sivas’ta başlattıklarına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu-
nun bir anlamı olduğunu belirterek, 
Sivas’ın esarete meydan okuyan, is-
tiklâl ve hürriyeti hedef gösteren bir 

karargâh olduğunu ve bu sene 4 Ey-
lül’de, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dö-
nümünün kutlanacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönül dün-
yalarında Sivas’ın çok özel bir yeri ol-
duğunu, Sivas’ta nifak değil, birlik ve 
beraberlik duygularının filiz verdiğini 
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sözlerine ekleyerek, Sivas’ı lekelemeye 
çalışanların, onun gerisindeki büyük 
güçten rahatsızlık duyanlar olduğunu 
söyledi.

AK Parti’nin Sivas Belediye Başkan 
adayını geri çekeceği yönünde bazı 
dedikodular olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakın bu 
dedikodulara, fitneye, fesada aldanma-
yın. Biz sıradan mahalle partisi değiliz, 
bu ülkeyi 16 yıldır namlı şanlı yöneten, 
dünyada nam salan AK Parti’yiz. Şu 
anda Cumhur İttifakı’mızın iki ayağı 
vardır; AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi. Cumhur İttifakı’nın içinde başka 
bir parti yoktur.  Bizimle rastgele resim 
çektirip ondan sonra bu resmi sağda sol-
da istismar edenlere inanmayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda 
Sivas’a toplam 28 milyar lira tutarında 
yatırım yaptıklarını, kente 3 bine ya-
kın derslik, ikinci devlet üniversitesi 
olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesi’ni, fakülte binalarını, 15 bin kişi 
kapasiteli yurt binalarını kazandır-
dıklarını hatırlatarak, Sivas’a yapılan 
sağlık, spor, altyapı, ulaşım, konut ve 
turizm yatırımlarından örnekler verdi.

“Aydın, Anadolu’daki  
Türk Varlığının  
Sembol Şehirlerden Biri”
Aydın’ın, Anadolu’daki Türk varlığı-
nın sembol şehirlerden biri olduğu-
nu ve Türkiye’nin sanayileşmesinde, 
turizmdeki atılımlarında, tarım üre-
timinde, hayvancılığın gelişmesinde 
çok büyük katkıları olan bir şehir ol-
duğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Aydın, dün Menderes’in 
yanında durup demokrasi mücadele-
sindeki safını belli etmişti. İnşallah 
Aydın, bugün de ülkemizin beka mü-
cadelesinde bizim yanımızda yerini 
alacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda 
Aydın’a 23,5 milyar lira yatırım yapıl-
dığını, eğitimde 3 bin 150 yeni ders-
lik, 6 bin 118 kişi kapasiteli yükseköğ-
renim öğrenci yurtları, 21’i hastane 
olmak üzere 44 adet sağlık tesisini 
şehre kazandırdıklarını, 800 yataklı 
şehir hastanesinin ihale sürecinin ise 
devam ettiğini bildirdi.

Aydın’a 11 baraj ve yedi gölet inşa ettik-
lerini, dört baraj ve on göletin inşasının 
sürdüğünü sözlerine ekleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, yapımı devam eden 
sulama tesisleriyle 256 bin dekar müm-
bit arazinin suyla buluşacağını, İkizde-
re Barajıyla Aydın şehir merkezi ve 30 
yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan 
içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiya-
cının karşılandığını belirtti.

“Kastamonu’da Daha Çok 
Projeyi Hayata Geçireceğiz”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamo-
nu’ya son 16 yılda toplam 15 milyar 
lira yatırım yaptıklarına, kente 971 
adet yeni derslik, 29 bin öğrencili 
üniversite, 6 bin 446 kişi kapasiteli 
yükseköğrenim yurtları kazandırdık-
larına dikkati çekerek, önümüzdeki 
iki yıl içinde merkez, Taşköprü, Çatal-
zeytin ve Tosya’ya toplamda 5 bin 770 
kişi kapasiteli beş adet yurt binasının 
daha yapılac ağını  aç ıkladı.  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki 
dönemde Kastamonu’yu her alanda 
daha ileriye götürmek için bakanlık-
larımızla, belediyelerimizle, sizlerle 
birlikte daha çok çalışacak, daha çok 
projeyi hayata geçireceğiz” ifadesini 
kullandı.

TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut pro-
jesinin hayata geçirildiğini, 2 bin 383 
binada cephe iyileştirme ve yenileme 
çalışması yapıldığını, 930 binanın iki 
katı geçmeyecek şekilde tıraşlandığı-
nı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
turizmi Kastamonu için ciddi bir ka-
zanç kapısı hâline getirmekte kararlı 
olduklarını, bunun için de 107 ata ya-
digârı eserin restore edildiğini sözle-
rine ekledi.

“Altın Ticaretinde Çorum’u 
Çok Farklı Bir Noktaya 
Taşıyacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 
Çorum mitinginde yaptığı konuşma-
da, “40 yıldır siyasetin içindeyiz, 40 
yıldır eserlerimizle, samimiyetimizle, 
gayretlerimizle, verdiğimiz müca-
delelerle sizlerin huzurundayız. 40 
senedir gece gündüz demeden Türki-
ye’yi ayağa kaldırmak için, şehirleri-
mizi imar ve ihya etmek için koşturu-
yor, ter döküyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır Ço-
rum’un gelişmesi, büyümesi, kalkın-
ması için çalıştıklarını buna rağmen 
elbette eksiklikler bulunabileceğini 
dile getirerek bürokrasiye takıldıkları, 
devletin içindeki kimi odakları aşa-
madıkları dönemlerin de yaşandığına 
işaret etti.

Çorum’da 20 bin seyirci kapasiteli 
stadyumun inşasının devam ettiğini, 
Çatak’ı gençlerin kullanacağı, kamp 
yapabileceği bir merkeze dönüştür-
meyi arzu ettiklerini ve TOKİ eliy-
le 6 bin 286 konut projesini hayata 

geçirerek Çorum’un konut ihtiyacını 
hafiflettiklerini anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Çepni Mahallesi’ndeki 
230 dönüm alanı millet bahçesine dö-
nüştürdüklerini kaydetti.

Çorum’un “altın işleme ve işçiliği” 
konusunda kendisinden söz ettiren 
bir şehir olduğuna vurgu yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz 
aylarda, dünyanın önde gelen altın 
üreticilerinden Venezuela’ya yaptı-
ğımız ziyaretin ardından, Sayın Ma-
duro’nun yardımcısı ülkemize geldi 
ve burada incelemelerde bulundu. 
Başkan yardımcısı bana Çorum sana-
yisinden, siz Çorumlu kardeşlerimin 
başarılarından sitayişle bahsetti. İn-
şallah altın ticaretinde de Çorum’u 
çok farklı bir noktaya taşıyacağız” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“16 Yılda Bursa’da 50 Milyar 
Lira Yatırım Gerçekleştirdik”
Son 16 yılda Bursa’ya 50 milyar lira 
tutarında yatırım yaptıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 bin 743 
adet yeni derslik inşa ettiklerini, Bursa 
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Teknik Üniversitesi’ni kurduklarını, 3 
bin 76 kişi kapasiteli yurt binaları yap-
tıklarını, 43 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyumun yanı sıra gençlik merkez-
leri, spor salonları ve yüzme havuzları 
inşa ettiklerini hatırlattı.

143 tarihî eseri restore ettiklerini, 20 
bin 871 konut projesini hayata geçir-
diklerini, ihtiyaç sahibi, şehit yakını, 
engelli ve yaşlılara toplam 3 milyar 
lira tutarında kaynak aktararak des-
tek olduklarını, şehre 24’ü hastane 
toplam 59 sağlık tesisi kazandırdık-
larını belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bin 355 yatak kapasiteli şehir 
hastanesinin haziran ayında hizmete 
sunulacağını açıkladı.

Ulaşım, gıda, tarım, sulama ve teknolo-
ji alanlarında yapılan hizmetlerden ör-
nekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yatay mimari anlayışıyla eski stadın 
yerine inşa edilen yüksek binanın kat 
sayısının indirileceğini ve bu yıl içinde 
millet bahçesi yapılacağını müjdeledi.

Uludağ’ın turizm aç ısından daha 
verimli değerlendirilmesi amacıyla 

Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı’nın 
kurulacağını ve eski Tabakhaneler 
bölgesinin termal turizm bölgesi hâ-
line getirileceğini açıklayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Millî Teknoloji 
Hamlesi kapsamında şehirde Tekno-
loji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB’ın ku-
rulac ağını sözlerine ekledi.  Proje 
için, “Bursa’nın bilgi ve inovasyona 
dayalı üretimde rekabet gücünü artı-
racak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji 
ve sanayinin el ele vererek çalışaca-
ğı bir altyapı oluşturuyoruz” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu orga-
nize sanayi bölgesiyle 150 bin kişilik 
istihdam ve 40 milyar dolar ihracat 
hedeflediklerini ifade etti.

“Milletin Şanlı Tarihine Ayna 
Tutan Edirne, Milletin İftihar 
Tablosudur”
Fethinden bugüne kadar Edirne ve 
Türkiye için, millet için can veren 
şehitleri yâd ederek ve gazilere şük-
ranlarını ifade ederek konuşmasına 
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Edirne’ye ibretle bakanların, milletin 
tarihi serüvenini bu şehirden okuya-
bileceğini söyledi.

Türbeleri, şehitlikleri, köprüleri ve 

minareleriyle milletin şanlı tarihine 
ayna tutan Edirne’nin, milletin göz-
bebeği ve iftihar tablosu olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önümüzdeki dönemde “tevazu, sami-
miyet ve gayretle memleket işi gönül 
işi” diyerek Edirne’nin önünde yeni 
bir ufuk açacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Edirne, bir 
CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur, 
zilletinden inşallah kurtulacaktır diye 
inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet 
getirmeden yıllardır Edirne’nin sır-
tından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta 
geliyor” diye konuştu.

C u m h u r b a ş k a n ı  E rd o ğ a n ,  T ü r k i -
ye’nin 80 iliyle birlikte Edirne’yi de 
kalkındırmak, büyütmek ve güçlen-
dirmek için gece gündüz çalıştıkla-
rını, son 17 yılda Edirne’ye 15 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde, 
889 adet yeni dersliği, bu yıl itiba-
riyle yükseköğrenim öğrencileri için 
4 bin 64 kişi kapasiteli yurt binaları-
nı hizmete soktuklarını, şehre spor 
salonları,  yüzme havuzları,  güreş 
alanları ve gençlik merkezleri yap-
tıklarını aktardı.
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Afyonkarahisar’da 
Gerçekleştirilen Yatırımlar
Toplu olarak açılışı yapılan eser ve 
hizmetleri arasında, köprülü kavşak, 
altgeçit ve köprülerin, gölet, sulama, 
isale ve içme suyu tesislerinin, cem 
evi ve Kur’an kurslarının, asfalt, bö-
lünmüş yol, çevre düzenlemesi ve 
altyapı çalışmalarının, okul, yükse-
köğrenim yurdu ve kapalı spor salo-
nunun, TOKİ tarafından yapılan ko-
nut, cami ve ticaret merkezlerinin,  
hizmet binaları  ve doğalgaz boru 
hatlarının ve yenileme çalışmalarının 
olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu yatırım ve hizmetlerin 
Afyonlulara hayırlı olması temenni-
sinde bulundu, yapımlarında emeği 
geçenleri tebrik etti.

Afyonkarahisar’a son 16 yılda top-
lam 21,5 milyar lira tutarında yatırım 
yaptıklarına işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, eğitimde şehre 2 bin 
517 adet yeni derslik, 11 bin 541 kişi 
kapasiteli yurt binaları, 15 bin seyir-
ci kapasiteli bir stadyum, Sandıklı 
Gençlik Merkezi, futbol sahaları ve 
spor salonlarının yanı sıra Afyonkara-
hisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 

kazandırdıklarını hatırlattı. Afyon’da 
ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilere 1,2 
milyar lira yardım, çiftçilere 1,7 mil-
yar lira tarımsal destek, Afyonlu gi-
rişimcilere 6 milyar lira teşvik sağla-
dıklarını, 54 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 571 kilometreye çı-
kardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sağlıkta şehirde, aralarında 
400 yataklı Afyon Devlet Hastanesi 
ve 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi’nin de olduğu 20’si hasta-
ne, toplam 40 sağlık tesisi yaptıkla-
rını, ikisi devlet hastanesi 13 sağlık 
tesisinin de inşasının sürdüğünü ak-
tardı.

Son 16 yılda; ulaşım, gıda, tarım ve 
sulama, toplu konut ve diğer alan-
larda ortaya koydukları hizmet ve 
yatır ımlardan da örnekler  veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’tan 
sonra da bu hizmet yolculuğuna de-
vam edeceklerini söyledi.  “Anka-
ra-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hız-
lı tren projemizle, Afyonkarahisar’ı 
İstanbul’a Ankara’ya İzmir’e yüksek 
hızlı trenle bağlıyoruz” müjdesini de 
vatandaşlarla paylaşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, hızlı tren hattının faa-
liyete geçmesiyle Afyonkarahisar ile 
Ankara arasının 1,5 saate, İstanbul ile 
3,5 saate İzmir ile 2 saate düşeceğini 
kaydetti.

“Balıkesir’e Son 16 Yılda  
27 Milyar Lira Yatırım Yaptık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 
Balıkesir mitinginde yaptığı konuş-
mada, “Bugüne kadar belirli bir pe-
riyodu ve sistemi olmayan bedelli 
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askerlik uygulamasını, ordumuzun 
personel ihtiyacına göre belirlenen 
bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı 
hâle getiriyoruz. Eğitim durumuna 
bağlı olmaksızın isteyen herkes be-
delli askerliğe başvurabilecek” dedi.

AK Parti’nin bugüne kadar 81 ilde 
gerçekleştirdiği hizmetlerle, Türki-
ye’ye adeta çağ atlattığını, satın alma 
paritesine göre dünyanın 17’nci ülke-
si olan Türkiye’yi 13’üncülüğe yük-
selttiklerini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Balıkesir’e de son 16 yılda 
toplam 27 milyar lirayı aşan yatırım 
yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-
de 3 bin 489 yeni dersliği, 4 bin 672 
kişi kapasiteli yurt binalarını ve Ban-
dırma On Yedi Eylül Üniversitesi’ni; 
sağlıkta 27’si hastane 66 sağlık tesisi 
ve bin yataklı bir eğitim ve araştırma 
hastanesini şehre kazandırdıklarını 
hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ihtiyaç sahibi, şehit yakını, yaşlı ve 
engelli vatandaşlara 1,8 milyar lira tu-
tarında kaynak sağladıklarını, şehrin 
bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilo-
metreden 589 kilometreye çıkardıkla-
rını aktardı.

Burdur’a Yapılan Yatırımlar
Bin 130 yeni dersliği, 3 bin 383 kişi 
kapasiteli yurt binalarını, gençlik 
merkezleri, spor salonları ve yüzme 
havuzunun yanı sıra Mehmet Akif Er-
soy Üniversitesi’ni Burdur’a kazandır-
dıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 9’u hastane 19 sağlık tesisi-
ni, 2 bin 671 adet konut projesini ha-
yata geçirdiklerini söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, şehirdeki ihtiyaç 

sahiplerine 500 milyon lira, Burdurlu 
çiftçilere 1,1 milyar lira, Burdurlu gi-
rişimcilere de 1,5 milyar lira destek 
sağladıklarını; 31 tarihî eseri resto-
re ettiklerini, 14 baraj ve 1 gölet inşa 
ederek 238 bin dekar zirai araziyi su-
lamaya açtıklarını aktardı.

Ulaşım, zirai sulama ve içme suyu, 
tarım, altyapı, eğitim, sağlık ve di-
ğer alanlarda ortaya koydukları ya-
tırım ve hizmetlerden örnekler ve-
rip, devam eden projelerle ilgili bilgi 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devlet hastanesi yanında 40 bin met-
rekarelik, Salda Gölü yanına 300 bin 
metrekarelik birer Millet Bahçesi ya-
pacaklarını, Büyük Menderes Nehri 
kaynaklarından su vererek Burdur 
Gölündeki su çekilmesini telafi ede-
ceklerini açıkladı.

Isparta’ya Yapılan Yatırımlar
Geçen 17 yılda Isparta’ya 12,5 milyar 
lira tutarında yatırım yaptıklarını ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
yatırım ve hizmetlerin arasında, eği-
timde bin 251 yeni dersliğin, 11 bin 
167 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurtlarının, gençlik merkezleri, spor 
salonları sosyal tesislerin ve Isparta 
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Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 
olduğunu aktardı.

Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşla-
ra 777 milyon lira, Ispartalı çiftçilere 
678 milyon lira, şehrin girişimcilerine 
4 milyar lira tutarında destek sağla-
dıklarını, Isparta Şehir Hastanesi’nin 
yanı sıra şehre 7’si hastane 24 sağlık 
tesisi inşa ettiklerini sözlerine ekle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin 
369 konut projesini hayata geçirdikle-
rini, 92 kilometre olan bölünmüş yol 
uzunluğunu 213 kilometreye çıkardık-
larını, 15 baraj ve altı gölet inşa ede-
rek 396 bin dekar zirai araziyi sulama-
ya açtıklarını dile getirdi.

Ulaşım, sağlık, tarım, teknoloji, eği-
tim ve diğer alanlarda şehre kazandı-
rılan ve yapımları devam eden diğer 
yatırım ve hizmetlerden de örnek-
ler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tüm bu hizmetlerin aksamdan de-
vam etmesi için 31 Mart çok önemli. 
İstikrarın sürmesi için 31 Mart’ta bir 
yol kazası yaşamamalıyız. Terörle 
mücadeledeki başarılarımızın çok 
daha ileriye taşınması için, AK Parti 
ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ı da 
başarıyla atlatmamız gerekiyor” dedi.

