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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Emellerine ulaşmak için kullanılabilecek her türlü yolu meşru gören, 

bütün ahlak zeminini ortadan kaldıran, nihayetinde silaha da başvurarak 

yüzlerce insanın katili olan kanlı ve alçak bir terör örgütünün milletimi-

zin bağımsızlığına el uzatma girişimi 15 Temmuz’da onurlu bir şekilde 

bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz, yirminci yüzyılın başında, milletimizin 

emperyalist unsurlara karşı başlattığı topyekûn bağımsızlık mücadelesi-

nin bir diğer önemli ayağıdır. İradesini canı pahasına koruyan bir milletin 

hem cesaret hem izzetle dolu başkaldırışı darbeci teröristlerin planlarını 

bütünüyle bozmuş, ortaya tarihimizin en şanlı sayfalarında yer edinecek 

büyük bir kahramanlık hikâyesi çıkarmıştır.

Milletimizin 15 Temmuz’da şahit olduğumuz cesareti ve izzeti her daim 

hatırımızda yerini edinmelidir. Gözlerini kırpmadan darbeci teröristlerin 

amaçlarını boşa çıkarmak için canlarını siper eden aziz şehitlerimizin 

aziz hatıraları her daim kalbimizdedir. Mesele millet, milletin bağımsız-

lığı, milletin sarsılmaz iradesi olunca ortaya konan o birlik ve beraberlik 

ruhu hem siyasetimizin hem ilişkilerimizin temel taşıdır. 

15 Temmuz bize bir bütün olarak millet olmanın, bir millet olarak hain-

lere karşı mücadele vermenin ne demek olduğunu göstermiştir. Kurtuluş 

Savaşı’nda verilen o büyük mücadelenin izleri, 15 Temmuz gecesinde 

meydanları, hava limanlarını dolduran, tanklara göğüs geren vatan ev-

latlarının cesaretlerinde görülmüştür. Milletin her ferdi, 15 Temmuz’daki 

yüce ruhun ortaya koyduğu milli istikameti dikkate almalı, benimseme-

lidir. 

Bugün artık bizlere düşen, 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan o milli 

bilinçten, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan o yüksek ruhtan, 

şehitlerimizin kıymetli hatıralarından ilham alarak ülkemizi en ileri taşı-

mak, bağımsızlığımızı bütün iç ve dış çabalara rağmen sarsılmaz bir birlik 

ve beraberlik içinde korumaktır. 

Siyasetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze yapılmış en alçak saldı-

rının, milletimizin feraseti ve cesareti ile bertaraf edildiği 15 Temmuz’un 

üçüncü yıldönümünde, canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitleri-

mizi, hasret, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

İradesini canı 
pahasına koruyan 

bir milletin hem 
cesaret hem izzetle 

dolu başkaldırışı 
darbeci 

teröristlerin 
planlarını 
bütünüyle 

bozmuş, ortaya 
tarihimizin en 

şanlı sayfalarında 
yer edinecek büyük 

bir kahramanlık 
hikâyesi 

çıkarmıştır.

“

”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Kapadokya’ya 6 Ayda Havadan 
43 Milyon Avro Geldi

Sinema 
ve Tiyatro 
İstatistikleri

TİKA 6 Ayda 800 Proje 
Hayata Geçirdi

Haziran Ayı 
Enflasyon 
Rakamları Açıklandı

1985 yılından beri 
UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesinde yer 
alan Kapadokya’ya gelen 
turistler, bu güzellikleri sıcak 
hava balon turuna katılarak 
gökyüzünden izleme imkânı 
buluyor. Kapadokya’daki 
sıcak hava balon turuna yılın 
ilk altı ayında 232 bin 109 kişi 
katıldı. Kişi başı ücreti 170 
ile 200 avro arasında değişen 
turlardan yaklaşık 43 milyon 
avro gelir elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 
haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 
0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici 
fiyatlarında yüzde 25,04 oldu. Tüketici 
fiyatları bazında haziran ayında en yüksek 
fiyat artışı, yüzde 35,72 ile limonda 
görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen 
ürünlerin başında ise yüzde 44,97 ile 
domates geldi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
“Sinema ve Tiyatro 
İstatistikleri 
2018” bültenini 
yayımladı. Türkiye 
genelinde sinema 
seyircisi sayısı, 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 5,4 
azalarak 64 milyon 
772 bin 380 kişiye 
düştü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkan Vekili Serkan Kayalar, bu yılın ilk 6 ayında 
yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiklerini, sağlık, 
eğitim, tarım, hayvancılık ve meslek edindirme gibi 
farklı alanlarda gerçekleştirdikleri projelerle ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmaya gayret ettiklerini belirtti.
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Yeni Askerlik 
Sistemi 
Yürürlüğe Girdi

Trafiğe Beş Ayda 
271 Bin 298 Aracın 
Kaydı Yapıldı

Döngüsel İktisat Yolunda 
Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik 
uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini 
yeniden düzenleyen kanun, Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’de ocak-mayıs döneminde 271 bin 
298 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 97 bin 
668 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

Türkiye’de 2017 yılının 
ekim ayında başlatılan 
Sıfır Atık Projesi, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının çabalarıyla 
yaygınlaşmaya devam 
ediyor. İlk olarak 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, TBMM ve 
bakanlık binalarında 
pilot uygulamaları 
başlatılan çalışma, 
dalga dalga tüm ülkeye 
yayılmaya başladı.
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Dünya Aktüalite Atlası

Mısır Zindanlarındaki Hasta
Mahkumlar İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Avrupa Birliği’nde 
Son Söz ve Karar Batı’nın

İsrail’deki 
Etiyopyalı 
Yahudilerden 
Eylemler

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 17 
Haziran’da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır hapishanelerindeki 
şartlar ve mahkumların sağlık durumları tekrar gündeme geldi.

İsrail’de yaşayan Etiyopya 
asıllı Yahudiler, ayrımcılığa 
uğradıkları ve zaman zaman 
polis şiddetine maruz 
kaldıkları gerekçesiyle Yahudi 
olmalarına rağmen bu ülkede 
“ikinci sınıf vatandaş” olarak 
görüldüklerini dile getiriyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) temel kurumlarının başkanlıklarına 
atanan isimlerin yoğunluklu Batı Avrupa ve Akdeniz 
ülkelerinden gelmesi, AB’de coğrafi çeşitliliğin ikinci plana 
atıldığına ve Doğu ile Batı bloku arasındaki ayrışmanın 
derinleştiğine işaret ediyor.
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Yunanistan’da Erken Seçimin Sonuçları

Almanya’da Aşırı
Sağcı Şiddet Arttı

BAE’nin Parmak İzi Libya, 
Yemen ve Bölgedeki Tüm 
Çatışmalarda

Yunanistan’da hükümet değişikliğine yol açan erken genel seçimin sonuçlarına göre, 
seçimi merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND) kazandı. ND, oyların yüzde 39,8’ini aldı. 
Seçim sistemine göre, birinci partiye verilen fazladan 50 milletvekilinden de yararlanan 
ND, Meclis’teki 300 sandalyenin 158’ini kazanarak tek başına iktidara geldi. ND lideri 
Kiryakos Miçotakis Başbakan oldu.

Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporuna 
göre aşırı sağcı şiddette 2018’de yüzde 71,4 
artış tespit edildi, terör örgütü PKK’nın şiddet 
eylemlerinde yüzde yüze yakın artış oldu.

Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge 
ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük 
Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
bölgedeki çatışmaları derinleştiren tehlikeli 
adımlar atıyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan,  
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla 
düzenlenen program 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünde kendisini 
bekleyen 15 Temmuz 
şehitlerinin yakınları ve 
gazilerle bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 
Temmuz şehitlerinin yakınları 
ve gaziler, daha sonra Mehter 
Takımı’nın seslendirdiği 15 
Temmuz Marşı eşliğinde 
abideye yürüdü.

15 TEMMUZ DESTANI
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15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne 
çiçek bırakan Erdoğan, daha 
sonra şehitler için dua etti. 
Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi karşısındaki  
15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne 
çiçek bırakmasının ardından, 
beraberindeki şehit yakınları 
ve gazilerle yürüyerek Beştepe 
Millet Camisi’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada şehitler için Kur’an-ı 
Kerim okudu. Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Millet Camisi’ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi 
Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, bazı bakanlar ile Ankara’daki 15 Temmuz şehitlerinin 
yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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Gündem

“Bu Ülkenin Asli Sahibi, 
Şehitler ve Gazilerin Başını 
Çektiği Kahramanlardır”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla Ata-
türk Havalimanı’nda gerçek-
leştirilen etkinlikte hitabına, 
“Aziz milletim, sevgili İstan-
bullular, değerli şehit yakın-
larımız ve gazilerimiz, kıy-
metli kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. 
2016 yılının 15 Temmuz gece-
si, milletimizin istiklalini ve 
ülkemizin istikbalini koru-
mak için uçakların, tankla-
rın, kurşunların karşısına 
dikilen kahraman milletimi-
zin her bir ferdini hürmetle, 
muhabbetle selamlıyorum.” 
diyerek başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizler inanıyoruz ki şehit-
ler, peygamberlerden başka 
hiçbir kula nasip olmayacak 
en yüce makamın sahibidir-
ler. Kabirleri nur, mekanları 
cennet olsun inşallah. Em-
niyet teşkilatımızın bütün 
kahraman mensuplarını, şan-
lı polislerimizi bir kez daha 
muhabbetle kucaklıyorum.” 
diyerek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Peygamber ocağı 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
ülkesine gönülden bağlı her 
bir subayını, astsubayını, 
uzman personelini ve erlerini 
alınlarından öpüyorum. Dar-
benin ilk anlarından itibaren 
cesaretle ihanetin üzerine 
giden yargı mensuplarımı-
za buradan şükranlarımı 
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Gündem
sunuyorum. Burası anlamlı 
bir mekân. Niye anlamlı bili-
yor musunuz? O gece burası 
iki anı tespit etti. Bunlardan 
bir tanesi saat 23.15 civarı ve 
tankların arasından Sayın Bay 
Kemal gelip Bakırköy’e geçti. 
Bakırköy Belediyesinde kendi 
ifadesiyle ‘Gidebilecek bir 
otel bulamadığım için oraya 
gittim.’ dedi. 01.15 ve biz de 
yine buraya indik. Eşim, kı-
zım, torunlarım ve damadım-
la beraber buraya indik. Bura-
da kim vardı? Burada millet 
vardı. Beraberce buradan 
üzerimizden geçen F-16’lar, 
helikopterler vardı ve onlar 
mermilerini yağdırıyordu.

Fakat biz bir şeye inanı-
yorduk; ‘Korkmayın Allah 
bizimle beraberdir.’ O gece 
16 saat süren o süreçte, şah-
sım basın toplantımı yap-
tım. Valimiz aynı şekilde. 
Birinci Ordu Komutanımız 
aynı şekilde... Basın toplan-
tıları yapıldı, mesaj verildi. 
Bu mesaj verildikten sonra 
her şey elhamdülillah yerli 
yerine oturdu. Bütün mesele 
neydi? O gece dünyaya ör-
nek teşkil edecek bir dik 
duruş sergileyen medyamı-
za, sivil toplum kuruluşları-
mıza, aydınlarımıza buradan 
şahsım ve milletim adına 
özellikle teşekkür ediyorum.  

Sabaha kadar kesintisiz ezan 
ve sala okuyan imamlarımı-
za, müezzinlerimize, secca-
delerinin başında dua eden 
kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cape Town’dan İslamabat’a, 
Kudüs’ten Mogadişu’ya 
bütün dünyanın dört bir 
köşesinde Türk bayraklarıyla 
sokaklara çıkan vatandaşla-
ra, soydaşlara, bütün dost 
ve kardeşlere selamlarını 
gönderdiğini dile getirerek, 
şunları kaydetti: “O gece 
barikatları aşarak, tankları 
geçerek, kurşunları savuştu-
rarak Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi’ne gelen, tepelerine 
bırakılan bombalara rağmen 
vakur duruşlarını bozmayan 
milletvekillerimizi selamlı-
yorum. Millet sokakta is-
tiklalini korurken, milletin 
vekilleri de orada demok-
rasiye, milli iradeye sımsıkı 
sahip çıkmıştır. Milli Müca-
dele sürerken işgal kuvvet-
leri Polatlı’ya kadar geldiler 
ama Meclis’e saldıramadılar. 
Daha önceki darbelerde 
milli iradeye, Meclis ruhuna 
saldırı olsa bile Meclis bi-
nası fiilen hedef alınmadı. 
15 Temmuz’daki darbeye 
teşebbüs eden caniler bunu 
bile yaptılar. Hamdolsun, 
milletin iradesine de evi-
ne de uzanan eller, bizzat 
millet tarafından kırıldı. 
Hiçbir darbe, hiçbir darbe 
girişimi yapanların yanına 
kar kalmadı, Allah’ın iz-
niyle bundan sonra da kar 
kalmayacaktır. Yeter ki siz 
böyle dik durun. İnşallah, 15 
Temmuz’dan sonra artık hiç 
kimse milletin iradesine el 
uzatmayı aklının ucundan 
bile geçiremeyecektir.”

O karanlık gecede okunan 
ezanlar ve salalar, kalpleri 
nasıl bütünleştirdiyse, bun-
dan sonra da aynı inançla, 
aynı heyecanla, aynı karar-
lılıkla yola devam edecekle-
rini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şehitlerin hiçbirini 
unutmayacaklarını ifade 
etti.

15 yaşındaki Halil İbra-
him Yıldırım’ı, 16 yaşındaki 
Abdullah Tayyip Olçok’u, 

63 yaşındaki Ümit Gü-
der’i unutmayacaklarını 
dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Darbecilerin 
başındaki haini, gözünü 
kırpmadan vuran Ömer 
Halisdemir’i, darbecilerle 
son nefesine kadar çarpışan 
Albay Sait Ertürk’ü unutma-
yacağız. Her birini şahsen 
tanıma şerefine eriştiğim 
Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı, 
Halil Kantarcı’yı unutma-
yacağız. Emniyet teşkilatı-
mızın her biri, diğerinden 
kıymetli 63 mensubunu 
unutmayacağız. Her yaştan, 
her meslekten, her meşrep-
ten, çoğunun salaları son 
nefeslerini vermeden önce 
okunan 251 şehidimizin hiç-
birini unutmayacağız. Şehit-
lerini unutanların yürekleri 
kurur.”  

Allah’ın kurdukları tuzak-
ları sahiplerinin başlarına 
geçirdiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bir üstadımız ne 
diyor biliyor musunuz? ‘Ge-
ceye yenilmeyen her insana 
ödül olarak bir sabah, bir 
gündüz ve bir güneş var-
dır.’ O karanlık geceye teslim 
olmadıkları için milletimin 
her bir ferdine minnetta-
rız. O karanlık geceyi aydın-
latan herkese minnettarız. 
Siz bambaşkasınız. Kadınıy-
la, erkeğiyle bambaşkasınız. 
Siz kurşunların üzerine git-
tiniz. Siz mermilerin üze-
rine gittiniz. Yılmadınız ve 
bazı gençlerimiz kendilerini 
tankların altına attı. Bazıları 

da gazi oldu. Bu yürektir 
yürek, kürek değil ve bunu 
ancak bu millet yapar ve siz 
yaptınız.”

Geceye yenilmeyenlerin, 
uçaklara, helikopterlere, 
tanklara, namlulara karşı 
duranların, vakit sabaha 
döndüğünde, istiklallerini 
ve istikballerini kurtarmış 
olmanın gururuyla ödül-
lerini aldıklarını kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu ülkenin asli sahibi, 
şehitler ve gazilerin başını 
çektiği kahramanlardır. Biz 
bugün burada özgürce sözü-
müzü söyleyebiliyor, nefe-
simizi alabiliyor, işimize, 
gücümüze bakabiliyorsak, 
şehitlerimizin, gazilerimizin 
ve tüm kahramanlarımızın 
sayesindedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Evet işte bu aşkla 
toprağa girmek var ya bu 
bambaşka. Rabb’im hepi-
mize şehadeti nasip etsin. 
Rabb’im bu ülkenin gelecek-
teki tüm nesillerini de Asım 
şuuruna erenlerden eylesin 
diyorum. Biz imanımıza, 
tarihimize, kültürümüze ve 
elbette en önemlisi neslimi-
ze sahip çıktıkça, Allah’ın 
izniyle bu ülkeyi kimse işgal 
edemez, bu milleti kimse 
köle yapamaz. İşte bunun 
için gençlerimize 2053 ve 
2071 vizyonlarını emanet 
ediyoruz. Şayet geleceği-
mize bu şuurla bakmazsak, 
Rabb’im muhafaza etsin, 15 
Temmuz darbe girişimi işte 
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o zaman başarıya ulaşmış 
olur.”