Denizli’de Gerçekleştirilen 
Yatırımlar
İki ay önce düzenlenen toplu açılış tö-
reniyle toplam yatırım bedeli 1 milyar 
350 milyon lirayı bulan 275 kalem ese-
ri Denizlilerin hizmetine sunduklarına 
işaret ederek, son 17 yılda Denizli’ye 
23 milyar lira tutarında yatırım yaptık-
larını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şehre eğitimde 3897 yeni derslik, 
4 bin 798 kişi kapasiteli yurt binaları, 

spor salonları ve gençlik merkezleri, 
sağlıkta 13’ü hastane toplam 29 tesisi 
kazandırdıklarını aktardı. Şehirdeki 
ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınları-
na ve engelli vatandaşlara 1,3 milyar 
lira, Denizlili çiftçilere 1,9 milyar lira, 
girişimcilere 9,5 milyar liralık destek 
sağladıkları,  11 bin 539 konut proje-
sini hayata geçirdikleri, 65 kilometre 
olan bölünmüş yol uzunluğunu 423 
kilometreye çıkardıkları bilgisini de 
paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yine 17 yıllık süreçte şehre bir tekno-
park, 11 AR-GE ve 21 tasarım merkezi 
kurduklarını,  15 baraj ve 8 gölet inşa 
ettiklerini ve 830 bin dekar zirai arazi-
yi sulamaya açtıklarını aktardı.

Konuşmasında; eğitim, sağlık, ula-
şım, tarım, sulama, ticaret, teknoloji 
ve alt yapı alanlarında hâlen devam 
eden, ihale ve proje aşamasında olan 
diğer yatırım ve hizmetlerden de ör-
nekler veren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu hizmet ve yatırım hamlesini 
31 Mart’tan sonra hızlandırarak de-
vam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Manisa’ya Yapılan Yatırımlar
Son 17 yılda Manisa’ya 27 milyar 
lira tutarında yatırım yaptıklarını 
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hatırlatarak bunların içinde eğitim-
de 4 bin 400 yeni dersliğin, 6 bin 13 
kişi kapasiteli yurt binalarının, 12 
bin seyirci kapasiteli Akhisar Stad-
yumu’nun gençlik merkezlerinin ve 
izcilik eğitim tesislerinin olduğunu 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sağlıkta ise aralarında 558 yataklı Ma-
nisa Şehir Hastanesi’nin de olduğu 
23’ü hastane 65 adet sağlık tesisini 
şehre kazandırdıklarına işaret etti.

Geçen 17 yıllık süreçte şehirdeki ihti-
yaç sahibi, şehit yakını ve engellilere 
2,5 milyar lira,  Manisalı çiftçilere 2,6 
milyar lira Manisalı girişimcilere 23,5 
milyar liralık destek sağladıklarını, 7 
bin 800 toplu konut projesini hayata 
geçirdiklerini, 48 tarihî eseri restore 
ettiklerini, 18 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 549 kilometreye çıkar-
dıklarını, 14 baraj ve 12 gölet yaparak 
inşa ettikleri tesislerle 192 bin dekar 
tarım arazisini sulamaya açtıklarını ak-
taran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 
bir teknopark, 27 ar-ge ve dört tasarım 
merkezi kurduklarını, verdikleri des-
teklerle 62 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Manisa’ya 300 yataklı bir Ruh Sağlı-
ğı Hastalıkları Hastanesi ile Yüksek 

Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 
300 yataklı Salihli Devlet Hastanesini 
de kazandırmak için hazırlıklara baş-
ladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, 
sulama, ticaret, teknoloji ve alt yapı 
alanlarında halen devam eden, ihale 
ve proje aşamasında olan diğer yatırım 
ve hizmetlerden de örnekler verdi.

“Muğla’ya 20 Milyar Lira 
Tutarında Yatırım Yaptık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’nın 
yıllar boyu CHP zihniyetince yönetil-
diğine dikkati çekerek, Muğla’nın ve 
başta Bodrum olmak üzere CHP’li yö-
netimlerin olduğu ilçelerin her zaman 
için alt yapı eksiklikleriyle haberlere 
konu olduğunu söyledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “17 yıldır Türkiye’de sa-
dece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser 
ortaya koyduk. Biz eserlerimizle varız. 
Muğla’ya bugüne kadar 20 milyar lira 
tutarında yatırım yaptık” dedi.

Muğla’ya AK Parti iktidarları döne-
minde 3 bin 79 adet yeni derslik, 
yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 
710 kişi kapasiteli yurt binaları, spor 
salonları, Fethiye ve Milas’a gençlik 
merkezleri kazandırdıklarını anlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bodrum 
gençlik merkezi ve spor salonunu ile 
Marmaris gençlik merkezi ve spor sa-
lonlarının ise yapım ve proje çalışma-
larının devam ettiğini bildirdi.

Muğla’ya yeni bir stat kazandırma 
ve mevcut stadın yerini millet bah-
çesi yapma çalışmaların sürdüğüne 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehirdeki ihtiyaç sahipleri ile şehit 
yakınları, yaşlılar ve engellilere de 1,1 
milyar lira destekte bulunduklarını 
vurguladı.

Kahramanmaraş’a Yapılan 
Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman-
maraş’ı tarihinin en güzel hizmetle-
riyle buluşturduklarını dile getirerek 
bugüne kadar şehre 30 milyar lira 
tutarında yatırım yaptıklarını vur-
guladı. Eğitimden sağlığa, sosyal do-
natılardan toplu konuta, altyapıdan 
raylı sistemlere, ulaşımdan sulama 
ve içme suyu projelerine kadar Kah-
ramanmaraş’a yapılanları anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ha-
valimanının 400 bin olan yolcu kapa-
sitesini 2 milyon yolcu kapasitesine 
çıkaran yeni terminal binasının hiz-
mete girdiğini, buranın uluslararası 
uçuşlara hazır hâle getirildiğini kay-
detti. Kahramanmaraşlı iş adamlarına 
ve girişimcilere sağlanan 12,7 milyar 
lira tutarında yatırım teşvikiyle 36 bin 
kişilik ilave istihdam sağlandığını, 45 
binden fazla işyerine 1,6 milyar lira 
tutarında SGK prim teşviki sağladığı-
nı sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kahramanmaraş’ın geçen 
yıl 1 milyar dolarlık ihracat rakamını 
aşan şehirlerin arasına girdiğini açık-
ladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kah-
ramanmaraş’a Islah Organize Sanayi 
Bölgesi oluşturarak, imar planları 
öncesi kurulan sanayi tesislerinin alt-
yapı sorunlarını çözdükleri müjdesi-
ni vererek, Altın-Gümüş İmalatçıları 
İhtisas Sanayi Sitesi’nin bir an önce 
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tamamlanacağını bilgisini paylaştı.

Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik 
kapsamına alınmasıyla ilgili çalışma-
ların da tamamlandığını, yakında bu 
konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nin yayımlanacağını açıkla-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekstil 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgi-
li kamulaştırma sıkıntısının çözülece-
ği ve Tomsuklu Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişiliğinin 
yakında kurulacağı müjdelerini verdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman-
maraş’ın 2023 yılında birçok ülkenin 
katıldığı, yaklaşık 750 bin metrekare-
lik bir alanda yapılacak Uluslararası 
EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sa-
hipliği yapacağı bilgisini verdi.

“Kayseri’ye 26 Milyar Lira 
Tutarında Yatırım Yaptık”
AK Parti ve MHP’li vatandaşlara ayrı 
ayrı seslenen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Birlikte ‘tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet’ diyerek, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Bu birliği-
miz, beraberliğimiz, zillet ittifakını 
çökertecek, nasıl terör örgütlerini 
açtıkları çukurlara gömdüysek şimdi 
de sandıklara gömmeye hazır mıyız?” 

diye konuştu. AK Parti iktidarı döne-
minde Kayseri’ye 26 milyar lira tuta-
rında yatırım yaptıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 4 bin 
633 adet yeni derslik, 70 bine yakın 
üniversite öğrencisinin öğrenim gör-
düğü Kayseri’nin üçüncü devlet üni-
versitesi olan Kayseri Üniversitesi’ni, 
yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 
670 kişi kapasiteli yurt binalarını ka-
zandırdıklarını kaydetti.

Kayseri’de hizmete açılan yurt bina-
larını, spor ve gençlik merkezlerini 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eski Hava İkmal Bakım Merkezinin 
bulunduğu 1 milyon 260 bin metre-
karelik alana da millet bahçesinin ku-
rulacağını, proje çalışmaları devam 
eden millet bahçesinin yapımına bu 
yıl başlanacağı müjdesini verdi.

“Hatay’ın, Sırtındaki Yükten 
Artık Kurtulması Gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 
seçimlerinde Hatay’ın irfanını göste-
rerek, yüzde 51 oy oranıyla Cumhur 
İttifakı’nı birinci parti yaptığını ifade 
ederek, aynı zaferi 31 Mart seçimlerinde 
de beklediğini söyledi. “Hatay’ın, sır-
tındaki CHP yükünden artık kurtulması 
gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, vatandaşlardan Cumhur İttifakının 
adaylarına destek istedi. Hataylı çiftçile-
re toplam 2,2 milyar liralık tarımsal des-
tek, girişimcilere 14 milyar liralık teş-
vik, 67 bin işyerine 1,5 milyar lira SGK 
prim desteği verdiklerinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mobilyacılar 
İhtisas Sitesi ile Ayakkabıcılar İhtisas 
Sitesi’nin en kısa zamanda yapılarak es-
naflara teslim edileceği müjdesini verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart ye-
rel seçimlerinin önemine işaret ede-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstikra-
rın sürmesi, ekonominin güçlenmesi 
için 31 Mart’ta bir yol kazasının yaşan-
masına müsaade edemeyiz. Terörle 
mücadeledeki başarılarımızın çok 
daha ileriye taşınması için, AK Parti 
ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ı da 
başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suri-
ye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler ku-
rup, Suriyeli muhacirleri tekrar vatan-
larına huzur-u kalple geri döndürmek 
için de 31 Mart’tan büyük bir zaferle 
çıkmamız gerekiyor. İnşallah bu se-
çimlerden de alnımızın akıyla çıkacak 
ve 2023 yılına kadar seçim olmadan 
enerjimizin tamamını yapısal reform-
lara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimin 
basiretine, ferasetine güveniyorum. 
Biliyorsunuz, Hatay’da büyükşehir ve 
12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise 
Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP 
adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizler-
den gerek AK Parti’nin adaylarına, ge-
rekse Cumhur İttifakı’nın adaylarına 
destek bekliyorum.”

Yozgat’a Yapılan Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’a son 
17 yılda 12 milyar lira tutarında yatırım 

yaptıklarını, şehre 2 bin 323 adet yeni 
derslik, Bozok Üniversitesi’ni, Diş He-
kimliği Fakültesini, yükseköğrenim öğ-
rencileri için 6 bin 233 kişi kapasiteli yurt 
binalarını, gençlik merkezi, kapalı yüz-
me havuzu, spor salonları kazandırdıkla-
rını anlatarak Sorgun Millet Bahçesi’nin 
yapımına bu yıl başlanacağını bildirdi.

Yozgatlı ihtiyaç sahibi, şehit yakını, 
yaşlı ve engellilere de 1,3 milyar lira 
kaynak aktarıldığını, 13’ü hastaneden 
oluşan toplam 32 adet tesisinin kentte 

hizmete girdiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’ta gerçek-
leştirilen ulaşım, altyapı, restorasyon, 
hızlı tren, sulama, tarımsal destek ya-
tırımı ve hizmetlerini anlattı.

Yozgat’ın pek çok ilçesinde termal su 
bulunduğunu ve yapılan tesislerde 
termal suyun turizm altyapısının ge-
nişlediğini sözlerine ekleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Sorgun, Sarıkaya, 
Yerköy, Boğazlıyan ve Saraykent’ten 
sonra Akdağmadeni’ni de termal tu-
rizm kapsamına aldıklarını, Sarıka-
ya’daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne giren, 2 bin yıllık Roma Ha-
mamı olan Basalika Termali için de 
çok görkemli bir proje hazırladıklarını 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ter-
mal suyun seralarda kullanılabilmesi 
imkânlarını devreye almak gerektiği-
ne işaret ederek girişimcileri ve ilgili 
kurumları, Denizli, Manisa ve Ağrı’da 
örnekleri olan bu imkânı Yozgat’a da 
kazandırmaya davet etti.

Tokat’a Yapılan Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda 
Tokat’a 13 milyar lira tutarında yatı-
rım yaptıklarını bildirerek şehre farklı 
alanlarda yapılan yatırım, hizmet ve 
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eserleri anlattı. Tokatlı ihtiyaç sahi-
bi, şehit yakını, yaşlı ve engellilere 
toplam 1,8 milyar lira kaynak aktarıl-
dığını, sağlıkta 14’ü hastaneden olu-
şan toplam 23 adet tesisin hizmete 
girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemi-
zin yetiştirdiği en güzide isimlerden 
merhum Prof. Süheyl Ünver, Tokat’la 
ilgili son derece dikkat çekici bir tes-
pitte bulunuyor. Süheyl Hoca Tokat’ı, 
‘Anadolu’da en çok abidesi olan şehir’ 

olarak tarif ediyor. Tokat, 900 adım-
da milletimizin 900 yılının görülebi-
leceği bir açık hava müzesidir. Tokat; 
Selçuklu ve Osmanlı’nın camilerle, 
medreselerle, hanlarla, hamamlarla, 
bedestenlerle, kervansaraylarla ilmek 
ilmek dokuduğu bir tarih şehridir. Son 
17 yılda Tokat’ın bu tarihi hazinesini 
yeniden ayağa kaldırdık. Merkez Ali 
Paşa Camii, Deveciler Hanı, Yazma-
cılar Hanı, Niksar ve Tokat Yağbasan 
Medreseleri gibi birbirinden önemli 

eserlerin aralarında olduğu toplam 120 
tarihî eseri restore ettik. Tokat Sultan 
Hamamı’nın restorasyonu devam edi-
yor,  inşallah en kısa sürede tamamla-
yıp hizmete sunacağız. Bunun yanın-
da Tokat’ın Ballıca Mağarası gibi saklı 
güzelliklerinin de yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtımını yapıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alan bazlı 
destekler, fark, prim ödemeleri, hay-
vancılık, kırsal kalkınma, telafi edici 
destekler, genç çiftçilere proje desteği, 
TARSİM devlet prim desteği gibi pek 
çok destek programıyla topraktan ge-
çinen vatandaşların yanında oldukla-
rına işaret ederek bugüne kadar Tokat-
lı çiftçilere 940 milyon liralık tarımsal 
destek verildiğini açıkladı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Tokatlı iş insanları 
ve girişimcilere 2,5 milyar lira yatırım 
teşvikiyle 19 bin kişiye istihdam sağ-
ladıklarını, Tokat’taki 25 binden fazla 
işyerine de 556 milyon lira tutarında 
SGK prim teşviki verdiklerini bildirdi.

Giresun Mitingi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Ma-
hallî İdareler Seçimleri kampanyası 
kapsamında Giresun mitingine katıldı. 
Valilik Meydanı’nda düzenlenen mi-
tingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Giresun’un 24 Haziran seçim-
lerinden şahsına yüzde 64,4 oranıyla 
Türkiye ortalamasının çok üstünde bir 
destek verdiğini, AK Parti’ye yüzde 
53,6, Cumhur İttifakı’na da yüzde 64,5 
oy oranıyla sahip çıktığını anımsata-
rak, 31 Mart seçiminde de Giresunlula-
rın desteklerini istedi.

AK Parti’nin milletin partisi oldu-
ğunu, milletin desteğiyle hayal dahi 
edilemeyen pek çok projeyi, pek çok 
yatırımı gerçeğe dönüştürdüğünü 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Muhalefetin çapsızlığı, vizyon-
suzluğu, beceriksizliğine bakıp da 
hiçbir zaman rehavete kapılmadık. 
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Muhalefetin engellemeleri karşısında 
yılmadık, yıkılmadık, size ve ülkemi-
ze hizmet aşkımızdan bir an olsun ta-
viz vermedik. Bizden önce 79 senede 
yapılanlardan katbekat fazlasını sade-
ce son 17 yılda hayata geçirdik” dedi.

Erzincan’a Yapılan Yatırımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzincan’a 
sadece gönül vermekle kalmadık aynı 
zamanda Erzincan’ı tarihinin en büyük 
hizmetleriyle de buluşturduk” diye-
rek kente bugüne kadar yapılan sağlık, 
eğitim, altyapı, ulaşım, toplu konut, 
sulama, sosyal donatı yatırım, hizmet 
ve eserlerini saydı. Erzincanlı çiftçilere 
418 milyon lira tarımsal destek verdik-
lerini, Erzincanlı iş insanları ve girişim-
cilere 6 milyar liralık katkıda bulunarak 
5 bin 529 kişilik ilave istihdam sağla-
dıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 13 bin Erzincanlı iş yeri sahibine 
de 263 milyon lira tutarında SGK prim 
teşviki verdiklerini kaydetti.

Erzurum’a Yapılan Yatırımlar
AK Parti hükûmetleri olarak Erzu-
rum’a son 17 yılda 24 milyar lira tu-
tarında yatırım yaptıklarını, kente 3 
bin 418 adet yeni dersliğin yanı sıra 
ikinci devlet üniversitesini, 13 bin 

776 kişi kapasiteli yükseköğrenim öğ-
renci yurtlarını, gençlik merkezlerini 
kazandırdıklarını anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, çocuklara yenilikçi 
yönlerini keşfedebilmelerini sağlaya-
cak robotik kodlama, nanoteknoloji, 
siber güvenlik nesnelerin interneti, 
tasarım, mobil uygulama ve yapay 
zekâ eğitimleri vermek için dene-yap 
teknolojileri atölyelerinin birinin Er-
zurum’a kurulacağı bilgisini verdi.