Konuşmasında katılımcıla-
ra “Ecdadın emanetine sıkı 
sıkıya sahip çıkmaya hazır 
mısınız?” diye seslenen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 

“Hanımlar, Alparslan’ın, 
Fatih’in, Yavuz’un, cümle 
şehitlerimizin, gazilerimi-
zin mirasına layık Asım’ın 
nesillerini yetiştirmeye hazır 

mısınız? Gençler, Ata’nızdan 
işaret aldığınızda, arka-
nızda tüm milletle birlikte 
yürümeye hazır mısınız? Ey 
İstanbul, 566 yıldır olduğu 
gibi ilelebet İslam’ın ve Türk 
milletinin sembol şehri ola-
rak dünyaya meydan oku-
maya hazır mısın? Bunun 
için her gün kalbimizi ve 
zihnimizi yeniden fethetme-
liyiz. Bunun için her birimiz 
kendi alanımızdaki gayret-
lerimiz ve başarılarımızla 

Ulubatlı Hasan gibi burçlara 
sancağımızı yeniden dikme-
liyiz. Bunun için Akşemset-
tin gibi her gün yüreğimizi 
pirüpak etmeli, Rabb’imi-
ze ram olmalıyız. Bunun 
için Fatih gibi hedefimize 
ulaşana kadar durmadan, 
dinlenmeden, fitneye kulak 
vermeden, çağımızın ötesi-
ne geçecek adımlarla yolu-
muza devam etmeliyiz. Şe-
hitlerimiz ve gazilerimiz 
bizden ancak işte bunları 
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başardığımızda razı olacak-
lardır. Onların aziz ruhlarını 
muazzep etmemek için daha 
çok çalışacağız, daha çok  
mücadele edeceğiz, kendimi-
zi daha çok muhasebeye ve 
murakabeye çekeceğiz. Unut-
mayınız, ‘Zafer denen kahra-
man peri, susandan kaçar da 
coşana gider.’  Öyleyse, ‘Di-
rileri şerefli, ölüleri şanlı’ bu 
yolda sonuna kadar yürüme-
ye var mıyız?  

Rabb’im hepinizden razı 
olsun.” 

Kurdukları devletler, 
inşa ettikleri medeniyetler, 
geliştirdikleri kültürle hep 
özgür bir topluluk olarak 
hayatlarını sürdürmeye 
çalıştıklarını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Hamdolsun, 
bunca yıldır milletimize 
esaret boyunduruğu vura-
bilen de çıkmadı. Tıpkı bir 
asır önce olduğu gibi, buna 
niyetlenenler hiç eksilme-
di. Çanakkale’de, Kut’ül 
Amare’de, İstiklal Harbi’nde 
bu niyetleri toprağa göm-
dük. 15 Temmuz, milleti-
mize esaret boyunduruğu 
vurma çabalarının farklı 
bir yöntemiydi. Ülkemizin 
içine yerleştirdikleri ihanet 
çetesiyle milletimizi esir 
alacaklarını sananlar, tıpkı 
asırlar boyunca hep olduğu 
gibi, bir kez daha derslerini 
aldılar. Nasıl biz istiklalimizi 
ve istikbalimizi korumaktan 

vazgeçmiyorsak, bizim 
önümüze tuzaklar kuranlar 
da emellerinden asla vazgeç-
meyecektir. 

Bugün ülkemizin önündeki 
engeller, yaşadığı sıkıntılar, 
maruz kaldığı saldırılar, hep 
işte bu kadim kavganın teza-
hürleridir. Suriye meselesini 
böyle okumayan, müstev-
lilerin emellerine hizmet 
eder. Irak meselesini böyle 
okumayan, bu oyuna figü-
ranlık yapar. Doğu Akdeniz, 
Kıbrıs, Ege konularında karşı 
tarafı haklı bulanların zi-
hinleri iğfal edilmiş demek-
tir. Ülkemizin diplomatik, 
askeri, ekonomik alanda ver-
diği mücadeleyi sıradan bir 
siyasi çekişme parantezine 
hapseden, zaten iflah olmaz 
bir mankurta dönüşmüştür.”

“Türkiye’nin, son 17 yılda 
demokraside ve ekonomide 
gerçekleştirdiği hamlelerle 
çağ atladığını inkâr ede-
nin gözü görmüyor, kulağı 
duymuyor, dili lal olmuş 



16 ___ Türkiye Bülteni ___ Temmuz

Gündem
demektir.” diyen Erdoğan, 
“Aynı şekilde milletimizin, 
son 6 yıldır ardı ardına uğra-
dığı saldırılara karşı verdiği 
mücadeleyle destan yazdı-
ğını kabul etmeyenin aklı da 
vicdanı da kurumuş demek-
tir.” ifadelerini kullandı. 

“Ne diyorlar? (Ekonomi 
battı, ekonomi bitti...)” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Buradan tüm milleti-
me sesleniyorum. Bunlarda 
insaf yok. Bunlar nankör. 
Şu anda Türkiye’nin 4 bir 
yanında, içeride, dışarıda 
terörle bu denli büyük bir 
mücadeleyi veren Türki-
ye’ye karşı acaba kimse ya 
bu mücadele verilirken biz 
bu mermiler, bu kurşunlar, 
bu kalkan uçaklar, helikop-
terler, bunlar fıstık, leble-
bi bunu mu dağıtıyorlar. 
Bunların hepsi para değil 
mi, bunların hepsi ekonomi 
değil mi? Bunlar ekonomi-
den buralara harcanmıyor 
mu?  Biz bütün bunlarla 
beraber şu anda terörün 
belini Allah’ın izniyle kırdık, 
kırıyoruz ve inlerine girdik 
inlerine. Bak ‘Pençe-1’ ha-
rekâtını yaptık, şimdi ‘Pen-
çe-2’ harekatını yapıyoruz 
ve bütün bunlarla beraber 
milletimin başına bela olan 
bu teröristleri yerle yeksan 
ediyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
YPG/PYD gibi bütün terör 
örgütleriyle aynı şekilde 
mücadelenin sürdüğüne işa-
ret ederek, “Bunlar bedava 

olmuyor. Bunun bir bedeli, 
karşılığı var ama bunu şimdi 
terörizmi arkasına alan siyasi 
partiler, onlara destek veren-
ler ne diyor? ‘Madem ki böyle 
yapmayın.’ Yapmayalım da 
canımızdan daha mı kıymet-
li. Milletimin refahını düşün-
mekle mükellefiz. Milletimin  
huzurun düşünmekle mükel-
lefiz. Onun için de bu süreci 
devam ettiriyoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“15 Temmuz bize, sadece o 
karanlık geceyi değil, onunla 
birlikte ülkemizin ve milleti-
mizin yaşadığı tüm bu hadi-
seleri hatırlatması gereken 
bir semboldür.” ifadesini 
kullandı. 

Son nefesine kadar bu 
çabayı sürdürmekte kararlı 
olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,  



Temmuz ___ Türkiye Bülteni ___ 17

milletle birlikte çıktıkları bu 
kutlu yolculuğu menziline 
ulaştırana kadar durmaya-
caklarını vurguladı. 

Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Kırılır da bir gün bütün 
dişliler, döner şanlı şanlı 
çarkımız bizim. Gökten bir 
el yaşlı gözleri siler. Şenlenir 
evimiz barkımız bizim. Yo-
kuşlar kaybolur çıkarız düze. 
Kavuşuruz sonu gelmez 

gündüze. Sapan taşlarının 
yanında füze, başka alemler-
le farkımız bizim. Kurtulur 
dil, tarih, ahlak ve iman. 
Görürler nasılmış neymiş 
kahraman. Yer ve gök su 
vermem dediği zaman, her 
tarlayı sular arkımız bizim.” 
şiirini okuyan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken bir 
kez daha 15 Temmuz şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı, ga-
zilerimize sıhhat ve afiyet 
diliyorum. Vatanımızın ba-
ğımsızlığı için can veren tüm 
kahramanları şükranla yad 
ediyorum. Rabbimden bu 
millete bir daha böyle ihanet-
ler, böyle acılar yaşatmasın 
diye niyazda bulunuyorum. 
Sizlere sevginiz, coşkunuz, 
ahde vefanız, kadirşinaslığı-
nız için şükranlarımı sunu-
yorum.” şeklinde konuştu. 
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“Bu Bina Aynı Zamanda Polisiyle, 
İstihbaratçısıyla, Askeriyle,
Siviliyle 15 Temmuz Gecesi 
Fetö’cülere Karşı Verdiğimiz 
Destansı Mücadelenin Sembolüdür”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Anka-
ra Emniyet Müdürlüğü Yeni 
Binası Açılış Töreni’ne katıla-
rak vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıları selamlayarak 
konuşmasına başlayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Açılışını 
yaptığımız Ankara Emniyet 
Müdürlüğü yeni hizmet 
binamızın hayırlısı olmasını 
Allah’tan diliyorum. Polis 
teşkilatımız, 15 Temmuz 
gecesi vatandaşlarımızla sırt 
sırta vererek adeta tarih yazdı. 
Kimi zaman üç beş gözü pek 
polisimiz, FETÖ’cü alçaklar 
tarafından işgal edilen bazı 
yerleri kısa sürede kurtara-
rak darbenin bastırılmasında 
büyük başarı elde ettiler. Özel 
Harekatçılarımız, yetişebil-
dikleri her yerde darbecilere 
kök söktürdüler.” ifadelerini 
kullandı.

Ankara’nın dört bir tarafında 
15 Temmuz 2016 gecesi polis-
lerin aslanlar gibi mücadele 
ettiğini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Az önce 
kendisini dinledik, soyadı 
Aslan, Turgut Aslan karde-
şimiz, bu mücadelede önde 
gelenlerden bir tanesi oldu. 
Kendisini buradan dinlerken 
hala yüreğinden gelen ifade-
leri de duydunuz. İşte bizim 
polisimiz bu. Kendilerine bir 
kez daha yürekten şahsım ve 
milletim adına teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Bu akşam İstanbul’da da 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’n-
de ve Atatürk Havalimanı’nda 
etkinlikler olacağını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şöyle devam etti:
“Hafıza 15 Temmuz Mü-

zesi’nin açılışını yapacağız. 
Çemberlitaş’ta, Çengelköy’de 
ve diğer yerlerde canlarını 
hiçe sayan emniyet güçlerimi-
zi de tebrik ediyorum. Özel-
likle o gece burada, Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde, FE-
TÖ’cülerin her türlü ihanetine, 
saldırısına direnen tüm yiğit-
lere ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 15 
Temmuz gecesi darbecile-
rin hedef tahtasına koyduğu 
kurumlardan ilki emniyet 
teşkilatımızdı. Gölbaşı’ndaki 
Özel Harekât Başkanlığımızla 
beraber Ankara Emniyet Mü-
dürlüğümüz de gece boyunca 
FETÖ’cü alçaklar tarafından 
ağır saldırıya maruz kaldı. Or-
taya çıkan her görüntü, darbe-
cilerin yok ettiklerini sandık-
ları her kayıt, o gece burada 
yaşanan vahşetin boyutlarını 
bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu 
hainlerin gözlerini, kendi in-
sanına, kendi meslektaşlarına 
karşı, ‘Vurun, öldürün, acı-
mayın, üzerine sıkın’ diyecek 
kadar kin bürümüştür.

Acımasızca şehit ettikleri 
şehitleri yerde sürükleyecek, 
bir de utanmadan onların 
fotoğraflarını çekecek kadar 
insanlıktan çıkmışlardı. FE-
TÖ’cülerin bu kin ve nefretin-
den Ankara Emniyetimiz de 
maalesef nasibini aldı. Tank-
larla kuşatılan, helikopterlerle 
taranan, uçakla bombala-
nan bu bina, oluşan tahribat 
nedeniyle artık kullanılamaz 
hale gelmişti. Ne yaptılar? Sa-
kalımızı kestiler ama kesilen 

sakal çok daha gür bitti; biz ise 
onların kollarını kestik, kolay 
kolay bir daha ayağa kalkama-
yacaklar. Yeter ki bir olalım, 
iri olalım, diri olalım, beraber 
olalım, kardeş olalım, bu işi 
bitiririz.”

Binanın yapımı için kısa 
sürede çalışmalara başladık-
larını söyleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, yaklaşık 1,5 
yıllık yoğun çalışmanın ar-
dından toplam kullanım alanı 
32 bin metrekare olan yeni 
binanın tamamlandığını dile 
getirdi. 

Ankara’nın aynı zamanda 
bir Selçuklu şehri olduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yapımında Selçuklu 
mimarisinin hâkim olduğu 
binanın aynı zamanda akıllı ve 
modern bir bina olarak yapıl-
dığını bildirdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
güzel bina öncelikle sizlerin 
fedakarlığının bir timsalidir. 
Bu bina aynı zamanda polisiy-
le, istihbaratçısıyla, askeriyle, 
siviliyle 15 Temmuz gecesi 
FETÖ’cülere karşı verdiğimiz 
destansı mücadelenin de 
sembolüdür. Ankara Emniyet 
Müdürlüğümüz inşallah bu 
eserin ruhuna ve temsil ettiği 
değerlere uygun şekilde insa-
nımıza hizmet etmeyi sürdü-
recektir. Türk demokrasisinin 
kazanımlarına gerektiğinde 
canı pahasına sahip çıkan ku-
rumlarımız olduğu müddetçe 
Allah’ın izniyle hiç kimse bu 
millete diz çöktüremeyecektir. 
Milletine ve devletine bağlı 
askerlerimiz, polislerimiz, 
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istihbaratçılarımız olduğu 
sürece hiçbir güç bir daha 
asla 15 Temmuz benzeri işgal 
girişimlerine teşebbüs edeme-
yecektir.” 

15 Temmuz gecesi 63’ü polis, 
5’i asker, 183’ü sivil olmak 
üzere toplam 251 vatandaşın 
şehit verildiğini ve sadece 
Ankara Emniyet müdürlüğü 
çevresinde 10 şehit olduğunu 
hatırlatan Erdoğan, 2 bin 193 
vatandaşın da gazilik payesiy-
le şereflendiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Milleti, bayrağı, vatanı, 
devleti için hayatlarını feda 
eden aziz şehitlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Yüce Mev-
la şehitlerimizi cennetiyle, 
cemaliyle müşerref kılsın. 
Onları Peygamber Efendi-
miz Aleyhissalatu Vesselam 
efendimize, cennette komşu 
eylesin diyorum. Rabbimiz, 
az önce de ifade edildi, Bakara 
Suresinde şehitlerle ilgili şu 
müjdeyi veriyor ‘Allah yolun-
da öldürülenlere ölüler de-
meyin, onlar diridirler ancak 
siz bunu bilemezsiniz’. Evet 
bizler şehitlerinin ‘hayy’ yani 
canlı olduklarına inanan bir 
dinin mensuplarıyız, biz şehit-
leriyle yaşayan, şehitleriyle 
var olan bir milletiz. Dünyanın 
34 farklı ülkesinde 78 şehitliğe 
sahip bir milletin ferdi ol-
maktan daima gurur duyduk, 
gurur duyuyoruz.” şeklinde 
konuştu.

“Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır” 

dizelerini aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Anadolu bize aziz şehitle-
rimizin mübarek kanlarıyla 
vatan kılınmıştır. Üzerinde 
özgürce nefes aldığımız, yaşa-
dığımız, hayatımızı sürdürdü-
ğümüz bu topraklar bize şehit 
ve gazilerimizin emanetidir. 
Her karışında bir aslanın yattı-
ğı bu topraklar aynı zamanda 
dünyanın en büyük şehitliği-
dir. Türkiye dün olduğu gibi 
bugün de şehit ve gazileri-
nin fedakarlıkları sayesinde 
dimdik ayaktadır. Bunun için 
82 milyonun tamamının şehit 
ve gazilerimize can borcu, 
minnet borcu, vefa borcu 
vardır. Bu borcu maddiyatla 
ödemenin mümkün olmadığı-
nı hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
Hiçbir maddi imkân şehit ve 
gazilerimizin fedakarlıklarının 
karşılığı olamaz. Bu borcu an-
cak bir nebze de olsa şehitle-
rimizin uğruna canlarını feda 
ettikleri mukaddes değerlere 
sahip çıkarak ödeyebiliriz. On-
ların çarpıştıkları, hatta ölümü 
göze aldıkları vatan, millet, 
bayrak, ezan gibi ortak haslet-
lerimizi yücelterek ruhlarını 
şad edebiliriz.”

Kendilerinin çalışmalarını 
bu hassasiyetle yürüttükleri-
ne dikkati çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Ülkemizi ekonomide, 
güvenlikte, savunma sanayi-
sinde, dış politikada çok daha 
ileriye taşıyacak adımları atı-
yoruz. İşte şu anda S-400’le-
rimizi almaya başladık. 

‘Alamazlar’ dediler, ‘onları bir 
yerlere yerleştiremez’ dediler, 
‘almanız doğru olmaz’ dediler 
ve bugün itibarıyla sekizinci 
uçak da geldi, o da içindekile-
ri boşaltmaya başladı. İnşallah 
Nisan 2020’de son noktayı 
koyuyoruz ve bununla birlikte 
hava savunma sistemlerimiz-
de dünyada sayılı ülkelerden 
biri haline geliyoruz. Şimdi 
hedef ortak üretimi Rusya ile 
beraber yapmak. Bunu yapa-
cağız, daha ileri gideceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi gibi tarihi nitelikte 
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reformlarla milli iradenin 
önündeki engelleri kaldı-
rarak Türkiye’yi demokrasi 
liginde zirveye taşımanın 
mücadelesini verdiklerine 
değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bunun yanında bir 
daha milletimize 15 Temmuz 
benzeri ihanetler yaşatmamak 
için gereken her türlü tedbiri 
alıyoruz. Liyakat, ehliyet ve 
adalet ilkelerine göre, mil-
lete ve memlekete sadakat 
çerçevesinde devletimizin 
kurumlarını yeniden yapı-
landırıyoruz. Devletimizi ve 

milletimizi bünyesine sızmış 
FETÖ’cü teröristlerden arın-
dırma sürecini 15 Temmuz 
ihanetinden çok daha önce 17-
25 Aralık girişiminin hemen 
ardından zaten başlatmıştık. 
Birileri o günlerde FETÖ’nün 
paçavraları önünde nöbet 
tutarken, grup kürsülerini 
FETÖ’nün propaganda aracı 
haline getirirken biz meydan 
meydan FETÖ’nün ipliğini 
pazara çıkarıyorduk.”  diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz darbesinden 