Erzurum’daki ihtiyaç sahibi vata- 

ndaşlar, şehit yakınları, engelliler ve 
yaşlılar için 3 milyar lira kaynak akta-
rımında bulunduklarını, sağlıkta 24’ü 
hastaneden oluşan toplam 94 adet 
tesisi hizmete aldıklarını, 8 sağlık te-
sisinin de yapımının devam ettiğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hasta-
nesinin de çok yakın bir zamanda ku-
rulacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’a 
yapılan toplu konut, restorasyon, ula-
şım, raylı sistemler, altyapı, doğal gaz 
ve tarımsal sulama yatırımlarını an-
latarak, “Bay Kemal ne diyor? ‘Anka-
ra’da, İstanbul’da belediyeleri alırsak 
suyu ucuzlatacağız’ diyor. Bay Ke-
mal, İzmir sendeydi, suyu ucuzlattın 
mı? Muğla sendeydi, Muğla’da suyu 
ucuzlattın mı? Sen İzmir’e su veremi-
yordun, Devlet Su İşleri’ni devreye 
soktuk da oraya su getirdik. Akşam ya-
lan, sabah iftira, hayatı bu” ifadeleri-
ni kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Erzurumlu iş insanları ve girişimcileri 
toplam 3 milyar lira yatırım teşviki ve-
rerek 9 bin 613 kişilik ilave istihdam 
sağladıklarını, 28 bin Erzurumlu işyeri 
sahibine 656 milyon lira SGK prim teş-
viki verdiklerini sözlerine ekledi.
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ŞUBAT AYINDA KATILDIĞI MİTİNGLER

8 ŞUBAT 
SİVAS
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26 ŞUBAT
ERZİNCAN

24 ŞUBAT
HATAY

12 ŞUBAT
KASTAMONU

16 ŞUBAT
EDİRNE

17 ŞUBAT
AFYONKARAHİSAR

18 ŞUBAT
ISPARTA

23 ŞUBAT
KAHRAMANMARAŞ
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MUĞLA

17 ŞUBAT
BALIKESİR
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ÇORUM

15 ŞUBAT
BURSA

21 ŞUBAT
MANİSA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 
ŞUBAT AYI TEMPOLU GEÇTİ

4 TV PROGRAMI

3 ŞUBAT
TRT ortak yayını 
“Cumhurbaşkanı Özel” 
programı  

15 ŞUBAT
ATV-A Haber ortak yayını

23 ŞUBAT
CNN Türk-Kanal D 
ortak yayını

26 ŞUBAT
NTV-Star TV 
ortak yayını

KATILDIĞI BAZI TÖRENLER
Atatürk Kültür Merkezi Temel 
Atma Töreni / İSTANBUL

Tersane İstanbul Temel Atma 
Töreni / İSTANBUL

Test ve Eğitim Gemisi 
Ufuk'un (A-591) Denize İniş 
Töreni / İSTANBUL

KATILDIĞI BAZI AÇILIŞLAR
Hacı Harun Ekşi Camii Açılış 
Töreni ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Keçiören, Sincan, Mamak, 
Altındağ ve Etimesgut’ta toplu 
açılış törenleri / ANKARA

  22 ŞUBAT

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP 
İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

6 ŞUBAT            
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ 
İLE BİR ARAYA GELDİ

7 ŞUBAT / ANKARA
ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyeleri            

27 ŞUBAT / ANKARA
ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleri

YURT İÇİ VE DIŞINDAN TEMSİLCİLERİ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
31 Mart yerel seçimleri sürecinde 20 günde 21 şehirde mitinglere katılarak 
vatandaşlarla bir araya geldi

2-3 ŞUBAT / İSTANBUL
Ürdün Haşimi Kralı
II. ABDULLAH 

5 ŞUBAT / ANKARA    
Yunanistan Başbakanı 
ALEKSIS ÇIPRAS

27 ŞUBAT / ANKARA
Çad Cumhurbaşkanı 
IDRİS DEBİ ITNO 

YABANCI DEVLET ADAMLARINI AĞIRLADI

19 ŞUBAT / İSTANBUL
Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı

BUDAPEŞTE
SÜRECİ TOPLANTISINA KATILDI

RUSYA’DA
ÜÇLÜ ZİRVEYE KATILDI
14 ŞUBAT
SOÇİ (RUSYA)
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi       
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 
Sandık Başkanları Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Demokrasilerde 

sandık namustur. Sandığa sahip çıkmanın yolları, yöntemleri de hem siyaset 
geleneğimizde hem de hukukumuzda açıkça belirtilmiştir. Sandığı ne kadar iyi 
korursak, milletimizin iradesinin, belediye yönetimlerine yansımasına o derece 

katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

“DEMOKRASİLERDE  
SANDIK NAMUSTUR”

S alondaki atmosferin hem İstan-
bul’un büyüklüğünü hem de AK 
Parti’nin gücünü gösterdiğini ifa-

de eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 
Mart seçimlerinde Türkiye genelinde 195 
bin, İstanbul’da ise yaklaşık 31 bin san-
dıkta oy kullanılacağını, İstanbul’daki 
10,5 milyon seçmenin 2 milyon 215 bi-
ninin, yani yüzde 21’inin AK Parti üyesi 
olduğunu kaydetti.

AK Partili sandık görevlilerinin sabahın 
erken saatlerinden itibaren görevlerinin 
başında yer alacağını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, sandık görevlilerinin 
öncelikle sandıklarında oy kullanacak 
parti üyelerine, daha sonra da diğer seç-
menlere ulaşmaları gerektiğini dile getir-
di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz 
partimizi destekleyen tüm seçmenlerin 
mutlaka sandığa gelmesini sağlamak, 

“31 Mart Seçiminde 167 Bin Kişi 
İlk Defa Oy Kullanacak” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçi-
minde 167 bin kişinin ilk defa oy kulla-
nacağını açıklayarak, AK Parti’nin her 
sandıkta 3 ana kademe, 3 kadın kolları 
ve 3 gençlik kolları çalışanı olmak üzere 
9 kişilik bir yönetim kurulu oluşturdu-
ğunu, bu imkânın AK Parti dışında hiçbir 
partide bulunmadığını söyledi.
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başka partilere oy verenleri de AK Par-
ti’ye kazandırmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut üye-
lerin yakınlarından başlayarak temas 
kurdukları tüm seçmenleri AK Parti’ye 
davet etmesi gerektiğini vurgulayarak, 
üye kaydında gençlere ve kadınlara özel 
önem verdiğini, “AK Sandık” adı verilen 
yazılımla tüm irtibat noktalarıyla koordi-
nasyonun sağlandığını 31 Mart’ta yapılan 
tüm çalışmaların hakkının verilmesi ge-
rektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de istisnasız tüm seçim sandık-
larında, sandık kurulu üyesi bulundur-
ma hakkına sahip ve 81 vilayetin tama-
mına hitap eden tek partinin AK Parti 
olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ayrım, bölücülük yok. Kucak-
layan tek parti” ifadesini kullandı.

“Sandıkta Adaleti Tesis 
Etmeden, Diğer İşlerimizde Aynı 
Başarıyı Gösteremeyiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların ve 
teşkilatın milletin gönlüne girmek için 
göstereceği gayretin hasılatını sandıkta 
toplanacağına vurgu yaparak, sandık sağ-
lam tutulmazsa tıpkı dibi delik bir kaba 
konan su gibi verilen onca emeğin ellerin 
arasından kayıp gitmesinin, heba olması-
nın engellenemeyeceğini kaydetti.

AK Parti’nin adalet mücadelesini sandık-
ta başlatacağını, sandıkta adaletin tesis 
edilmeden diğer işlerde başarı gösteri-
lemeyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ne kimsenin tek bir oyuna 
tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir 
oyumuzun ziyan olmasına izin verece-
ğiz. Türkiye’de, özellikle de CHP gele-
neğinde sandıkta hile adeta bir tarz-ı si-
yasettir. Bu parti 1946 seçimlerinde açık 
oy, gizli tasnif yöntemiyle yetinmeyip bir 
de sonuçları günler sonra açıklayarak oy 
pusulalarını da hemen imha ederek mil-
letin sandıktaki iradesini gasp etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık kuru-
lu üyeleri ve müşahitlerden, oy verme 
vaktinden en az bir saat önce görev yer-
lerinde hazır bulunmalarını isteyerek, oy 
verme işlemi sırasındaki tüm olumsuz-
luklara, haksızlıklara, hukuksuzluklara 
sandık kurulu üyelerinin anında müda-
hale etmeleri, oy torbalarının seçim ku-
rullarına götürülmesine nezaret etmeleri 
gerektiğinin altını çizdi.

Sandık müşahitlerinin de kritik bir görevi 
yerine getirdiğine işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, gerektiğinde itirazları 
yazılı olarak kayda geçirme, sandık neti-
celerini partideki sonuç alma sistemine 
bildirme, ıslak imzalı sandık tutanağını 
ilçe teşkilatına teslim etme görevinin de 
müşahitlere ait olduğunu hatırlattı.

Sonuç alma sisteminin önemini de anla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1989 yerel 
seçiminde Beyoğlu Belediye Başkanlı-
ğı’nı sonuç alma sistemindeki aksaklık-
tan kaybettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü 
tüm teşkilatın teyakkuz hâlinde olması 
gerektiğini vurgulayarak, “İşleri hakkıy-
la yerine getirirsek, sandığın namusuna 
sahip çıkmış oluruz. Sandıktan çıkan ira-
de ne olursa olsun, bizim için değerlidir. 
Yeter ki biz milletimizin gönlüne girmek 
için gereken gayreti ortaya koyalım” 
dedi.

İstanbul’un AK Parti belediyeciliğinde 
nereden nereye geldiğinin, eski İstanbul 
ve eski Türkiye’nin yaşı eskiyi hatırlama-
yanlara mutlaka anlatılması gerektiğinin 
üzerinde duran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu şehrin sokaklarının nasıl çöpe, 
çamura, çukura teslim edildiğini, hava-
sının nasıl kirletildiğini, Haliç’in nasıl ba-
taklığa dönüştürüldüğünü, muslukların 
nasıl suya hasret bırakıldığını teker teker 
anlatmalıyız” ifadesini kullandı.

Aradan geçen onca zamana rağmen CHP 
hâlâ aynı kafadadır” değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye seçim 
sisteminin dünyaya örnek bir şeffaflığa 
sahip olduğuna işaret ederek, seçmen 
kütüklerinin tüm partilere verildiğini, 
her partinin sandıkları müşahitleriyle iz-
leyebildiğini anlattı.

Cumhur İttifakı’nın kuruluşunu anla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 
akşamı Cumhur İttifakı’nın karşıların-
da yer alan zillet ve illet ittifakına en 
güzel cevabı sandıklarda vereceğini 
belirtti.

“Sandığı Ne Kadar İyi Korursak, 
Milletimizin İradesinin 
Yansımasına O Derece Katkıda 
Bulunuruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 
seçim çalışmalarında vatandaşlara çay 
ikramında bulunacağını, kenevirden 
dokunmuş torbaları vatandaşlara ulaş-
tıracağını aktararak, böylelikle AK Par-
ti’nin çevreci yaklaşımını sergiledikle-
rini, diğer partilerin naylon poşetlerle 
çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Seçime kadar yapılacak çalışmaların de-
taylarının il teşkilatı aracılığıyla sandık 
başkanlarına ulaştırılacağını sözlerine 
ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “De-
mokrasilerde sandık namustur. Sandı-
ğa sahip çıkmanın yolları, yöntemleri 
de hem siyaset geleneğimizde hem de 
hukukumuzda açıkça belirtilmiştir. So-
kaklarda demokrasi ve özgürlük hava-
riliğine soyunanların, sandık başında 
en koyusundan birer faşist kesilmeleri, 
eskiden beri bildiğimiz bir durumdur. 
Sandığı ne kadar iyi korursak, milleti-
mizin iradesinin, belediye yönetimleri-
ne yansımasına o derece katkıda bulun-
muş oluruz” şeklinde konuştu.
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“TEKNOLOJİYE HÂKİM 
OLMADAN BAĞIMSIZLIĞIMIZI 

SÜRDÜREMEYİZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon 
Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi 

için, bu tarz merkezlerin olmasını ve çoğalmasını önemsediklerini belirterek, 
“İnsanımızın zekâsını ve pratikliğini bilimsel ve teknolojik disiplinle fikre, 

araştırma-geliştirmeye, ürüne, üretime dönüştürdüğünde Türkiye’nin herkesi 
şaşırtacak bir hızla yükselişe geçeceğine inanıyorum” dedi.

“İnsanlık Tarihinin En Eski 
Eğitim Kurumlarına Ev 
Sahipliği Yapmış Bir Coğrafyada 
Yaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OD-
TÜ’nün kuruluş hikâyesinin 
Türkiye’de bilimin ve teknoloji-

nin serencamını göstermesi bakımın-
dan çarpıcı bir örnek olduğunu vurgu 

yaparak kendi alanının en büyük ku-
rumlarından biri olan ODTÜ’nün başa-
rılarıyla adından söz ettirdiğini, ideo-
lojik kavgaların yaşandığı dönemden 
etkilenmesine rağmen ODTÜ’nün, bilim 
ve teknoloji alanındaki marka değerini 
korumayı ve geliştirmeyi hep bildiği-
ni söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ODTÜ’yü hep başarılarıyla, yetiştirdiği 

kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yük-
sek standartlı öğretim kadrosuyla ve al-
tına imza attığı bilim-teknoloji faaliyet-
leriyle değerlendirdiklerine dikkat çekti.

Türkiye’nin insanlık tarihinin en eski 
eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmış 
bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir mira-
sa sahip olmaktan şeref duyduğunu, bu 
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mirasa layık olmanın sorumluluğunu da 
üstlendiklerini, tarih boyunca değişen 
şartlara, ihtiyaçlara, taleplere göre sü-
rekli yenilenen, gelişen Türk yükseköğ-
retiminin Cumhuriyet döneminde de bu 
değişimini sürdürdüğünü vurguladı.

Üniversiteleri küresel yarışta en büyük 
güç kaynağı olarak gördüklerini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimin 
ahlaki değerlere yaslandığı nispette in-
sana ve topluma hizmet edeceğini ancak 
bilimin kendisinin ticari meta hâline gel-
mesine izin verilmemesi gerektiğini söz-
lerine ekledi.

“Beşerî Sermayemiz, Bizim En 
Büyük Gücümüzdür”
“Biz, mirasçısı olduğumuz medeniyetle-
rin bilime katkılarını devam ettirmekle 
görevliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu anlayışla yükseköğretimde çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini, 
üniversite sayısını 76’dan 206’ya, üniver-
site öğretim elemanı sayısını 76 binden 
162 bine, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 
8 milyona, yabancı öğrenci sayısını 15 
binden 143 bine çıkartarak Türkiye’nin 
bu alanlardaki niceliksel tüm tıkanıklık-
larını aştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 
niteliğe, kaliteye yoğunlaşmak gerektiği-
nin altını çizerek, “Beşerî sermayemiz, 
bizim en büyük gücümüzdür. Bunun 
için de yükseköğretim sistemimizi, ku-
rumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileri-
ye taşımamız şarttır” dedi.

“Türkiye’yi Yükseköğrenimde 
Parmakla Gösterilen Ülkeler 
Arasına Sokacağız”
Araştırma üniversitelerinden misyon 
farklılaşmasına ve kalite kuruluna kadar 
yapılan tüm çalışmaları yakından izledi-
ğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Özellikle tıp, mühen-
dislik ve hukuk gibi temel alanlarda eği-
tim kalitesinin yükseltilmesine yönelik 

reformlara olan ihtiyacımız çok daha 
acildir. Vakıf üniversitelerimizin, kendi-
lerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, 
kimi istisnalar hariç, eğitimde kalitenin 
yükseltilmesi beklentilerimize yeteri 
kadar katkıda bulunamadıklarını görü-
yoruz. Hatta bazı vakıf üniversitelerimi-
zin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak 
şekilde, sadece kazanç odaklı faaliyet 
gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede 
ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de has-
sasiyetle durulması gerekiyor. Ayrıca, 
denklik konusunun da, yine bu kalite an-
layışı çerçevesinde geliştirilecek objektif 
kriterlere bağlanarak hızla çözülmesine 
ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. İnşallah tüm 
bu meseleleri önümüzdeki dönemde hâl 
yoluna koyacak, Türkiye’yi yükseköğre-
nimde parmakla gösterilen ülkeler arası-
na sokacağız.”

“Teknolojiyi Sadece Kullanan 
Değil Tasarlayan, Üreten Bir Ülke 
Konumuna Gelmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada artık 
bağımsızlığın ölçüleri olan toprak, bay-
rak, millî para gibi kriterlere yenilerinin 
eklendiği bir döneme girildiğine vurgu 
yaparak bunların başında da teknolojik 
bağımsızlığın geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Veri üreti-
minden güvenliğine, savunma, sağlık, 
eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay 
zekâya kadar her alanda kendi ayakla-
rımızın üzerinde durmak mecburiye-
tindeyiz. Şayet biz bunu beceremezsek 
zorunlu olarak ipin ucu başka birilerinin 
eline geçecektir. Nasıl topraklarımıza 
hükmetmeden bağımsız olamazsak tek-
nolojiye hâkim olmadan da bağımsız-
lığımızı sürdüremeyiz. Üstelik bizim, 
kendimizle birlikte, kalbini ve umudunu 
bize yöneltmiş tüm dostlarımıza, kar-
deşlerimize karşı da sorumluluklarımız 
var. Teknolojik bağımsızlığımız, işte bu 
sebeple de çok önemlidir” değerlendir-
mesinde bulundu.

Bilgi temelli kalkınmanın temel şartının; 
kendi değerlerini özümsemiş ve bunun-
la birlikte bilim ve teknolojinin künhüne 
vakıf bir nesil yetiştirmek olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekno-
lojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, 
geliştiren ve üreten bir ülke konumuna 
gelmeden hedeflere ulaşılamayacağını, 
teknolojiden daha hızlı hareket etmek 
için çalışmak gerektiği sözlerine yer ver-
di.

Küresel rekabette öne geçebilmek için 
üniversitelerin de en etkin şekilde kul-
lanılması gerektiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yapay 
zekâ çalışmalarında yeni bir teknoloji 
seviyesine doğru gittiğini, Almanya’da 
buna “Endüstri 4.0”, Japonya’da “Top-
lum 5.0”, ABD’de “Yaşam 3.0 - 4’ncü 
Devrim - Birey 4.0” gibi adlar verildiğini 
Türkiye’de ise “Millî Teknoloji Hamlesi 
ve Dijital Türkiye” diyerek bu süreçte yer 
aldıklarını söyledi.

“Türkiye, Üniversite 
Yönetimlerinin Özerkliği 
Bakımından Dünyada İyi Bir 
Yerde”
Doktora programlarına ağırlık verilmesi 
ve araştırma programlarının koordinas-
yonu, etkinliği, verimliliği için kurum-
lar arasında sıkı bir iş birliğine gitmek 
gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Görüldüğü gibi, üniversitele-
rimizle birlikte daha yapacak çok işimiz 
bulunuyor. Türkiye, üniversite yöne-
timlerinin özerkliği ve kendilerine tahsis 
edilen kaynaklar bakımından dünyada 
gerçekten iyi bir yerdedir” ifadesini kul-
landı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması-
nın sonunda, ODTÜ Teknokent Bilişim 
İnovasyon Merkezi’nin hayırlı olması 
temennilerini yineleyerek merkezde ça-
lışacaklara başarılar diledi.
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“TERSANE İSTANBUL, 
İSTANBUL’U ÇOK FARKLI 
KONUMA TAŞIYACAK BİR 

PROJEDİR”

“Uzun Bir Mücadelenin 
Ardından Bir Hayali 
Gerçekleştiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masında törenin yapıldığı mekâ-
nın kendisi için heyecan verici 

olduğunu belirterek, “Zira bu mekânda 
Camialtı’nda 6 yıl futbol oynadım. O za-
man gençliğimin en önemli yılları burada 
geçti. Tabii, buradan Binali Bey de geçti. 
Şamil Bey de geçti. Demek ki buranın 
bir tılsımı var ve buradan geçenler de bir 
yerlere ulaşabiliyor” ifadelerini kullandıi.