önce bilhassa emniyet ve 
yargı teşkilatı içinde FETÖ ile 
mücadele konusunda önemli 
adımlar attıklarını vurgulaya-
rak, “Polis Akademisi gibi bir 
dönem adeta FETÖ’nün mili-
tan yuvası haline dönüşmüş 
kurumları aslına uygun şekil-
de yeniden yapılandırdık. Mil-
letin emaneti silahları millete 
karşı kullanmaktan çekinme-
yen, örgütün gizli haberleşme 
araçlarını kullanan şahısları 
titiz bir çalışmayla tespit ettik 
ve bunların emniyet teşkilatı-
mızla ilişiğini kestik.” dedi.
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Gündem
Bu kapsamda 30 bin 714 

FETÖ’cü teşkilattan ihraç 
edilirken, bin 801 kişinin de 
görevden uzaklaştırıldığı-
nı belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “FETÖ’cülerin 
temizlenmesiyle ortaya bir 
boşluk çıkmaması için gere-
ken tedbirleri de süratle aldık. 
Bu çerçevede 2017 yılında 2 
bin 854 komiser yardımcısı 
ve 21 bin 846 polis memuru, 
2018 yılında 3 bin 26 komiser 
yardımcısı ve 25 bin 373 polis 
memuru, 2019 yılında ise 2 
bin 500 polis memuru göreve 
başladı. Ayrıca 19 bin 538 çarşı 
ve mahalle bekçisi vazife başı 
yapmıştır. Böylece emniyet 
teşkilatımız sadece iç disiplin 
ve görev bilinci bakımından 

değil personel sayısı itibarıyla 
da 15 Temmuz öncesinden 
daha güçlü bir konuma gel-
miştir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bir Müslüman bir kez ısırıl-
dığı delikten ikinci defa ısırıl-
maz. Şunu samimiyetle söylü-
yorum; birileri bunu istismar 
edebilir. Bizim de geçmiş 
itibarıyla bunlara karşı eksik-
lerimiz, hatalarımız olmuş 
olabilir ama o delikten bir kez 
daha sokulmamayı 2010 itiba-
rıyla ortaya koyduk ve gereğini 
de yaptık, yapıyoruz.” ifade-
sini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, basiret ve feraset 
sahibi olmanın aynı hataları 
tekrarlamamayı gerektirdiğini 

dile getirdi.
Kamu kurumlarını Fetullahçı 

Terör Örgütü’nden (FETÖ) ve 
diğer terör örgütü sempati-
zanlarından arındırmak kadar, 
devletin içinde bir daha böyle 
yapıların oluşmasının önüne 
geçmenin önemli olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Asıl sorumluluğu-
muz FETÖ’yü doğuran ve bes-
leyen ekosistemi yok etmek. 
Bunun yolu ehliyet ve liyakate 
dayalı sistemi inşa etmekten 
geçiyor. Maalesef, ülkemiz 
geçmişte ayrımcılığın hüküm 
sürdüğü, bazı kurumların 
kapılarının toplumumuzun 
ekseriyetine kapatıldığı dö-
nemleri yaşadı. Belli bir hayat 
tarzına, belli bir ideolojiye, 
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dış görünüşe sahip olmayan 
vatandaşlarımız sırf bu farklı-
lıklarından dolayı ötelenmiş, 
dışlanmıştır. Kimi yerlerde 
adeta kurumsal bir kimlik ka-
zanan bu ayrımcılık FETÖ’ye 
de istismar edeceği mümbit 
bir zemin sunmuştur.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
FETÖ’nün 1970’lerden beri 
devlet ile millet arasında 
oluşan fay hatlarını kullanıp 
buralardan sızarak topluma 
sirayet ettiğine dikkati çek-
ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bu ihanet 
çetesiyle mücadele ederken, 
FETÖ’yü besleyen ve büyüten 
hataların tamamen ortadan 
kaldırılması şarttır. Bugün 
atılan adımların kalıcılığı, işte 
bu alanlarda elde edilecek ba-
şarıya bağlıdır. Adalet, liyakat, 
hukuk ve demokrasi sütunları 
üzerinde yükselen bir yapıyı 
çökertebilecek hiçbir sinsi güç 
yoktur. Biz de bu anlayışla 
devlet ile millet arasındaki 
bağları yeniden tahkim ediyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
sadece belli kesimlerin değil, 
82 milyonun her bir ferdinin 
sahipleneceği bir devlet haline 
getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir 
vatandaşımızın kendisini dış-
lanmış, ötekileşmiş hissetme-
yeceği, kuşatıcı, kucaklayıcı 
bir sistemi ülkemize kazan-
dırmanın gayretindeyiz. Milli 
iradeyi esas alan Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi 
bu bakımdan siyasi tarihimiz 
boyunca bu yönde atılmış en 
büyük adımdır. Hizipçilik, 

ekipçilik, dar kadroculuk gibi 
bürokratik oligarşiye yol açan 
tüm hastalıkları inşallah bu 
milletin gündeminden kalıcı 
olarak çıkartacağız.”

Polis teşkilatının en altından 
en tepesine kadar tüm kadem-
lerindeki terfileri aynı hassasi-
yetle şekillendirdiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Hangi görünüm, hangi 
iddia, hangi kisve altında 
olursa olsun, kendisini devle-
tin ve milletin menfaatlerinin 
üstünde gören hiçbir anlayı-
şın bir daha buralarda hâkim 
olmasına izin vermeyeceğiz. 
Sizler, Türk milletinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin polis-
lerisiniz. Sizler, gerektiğinde 

canlarınız pahasına bu ülkenin 
birliğini, beraberliğini, bağım-
sızlığını, huzurunu korumakla 
mükellefsiniz. Sizler ve bizler 
hep birlikte ‘tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet’ 
diyerek geleceğe yürüyeceğiz. 
Görevinizi yaparken arkanızda 
devletin ve milletin, elbette 
bunların temsilcisi olan Cum-
hurbaşkanının olduğunu 
lütfen unutmayınız. Rabbim 
sizleri her türlü ihanetten, her 
türlü şer niyetten korusun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz gecesi şahadete 
yürüyenler başta olmak üzere 
Emniyet Teşkilatı şehitlerini 
ve tüm şehitleri rahmet ve 
minnetle andı, gazilere şük-
ranlarını sundu.
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Gündem

“15 Temmuz, Tıpkı İstiklal 
Harbimiz Gibi Türk Milletinin 
Topyekûn Kıyamıdır, 
Dirilişidir, Şahlanışıdır”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 
Anadolu Yakası girişinde, 15 
Temmuz Şehitler Makamı’nın 
hemen altında bin 500 
metrekarelik alana inşa 
edilen “Hafıza 15 Temmuz 
Müzesi”nin açılış töreninde 
konuşma yaptı.

Açılışa katılan vatandaşlar 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının başında “İşte 
ordu, işte komutan” sloganları 
attı.

Bu akşam “Hafıza 15 
Temmuz”u açtıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gerçi altına bir ‘müze’ de 
ilave edilmiş ama müellifine 
sormam lazım, izin almam 
lazım.” diyerek, müzenin 

İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diledi.

Bu mekânın şehre 
kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
vesileyle bu köprüde şehit 
olanlar başta olmak üzere tüm 
şehitlere Allah’tan rahmet, 
gazilerin her birine sağlıklı, 
uzun ömürler diledi.
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Gündem
Tarih yazmak kadar yazılan 

tarihi yeni nesillere doğru 
bir şekilde aktarmanın da 
önemli olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizler, mazisi çağ açıp, çağ 
kapatan fetihlerle, zaferlerle, 
Çanakkale, Kut’ül Amare gibi 
destansı mücadelelerle dolu 
bir milletiz. Tarih yazan bir 
millet olarak, tarihimizi kayda 
geçirme, yaşatma ve gelecek 
kuşaklara aktarma konusunda 
maalesef aynı başarıyı 
gösteremiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu topraklardaki bin yıllık 
varlığın sembollerinin dahi 
olması gerektiği şekilde 
korunamadığını ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Dünyanın en büyük şehitliği 
olan Çanakkale daha 10-15 yıl 
öncesine kadar bakımsızlığa 
terk edilmişti. İktidar olduk, ilk 
işim önce Çanakkale Şehitliği’ni 
mamur hale getirmek 
şehitlerimize yakışır şekilde 
orayı ele almak oldu. Orası on 
yıllarca ihmallerin kurbanı 
olmuştu. Bu millet, Osmanlı 
arşivlerindeki milyonlarca 
belgeyi, kilosu 3-5 beş kuruştan 
hurda kâğıt diye satan şuursuz 
idareciler de gördü. Bunların 
hangi zihniyet olduğunu 
biliyorsunuz. Açıklamama 
gerek var mı?

Milletimize, şanlı tarihini 
hatırlatacak pek çok eser, 
belge ve olay maalesef bilinçli 
bir şekilde geri plana itildi. 