Türkiye, İstanbul ve Haliç için tarihî bir temel 
atma törenini gerçekleştirdiklerine dikkati 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Tersane İstanbul Temel 

Atma Töreni’nde yaptığı 
konuşmada “Tersane 

İstanbul Projesi, şehrimizin 
medarı iftiharı olarak 

İstanbul’u çok farklı bir 
konuma taşıyacak bir 

projedir” dedi.
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çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelleme-
ler, sabotajlar ve provokasyonlara rağmen, 
uzun bir mücadelenin ardından bir hayali 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Tersane İstanbul Projesi şehrimizin me-
darı iftiharı olarak İstanbul’u çok farklı ko-
numa taşıyacak bir projedir” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 238 bin metrekarelik 
alanda yap-işlet-devret modeliyle hayata 
geçirilecek projenin iki adet 70 yat bağlama 
kapasiteli yat limanı, toplam bin 200 yatak 
kapasiteli 5 yıldızlı üç otel ve üç müzeyi ba-
rındıracağını anlattı.

Sarıyer’deki Sadberk Hanım Müzesi’nin bura-
ya taşınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, müzenin taşınması kararı nedeniyle 
Koç grubuna teşekkür etti. Proje kapsamın-
daki bir diğer müzenin de kadın müzesi ol-
duğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin ilk kadın müzesinin inşa edilece-
ğini, üçüncü müze olarak da Türk İslam Eser-
leri Müzesi’nin inşa edileceğini kaydetti.

“Proje, Türkiye’nin Turizm 
Gelirine Olumlu Katkı Yapacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje hakkında 
bilgi vererek ihale bedeli 1 milyar 429 mil-
yon lira olan Tersane İstanbul Projesi’nden 
devletin sadece kira bedeli olarak toplam 1 
milyar 346 milyon dolar artı KDV gelir elde 
edeceğini, projenin yapım aşamasında 4 bin, 
tamamlandığında da 15 bin kişiye doğrudan 
istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.

Tersane İstanbul Projesi’nde tarihî ve tescilli 
yapılarla ilgili sürecin de büyük bir hassasi-
yetle yürütüldüğünü vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Proje, İstanbul’umuzun 
marka değerini artırmakla kalmayacak. İn-
şallah Türkiye’nin turizm gelirine de olumlu 
katkı yapacaktır. Böylece Haliç tamamlanın-
ca Avrupa’nın en büyük bilim merkezi ola-
cak, Haliç, bilim merkezinin yanı sıra bölge-
nin güzelliğine güzellik katacak muhteşem 
bir esere daha kavuşacaktır” diye konuştu.

“Bugün Hep Birlikte Şahitlik 
Ettiğimiz Şu Tablo, Türkiye’de 
Eser Siyasetinin Yeni Bir Zaferidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ihalesi ve 
yer tahsisinin yaklaşık 6 yıl önce yapıldığını 
hatırlatarak temennilerinin 4 yıl içinde pro-
jeyi bitirmek olduğunu ancak başını CHP’nin 
çektiği ve aynı zihniyete mensup odalarının 
da destek verdiği engellemeler sonucu proje-
yi fiilen başlatamadıklarını kaydetti.

“CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandır-
dığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede 
de soluğu hemen mahkemede aldı” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Çünkü bunların işi hep engellemek. 
Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP’yi 
görürsünüz. Yalan yanlış bilgilerle, aslı astarı 
olmayan iddialarla o günden bugüne kadar 
projeye mâni olmak istediler. Gezi olayla-
rında İstanbul’un duvarlarını ‘Zulüm 1453’te 
başladı’ sloganlarıyla kirletenler sanki kendi 
yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve mede-
niyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda 
bulunduğumuz mekân İstanbul’un fethinde 
kadırgaların Haliç’e indiği mekândır. Bakınız 
nereden nereye. Bir zihniyet neyi iddia edi-
yor. Biz ise neyi iddia ediyoruz. İşte biz şimdi 
o ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahal-
de hamdolsun Tersane İstanbul’u yeniden 
inşa ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin geldiği 
aşamayı çok önemli gördüğüne vurgu yapa-
rak, “Bugünkü şu manzara Türkiye’de yegâ-
ne varlık gayesi, hizmet, yatırım düşmanlığı 
olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir. 
Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, 
Türkiye’de eser siyasetinin yeni bir zaferidir” 
ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da, Bugün Çöp 
Gazından Elektrik Enerjisi Elde 
Ediliyor”
Gerçekleştirilen yatırımlarla Haliç ve 
İstanbul’un çehresini değiştirdikleri-
ni yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz sahili dekovil 
raylı sistem hattını hayata geçireceklerini, 
Haliç bölgesinde kuş parkı, doğa parkı ve açık 
hayvanat bahçesi yapacaklarını açıkladı.

Karaköy’den Sünnet Köprüsü’ne kadar uza-
nan yedi kilometrelik Haliç kıyısında yaya 
erişimini kolaylaştıran yeni bir düzenleme 
planladıklarını, proje kapsamında bölgeye 
yeni yeşil alanlar, teknopark ve 7,5 kilometre 
uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı he-
deflediklerinin müjdesini veren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti: “1994 öncesi 
sadece iki arıtma tesisi bulunan İstanbul’da, 
atık sular yüzünden canlıların hayatı tehdit 
altındaydı. Bugün ise atık sular ileri teknolo-
jiye sahip 84 tesiste park ve bahçelerde kulla-
nılabilecek şekilde arıtılıyor. İstanbul’un atık 
sularının yüzde 99’unu arıtır hâle getirdik. 
Şimdi 14 atık su arıtma tesisi daha yapıyoruz, 
inşallah bunları da önümüzdeki dönemde 
hizmete alacağız.1994 öncesinde derelerin 
48 kilometresi ıslah edilmişken, bugün 513 
kilometre dere ıslahına ulaştık. 1994 öncesi 
sadece vahşi çöp depolama alanları bulunan 
İstanbul, bugün 18 atık yönetim tesisiyle mo-
dern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüş-
tü. Günde 19 bin ton çöpü bertaraf ediyoruz. 
Organik atıktan inorganik atığa kadar her yıl 
ortalama 20 bin top kompost gübre üretip 
tabiattan geleni tekrar tabiata gönderiyoruz. 
Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İs-
tanbul’da, bugün çöp gazından elektrik ener-
jisi elde ediliyor. Bir yılda toplanan çöplerden 
300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak 
kadar elektrik üretiyoruz. Avrupa’nın en bü-
yük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz 
katı atık yakma ve enerji üretim tesisinin ya-
pımına başladık.”

Tersane İstanbul’un güçlü markalarla top-
lumsal bir buluşma noktası olacağını sözleri-
ne ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle 
bir adımın atılıyor olması da buraya ayrı bir 
zenginlik katacaktır. Rabbim güç ve ömür, 
milletimiz de destek verdiği sürece, ülkemiz 
için, İstanbul’umuz için çalışmayı sürdürece-
ğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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“SAHADA VARLIK 
GÖSTERMEYEN, MASADA 
KENDİNE YER BULAMAZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi’nde 
gerçekleştirilen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni’nde 

yaptığı konuşmada, Millî Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un Türkiye’yi 
liderliğe taşıma iradelerinin en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

“Ufuk Korveti, Türkiye’nin 
Denizlerdeki Gören Gözü, 
Duyan Kulağı Olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıl 
önce denize indirilen Kınalıa-
da Korveti’nin ardından 5’inci 

gemi olarak da Ufuk Korveti’ni denize 

indirmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek böylece MİLGEM projemizin 
en kritik halkalarından birinin daha ha-
yata geçirildiğini söyledi.

Ufuk Korveti’nin fiziki özellikle-
rini ve imkân kabiliyetini anlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanında li-
derlerden olmaya namzet korvetin ağır 
iklim ve deniz şartlarında uluslararası 
sular dâhil 45 gün boyunca kesintisiz se-
yir yaparak Türkiye’nin millî güvenliğine 
yönelik tehditleri anında tespit edebile-
cek özelliklere sahip olduğunu bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ufuk Korve-
ti’nin, millî imkân ve kabiliyetlerle üre-
tilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi ol-
duğuna dikkati çekerek, “Dünyada pek 
az ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye, 
hamdolsun Ufuk Korveti’yle artık Tür-
kiye de kavuşmuş oluyor. Önleyici istih-
baratın, özellikle sinyal istihbaratının 
hayati önem kazandığı günümüz dün-
yasında, Ufuk Korveti’nin çok büyük 
bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. 
Ufuk Korveti, Türkiye’nin denizlerde-
ki gören gözü, duyan kulağı olacaktır” 
açıklamasında bulundu.

“Ülkemizin Bulunduğu Zorlu 
Coğrafya İstihbaratta da Çok 
Güçlü Bir Konumda Olmamızı 
Şart Koşuyor”
Türkiye’nin bulunduğu zorlu coğrafyada 
sadece ekonomide, tarımda, ticarette, 
sanayide değil aynı zamanda istihbaratta 
da çok güçlü bir konumda olması gerek-
tiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti: “Suriye 
kaynaklı tehditler ile Doğu Akdeniz, Ege 
ve Karadeniz’de yaşanan gelişmeler son-
rasında bu ihtiyaç, daha kritik, çok daha 
acil hâle gelmiştir. Her zaman ifade etti-
ğim gibi, sahada varlık göstermeyen, ma-
sada kendine yer bulamaz. Hem terörle 
mücadelede hem de Suriye’den ülkemi-
ze yönelen tehditlerin bertaraf edilme-
sinde bu gerçek kendini defalarca göster-
miştir. Türkiye, millî güvenliğine yönelik 
hususlarda başkalarına umut bağladığı 
her dönemde hüsrana uğramıştır. Ülke-
miz ne zaman kendi hedefleri, ihtiyaçla-
rı, öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda 
adımları atmışsa işte o zaman başarılı 
olmuştur. Şayet bugün PKK terör örgütü 
tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor-
sa, bunun sebebi terörle mücadelemizin 
kendi imkânlarımızla yürütülmesidir. Bir 
diğer önemli sebep de ülkemizin 30 yıllık 
terörle mücadele yönteminde yaşanan 
köklü paradigma değişikliğidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 

silah, mühimmat ve askerî teçhizat ba-
kımından dışa bağımlılığın acısını çok 
çekmiş bir ülke olduğunu dile getirerek, 
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sıra-
sında Türkiye’ye uygulanan ambargolar, 
baskılar, tehditler ve şantajların milletin 
hafızasında derin izler bıraktığını, son dö-
nemde de parası peşin ödenen uçakların 
dahi teslim alınamadığını 3 sene süresin-
ce Amerikan patentli hiçbir silah, yedek 
parça, cephanenin Türkiye’ye satışına 
müsaade edilmediğini hatırlattı.

“Tarihimizden Ders Alarak 
Savunma Sanayimizi 
Geliştirmeye, Güçlendirmeye 
Çalışıyoruz”
Türkiye’ye müttefikleri tarafından uygu-
lanan ambargo hafiflese de Türk savun-
ma sanayine yönelik kuşatmanın hiçbir 
zaman tam anlamıyla kaldırılmadığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
bile müttefiklerle yaşanılan en küçük an-
laşmazlıklarda silah alım anlaşmalarının 
gündeme getirilmesini eleştirdi. “Bölge-
mizdeki despotları silah ve mühimmata 
boğanlar, konu ülkemiz olunca, kırk de-
reden su getiriyor” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah 
desteği verenler, mesele Türkiye olunca, 
akla, hayale gelmedik engeller çıkartıyor. 
DEAŞ’tan PKK’ya, El Kaide’den El Şebab’a 
kadar Müslümanların kanını döken bü-
tün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler 
mahreçli silahlar var. Suriye’nin kuzeyin-
de etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD-Y-
PG’li katillerin elinde müttefiklerimizin 
roketleri, bombaları, mühimmatları var. 
Böyle bir tablo karşısında Türkiye’nin 
eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, millî 
güvenliğini başka ülkelere havale etmesi 
mümkün değildir. Tarih, ders almayan-
lar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak 
hem karşımızdaki bu tablodan hem böl-
gemizde yaşananlardan hem de tarihi-
mizden ders alarak savunma sanayimizi 
geliştirmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma 
sanayiinde resmî kurumların yanı sıra 
özel sektöre de güçlü destekler verildi-
ğinin altını çizerek Türkiye’nin kullan-
dığı helikopter, füze, radar sistemleri, 
telsiz ve uydu teknolojisi gibi birçok 
teçhizatın, üreticisinin özel sektör oldu-
ğuna işaret etti.

“Tank-Palet Fabrikamızın 
Satılması, Yani Mülkiyetinin 
Devri Asla Söz Konusu Değildir”
Ana muhalefet partisi genel başkanının 
Sakarya’daki Tank-Palet fabrikasına dair 
iddialarının millî kaygılarla, Türk Sa-
vunma Sanayii’yle ve orada çalışanların 
hassasiyetleriyle hiçbir ilgisi olmadığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca 
açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla, 
hâlen bu fabrikanın yabancılara satıldığı 
yalanını söylüyor. Tank-Palet Fabrika-
mızın satılması, yani mülkiyetinin devri 
asla söz konusu değildir. Fabrika arazi-
sindeki her türlü taşınmazın, üretim, 
bakım ve onarımda kullanılan her tür-
lü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve 
öyle kalacaktır” vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu 
fabrikanın işletmesini alan firmanın 
yüzde 50 Türk yüzde 50 Katar ortaklı-
ğında bir firma olduğunu ve fabrikaya 
ilk etapta 40-50 milyon dolar yatırım 
yapacağını anlatarak, yapılan işin sade-
ce işletme hakkının 25 yıl süreyle belli 
şartlarla devri olduğunu, işletmeyi dev-
ralan firmanın yeni yatırımlarla fabrika-
yı çok daha güçlü, çok daha verimli hâle 
getireceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının 
sonunda Ufuk Korveti’nin hayırlı olması 
dileklerini yineleyerek Türkiye’nin ba-
ğımsızlığı için şehit olanlara Allah’tan 
rahmet, gazilere de sağlık diledi.
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“BİZİM BÜTÜN DERDİMİZ, 
SURİYE’NİN TOPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASIDIR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve 
Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bizim bütün 

derdimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce 
Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib’de terör örgütlerine oyun 
sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye’nin halkıdır” dedi.

“Suriye’de Yeni İnsani Kriz 
ve Dramların Yaşanmasını 
İstemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve 
toplantısında verimli, başarılı ve 
samimi görüşmeler gerçekleştir-

diklerini; Suriye’de barış ve istikrar or-
tamının tesisi yönünde yürütülen ortak 
çalışmaları, çatışmaların sona erdirilmesi 
için atılabilecek adımları istişare ettikleri-
ni söyledi.

İdlib başta olmak üzere Suriye’deki ateş-
kesin sağlanmasının ana gündem mad-
deleri arasında olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye halkı 
özellikle İdlib’de hayata tutunmaya ça-
lışan kardeşlerimiz son 8 yılda yeterince 
acı çektiler, çok ciddi bedeller ödediler. 
Ne İdlib’de, ne de Suriye’nin başka bölge-
lerinde yeni insani krizlerin, yeni dramla-
rın yaşamasını istemiyoruz” dedi.

Türkiye’nin, sahanın zorluğuna, kimi ül-
kelerin kışkırtmalarına rağmen İdlib’de 
sükûnetin muhafazası için olağanüstü 
çaba harcadığına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, İdlib muhtırasıyla 
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üzerlerine düşeni yapmaya devam ede-
ceklerini, Suriye rejiminin de ateşkese uy-
ması noktasındaki beklentilerini Rus ve 
İranlı mevkidaşlarına ilettiğini kaydetti.

“Çekilme Sürecinin Bir Güç 
Boşluğuna Mahal Vermeden 
Yürütülmesi Şarttır”
“İdlib gerginliği azaltma bölgesi statü-
sünün korunması ve bölgedeki provo-
katif girişimlere karşı ortak mücadele 
etme kararlılığımızı teyit ettik” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suri-
ye’den çekilme kararının gerçekleşmesi-
nin son derece önemli olduğunu, çekil-
me sürecinin terör örgütleri PYD-YPG ve 
DEAŞ’ın istismar edeceği bir güç boşlu-
ğuna mahal vermeden yürütülmesinin 
şart olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Plat-
formu kapsamındaki iş birliği temelin-
de, ABD’nin çekilme sürecinde Rusya 
ve İran ile yakın eşgüdüme önem ver-
diklerine işaret ederek, sürecin hem 
terör tehdidini bertaraf eden hem de 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeten 
bir anlayışla ele alınması gerektiğini; 
kurulacak güvenli bölgenin de terör ör-
gütlerinin serpilip büyüyeceği bir alan 
olarak taahhüt edilmemesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.

“Suriye Krizine Siyasi Çözüm 
Umutları Hiç Bu Kadar 
Filizlenmemişti”
Suriye’de Birleşmiş Milletler ile koordi-
nasyon hâlinde muteber ve dengeli bir 
anayasa komitesinin en kısa sürede faa-
liyete geçmesini arzu ettiklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üç garantör 
ülke olarak bugüne kadar siyasi çözüm 
yolunda gerçekten ciddi mesafeler al-
dık. Suriye krizine siyasi çözüm umut-
ları daha önce hiç bu kadar filizlenme-
mişti. Denizi geçmişken şimdi derede 
boğulamayız. Kaos ve sürdürülebilir 
istikrarsızlıktan beslenen çevrelere rağ-
men süreci muhakkak başarıya ulaştır-
malıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet 
Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı 
Ruhani ile Suriye’deki anayasa komite-
sinin kuruluş sürecinin en kısa sürede 
tamamlanması için de mutabakata var-
dıklarını bildirdi.

Zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine 
geri dönüşü konusunu da görüştükleri-
ni dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin yaklaşık 3,6 milyon Suriye-
liyi misafir eden bir ülke olarak dünya-
da en fazla mülteciye kucak açan ülke 
olduğunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtı bölgelerine bugüne kadar 310 

bin Suriyelinin geri döndüğünü ve bu in-
sanların Türkiye’nin güvenli hâle getirdiği 
alanlarda terör korkusu duymadan kendi 
vatanlarında özgür bir şekilde hayatlarını 
sürdürdüklerini anlattı.

Geri dönüşlerin önünü açan bu mode-
lin terörden arındırılmasını müteakip 
Münbiç’e ve Fırat Nehri’nin doğusunda 
da tatbik edilebileceğini söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, adil yük paylaşımı 
çerçevesinde uluslararası toplumdan bu 
konuda elini taşın altına koymasını bekle-
diklerini ancak maalesef bu noktada çok 
ciddi bir zafiyet yaşandığını kaydetti.

“Suriye İhtilafının Çözüme 
Kavuşturulmasına Yönelik 
Çabalarımızı Sürdürmekte 
Kararlıyız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üç garantör 
ülke olarak Suriye ihtilafının Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı 
kararı temelinde çözüme kavuşturulma-
sına yönelik çabalarımızı sürdürmekte 
kararlıyız. Zirve toplantılarını devam et-
tirmek hususunda da Sayın Putin ve Sa-
yın Ruhani ile mutabıkız. Bu vesileyle bir 
sonraki zirve toplantımıza önümüzdeki 
aylarda Türkiye’de ev sahipliği yapma ar-
zumuzu da kendileriyle paylaştım” diye-
rek açıklamalarını bitirdi.
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“İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Milletin Değerleriyle, İnancıyla, 
İnsanımızın Tarihi ve Kültürüyle Kavgalı Jakoben Zihniyete Karşı 

Dikilmiş Bir ‘Zafer Anıtı’ Olacaktır”

“ARTIK KİTAP, DERGİ VE 
GAZETEDE KDV OLMAYACAK”
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C umhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, Taksim Meyda-
nı’nda düzenlenen Atatürk 

Kültür Merkezi temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sa-
nat ve kültür hayatında çığır açacak, 
önemli bir adımı attıklarını belirterek, 
“Artık kitap, dergi ve gazetede KDV ol-
mayacak” dedi.

“Atatürk Kültür Merkezi Kısa 
Bir Süre İçinde Tamamlanacak”
Tanıtım projesi 6 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi’nin 95 bin 600 metrekare ka-
palı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşaca-
ğını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bina içerisinde 2 bin 73 kişilik opera 
salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu, 
buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye 
alanları, atölye ve depo alanları, bale 
çalışma salonları, solist ve orkestra ça-
lışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova 
salonları, sanat galerileri, sergi salonla-
rı ve millet kıraathanelerinin yer alaca-
ğını anlattı.

Mimari ve estetik kullanım bakımından 
göz dolduracak eserin, İstanbul’un kül-
tür ve sanat faaliyetlerini daha da zen-
ginleştireceğine inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir 
mesaiyle çalışılarak İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi’ni 2 yıl gibi kısa bir süre 
içinde tamamlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi te-
mel atma aşamasına getirmek için çok 
büyük mücadeleler verdiklerini, eski 
binayı kendi marjinal ideolojilerinin 
sembolü olarak gören kimi çevrelerin 
bütün enerjilerini projeyi engellemek 
için harcadıklarını anlatarak, bu çevre-
lerin akla, mantığa ve vicdana sığma-
yan iftiralarla, hatta sokakları karıştıra-
rak projeyi sabote etmeye çalıştıklarını 
kaydetti.

Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine 
AVM, cami yapılacağı, isminin değişti-
rileceği gibi yalanlarla projenin engel-
lenmeye çalışıldığını, aynı engellemey-
le Harbiye Kongre Merkezi yapılırken 
de karşılaştıklarını ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, yapılan engellemele-
re rağmen Harbiye Kongre Merkezi’nde 
büyük bir tiyatro yaptıklarını, yer altı-
na 3 bin kişilik dev bir kongre merkezi 
inşa edildiğini ve merkezin sadece Tür-
kiye’ye değil, dünyaya hitap ettiğini 
dile getirdi.

“İdeolojik Bağnazlıkla Hareket 
Ettiler”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne bilimsel 
veriler, ne raporlar, ne de diğer gerçek-
ler, yegâne gıdası istismar olan, pro-
vokasyon olan malum çevreleri ikna 
etmeye yetmedi. Çünkü eski yapının 
yıkılıp, daha güzel, daha modern, daha 
ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar, 
kültür-sanat hassasiyetiyle değil, ide-
olojik bağnazlıkla hareket ediyordu” 
diye konuştu.

“Sözde sanatseverlerin” Gezi Olayları 
sırasında neler yaptıklarını, milleti na-
sıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin 
paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlet-
tiklerinin hafızalarda yer edindiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Güya Atatürk Kültür 
Merkezi hassasiyetiyle hareket eden-
ler, Gezi’de Atatürk Kültür Merkezi’ni 
demokrasimize saldırmanın, esnafı-
mızın malını mülkünü yağmalamanın, 
sokaklarımızı yakıp-yıkmanın aracı 
hâline getirdiler. Burada yaşadık, İstik-
lal Caddesi’nde yaşadık, AKM’nin tüm 
cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık, 
seyir mi edecektik? Oraya her türlü te-
röristlerin resimlerini astılar. Günlerce 
sokaklarda terör estirirken, her köşe 
başında bir şehit mezarı bulunan bu 
kutlu şehrin duvarlarına ‘zulüm 1453’te 

başladı’ diye yazarken de buradaki eski 
metruk binayı bahane olarak kullandı-
lar. Biz, ne Gezi vandallığı döneminde 
ne de sonrasında bunların tehditlerine 
boyun eğmedik.”

“AKM Bir Zafer Anıtı Olacak”
Temelini atılan binanın sadece bir kül-
tür merkezi değil, son 5 yıldır millî ira-
deye kast eden vatan-millet düşmanla-
rına verilmiş en güzel cevap olacağına 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’yi karanlığa mahkûm etme-
ye çalışanlara karşı, ülkemizi aydınlık 
yarınlara kavuşturma idealimizin sem-
bolü bir eser inşa ediyoruz. İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi, milletin değer-
leriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve 
kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete 
karşı dikilmiş bir ‘zafer anıtı’ olacaktır” 
dedi.

Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın 
ömrünün bu çevrelerle ve bu zihni-
yetle mücadele etmekle geçtiğini, 
Necmeddin Erbakan ve Alparslan Tür-
keş’e kadar yüreği milletin refahı için 
çarpan, büyük ve güçlü Türkiye ideali 
için ter döken tüm liderlerin karşısına 
her zaman bu çetenin dikildiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri 
Demirağ’ın Boğaz Köprüsü Projesi’nin 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı-
na rağmen CHP hükûmetinin Başbaka-
nı İsmet İnönü tarafından nasıl engel-
lendiğini anlattı.

“Rami Kışlası’nı İstanbul’un En 
Büyük Kütüphanesi Yapıyoruz”
Sadece İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
projesinde değil; Marmaray’dan Avras-
ya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’n-
dan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
kadar bütün projelerinde belli kesim-
lerin saldırısına muhatap olduklarına 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları ekledi: “Buradan bir müjde 
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daha veriyorum; Rami Kışlası’nı İstan-
bul’un en büyük kütüphanesi yapıyo-
ruz. İnşallah hedef, 6 milyon ciltlik bir 
kütüphaneyi İstanbul’umuza kazandır-
mak. Daha önce burası Rami Kışlası’y-
dı, şimdi de İstanbul’un ve Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesi oluyor. Biz 
çalışıyoruz, konuşmuyoruz. 31 Mart’ı 
unutmayın, 31 Mart bu noktada çok 
önemli. Bir hizmet üretenler var bir de 
laf üretenler var, bunu birbirinden iyi 
ayırt edelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi 
kendi malı gibi gören kimi çevrelerin, 
yatırımlarla ilgili gösterdikleri hazım-
sızlığı, sanat ve kültür hayatıyla ilgili 
meselelerde de sergilediğine dikkati 
çekerek, bu çevrelerin kendileri dışın-
da hiç kimsenin sanatta, edebiyata, 

veya iki milyar insanı… Sanat, bir he-
yecan seyyalesiyle kilometrelerin ve 
asırların ayırdığı kalpleri birleştiren bü-
yüdür” ifadesini anımsatarak, sanatı ve 
sanatçıyı böyle gördüklerini kaydetti.

Modern ve gelenekli sanat dallarını 
milletin maziden atiye yolculuğunun 
birikimleri, köşe taşları olarak değer-
lendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sanata ve sanatçılara ihtiyaç 
duydukları her türlü desteği vermeye 
çalıştıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece kül-
tür merkezi ve sahne sayımızda son 17 
yılda yaşanan büyük artış, bu alanda 
ülkemizin geldiği konumu göstermeye 
yeter. Göreve geldiğimizde ülkemiz-
deki kültür merkezi sayısı 42 iken, biz 

resimde, müzikte, kültürde söz söy-
lemesine tahammül edemediklerini, 
kendi çizdikleri kalıplar dışında hiçbir 
sanat eserinin, hiçbir sanat tarzının 
varlığına hayat hakkı tanımak isteme-
diklerini söyledi.

“Sanata ve Sanatçılara İhtiyaç 
Duydukları Her Türlü Desteği 
Verdik”
Sanatın tahakküm kurmanın değil; 
demokrasinin, farklılıklara tahammül 
göstermenin, hoşgörünün aracı, in-
sanın hak ve hakikat yolculuğunun, 
estetik ve güzellik arayışının vasıtası 
olduğunu sözlerine ekleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Cemil Meriç’in “Sa-
natçının tek vazifesi vardır bence: İn-
sanları birbirine sevdirmek, iki insanı 



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

buna 63 adet daha ilave ederek 115’e 
çıkardık. Devlet Tiyatroları’ndaki sah-
ne sayısını ise 23’ten, 42 ilaveyle 65’e 
yükselttik. Desteklenen özel tiyatro sa-
yısı 59 iken, bizim dönemimizde 229’u 
buldu. 2002 yılından bu yana 88 adet 
yurt içi, 68 adet yurt dışı kültür varlığı 
sergisi yaptık” diye konuştu. 

Sinema sektörünün sıkıntılarını da çö-
züme kavuşturduklarını sözlerine ek-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitap 
ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra 
düşürüleceği müjdesini verdi.

“Artık Hiçbir Kesim Kültür-
Sanatta Ülkemizi Vasata 
Mahkûm Edemeyecek”
Bu hafta TBMM’de görüşülecek ka-
nunla kitapta ve süreli yayında KDV 
oranının sıfıra düşürülmesi uygula-
masını hem yayıncı hem de satıcıları 
kapsayacak şekilde genişletileceğini 
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “İstiyoruz ki kitap 
sevgisini daha da yayalım, aşkını ge-
nişletelim. Fiyatlar düşünce herkesin 

kitap alma imkân olsun, gelişsin. Artık 
kitapta, dergide, gazetede KDV olma-
yacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte 
dezavantajlı duruma düşen yayıncılara 
önemli bir destek sağlıyoruz. Amacı-
mız daha çok okuyan, tefekkür eden 
bir toplumun kültür dünyası inşasına 
katkıda bulunmaktır. Artık hiç kimse, 
hiçbir kesim kültür-sanatta ülkemizi 
vasata mahkûm edemeyecek. Sanat ve 
sanatçıyı istismar siyasetlerinin aracı 
görenler, Türkiye’nin kültür ve sanat 
hayatını çölleştiremeyecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
şehir meydanları konusunda da eksik-
leri bulunduğuna işaret ederek, Tak-
sim, Sultanahmet, Beyazıt meydan-
larının yeniden canlandırılması için 
projeler yürütüleceğini, buraların yeni-
den çekim alanları hâline getirileceğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sının sonunda İstanbul Atatürk Kül-
tür Merkezi’nin proje mimarlarını ve 
yüklenici firma temsilcilerini sahneye 

davet ederek, projenin tamamlanma 
süresinin kısaltılması ve fiyatında in-
dirim yapılması için pazarlık yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazarlığıy-
la yüklenici firma 24 ay olan yapım sü-
resini 20 aya, 860 milyon lira olan ihale 
bedelini de 850 milyon liraya indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 
beraberindeki bakan ve sanatçılarla, 
inşaat alanına ilk betonun dökülmesi 
için butona bastı.

Taksim Camii İnşaatında 
İnceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim 
Meydanı’nda gerçekleştirilen Atatürk 
Kültür Merkezi’nin temel atma töreni-
nin ardından inşaat çalışmaları devam 
eden Taksim Camii’ne geçti. İnşaat ça-
lışmalarını inceleyen ve yetkililerden 
bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu-
radaki işçilere İstiklal Caddesi girişin-
deki bir tezgâhtan aldığı simit ve kesta-
nelerden ikram ederek, hatıra fotoğrafı 
da çektirdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şûrası’nda 
yaptığı konuşmada, “Medeniyet ve kültür değerlerimizin nesillerden nesillere 

aktarılması konusunda büyüklerimizin rolünün, okuldan, öğretmenden, 
kitaptan daha fazla olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yaşlılarımıza sahip 

çıkmak, aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır” dedi

“YAŞLILARIMIZA SAHİP ÇIKMAK 
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR”

“Herkesin Uzun Yaşamak 
İstediği Ama Yaşlanmak 
İstemediği Bir Dünyanın 
İçindeyiz”

İ lk insandan bugüne yaşlılığın, ha-
yatın kaçınılmaz bir dönemi olarak 
insanın karşısına çıktığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin 

olduğuna, bazı ülkelerde bu sürenin 
90’ı zorladığına işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu durumun, çözüm 
bekleyen pek çok meseleyi de berabe-
rinde getirdiğine değindi.

“Bizim Gibi Ülkeler İçin Nüfus 
Güçtür”
Türkiye’nin durumunun, Batı ülkeleri 

uzun yaşamak istediği ama yaşlanmak 
istemediği bir dünyanın içindeyiz. En 
önemlisi de, hangi yaşta bulunduğumuz-
dan ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, 
nasıl yaşadığımızdır” diye konuştu.

Dünya nüfusunun, özellikle gelişmiş 
ülkelerde, hızla yaşlandığına, birkaç 
asır önce 40’ı bulmayan ortalama ha-
yat süresinin, bugün 70’in üzerinde 
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kadar vahim değilse de, çok da iç açıcı 
görünmediğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri 
nüfus oranı yüzde 8,8’e ulaşarak 7,2 mil-
yona çıktığını, 2040 yılında, şimdikinin 
yaklaşık iki katına ulaşılmasının beklen-
diğini söyledi.

Bu yüzden katıldığı tüm nikâh törenle-
rinde gençlere, en az üç çocuk, müm-
künse daha fazlasını tavsiye ettiğini söz-
lerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü bilhassa da bizim gibi ülkeler 
için nüfus güçtür. Nüfusumuzu, en iyi 
şekilde beslemek, eğitmek, donatmak, 
istihdam alanları oluşturmak, altyapı 
hizmetleri vermek şartıyla bu gücü kul-
lanabileceğimizi biliyoruz” dedi.

“Yaşlı Hizmetlerini Sadece 
Maddi İmkânlarla Sınırlı 
Görmek, Onlara Yapılacak En 
Büyük Haksızlıktır”
Nüfus yapısındaki değişimin, pek çok 
hususun yanı sıra, yaşlılara götürülecek 
hizmetlerin artırılması gerektiğine de 
işaret ettiğini dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yaşlı hizmetlerini sa-
dece maddi imkânlarla sınırlı görmek, 
onlara yapılacak en büyük haksızlıktır. 
Asıl olan yaşlılarımızın aile bütünlüğü 
içinde, etkinliklerini ve üretkenliklerini 
koruyarak, sosyal çevreleriyle birlikte 
bu dönemlerini geçirebilmelerini temin 
etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsesi kal-
mayan veya ailesiyle birlikte hayatını 
sürdürme imkânından mahrum olan 
yaşlılar için huzurevinden, bakım ve re-
habilitasyon merkezlerine kadar her tür-
lü altyapıyı oluşturmaları; kendi evinde 
hayatını sürdürmek isteyenler için de 
evde temizlik, yemek, sağlık hizmeti 
desteği gibi imkânları sunmaları gerek-
tiğini, kendilerinin de bunu yaptığını 
söyledi.

“İnsan Gençliğinde Öğrenirken, 
Yaşlılığında Anlar”
Tarihe bakıldığında en önemli eserlerin 
pek çoğunun, yaşlılık dönemlerinde ve-
rildiğine işaret ederek, Mimar Sinan’ın, en 
muhteşem eseri olan Selimiye Camii’ni 
inşa ettiğinde 80 yaşında olduğunu ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biruni, 
Cabir, Farabi, Cezeri, Kindi, Piri Reis, Er-
zurumlu İbrahim Hakkı gibi pek çok âli-
min, asırlara ışık tutan eserlerini, bugün 
yaşlılık olarak nitelenen dönemlerinde 
verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyle-
di: “Son nefesine kadar hep ileriye bakan 
nice bedeni yaşlı ruhu genç insanımız 
vardır. Gerçekten de, insan gençliğinde 
öğrenirken, yaşlılığında anlar. İşte o an-
lama kabiliyetinin değerine paha biçile-
mez. Bunun için ‘Yüzümüz değil, asıl ak-
lımız buruşmaya başladığında yaşlanırız’ 
diyoruz. Bizi yaşlandıran nüfus kâğıdı-
mızdaki rakamlar değil; ülkemize, mille-
timize, şehrimize, ailemize hâlâ verecek 
bir şeylerimiz varken bunlardan imtina 
etmektir. Maddi ve manevi anlamda üret-
kenliğini devam ettiren yaşlılarımız, ken-
dileriyle birlikte topluma da çok büyük 
katkıda bulunmuş olur.”