Oysa kökleri kuruyan bir 
ağaç, nasıl ayakta duramazsa, 
mazisi ile bağları zayıflayan 
milletler de yaşayamaz. Çünkü 
tarih, bir milletin sadece 
mazisi değil, istikbalinin de 
pusulasıdır. Biz geçmişimize 
bakınca sadece ibret almayız 
aynı zamana kuvvet alırız, 
cesaret ve ilham alırız. Bunun 
için devlet olarak her fırsatta 
tarihimizle bağlarımızı 
güçlendirecek insanımıza 
tarih bilinci aşılayacak 
projeleri hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Bilhassa da 
birilerinin unutturmaya çalıştığı 
zaferlere, kahramanlıklara 
hatta dramlara özel önem 
veriyoruz. Üç sene önce Kut’ül 
Amare Zaferi’mizin 100. yıl 
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dönümünü bu anlayışla ilk kez 
kutladık. Malazgirt Zaferi’mizi, 
Çanakkale Destanı’mızı yine 
bu bilinçle her sene büyük 
bir coşkuyla kutluyoruz. Son 
dönem siyasi tarihimize damga 
vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 
Şubat gibi utanç sahnelerini 
de ibret vesikası olarak yine bu 
anlayışla yeniden hatırlıyor, 
hatırlatıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 
Mayıs’tan beri adeta merhum 
Menderes’in, Polatkan’ın, 
Fatin Rüştü Zorlu’nun yasını 
tutan Yassıada’yı demokrasi 
ve özgürlük adası olarak 
geleceğe taşıyacak bir proje 
başlattıklarını ve projeyi yıl 
sonuna bitireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimiz bir daha benzer 
acılar yaşamasın, Türk 
siyasetinin üstüne bir daha 
darbe gölgesi düşmesin diye 
Yassıada’yı, 27 Mayıs’ın canlı 
bir şahidine dönüştürüyoruz. 
Bu önemli projeyi de nasipse yıl 
sonuna kadar tamamlayacağız.” 
diye konuştu. 

Açılışını yaptıkları “Hafıza 
15 Temmuz Müzesi”nin de 
yine bu hassasiyetlerinin 
bir ürünü olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 15 Temmuz’un 
demokrasi mücadelesinin en 
önemli kırılma anlarından biri 
olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

o gece milletin kadını erkeği, 
genci yaşlısıyla nesiller 
boyu hatırlanacak büyük 
bir zafere imza attığını 
vurgulayarak, ”15 Temmuz, 
tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk 
milletinin topyekûn kıyamıdır, 
dirilişidir, şahlanışıdır. Açık 
ve net söylüyorum, Anadolu 
toprakları o gece bir kez daha 
bize vatan kılınmıştır. Allah’ın 
inayeti, milletin direnişi, yüz 
milyonlarca kardeşimizin 
duasıyla Türkiye yeniden felaha 
kavuşmuştur. Milletimiz kanı 
pahasına bu devletin de bu 
ülkenin de yegâne sahibinin 
kendisi olduğunu, hür iradesine 
asla zincir vurdurmayacağını, o 
gece tüm dünyaya ilan etti. 
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Gündem
Siyasi tarihimizin en 

büyük ihanetlerinden biri, 
milletimizin fedakarlığı, 
cesareti ve mücadelesi 
sayesinde demokrasi zaferine 
dönüştü. Karanlığın ülkemizin 
üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o 
gecede minarelerden yükselen 
selalar, aydınlığın ve zaferin 
müjdeleyicisi oldu.” ifadelerini 
kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
o tarihi gece boyunca gözleri 
yaşartan, göğsü kabartan birçok 
kahramanlık hikayesine de 

şahitlik edildiğini aktararak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Füze rampalarının girişini 
engellemek için tırın lastiklerini 
kesen Polatlılı vatandaşlarımı, 
yıl boyunca hasadını 
bekledikleri ürünleri yakarak 
jetlerin uçuşlarına engel olan 
Kahramankazan halkını nasıl 
unutabiliriz? Elinde bayrağı 
ile tek başına darbecilere kök 
söktüren hanım kardeşlerimizi, 
‘Gün vatan müdafaası günüdür’ 
diyerek, tankların üzerine 
yürüyen gençlerimi nasıl 

unutabiliriz? Alnı secdede 
sabaha kadar gözyaşı döken, 
dua eden pîrîfanilerimizi, 81 
vilayetimizin tamamındaki 
istiklal kahramanlarımızı nasıl 
unutabiliriz? Gecenin koyu 
karanlığını delen selaları, tekbir 
seslerini nasıl unutabiliriz? Şehit 
edileceğini bile bile darbecileri 
engelleyen şeref timsali 
askerlerimizi, polislerimizi nasıl 
unutabiliriz? Henüz 17 yaşında 
körpe bir fidanken babasıyla 
beraber şehadete yürüyen 
Abdullah Tayyip Olçok’u nasıl 
unutabiliriz? O gece FETÖ’cü 
alçakların şehit ettiği 251 
vatandaşımızın her birinin 
ayrı bir hikayesi var. Sadece bu 
köprü üzerinde şehit düşen 
35 kardeşimizin mücadeleleri, 
o gece tüm Türkiye sathında 
yaşanan kahramanlıkların 
bir özeti gibidir. 15 Temmuz 
ihaneti ve milletimizin bu 
ihanete verdiği cevap, bizim 
için nesilden nesile aktarılması 
gereken kutlu bir emanettir. 
Bu emanete sahip çıkmak 
ise hepimizin boynunun 
borcudur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Merhum Aliya İzzetbegoviç’in 
vefatından önce Srebrenitsa 
katliamı için söylediği şu acı 
sözler, 15 Temmuz konusunda 
bize de örnek olmalıdır. 
(Savaşta büyük zulme 
uğradınız, zalimleri affedip 
affetmemekte serbestsiniz, ne 
yaparsanız yapın ama soykırımı 
unutmayın çünkü unutulan 
soykırım tekrarlanır.)” dedi.

“15 Temmuz’u unutursak 
daha büyük acıların, 
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kalleşliklerin yaşanmasına 
engel olamayız.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Ankara’da 
başladığımız 15 Temmuz anma 
programlarını şu anda da 
‘Hafıza 15 Temmuz’ açılışıyla 
nihayete erdiriyoruz. Bu güzel 
mekânı bize, milletimize ve 
tüm insanlığa diğer darbelerle 
beraber 15 Temmuz’u hatırlatan 
sembol eserlerden biri 
olarak görüyorum. Buranın 
ayrıca FETÖ gibi yapıların 
gençlerimizi mankurtlaştırma 
siyasetine karşı panzehir 
görevi göreceğine inanıyorum. 
Benzer bir eseri Ankara’da 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
hemen yanı başında inşa 
ediyoruz. Öte yandan, 
yazarlarımızın, sanatçılarımızın, 
kalem ve kelam erbabımızın 
da 15 Temmuz’u yaşatma 

konusunda gerekeni 
yapacağını düşünüyorum. 
Sinemadan romana, 
belgesellerden marşlara kadar 
15 Temmuz destanını gelecek 
kuşaklara taşıyacak nitelikli 
eserlere imza atmalıyız. 15 
Temmuz’u unutmamak ve 
unutturmamak sanatçısıyla 
sinemacısıyla öğretmeni, 
öğrencisi, akademisyeni ile 
hepimizin ortak görevidir. 
Bu noktada milletimizin tüm 
kesimlerinden özel gayret 
beklediğimi ifade etmek 
isterim. Bu düşüncelerle bir 
kez daha ‘Hafıza 15 Temmuz’u 
şehrimize kazandıranlara 
teşekkür ediyorum, başta 
Hilmi Bey’e, tüm ekibine 
teşekkür ediyorum. Hepinize, 
mühendisine, işçisine varıncaya 
kadar sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.” 

Şehitlere Allah’tan rahmet, 
gazilere de sağlık, sıhhat ve 
afiyet dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu dua ve 
temenniyle Hafıza 15 
Temmuz’un İstanbul’umuza, 
ülkemize ilham kaynağı 
olmasını, hayırlar getirmesini 
diliyorum.” dedi. 

Girişinde “Unutma” yazısı ile 
15 Temmuz şehitlerinin isimleri 
ve onları temsilen tavandan 
sarkan beyaz güvercinler 
bulunan, bin 500 metrekarelik 
alanda oluşturulan müzede, 15 
Temmuz darbe girişiminde 
şehit edilenlerin ve gazilerin 
hatıraları yaşatılacak, eşyaları 
sergilenecek. Müzede ayrıca 
dünya darbeler tarihi, 
sömürgecilik tarihine dair 
bilgiler de yer alacak.
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Gündem

Hain darbe girişiminin İstan-
bul’da en şiddetli çatışmalarının 
yaşandığı yerlerden birisi de 
kuşkusuz 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün Anadolu yaka-
sı çıkışıydı. Tam bu noktada 
bulunan Şehitler Makamı’nın 
bitişiğinde yapımı tamamlanan 
Hafıza 15 Temmuz çok önemli 
bir misyonu, 15 Temmuz bilinci-
ni hafızalarda diri tutmak ve ge-
lecek nesillere aktarmak üzere 
tasarlanmış. Açılışı 15 Temmuz 
gecesi Sayın Cumhurbaşkanı-
mız tarafından gerçekleştirilen 
Hafıza 15 Temmuz Türkiye ve 
dünyadaki darbe girişimleri ile 
modern sömürgecilik tarihinin 
gelişim evrelerini gün yüzüne 

çıkartıyor. Vatandaşların da 
yoğun ilgiyle karşıladığı merkez 
üç yıl önce FETÖ mensupla-
rınca gerçekleştirilen darbe 
girişiminin izlerini barındırıyor 
ve darbecilerin vahşetini gözler 
önüne seriyor.