“Köklerimizin En Güçlü 
Göstergesi Yaşlılarımızla 
Kurduğumuz İlişki Biçimidir”
“Kimsesizlerin kimsesi bir sosyal devlet 
olduğumuzu göstererek, hiçbir yaşlımı-
zı sokakta veya çaresiz bir şekilde dört 
duvar arasında bırakmıyor, hepsine de 
sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ülkede 
396 huzurevinde 33 bin 146 kişilik bir ka-
pasite olduğunu, 65 yaşını geçenlere öde-
nen yaşlılık maaşını 24 liradan 601 liraya 
çıkardıklarını, geliri asgari ücretin üçte 
ikisinden az olan yaşlılara hizmet alımı 
yoluyla bakım hizmeti verdiklerini, en-
gelli yaşlıların evlerinde bakımı için 1.305 

lira ödendiğini, 65 yaş üzeri kişilerin tüm 
şehir içi ulaşımdan ücretsiz, şehirlerarası 
demiryolu ve denizyolu ulaşımında ise 
yüzde 50 indirimli yararlanmasını sağla-
dıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Antik Roma döneminin 
filozoflarından Çiçero, eski Atina’ya iliş-
kin şöyle bir hadise anlatır: ‘Atina’da ih-
tiyar bir adam tiyatroya gider. Kendisine 
Atinalıların oturduğu bölümde kimse yer 
vermez. Bunun üzerine ihtiyar Spartalıla-
rın oturduğu bölüme geçmek zorunda ka-
lır. Orada hemen ihtiyara yer açılır. Atina-
lılar ise bu davranışı alkışlarla karşılarlar. 
Çünkü Atinalılar iyilik nedir bilirler, ama 
yapmak istemezler. Evet, dünyamızın 
hızla Atinalılaştığı bir dönemde, yaşlıları-
mıza sahip çıkmayı, onlara saygıda kusur 
etmemeyi, onları hep el üstünde tutmayı 
boynumuzun borcu olarak görüyoruz. 
Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdü-
ğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü 
bir dünya, bizim dünyamız değildir. Biz 
köklerimizle varız. Köklerimizin en güçlü 
göstergesi de yaşlılarımızla, ak saçlıları-
mızla kurduğumuz ilişki biçimidir. Huzu-
revi tabelalarının arttığı değil, kuşakların 
aynı çatı altında birlikte yaşadığı veya 
ilişkilerin her gün kesintisiz sürdüğü bir 
Türkiye istiyoruz. Anneciğini, babacığını 
huzurevine bırakan evlatlar değil, onlarla 
beraber yaşayan evlatlar istiyoruz. Tarihi-
mizde ve kültürümüzde zaten var olan bu 
toplumsal yapıyı korumak ve ihya etmek 
için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Konuşmasının sonunda, Yaşlılar Şûra-
sı’nın, bu doğrultuda yapılacak çalışmala-
rın daha derli toplu, daha bilinçli ve daha 
süratli yürütülmesine vesile olacak bir 
milat hâline dönüşmesini dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan sözlerini, “Her birini-
ze sağlıklı, huzurlu, daha nice güzel anılar 
biriktireceğiniz, güzel başarılara imza ata-
cağınız bir ömür diliyorum” temennisiyle 
tamamladı.
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“ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ 
ÜLKEMİZİN KİLİT TAŞI, 

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN 
ÇİMENTOSUDUR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Esnaf Buluşması” programında 
yaptığı konuşmada, “Biz esnafımızın, sanatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, tam 
tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz. Fırsatçılara karşı 
yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkârlarımız görecektir. 

Bunun için yürüttüğümüz mücadelede en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz” dedi.
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“Borçları Yeniden 
Yapılandırılarak Esnaf ve 
Sanatkârlara Destek Olduk”

CuTürkiye’de 3 binin üzerinde-
ki odaya bağlı 1 milyon 756 bin 
esnaf ve sanatkâr bulundu-

ğunu, bunların aileleriyle düşünül-
düğünde 8-10 milyonluk bir toplum 
kesiminin oluştuğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafların 
finansman konusunda yaşadıkları 
zorlukları bildiklerini ve esnaf kre-
dilerinin faiz oranını yüzde 47’den 
yüzde 4-5 ile yüzde 0 seviyesine ka-
dar indirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla-
rın kullandığı kredilere sağlanan 
faiz sübvansiyonunu yüzde 20’den, 

yüzde 50 ile yüzde 100 arasına çıkar-
tarak esnafın faiz yükü altında ezil-
mesini engellediklerini, kredi limit-
lerini artırarak esnaf ve sanatkârların 
200 bin lira ile 500 bin lira arasında 
kredi kullanabilmesine olanak sağla-
dıklarını anlattı.

Bugüne kadar sadece Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla 2 milyona yakın esna-
fa 100 milyar lira kredi verdiklerine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sadece bu yıl Halkbank aracılı-
ğıyla kullandıracak kooperatif ke-
faletli kredi tutarının 22 milyar lira 
olacağını açıkladı.

Kredi vadelerini 5, 7 hatta kimi du-
rumlarda 10 yıla kadar uzattıklarını, 

son 17 yılda 7 milyar liralık hazine 
desteğini esnaf ve sanatkârın emri-
ne verdiklerini, sadece geçen yıl işini 
büyüten, ayakta tutan, geliştiren 494 
bin esnaf ve sanatkâra kredi verdik-
lerini dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, borçları yeniden yapılandırı-
larak da esnaf ve sanatkârlara destek 
olduklarını vurguladı.

“Vergi Mevzuatında Esnaf 
ve Sanatkârlar Lehine 
Düzenlemeler Yaptık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB 
ile de esnaf ve sanatkâra farklı im-
kânlar sağladıklarını, geçen yıl 26 
bine yakın esnaf ve sanatkârın 431 
milyon lira KOSGEB desteği aldığını 
belirterek, küçük sanayi sitelerinin 
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inşasında TOKİ’yi etkin kullandıkları-
nı, Esnaf ve Sanatkâr Şûralarında me-
selelerin tartışılarak çözüm arandığını 
aktardı.

Ahilik kültürünü yaşatacak çalışmaları 
yaygınlaştırdıklarını, perakende sektö-
rünü düzenleyen bir kanun çıkardık-
larını, çalışma saatleri ve günlerinden 
belge düzenine kadar pek çok mesele-
yi çözüme kavuşturduklarını sözleri-
ne ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
esnaf ve sanatkâr sektör analizleriyle 
uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir 
ve sürdürülebilir politikalar üretilebil-
mesine zemin hazırladıklarını, vergi 
mevzuatında esnaf ve sanatkârlar le-
hine düzenlemeler yaptıklarını kaydet-
ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir içi 
ulaşımda görev yapan taksi, dolmuş, 
minibüs ve otobüsler için geçtiğimiz 
yıl ÖTV istisnası getirdikleri ve bu 

istisnayı Mart ayı sonuna kadar uzat-
tıklarını bildirerek, “Tüm bu çalışma-
larda tek bir amacımız vardır; o da es-
naf ve sanatkârımızı rahatlatmak, işini 
daha iyi şekilde yapabilmesini temin 
etmek, geleceğini daha iyi görebilme-
sine katkıda bulunmaktır. Çünkü biz 
sizleri Allah için seviyoruz” dedi.

“Birçok Kalemde Ucuz Ürünü 
Vatandaşa Ulaştırmak Derdiyle 
Hareket Ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 
2018’deki kur-faiz-enflasyon üçgenin-
de yürütülen ekonomik saldırı sebebiy-
le ciddi sıkıntılar yaşandığını bu esnada 
milletle, esnaf ve sanatkârlarla birlikte 
mücadele etmek yerine fırsatçılık yap-
maya kalkanların çıktığını sözlerine 
ekleyerek, siyasette de ticarette de fır-
satçılara karşı mücadele verdiklerini, 

milletin sebze ve meyve fiyatları başta 
olmak üzere, günlük hayatını doğru-
dan etkileyen fırsatçılıklar karşısında, 
haklı olarak çok öfkeli olduğunu söy-
ledi.

Kendisinin de bu fırsatçılara karşı öf-
keli olduğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Onun için bu tanzim 
satışları kurulması kararını aldık. Be-
nim vatandaşıma yüksek fiyatlarla bu 
simsarların mal satmasını engelleyelim 
diye bu kararı aldık” ifadesini kullandı.

Seçim sonrasında belediyelerin organi-
zasyonuyla, TESK, TESKOMB ve ilgili 
bakanlıkların tanzim satışları Türki-
ye’nin en ücra köşelerine kadar götür-
me konusunda adımlar atılabileceğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sa-
dece sebze-meyve değil temizlik ürün-
leri ve başka birçok kalemde de ucuz 
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ürünü vatandaşa ulaştırmak derdiyle 
hareket ettiklerini tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satı-
şa başlamadan önce fiyatları makul kâr 
seviyelerine çekilmesi çağrısında bu-
lunduklarını ancak karşılık bulamadık-
larını için tanzim satışa başladıklarını 
ifade ederek hükûmet olarak doğal gaz 
ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indi-
rim yaptıklarını hatırlattı.

Akaryakıt fiyatlarını da vergi oranları-
nı değiştirmek suretiyle sabit tutmaya 
çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, pek çok destek progra-
mını hayata geçirerek reel sektörün 
rahatlamasını sağlamaya çalıştıklarını, 

bunlara karşılık birilerinin fırsatçılıkta 
ısrar etmesi üzerine kendi tedbirlerini 
almaya başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amacın es-
naf ve sanatkâra rakip olmak, onların 
ekmeğini ellerinden almak olmadığına 
dikkati çekerek, “Biz, sadece fırsatçıla-
ra derslerini vermek için bu yolu açtık. 
İşlerin normale döndüğünü, milletimi-
zin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıla-
rın yola geldiğini gördüğümüzde artık 
bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak. 
Bizim işimiz zaten bu değil, biz şu anda 
bu işi yoluna sokalım diye bu adımla-
rı attık. Serbest piyasa ekonomisi ku-
ralları çerçevesinde ama ahlakı, izanı, 

vicdanı elden bırakmayan esnafları-
mıza, sanatkârlarımıza sonuna kadar 
destek olmayı sürdüreceğiz” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart se-
çimlerinin ardından 4,5 yıllık kesintisiz 
bir istikrar ve icraat dönemi yaşanaca-
ğını belirterek, “Bu dönemi Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırmak, bölge-
sinde ve dünyada daha güçlü hâle 
getirmek için en verimli şekilde de-
ğerlendirmek istiyoruz. Esnaf ve sanat-
kârlarımızın 31 Mart’a vereceği destek 
bu bakımdan bizim için kıymetlidir” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını esnaf duası yaparak bitirdi.
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AVRUPA’NIN ORTASINDA 
BİR OSMANLI:

SARAYBOSNA
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Fatih Sultan Mehmed’in fethettiği Bosna-Hersek’te 
küçük bir kasaba iken Türk-İslâm mimarisiyle mamur 

hâle gelen; cami, medrese, kütüphane, sebil, han, 
hamam, çarşı gibi müesseseleriyle klasik bir Osmanlı 

şehri havasına bürünen Saraybosna, 500 sene 
Devlet-i Aliyye’nin himayesinde en ihtişamlı günlerini 

yaşayarak Rumeli’nin en güzide yerlerinden biri, 
adeta incisi olur, üzerinden asırlar geçmesine rağmen 

kültür mirasımızı bugüne değin muhafaza eder.
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Günümüzde Bosna Hersek’in baş-
kenti ve en büyük şehri olan Sa-
raybosna, zümrüt yeşili bir ova-

nın üzerinde kuruludur. Şehrin içinden 
kıvrılarak coşkuyla akan Miljacka Nehri 
ve etrafını çevreleyen yemyeşil tepeler 
ise bu muhteşem manzaranın güzelliği-
ni tamamlar. 

Osmanlıların kurduğu, ismini Os-
manlıların koyduğu Saraybosna tam 
bir Osmanlı şehridir. Miljacka Nehri 
boyunca uzanan ovanın en mutena 
yerine hükümet konağı olarak inşa 
edilen Osmanlı Beylik sarayının ihtişa-
mından dolayı buraya Saray kasabası, 
Saray Ovası, Bosna Sarayı denilir. İşte 
bugün Boşnakların kullandığı Saraye-
vo adının kaynağı da budur ve Osman-
lılardan yadigârdır.

Saraybosna’nın kurulmasına önderlik 
eden hayırsever devlet adamı ise Gazi 
İsa Bey’dir. Bosna Sancakbeyi olarak 
vazifelendirilen İsa Bey, Saraybosna’yı 
küçük bir köyden, büyük bir şehir hâ-
line getirir. Fetihten sonra ilk camii, 
Fatih Sultan Mehmed adına inşa eder. 
Hünkâr, Fatih ya da İmparator camii 
adlarıyla anılan bu eserin etrafına da 
Beylik Sarayı, köprü, kervansaray, han, 
hamam, zaviye, tekke, imaret, bedes-
ten, değirmen ve dükkanlarla birlikte 
birçok hayır eseri ilave eder. 

İsa Bey’den sonra ahfadı da onun izin-
den giderek Saraybosna’da çeşitli imar 
faaliyetlerine imza atarlar. Bunlar ara-
sında özellikle Bosna sancak beyi Gazi 
Hüsrev Bey’in müstesna bir yeri var-
dır. Asırlarca topluma hizmet veren 

ve bugün bile hâlâ ayakta duran Gazi 
Hüsrev Bey külliyesi, bölgenin atmos-
ferine ayrı bir hava katar. İnşa edilen 
muazzam külliye ve kurulan vakıflarla 
Saraybosna tam bir Türk-İslâm şehri 
haline gelir. Bu sebeple Saraybosna’nın 
ilk kurucusu İsa Bey, ikinci kurucusu 
olarak da Gazi Hüsrev Bey gösterilir. 

Anayolların güzergahında yer alan Sa-
raybosna, yapılan imar faaliyetleriyle 
önemli bir ticaret merkezi ve Osman-
lı Cihan Devleti’nin Avrupa’daki en 
önemli şehirlerinden biri haline gelir. 
“Avrupa’nın Kavşağı” ismiyle anılan 
Saraybosna’da batı ve doğu arasında 
yapılan seyahatlerde yolcuların ba-
rınma ve dinlenme ihtiyaçlarını kar-
şılayan elliye yakın han bulunuyordu. 
Bunlardan Gazi Hüsrev Bey evkafına 
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bağlı Morica Han bugünlere kadar 
ayakta kalmayı başarır.

Asırlar ilerledikçe Osmanlı Devleti’nin 
otoritesi zayıflamaya başlar ve bunun te-
sirleri Saraybosna’ya da vurur. 1878’deki 
Berlin Kongresi’nde Bosna-Hersek, Avus-
turya-Macaristan’ın himayesine verilince 
Saraybosna’daki Osmanlı hâkimiyeti de 
sona erer. Ancak resmî olarak Osmanlı 
Devleti’nin buradaki hakları 1908’deki 
kesin ilhaka kadar sürer. Böylece beş asrı 
aşkın uzun bir süre Bosna sancağına mer-
kez olan Saraybosna’da Osmanlı devri hü-
zünlü bir şekilde sona erer. 

Ancak Saraybosna’da sular durulmaz. 
1914’te Avusturya-Macaristan veliahdı 
Ferdinand ve eşi, Miljacka Nehri üze-
rindeki Hünkar ya da Latin köprüsü 
olarak adlandırılan Osmanlı taş köp-
rüsünden geçerken bir Sırp milliyetçisi 
tarafından öldürülür. Böylece, Birinci 
Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyen bu 
hadise ile Osmanlı mimarisinin en gü-
zel örneklerinden biri olan bu köprü 
sembolleşmiş olur. 

1918’de Yugoslavya Krallığı’na bağla-
nan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da 
yeni kurulan Yugoslavya cumhuriyet-
lerinden Bosna-Hersek Sosyalist Cum-
huriyeti’ne başkent olan Saraybosna, 
1984 Kış olimpiyatlarına ev sahipliği 
yapar. Ancak, Olimpiyat meşalesinin 
ateşi kısa sürer.

1992-1995 yıllarında insan haklarının 
âbidesi kabul edilen Avrupa’nın göbe-
ğinde, büyük bir soykırım ve insanlık 
dramı yaşanır. Tarihinin gördüğü en 
şiddetli muhasara günlerini yaşayan 
Saraybosna’nın dış dünya ile ilişkisi 800 
metrelik bir tünel ile sağlanır. Binlerce 
insana bu tünel sayesinde ilaç ve gıda 
ulaştırılır, yaralılar tahliye edilir. Resmî 
bilgilere göre muhasarada 11 bin ölü, 50 
bin yaralı ve 35 bin bina tahrip edilir. 

Ancak Avrupalıların demokrasi dedik-
leri, hürriyet dedikleri, barış dedikleri 
ilkeler, Saraybosna’da, Srebrenitsa’da, 
Mostar’da toprağın altına gömülür. Hem 
de çok acı hatıralarla...

Tarihte eşine az rastlanır bir direniş 
sergileyen ve vatanı için göğsünü siper 
eden bu güzel insanlar, savaşta onlara 
babalık yapan, bağımsız Bosna Her-
sek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbe-
goviç ile birlikte sürur içinde şehitlikte 
yatmaktadırlar. 

Savaşın üzerinden yıllar geçse de yaşa-
nan çatışmaların izlerini taşımaya de-
vam eden başkent Saraybosna, tarihi ve 
doğal güzellikleriyle Osmanlı devrindeki 
huzurunu ve ihtişamını yeniden yaka-
lamaya çalışıyor. Sayıları özellikle son 
savaşta azalmasına rağmen, Osmanlılar 
tarafından Saraybosna coğrafyasına nak-
şedilen cami, medrese, han, türbe, köp-
rü, çeşme, saat kulesi, asma ve gül kokan 
bahçeli evler gibi çeşitli sanat eserleri ve 
mimarî havasıyla burası tipik bir Osman-
lı şehri olarak kendini gösteriyor. 

Bugün Başçarşı etrafında kümelenen 
Osmanlı Saraybosna’sı bir açık hava 
müzesi gibi Osmanlı’yı anlatmaya de-
vam ediyor. Başçarşı’ya girdiğiniz anda, 
Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, Saat Kulesi, 
şehrin simgesi sayılan sebili gördüğü-
nüzde eski bir Türk şehrinde dolaştığı-
nızı hissediyorsunuz. Güzel yüzlü, tatlı 
bakışlı, coşkulu ve neşeli insanlar ise bu 
hissi tamamlıyor.