1.500 metrekare alanda iki kat 
halinde inşa edilen Hafıza 15 
Temmuz’un zemin girişindeki 
duvarda “Unutma” yazısı ile 15 
Temmuz şehitlerinin isimleri ve 
onları temsilen tavandan sarkan 
beyaz güvercinler bulunuyor. 
Girişteki dev ekranda 15 Tem-
muz videoları ve belgeselleri 
gösterime sunuluyor. İkinci 
katta ise vatandaşları, “Görecek-
lerin senin hikâyendir.” yazısı 

“Göreceklerin Senin Hikâyendir”
Hafıza 15 Temmuz
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karşılıyor.
Müzede, 15 Temmuz’da yaşa-

nanlar materyallerle anlatılırken, 
darbeciler ile şehit ve gazilerin o 
kara gecede kullandıkları eşyalar 
sergileniyor.

Sergilenen eşyalar arasında, 
FETÖ’cü Tuğgeneral Semih 
Terzi’yi vurarak darbenin sey-
rini değiştiren Astsubay Ömer 
Halisdemir’in beresi ve kaması 
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
televizyonda millete çağrı yaptı-
ğı Hande Fırat’a ait cep telefonu 
öne çıkıyor. Gazi Bilal Özyıldı-
rım’a ait kurşun isabet etmiş 
motosiklet kaskı, gazi Abdullah 
Çay’a ait kurşun isabet etmiş 
anahtar, şehit Necmi Bahadır’a 
ait kurşun isabet etmiş cüzdan 
ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan’a 
ait kurşun isabet etmiş telefon, 
darbecilerin kullandığı tankların 
ezdiği otomobil ve darbecilerin 
zarar verdiği motosiklet gibi 
eşyalar darbe girişimi gecesinde 
yaşanan şiddeti ortaya koyuyor. 
Darbe teşebbüsünde kullanılan 
tüfek, uçaksavar ve tank mühim-
matı da vitrinlerde sergileniyor. 

Sunumlar arasında en dikkat 
çeken bir diğer alan ise 251 şehi-
dimizin aileleri tarafından sağla-
nan ayakkabılarının bulunduğu 
bölüm ile şehitleri simgeleyen 
251 adet beyaz kuş enstelasyonu.

Hafıza 15 Temmuz’da, şehit-
lerin fotoğraflarına ve biyografi-
lerine, darbeler ve sömürgecilik 
tarihine dair bilgilere dokunma-
tik ekranlardan ulaşılabiliyor. 
Şehadet Şuuru Salonu’nda 15 
Temmuz’a dair 3 boyutlu video-
lar izlenebiliyor.

Hafıza 15 Temmuz’da sadece 

15 Temmuz değil, Türkiye’de 
gerçekleşen 27 Mayıs’tan 12 Eylül 
ve 28 Şubat’a uzanan darbeler 
tarihi ve insanlığın tarih boyunca 
verdiği hak ve özgürlük mücade-
leleri de anlatılıyor. Bu bağlamda 
15. yüzyılda başlayan coğrafi 
keşiflerle ortaya çıkan sömür-
gecilik, köle ticareti, kültürel, 
ekonomik ve siyasi emperya-
lizme dair etkileyici sunum ve 
videolarla bilgi veriliyor. Darbe-
ler Çağı köşesinde, 1950-2016 
tarihlerinde dünya genelinde 531 
darbe gerçekleştirildiği, bunla-
rın 210’unun amacına ulaştığı, 
Türkiye’de ise 1960-2016 tarih-
lerinde 9 darbe ve darbe girişimi 

gerçekleştirildiği bilgisi dikkat 
çekiyor.

Haksızlığa ve sömürgeciliğe 
karşı dik duranlar köşesinde, II. 
Abdülhamid Han, Mustafa Ke-
mal Atatürk, Ömer Muhtar, Aliya 
İzzetbegoviç, Mahatma Gandhi, 
Simor Bolivar, Malcolm X ve 
Martin Luther King gibi liderlerin 
bilgileri yer alıyor. 15 Temmuz 
Şehitler Derneği tarafından idare 
edilen Hafıza 15 Temmuz bün-
yesinde yakın gelecekte çeşitli 
uluslar arası sempozyumlar 
düzenlenmesi, süreli yayınlar 
hazırlanması ve kurumun bir dü-
şünce, strateji geliştirme merke-
zine dönüşmesi hedefleniyor.
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Türkiye’nin En Karanlık ve 
Kanlı Gecesinde Yaşananlar
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“Kaşıkçı Cinayetinin 
Aydınlatılması, Sorumlulardan 
Hesap Sorulması Uluslararası 
Toplumun Öncelikli Görevidir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, G20 
Liderler Zirvesi’ne katılmak 
üzere Japonya’ya gitti. 27-30 
Haziran tarihleri arasında 
Japonya’da bulunan Cum-
hurbaşkanımız, G20 Zirvesi 
kapsamında Dünya Banka-
sı Başkanı David Malpass, 
İspanya Başbakanı Pedro 
Sanchez, Fransa Cumhur-
başkanı Emanuel Macron, 
Almanya Başbakanı Angela 

Merkel, Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin, Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi, 
Endonezya Devlet Başkanı 
Joko Widodo, ABD Başka-
nı Donald Trump, İngiltere 
Başbakan Theresa May ve 
BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız, 
G20 Liderler Zirvesi’nin 
son gününde zirvenin 

gerçekleştirildiği INTEX Osa-
ka Fuar Merkezi’nde basın 
toplantısı düzenledi.

G20 Liderler Zirvesi’nin 
14’üncüsünü Japonya’nın ev 
sahipliğinde tamamladıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Japon makamlarına 
ev sahiplikleri ve misafirper-
verlikleri için teşekkür etti.

Osaka Zirvesi’ni küresel 
gündemdeki konuların et-
raflıca ele alındığı verimli ve 
son derece başarılı bir top-
lantı olarak gördüğünü dile 
getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, iki gün boyunca zirve 
toplantıları, ikili görüşme 
ve liderler yemeği sırasında 
muhataplarıyla güncel me-
seleler üstünde istişarelerde 
bulunduklarını ifade etti.

Ticaret savaşları ve koru-
macı tedbirleri de ele aldıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, küresel ekonomide 
uluslararası iş birliğini ar-
tırmanın ve ülkeler arasın-
daki güven kanallarını açık 
tutmanın önemine değindi. 
Bu çerçevede, var olan tüm 
politika araçlarının kulla-
nılması gerektiği noktasın-
da mutabakata vardıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Altyapı yatırımla-
rının ekonomik refah, kalkın-
ma ve kapsayıcı büyüme için 
itici bir güç olduğu üzerinde 
fikir birliği içindeyiz. Bu 
kapsamda G20 kaliteli altya-
pı yatırımları prensiplerini 
kabul ederek onayladık.” 
diye konuştu. 
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Küresel ölçekte adil, sürdü-
rülebilir ve modern bir vergi 
sisteminin tesisi amacıyla 
atılacak adımları da değerlen-
dirdiklerini söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Dijital eko-
nominin vergilendirilmesinde 
ise ülkelere özgü faktörleri ve 
ülkelerin düzenleme hakkı-
na saygıyı esas alan, uzlaşma 

temelli bir çözüm geliştirilme-
si gerekiyor. Ayrıca bu alan-
da geleceğe yön vereceğine 
inandığım bir bildiriyi de G20 
olarak kabul ettik.” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2008 küresel finans krizi 
sonrasında belirlenen re-
formların uygulanmasının 

ehemmiyetini dile getirdikle-
rini aktardı.

Eşitsizlikler oturumunda 
mültecilere yönelik Türki-
ye’nin gösterdiği fedakar-
lıkları ve ortaya koyduğu 
çabaları anlattıklarını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Suriye’deki çatış-
malardan kaçan milyonlarca 
insana kapısını açtığını anım-
sattı.

Halihazırda 3,6 milyonu Su-
riyeli olmak üzere 4 milyonu 
aşkın mülteciye Türkiye’nin 
ev sahipliği yaptığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanlar için Birleşmiş 
Milletler hesaplamalarına 
göre kullandığımız kaynağın 
miktarı 37 milyar doları aşmış 
bulunuyor. Uluslararası kuru-
luşlardan gelen yardımların 
ise miktarı şu anda Avrupa 
Birliğini ele aldığımız zaman 
yaklaşık 2 milyar avro gibi 
ama Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Komiserliğinden gelen 
de yaklaşık 1 milyar dolar 
gibi. Ürdün ve Türkiye gibi 
Suriye’ye komşu birkaç ülke 
milyonlarca düzensiz göçme-
nin yükünü tek başlarına sırt-
lanmak zorunda kalmışlardır. 
İnsan hakları konusunda diğer 
ülkelere karne düzenleyen ge-
lişmiş Batılı devletler en temel 
insanlık sınavından maalesef 
geçemedi.