Kutu: Saraybosna’da Zamana Direnen 
Osmanlı Eserleri: Hünkâr Camii, Gazi 
Hüsrev Bey Camii, Ferhad Bey Camii, 
Ali Paşa Camii, Çekrekçi Muslihuddin 
Camii, Hacı Osman Mescidi, Hoca Du-
rak Camii, Çoban Hasan Camii, Hünkâr 
Köprüsü, Šeher-Ćehajina Ćuprija, Koz-
ja Ćuprija, Principov Most, Hacı Sinan 
Tekkesi ve Gazi Hüsrev Bey Hamamı, 
Gazi Hüsrev Bey Medresesi (Kurşumli-
ye), Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Gazi 
Hüsrev Bey Bedesteni, Brusa Bedesteni, 
Saat Kulesi, Başçarşı, Başçarşı Sebili, 
Morića Han, Beyaz Hisar, Sarı Hisar.
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28 ŞUBAT 
“POSTMODERN DARBE”

C u m h u r b a ş k a n ı m ı z  S a y ı n  
Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 1997 
postmodern darbesinin 22. yıldönümü-
nü hatırlatarak, şunları söyledi: “Benim 
başörtülü kızlarımın üniversitelere alın-
madığı günün yıl dönümü. Bu çileleri 
kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu 
CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çe-
viren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman 
başörtülü kızlarımızı, odalarda onları 
hesaba çeken ve başlarını açtırmak su-
retiyle içeri alan rektör yardımcısı ha-
nım, daha sonra CHP’nin milletvekili 
oldu, biliyorsunuz. Bize neyi anlatıyor-
lar bunlar? Bizimle yan yana geldik-
lerinde başka konuşuyorlar, sırtlarını 
döndüklerinde başka. Bizi aldatamaz-
sınız. Türkiye’nin darbeler, cuntalar, 
vesayetler defterinin bu karanlık sayfası 
bize istiklâl ve istikbâlimize daha sıkı 

sarılmamız gerektiğini gösteriyor. Biz, 
bugün Türkiye’nin beka meselesinden 
söz ettiğimizde, bazıları bunu istihza ile 
karşılıyor. Hâlbuki bu ülkenin tarihin-
deki her darbe, her cunta, her vesayet 
girişiminin bizatihi kendisi bir beka so-
runuydu. Şayet o dönemlerde bu sorun 
yeterince dikkate alınsa, konuşulsa, tar-
tışılsa gerçekler aydınlatılabilseydi bel-
ki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. 
İşte bunun için biz, Türkiye’nin içinden 
geçtiği dönemin inceliklerini, hassasi-
yetlerini, önemini tüm yönleriyle mille-
timizle paylaşmaya çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, “28 Şubat’ın yıl dönümünde, 
yaşadığımız karanlık günleri yeniden 
hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniye-
te ve gençlerimizin geleceğine kaste-
denlere karşı mücadele yeminimizi 

tazeliyoruz. 28 Şubat döneminde imam 
hatipleri kapatan, kızlarımızı üniversi-
teye sokmayan ve seçilmiş iradeyi vesa-
yet altında tutan kirli zihniyete karşı de-
mokrasimize ve millet iradesine sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan 
da ülkemize yönelik, içeriden ve dışarı-
dan her türlü tehdidi yok etmeyi inatla 
ve inançla sürdürüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başka-
nı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı 
açıklamada, “28 Şubat, halkın iradesine 
ve değerlerine darbeydi.” ifadelerine yer 
verdi. Türk milletinin vesayet, darbe ve 
işgal girişimlerini 15 Temmuz 2016’daki 
gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini 
gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Altun, 
“28 Şubat bin yıl süremedi ama millet 
iradesi ilelebet payidar kalacak.” açıkla-
masında bulundu.
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Genel Başkan Yardımcısı Hayati Ya-
zıcı “28 Şubat’ın 22. yılını geride bırak-
tık. Türkiye siyasetine musallat olmuş, 
millet iradesini güçle, silahla, entrikay-
la, toplum mühendisliğiyle devre dışı 
bırakan süreç yaşadık. Onlardan bir 
tanesi de 28 Şubat postmodern darbe 
süreciydi. Ama 28 Şubat postmodern 
darbe sürecinde topluma müdahale et-
tiler. Bütün bunları tasfiye eden ve Tür-
kiye’ye kazandıran siyasi kadronun ismi 
AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Er-
doğan’dır.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal, yaptığı açıklamada, “28 Şubat 
postmodern darbesi demokrasi tari-
himizde kara bir leke, demokrasinin 
katledildiği bir gün olarak hafızalara 
kazınmıştır. Türkiye, anti-demokratik 
müdahalelerin üstesinden gelmeyi ba-
şarmıştır.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan, 28 Şubat postmodern dar-
besinin 22. yılı dolayısıyla AK Parti 
Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi 
önünde yaptığı basın açıklamasında, 
28 Şubat’ın üzerinden 22 yıl geçmesine 
rağmen o günleri hala unutmadıklarını 
söyledi. 28 Şubat’ın sadece inancından 
dolayı yüz binlerce kişinin eğitim hak-
kını, hayallerini, umutlarını aldığını 
vurgulayan Karaaslan, “Aradan geçen 
22 yıl hiç vazgeçmemenin de aslında 
en büyük direniş olduğunu, sabrın ve 
sabırla birlikte yürüdüğümüz bu yolda 
verilen mücadelenin bugün nerelere 
ulaştığının çok önemli göstergesidir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
milletimizle birlikte AK Parti olarak 17 
yılda gerçekleştirdiğimiz bütün icraat-
larımızın yanında belki de yaptığımız, 
başardığımız en önemli iş, demokrasi 
ve özgürlük alanlarını Türkiye’de her-
kes için genişletmek olmuştur.” ifadesi-
ni kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Be-
tül Sayan Kaya, AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle milletin değerlerinin yüksel-
diği bir dönem yaşandığını belirterek, 
“Ekonomik olarak ayağımızdaki pran-
galardan bir bir kurtulduk ama asıl bize 
yaşatılan 28 Şubat zulümlerinin son 
bulduğu bir dönem yaşadık. ‘Bin yıl sü-
recek’ dedikleri 28 Şubat Allah’a hamd 
ediyoruz ki 5 yıl gibi bir sürede bertaraf 
edilmiş oldu.” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şa-
hin Usta, 28 Şubat’a ilişkin “Asla rö-
vanşist duygular içerisinde olmadık ve 
olmayacağız. Olursak biz de aynı hak-
sızlığa sebep vermiş oluruz. Biz, bize 
yapılan haksızlığın telafi edilmesi nok-
tasında büyük bir çaba içerisine girdik 
ve elhamdülillah bugün Türkiye bu 
noktada.” dedi. 28 Şubat’ın siyaset ku-
rumunu zayıflatıp, vesayet odaklarını 
güçlendiren bir süreç olduğunu belirten 
Usta, şöyle devam etti: “Bence 28 Şu-
bat’ın, belki şu anda Türkiye’de bir ba-
şarı olduğunu anlatmamız gerektiği bir 
dönemdeyiz. 28 Şubat’ta bir yenilgiyle, 
mağlubiyetle çıkmadık. Tam tersine bu 
darbeyi yapmaya çalışanlara karşı daha 
güçlenerek, bilinçlenerek mücadele et-
meyi, direnmeyi ve cesareti öğrenerek 
çıktık. Pek çok eylem yaptık. Oturma 
eylemlerinden tutun yürüyüşlere kadar. 
Ancak birilerinin yaptığı gibi ne yaktık, 
ne yıktık, ne kırdık, ne de döktük. Biz 
milyonlar olarak sokağa çıktık ama tek 
bir kaldırım taşını bile sökmedik. O sıra-
lardan ve sınıflardan atılırken bir tanesi-
ne bile çizik atmadık. Hiçbir kamu, özel 
mala ve cana zarar vermedik. Biz hak 
mücadelesini, hak yoldan yapılmasının 
ne kadar önemli olduğunu bilerek mü-
cadelemizi sürdürdük.”

Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, 12 Eylül 1980 as-
keri darbesi ve 28 Şubat 1997’deki 

postmodern darbenin FETÖ’yü ulusal 
ve uluslararası anlamda kuvvetlendir-
diğini vurgulayarak, “FETÖ’nün devlete 
bu kadar fazla sızmasının birincil sebebi 
28 Şubat’tır. Bunun iyi tespit edilmesi 
gerekir. 28 Şubat, vesayet odaklarının 
millet iradesine galip geldiği bir süreç 
olarak hafızalardadır ancak AK Parti ku-
ruluşundan bugüne kadar hep, ‘Millet 
ne derse o olur. Devlet milletin hizme-
tinde olmalıdır.’ şiarıyla hareket ettiği 
için millet aleyhine alanları, özgürlük-
leri, bütün toplum kesimleri nezdinde 
genişletmek suretiyle satın alma gücü-
nü, ekonomik refahı artırmak, demok-
ratikleşme alanında büyük adımlara 
imza atmak suretiyle 28 Şubat’ın bin yıl 
süreceği yaklaşımını tarihten silmiştir.” 
diye konuştu.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türki-
ye’nin 28 Şubat’ın neden olduğu olum-
suzlukları demokratik olgunlukla, de-
mokratik tecrübesini işleterek aşmayı 
başardığını belirterek, “Çok vahşi, 
yabancı ve dayatmacı bir süreçti. Do-
layısıyla her yıl dönümünde hatırlan-
ması, o zaman yaşananların yeniden 
masaya yatırılması ve bundan sonrası 
için de değerlendirilmesi gerekiyor.” 
dedi. Çelik, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “28 Şubat, böyle bir kültürel 
yabancılaşmaya dayanan, dayatmacı, 
saldırgan ve vahşi bir projeydi. Bunun, 
çeşitli ülkelerde, o ülkeleri çok derin 
bunalıma sürükleyen, o ülkelerde bü-
yük uçurumların oluşmasına yol açan, 
halen de süregiden birtakım sıkıntıların 
tetiklenmesine yol açan sonuçları oldu. 
Türkiye bunu demokratik bir olgun-
lukla, demokratik tecrübesini işleterek 
aşmayı bildi. Çok vahşi, yabancı ve da-
yatmacı bir süreçti. Dolayısıyla her yıl 
dönümünde hatırlanması, o zaman ya-
şananların yeniden masaya yatırılması 
ve bundan sonrası için de değerlendiril-
mesi gerekiyor.”



"POSTMODERN DARBE"NİN 22.YILI

TÜRK SİYASET 
TARİHİNE "POSTMODERN 
DARBE" OLARAK GEÇEN 
28 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
BİLDİRİSİNİN ÜZERİNDEN 

22 YIL GEÇTİ

1997

ARALIK 
Genel seçimlerde Refah Partisi (RP), %21 
oyla birinci oldu ve Meclis'teki 550 
sandalyenin 158'ini kazandı
 
28 HAZİRAN
Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında, 
RP ve Doğru Yol Partisi (DYP) arasında 
54. Hükümet kuruldu
 
Erbakan'ın önce İran gezisi ardından Ekim 
1996'daki Mısır, Libya ve Nijerya'ya yaptığı 
ziyaretler tartışma konusu oldu
 
31 OCAK
Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen 
"Kudüs Gecesi"nde İran'ın Ankara 
Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri 
konuşma yaptı 
 
1 ŞUBAT
Erbakan, "üniversitelerde başörtüsünü 
serbest bırakan" kararnameyi Bakanlar 
Kurulunda imzaya açtı
 
2 ŞUBAT
"Kudüs Gecesi"ni düzenleyen RP'li 
Belediye Başkanı Bekir Yıldız hakkında 
soruşturma başlatıldı
 
4 ŞUBAT
Sincan'da 15 tank ve 20 kariyer aracı, 
ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat 
alanına gitti
 
Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, 
Sincan'dan tankların geçtiği gün Belediye 
Başkanı Bekir Yıldız'ı görevden 
uzaklaştırdı
  
21 ŞUBAT
Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı 
Orgeneral Çevik Bir, "Sincan'da 
demokrasiye balans ayarı yaptık." 
açıklamasını yaptı

28 ŞUBAT - MGK TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 
başkanlığında MGK toplandı. Toplantı, 8 
saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrasında 
4 maddelik MGK bildirisi yayımlandı
 
1 MART
Askerlerin MGK toplantısına getirerek, 
hükümetten yapılmasını istediği 20 
madde ortaya çıktı
 
2 MART
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller DYP 
Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 
askerin hükümetten istediği taleplere 
direnilmemesini istedi
 
21 MAYIS
Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Vural Savaş, RP'nin kapatılması istemiyle 
dava açtı
 
11 HAZİRAN
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 
irticaya karşı "Batı Çalışma Grubu" 
oluşturuldu
 
18 HAZİRAN
Erbakan hükümetin istifasını 
Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu. 
Bir gün sonra Demirel, hükümeti kurma 
görevini ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz'a verdi
 
30 HAZİRAN
55. Hükümet, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz'ın başbakanlığında kuruldu
 
16 AĞUSTOS
MGK kararlarından en çok tartışılan 8 yıllık 
kesintisiz eğitim ile ilgili yasa tasarısı, 
TBMM'de 242'ye karşı 277 oyla kabul 
edildi
 
16 OCAK 
Refah Partisi kapatıldı. Erbakan’a 5 yıl 
siyaset yasağı getirildi

1995

1998

1996

G Ü N D E M
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AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, 
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca 81 ilde organize edilen 28 Şubat “postmodern 

darbesi”nin 22. yılı dolayısıyla İstanbul Beyazıt Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“28 ŞUBAT’IN KEDERLERİYLE DEĞİL, 
TÜRKİYE’NİN KAZANDIKLARIYLA ÖVÜNEN  

BİR İKTİDAR OLARAK KARŞINIZDAYIZ”

L eyla Şahin Usta, burada yaptığı 
konuşmada, Beyazıt Meydanı’n-
da sağ yumrukları havada “Öz-

gürlük türküleri biter mi” diye marşlar 
okudukları günlerin yeniden hafızala-
rında canlandığını söyledi.

28 Şubat’ın postmodern bir darbe oldu-
ğunu vurgulayan Usta, yaşanan süreçte 
siyasî iradenin zayıflatıldığını, yerine 
vesayet odakları, cuntacılar, ekonomi ve 
medya patronlarının Türk milletinin ira-
desinin üstüne geçirilmeye çalışıldığına 
dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“22 yıl sonra bile o kara günlerin, mil-
let iradesinin üstünde kendisini güç 
olarak görmeye çalışanların hiçbirinin 
isminin olmadığı, onların hiçbir hük-
münün kalmadığı, tam tersine millet 
iradesinin daha da güçlenerek, 28 Şu-
bat sürecinden çıktığı bir gündeyiz. Bu 
Türkiye’nin başarısıdır. Bu hak ve öz-
gürlükler için Türkiye’de sivil itaatsiz-
lik eylemleri olarak yapılmış en geniş 
katılımlı 28 Şubat sürecindeki yapılan 
eylemlerin aslında bir direnişin en mü-
kemmel göstergesidir.”

O dönemde insanların okullarından 
ve işlerinden atıldığını, eğitim almaya 

çalışanların, inancına göre yaşamak 
isteyenlerin, imam hatipte okumak is-
teyenlerin cezalandırıldığını hatırlatan 
Usta, “Haklı olduğumuzu bilerek, bu 
davadan asla vazgeçmeyeceğimizi be-
yan ederek, yola devam ettik. Tek bir 
kaldırım taşı dahi sökmeden, hiç kim-
seye, hiçbir cana ve mala zarar verme-
den bu mücadeleyi yürüttük. Çevreye 
ve insana zarar vermedik. Atıldığımız 
okulların sıralarına tek bir çizik dahi 
atmadık, tek bir cam kırmadık. Çünkü 
biz haklıydık ve haklı olduğumuz yolda 
mücadele edeceğimize inanarak bunu 
sürdürdük. Artık 28 Şubat’ın acıları ve 
kederleriyle değil, tam tersine Türki-
ye’nin kazandıklarıyla ve başarılarıyla 
övünen bir iktidar olarak karşınızda-
yız.” diye konuştu.

Milletten aldıkları güçle bugüne kadar 
geldiklerini anlatan Usta, “‘Muhtar bile 
olamaz’ denilerek, manşetlerin atıldı-
ğı Türkiye’den bir genel başkan, lider, 
cumhurbaşkanı çıkaran Türkiye hali-
ne geldik. Dimdik ayakta duran Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde yürütülen bu mü-
cadele bugünün başarısının en büyük 
teminatıdır.” dedi.



A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

“Allah, ne 28 Şubat’ı ne 15 
Temmuz’u Bir Daha Bu Millete 
Yaşatmasın” 
Usta, Mısır ve Suriye’de yapıldığı gibi dış 
güçlerin kullandıkları piyonlarla vatan-
daşları birbirine düşürüp, Türkiye’yi de 
içeriden bölmeye ve yıkmaya çalıştıkla-
rını fakat Türk milletinin buna izin ver-
mediğini ve asla da izin vermeyeceğini 
vurguladı. 

Aynı inanç, direnç, güç ve ruhla mey-
danları doldurmaya hazır olduklarına 
işaret eden Usta, “Vatanımız, milleti-
miz, bayrağımız için her daim hazırız 
demek için tekrar buradayız. Allah, in-
şallah ne 28 Şubat’ı ne 15 Temmuz’u bir 
daha bu devlete ve millete yaşatmasın.” 
değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat döneminin siyasetinde, medya-
sında, ekonomisinde güç sahibi olarak, 

darbeyi hararetle savunanların bugün 
tarihin kara sayfalarında birer leke ola-
rak kaldıklarının altını çizen Usta, “Hiç-
birinin ne bir itibarı ne bir makamı kal-
mıştır. Millet aslında en büyük cevabı 
vermiştir. Okuldan, işten atılırken de 
hep şunu hayal ettik, ‘Bir gün hakkı-
mızı alacağız ve bu ülke için çalışaca-
ğız’ dedik. Türkiye bugünlere kavuştu. 
Bundan sonra da bu noktadan geri adım 
atmayacaktır.” şeklinde konuştu.
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AK Parti Çevre, Şehir 
ve Kültürden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, 31 

Mart seçimleri hakkında 
değerlendirmelerde 

bulundu.

31 MART, ŞEHİRLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN  
BİR MİLATTIR

“31 Mart, Şehirlerimiz ve 
Ülkemiz İçin Bir Milattır” 

31 Mart seçimlerinin tarihi önemi-
ne dikkat çeken Karaaslan, “İçin-
de bulunduğumuz 2019, ilk adım 

şehri Samsun’umuzdan başlayarak 
Anadolu’nun tamamını aydınlatan Mil-
li Mücadele meşalesinin yakılmasının 
100.yılı olması vesilesiyle ülkemiz için 
tarihi bir anlama sahip. Kuruluşunun 
100. yılına kararlı adımlarla ilerlerken 
ülkemizi 2023’e ve güçlü hedeflerine 
ulaştıracak bir dönemeç olarak değer-
lendirdiğimiz, yalnızca bir yerel seçim 
özelliği taşımayan 31 Mart’ta Cumhur 
İttifakı’nın ve Gönül Belediyeciliği’nin 
başarısı için teşkilatlarımızla birlikte 
gece gündüz çalışmaya devam ediyo-
ruz. Şehirlerimizi; insanın kültürel ve 
ekonomik üretkenliğinden kaynakla-
nan katma değerle güçlenen, alan bazlı 
kentsel dönüşümün teşvik edildiği, ya-
tay mimarinin yaygınlaştırıldığı, ma-
halle kültürünün yaşatıldığı, çevreye 
saygılı mekânlar haline getireceğiz. Bu 

bakımdan 31 Mart, şehirlerimiz ve ül-
kemiz için bir milattır.” dedi.

“Cumhur İttifakı, Gönül 
Birlikteliğidir” 

AK Parti ile MHP arasında kurulan 
Cumhur İttifakı’nın milli müşterekler 
etrafında şekillenen doğal ve uyum-
lu bir birliktelik olduğunu ifade eden 
Karaaslan, “Cumhur İttifakı, bir masa 
başı ittifakı değildir, gönül birlikteliği-
dir. 15 Temmuz’da karanlığı aydınlığa 
çıkaran, meydanlardaki direnişle or-
taya çıkan, Sn. Genel Başkanımız ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kanı Sn. Devlet Bahçeli’nin kararlılığı 
ve dirayetiyle milli müştereklerimiz 
etrafında şekillenen, birlik beraberli-
ğimizin, kardeşliğimizin teminatı olan 
Cumhur İttifakı, gücünü doğrudan 
cumhurdan yani milletten alır. Bizlere 
düşen el ele vermek, omuz omuza yol 
almak ve gönül gönüle yürümektir. 
Cumhur İttifakı olarak kazanacağımız 
başarıyla Sn. Cumhurbaşkanımız’ın 

liderliğinde 4,5 yıl el ele vererek ülke-
mizi daha güzel günlerine hep birlikte 
taşıyacağız.” dedi.

“Sayın Başkan” Değil “Benim 
Başkanım”

Cumhur İttifakı Adayları’nın bugüne 
kadar ortaya koydukları hizmetler-
le ve sahadaki çalışmalarıyla mille-
tin güçlü desteğini kazandığını ifade 
eden Karaaslan, “Başkan Adaylarımız 
çeşitli kademelerde ortaya koydukla-
rı hizmetleri kadar gönülden gönüle 
kurdukları köprülerle milletimizin 
desteğini kazandı. Bizim için esas olan 
gönüllere dokunmaktır. Bunun için 31 
Mart seçimlerine Gönül Belediyeciliği 
hedefimizle giriyoruz. Her bir Başka-
nımız ve Başkan Adayımız milletimi-
zin nazarında “Sayın Başkan” değil 
“Benim Başkanım”dır. Sadece sokak-
ları güzelleştiren, altyapı hizmetleri 
sunan bir belediyeciliği değil; kardeş-
liği, birbirine saygıyı, sevgiyi çoğaltan, 
sosyal ve kültürel yönleriyle öne çıkan 
bir belediyeciliği inşa edeceğiz.” açık-
lamasını yaptı.
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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “AK Parti’nin 

iktidara gelmesiyle bu milletin değerlerinin yükseldiği 
bir dönem yaşadık. Ekonomik olarak ayağımızdaki 

prangalardan bir bir kurtulduk. AK Parti iktidarıyla 
28 Şubat zulümleri son buldu.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Kaya, İstanbul Üniversitesi 
doktora salonunda düzenlenen 

“Postmodern Bir Darbenin Anatomisi” 
konferansına katıldı. O dönemde kötü 
günlerin yaşandığına vurgu yapan Kaya, 
28 Şubat’ta ordunun; medya, yargı ve 
sivil toplum kuruluşlarını kullanarak 
hükümeti istifa etmek zorunda bıraktığı 
bir süreç olduğunu dile getirdi. Hiçbir so-
mut gerekçesi olmayan sebepler ve med-
yanın yalan manşetleriyle acı sürecin 

yaşandığını ifade eden Genel Başkan 
Yardımcısı, “O dönem MGK’nın 18 mad-
delik kararlar silsilesini baskı altında 
imzalatmak için rahmetli hocamızla çok 
uğraştılar. Hükümetin düşmesinin ardın-
dan çok baskılara maruz kaldık, özellikle 
de inançlı kesim.” diye konuştu.

“Darbenin Arkasında  
Dış Güçler Var”
“Milyonlarca insan namaz kıldığı için 
fişlendi, eşi başörtülü diye birçok va-
tansever subay haksızca ordudan atıl-
dı, öğrenciler okuldan atıldı” diyen 
Kaya, “Türkiye’deki her darbenin arka-
sında olan dış güçler, bu post-modern 
darbenin de arkasındaydı.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın cezaevinden çıktıktan sonra yol 
arkadaşlarıyla “Artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak.” diyerek AK Parti’yi kurdu-
ğunu belirten Kaya, “AK Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle bu milletin değerlerinin 
yükseldiği bir dönem yaşadık. Ekonomik 
olarak ayağımızdaki prangalardan bir bir 
kurtulduk. AK Parti iktidarıyla 28 Şubat 
zulümleri son buldu. Bin yıl sürecek de-
dikleri 28 Şubat, Allah’a hamdediyoruz 
ki 5 yıl gibi bir sürede bertaraf edilmiş 

oldu ama mücadelemiz sürüyor ve sür-
meye de devam edecek.” dedi.

“28 Şubat Unutulmamalı”
“Yargıtay ayrı bir devlet, Anayasa Mah-
kemesi ayrı bir devlet, asker ayrı bir güç 
ve otoriteydi.” diyen Kaya, “Milletin ira-
desine farklı elbiseler biçildi, milli irade 
ayaklar altında çiğnendi. Brifingler dü-
zenlenerek iktidar baskı altına alındı.” 
ifadelerini kullandı. 

28 Şubat sürecinde din özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü, tercih yapma özgürlüğü, te-
şebbüs hakkı, eğitim hakkı, hatta mes-
lek seçme hakkı gibi birçok alanda ciddi 
ihlallerin yapıldığını ve kişilere büyük 
mağduriyetler yaşatılan bir dönem ol-
duğuna vurgu yapan Kaya, “28 Şubat’ı 
unutmamak ve unutturmamak duru-
mundayız. 28 Şubat, eski Türkiye neydi 
diye düşündüğümüzde bize eski Tür-
kiye’nin resmini ortaya koyan tarihti.” 
dedi.

Kaya, 28 Şubat’ın sadece 1 yıllık süreç 
olmadığını, o döneme tanıklık edenler 
olarak gençlere bugünün Türkiye’sinin 
değerini anlamak için anlatmak duru-
munda olduklarının da altını çizdi.

“Cumhurbaşkanımız, 
Milletimizin Gönlünde  
Ayrı Bir Yerde”
Kaya, o dönemleri kendilerine yaşatanla-
rın bunu bir kara leke olarak üzerlerinde 
taşıdıklarını belirterek, “Bu çok büyük 
bir utanç ve milletimizin gözünde de hiç-
bir değerleri yok ama o dönem ‘muhtar 
bile olamaz’ dedikleri Sayın Cumhurbaş-
kanımızın, milletimizin gönlünde o ka-
dar büyük bir yeri var ki bunu Türkiye’de 
gittiğimiz bütün mitinglerde bütün açı-
lışlarda görüyoruz. Millet, kendisinden 
olana gerçekten gönlünde yer veriyor.” 
diye konuştu.

“28 ŞUBAT ZULÜMLERİ AK PARTİ 
İKTİDARI İLE SON BULDU”
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Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir 
Belediyesi ve 15 ilçesindeki adaylarının tanıtımı programına katıldı.

“BİZ MHP VE AK PARTİ 
OLARAK CUMHUR İTTİFAKI İLE 
TARİHİN İÇERİSİNDEKİ KUTLU 

YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRMEYE 
BAKACAĞIZ”
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A K  P A R T İ

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal,  “Bu büyük birlikteliğe, 
millet aklına, Cumhur İttifa-

kı’na fitne sokup, dünü konuşmak is-
teyenlere dönüp bakmayacağız. Önü-
müze, geleceğe, 2023’e, 2053’e, 2071’e 
bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak 
Cumhur İttifakı ile tarihin içerisindeki 
kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye ba-
kacağız.” dedi.

Ünal, aynı duyguları paylaşan Adana-
lıların bugün bir araya geldiğini belir-
terek, birlikteliğin önemi açısından 15 
Temmuz gecesinin unutulmaması ge-
rektiğini belirtti.

Ünal, birilerinin 15 Temmuz’a ilişkin, 
“kontrollü darbe, tiyatro” gibi iftiralar-
da bulunduğunu vurgulayarak, “Bunu 
niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çün-
kü 15 Temmuz milattır, 15 Temmuz 

öncesinde kimin ne dediğine değil, 15 
Temmuz’dan sonra kimin nerede dur-
duğuna bakmak gerekiyor.” diye ko-
nuştu.

Milletin 15 Temmuz sonrasında kardeş 
olduğunu ve ona da “Cumhur İttifakı” 
dediklerini anlatan Ünal, şöyle devam 
etti:

“Cumhur İttifakı bu milletin doğal mu-
tabakatıdır, millet aklıdır. O yüzden 
biz 15 Temmuz’dan sonra 7 Ağustos 
Yenikapı mitingiyle yeni bir bilince, 
16 Nisan referandumuyla bu milletin 
yeni bir hükümet sistemine kavuşma-
sına beraberce karar verdik. 24 Hazi-
ran’da ise beraberce hükümet siste-
mimizi değiştirdik ve hayata geçirdik. 
Birileri ısrarla bize dünü hatırlatıyor. 
Dün geçti gitti, 15 Temmuz milattır, 
15 Temmuz’dan sonra kimin nerede 

durduğuna, istikametine, hedefine, 
derdine ve gayesine bakmak gerekir.”

Ünal, Cumhur İttifakı’nın önemine de-
ğinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu büyük birlikteliğe, millet aklına, 
Cumhur İttifakı’na fitne sokup, dünü 
konuşmak isteyenlere dönüp bakma-
yacağız. Önümüze, geleceğe, 2023’e, 
2053’e, 2071’e bakacağız. Biz MHP ve 
AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile ta-
rihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü 
sürdürmeye bakacağız. Biz bin yıldan 
beri bu topraklardayız, Sultan Alpars-
lan ile başlayan bu hikâye, bu duygu, 
bu kardeşlik bugün bin yıl sonralara, 
çocuklarımızın daha bin yıl bu top-
raklar üzerinde yaşaması için, bugün 
bizim ne yaptığımız çok önemli. Yolu-
muz, istikametimiz, davamız, kavga-
mız bellidir.”
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AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz,  
Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği 28 Şubat Özel Programı’na katıldı.

P rogramda konuşan Demiröz 22 
yıl önce yaşanan olayların bir 
demokrasi faciası olarak tari-

himizde yer bulduğunu ifade etti.

Demiröz “ O gün olağanüstü topla-
nan Milli Güvenlik Kurulu’nda alı-
nan kararlar ve sonrasında yaşanan 
süreç, bütün bir ülkeyi sarstı. ‘Bin 
yıl sürecek’ denilen, ‘post-modern 
darbe’ diye anılan bu olay, milletin 
değerlerine, inançlarına, kültürüne 

karşı başlatılmış alçak bir saldırıydı” 
dedi.

O günlerde tüm bunlara sebep olan 
anlayışın FETÖ’ye yol ve imkân ta-
nıdığının altını çizen Demiröz: “FE-
TÖ’nün Türkiye’yi işgal girişiminde 
bulunduğu 15 Temmuz’un temelleri, 
28 Şubat’ta atıldı. Sonraki yıllarda 
yaşanan Cumhuriyet Mitingleri’nden 
27 Nisan Bildirisi’ne, Gezi Olayları’n-
dan 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe 

girişimine, bölücü örgütün çukur 
eylemlerinden 15 Temmuz darbe te-
şebbüsüne kadar ülkemizin başına 
musallat edilen tüm karabulutların 
amacı hep aynıydı” diye konuştu.

Türkiye’nin bir daha 28 Şubat’lar, 
15 Temmuz’lar yaşamaması için, 
sağlam bir duruş ortaya koymamız 
gerektiğini vurgulayan Demiröz, 
Pensilvanya’da kurgulanan senaryo-
ların, milletimizin sapasağlam duran 
iradesine çarpıp başarısızlığa uğradı-
ğını söyledi.

Ülkemizin ve milletimizin gelişme-
sini,  kalkınmasını,  güçlenmesini 
sadece içerideki odaklar değil, dı-
şarıdaki odaklar da ciddi bir şekilde 
engellemek istiyorlar diyen Demiröz, 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Bugün, güçlü demokrasisi, kalkı-
nan ekonomisi ve artan özgüveniyle 
ilham kaynağı olan bir Türkiye var. 
Bir daha böylesi karanlık günlerin 
yaşanmaması için 81 milyon hep bir-
likte omuz omuza mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Rabbimizden bize 
bir daha böyle karanlık günler ya-
şatmamasını diliyoruz. İnşallah 2053 
Türkiye’sini, 2071 Türkiye’sini ev-
latlarımız ve torunlarımızla beraber 
inşa etmek için çalışacağız.”

“15 TEMMUZ’UN TEMELLERİ, 
28 ŞUBAT’TA ATILDI”
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P O R T R E

B Ü LT E N İT Ü R K İ Y E

SEYYAHLARIN SEYYAHI: 
EVLİYÂ ÇELEBİ

Y edi iklim on sekiz padişahlık 
gezen, 70 yılı aşkın ömrünün 
51 yılını, bir diyardan başka 

diyara uzanan yollarda, değişik şe-
hirlerde ve muhtelif ülkelerde ge-
çiren, 17. asrın ünlü seyyahı Evliyâ 
Çelebi, müşahedelerini, başından 
geçenleri, dinlediklerini; akıcı dili 
ve dikkat çekici üslubuyla en ince 
teferruatına kadar dünyaca meşhur 
10 ciltlik ve yaklaşık 4000 sayfadan 
müteşekkil muhteşem Seyahatna-
me’sinde anlatmıştır.

25 Mart 1611’de İstanbul’da doğan 
Evliyâ Çelebi aslen Kütahyalıdır. 
Babası Saray-ı Âmire’nin maharetli 
kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî 
Efendi olup devrinin tanınmış şah-
siyetlerindendi. Çok iyi bir talim ve 
terbiye gören Evliyâ Çelebi, kabili-
yeti sayesinde saraya intisap ederek 
tahsiline burada devam eder ve sa-
ray muhiti onun bilgi ve görgüsünün 

artmasında önemli rol oynar, âlimler 
ve sanatkârlar arasında dostlar edi-
nerek ufku açılır.

Evliyâ Çelebi, seyahatlerine başla-
ma sebebini 1630’da gördüğü hayırlı 
bir rüyaya bağlar. Rüyasında, İstan-
bul Yemiş İskelesi civarındaki Ahî 
Çelebi Camii’nde kendisiyle beraber 
Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) ve as-
habını görür. Efendimizin huzuruna 
çıktığında heyecana kapılıp, “Şefaat 
yâ Resûlallah” diyecek yerde “Seya-
hat yâ Resûlallah” der. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) tebessüm ederek 
şefaati, seyahati ve ziyareti ona müj-
deler; cemaatte bulunan ashabın du-
asını alır; Sa’d b. Ebî Vakkâs (r.a.) da 
gördüklerini yazmasını tavsiye eder. 
Evliyâ Çelebi sabah olunca rüyasını 
tabir ettirir. “Sen büyük bir seyyah 
olacaksın. Sana seyahat buyrulmuş.” 
sözlerini işitince seyahatlerine baş-
lar. Yirmi yaşında iken uzun uzun ve 
en ücra köşelerine kadar İstanbul’u 
gezmekle başladığı seyahat aşkı onu 
“yedi iklim çar köşe gezdirmiş,” ni-
hayet ona “elli sene gezdim, yirmi iki 
gazaya girdim” dedirtmiştir. Yazdıkla-
rından anlaşıldığına göre 1682’de ha-
yatta olan Seyyâh-ı Âlem’in vefat tari-
hi ve yeri hakkında bilgi bulunmuyor.

Yarım asır boyunca Asya, Avrupa ve 
Afrika’da gezmedik ve yazmadık yer 
bırakmayan Evliyâ Çelebi’nin gezip 
gördüğü yerleri ve şahit olduğu ha-
diseleri konu alan ve bir tür hatırat 
olan on ciltlik dünya hazinesi kabul 
edilen seyahatnamesi, kültür tarihi 

için vazgeçilmez bir eser olduğu ka-
dar bir zamanlar Osmanlı hâkimiye-
tinde yaşayan milletler için de çok 
mühim bir kaynaktır. 

Bir on yedinci asır klasiği olan Seya-
hatname zevkle okunabilecek bir ede-
biyat eseri olmakla beraber tarih, dil, 
halkbilimi, sanat tarihi, coğrafya, to-
pografya, dinler tarihi, tasavvuf tari-
hi, halk edebiyatı, mimarî ve mahalli 
tarih araştırmacıları için bir ana kay-
nak niteliği taşır. Onun yarım asır bo-
yunca Viyana’dan Tebriz’e, Kırım’dan 
Sudan’a kadar geniş bir coğrafyada 
gezdiği yerlerin bütün hususiyetleri-
ni çok iyi bir gözlemci ve araştırma-
cı kimliğiyle titiz bir şekilde anlattı-
ğı Seyahatnâmesi, dünyanın saygın 
eserleri arasındadır. Ayrıca Evliyâ Çe-
lebi, anlatmak istediğini en uygun ke-
limeler ve deyimlerle yazıya aktarma 
yeteneğine sahip bir söz ustası olup 
okuyucuyu cezp edici bir dili vardır. 

Bütün bu hususiyetleriyle Marko 
Polo ve İbn Battuta seyahatnameleri 
en meşhur gezi kitaplarından olma-
sına rağmen Evliyâ Çelebi Seyahat-
namesi ile kıyas bile edilemez.

2010’da Avrupa Konseyi Parlamento-
su’nun girişinde açılan sergide, tarihe 
damga vuran yirmi mühim şahsiyet 
arasında Evliyâ Çelebi de gösterildi. 
Bunun yanında UNESCO doğumunun 
400’üncü yıldönümünde, onu unut-
mayarak 2011’i Evliyâ Çelebi Yılı ilan 
etmesi Evliyâ Çelebi’nin dünyaya mâl 
olduğunun en açık ispatıdır.