Akdeniz’den, sınırlardan 
adeta birer toplama kampı-
nı, birer hapishaneyi andı-
ran mülteci kamplarından 
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yansıyan fotoğrafları özellikle 
de hepimiz gördük. Aylan 
bebeğin sahile vuran cansız 
bedeni, 100 binlerce umut yol-
cusunun yaşadığı trajedinin 
en acı ifadesidir. Mültecilerle 
ilgili ön yargılar yerine vic-
danı merkeze alan politikalar 
geliştirilmediği sürece minik 
yavrular nehir kenarlarında, 
özellikle deniz kıyılarında 
ölmeye devam edecektir. 
Muhataplarımıza Türkiye’nin 
yardım ve hizmetlerini sür-
dürebilmesi için uluslararası 
toplumun sorumluluk ve yük 
paylaşımına gitmesi gerektiği-
ni ifade ettik.” 

Uluslararası ticaretin zir-
venin en önemli konula-
rından biri olduğuna işaret 

eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Açık, serbest ve kural-
lara dayalı çok taraflı ticaret 
sistemine olan taahhüdümü-
zü koruyoruz. Gerginlikleri 
gidermek için atılacak adım-
ların dünya ticaret örgütünün 
kurallarıyla uyumlu olması 
gerekir.” dedi. 

İklim konusunun, G20’nin 
özellikle önem verdiği konular 
arasında yer aldığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“G20 içerisindeki en düşük 
emisyonlara sahip ülkeler-
den biri olarak bu alanda 
gerekli katkıyı sağlıyoruz. Biz 
başından beri iklim değişik-
liği alanında hakkaniyetli bir 
yaklaşım ortaya konulması 

gerektiğinin altını çiziyoruz. 
Devletlerin tarihi sorumluluk-
larının ve kalkınma seviyeleri-
nin dikkate alınmasına ihti-
yaç vardır. Türkiye’nin Ek-1 
ülkeleri listesinden çıkarılarak 
gelişmekte olan ülkeler kate-
gorisinde yer alması önem arz 
ediyor. Ayrıca ülkemize Paris 
ve Buenos Aires zirvelerinde 
verilen sözlerin tutulmasını 
istiyoruz. Bunlar yapılmadan 
Türkiye de ilave adımlar atma-
yacaktır.”

 Enerji konusunda artan 
talebi karşılayacak, ithal 
bağımlılığını azaltacak, arz gü-
venliğini garanti edecek dönü-
şümleri yaptıklarını belirten 
ve dünyada halen bir milyara 
yakın insanın elektrikten 
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yoksun yaşadığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Küresel adaletsizliğin 
en önemli göstergelerinden 
biri, enerjiye ulaşım konusun-
da yaşanan işte bu acımasız 
tablodur. Sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri çerçevesinde 
G20’nin daha fazla inisiyatif 
alması şarttır.” diye konuştu. 

G20 ülkelerinin terörizmle 
mücadele konusunda ilkeli, 
tutarlı ve kararlı bir duruş 
sergilemeleri gerektiğini de 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, terör örgütlerini, 
ideolojilerine veya kimlikleri-
ne göre tasnif etmenin yanlış 
olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
terörün kanlı yüzüyle son 
dönemde birçok ülkenin 
yüzleştiğini belirterek, şunları 
söyledi:

“Paris’te, Brüksel’de, Lüb-
nan’da, Nijerya’da, Somali’de, 
Srilanka’da farklı terör örgüt-
leri, masumları hedef alan 

kanlı eylemler düzenledi. 
Bu saldırılar terörün belli bir 
bölgeyle, belli bir etnik kim-
likle veya dini grupla ilişkilen-
dirilemeyeceğini bir kez daha 
ortaya koydu. İstanbul’daki, 
Lahor’daki, Beyrut’taki terö-
ristin kimliğinin bir hükmü, 
hiçbir anlamı yoktur. Terör, 
tüm insanlığın, insani değer-
lerin düşmanıdır. Bunun için 
tüm devletlerin teröre ‘terör’ 
deme erdemini artık göster-
mesi gerekiyor. Bu hususta 
Suriye sahasında ciddi sıkıntı-
lar, ciddi tutarsızlıklar yaşanı-
yor. Etnik temizlik uygulayan, 
çocukları silah altına alan, 
insanları göçe icbar eden PKK, 
YPG gibi örgütler bazı mütte-
fiklerimiz tarafından adeta el 
üstünde tutuluyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de 15 Temmuz darbe 
girişiminde 251 kişiyi vahşice 
katleden FETÖ tarzı yapıların 
kimi Batılı devletlerde hima-
ye gördüğünü vurgulayarak, 

“Demokrasiye kasteden 
darbecilerin ‘siyasi sığınmacı’ 
kılıfı altında korunması ve 
kollanmasının faturası tüm 
insanlık için ağır olacaktır. Te-
rör tıpkı bir akrep gibi eninde 
sonunda kendini besleyen eli 
de sokacaktır. DEAŞ, El Kaide, 
Boko Haram, El-Şebab gibi 
örgütler nasıl küresel güvenlik 
için tehditse Yeni Zelanda’daki 
menfur katliamda gördüğü-
müz gibi Neonazi yapılanma-
lar da aynı derecede tehlikeli-
dir.” diye konuştu. 

Norveç’te 2011’de yaşanan 
ve 77 kişinin hayatını kaybet-
tiği Breivik katliamının örnek 
alınmazsa ırkçılığın ne tür 
acılar yaşatabileceğini tüm 
dünyaya gösterdiğini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu ifadelerini kullandı:

“Uluslararası toplum bu kat-
liamdan gerekli dersleri çıkar-
mamış, benzer ırkçı saldırılar 
dünyanın başka ülkelerinde 
de yaşanmaya devam etmiştir. 
Solingen’de ve NSU cinayet-
lerinde vatandaşlarını ırkçı 
cinayetlere kurban vermiş bir 
ülke olarak kaygılarımızı dil-
lendiriyoruz. Batı dünyasını 
zehirli bir sarmaşık gibi saran 
ırkçılığın ne insanlarımız 
ne de Avrupalı dostlarımız 
için bir kabusa dönüşmesini 
istemiyoruz. Bunun için de 
ikazlarımızı yapıyor, tepkimizi 
ortaya koyuyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin terörle ve kültürel 
ırkçılıkla mücadele konusun-
daki hassasiyetinin özellikle 
de adaletin tesisine verdiği 
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önem sebebiyle olduğuna işa-
ret ederek, şöyle konuştu:

“Biz bu hassas tavrı, geçen 
yıl vahşi bir cinayete kur-
ban giden merhum Gazeteci 
Cemal Kaşıkçı hadisesinde de 
gösterdik. Birleşmiş Milletler 
(BM) ile iş birliği içerisinde ça-
lışarak Cemal Kaşıkçı cinayeti-
nin üzerinin örtülmesine mü-
saade etmedik. Geçen hafta 
kamuoyuyla paylaşılan rapor, 
cinayetle ilgili pek çok gerçeği 
açıkça ortaya koyuyor. Birleş-
miş Milletlerin, Özel Raportör 
Callamard’ın raporunun arka-
sında durarak gerekli adımları 
atmasını bekliyoruz. Kaşıkçı 
cinayetinin, tüm yönleriyle 
aydınlığa kavuşturulması 
ayrıca en üstten en alta kadar 
sorumlularının tamamından 
hesap sorulması uluslararası 
toplumun öncelikli görevidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı şekilde Mısır’ın demok-
ratik yollarla seçilmiş ilk Cum-
hurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin şehadetinin de tüm 
yönleriyle araştırılması gerek-
tiğini vurgulayarak, 6 yıldır 
darbe mahkemelerinde yar-
gılanan Mursi’nin şüpheli bir 
şekilde 16 Haziran’da duruş-
ma salonunda vefat ettiğini 
hatırlattı.

“Yaklaşık yarım saat orada 
hiçbir müdahale yapılmak-
sızın ölümü beklenen Mur-
si konusunda darbecilerin 
yaptığı açıklamalar vicdanları 
tatmin etmekten uzaktır.” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
G20 liderlerinden Mursi’nin 
vefatı karşısında, demokrasiye 

ve insani değerlere daha fazla 
sahip çıkmalarını bekledikleri-
ni kaydetti.

Mursi’nin adli tıp kontrolü 
yapılmadan defnedilmesinin 
düşündürücü olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu tür ölümlerde adli 
tıp kontrolü kesindir, bunun 
olması gerekir. Aksi takdir-
de burada şaibelerin olduğu 
açıktır, nettir ve bunun hesa-
bını aslında Birleşmiş Milletler 
başta olmak üzere, tüm siya-
siler üzerine gitmek suretiyle 
sormalıyız.” dedi.

Bu tür olayların yapanın 
yanında kar kalması halinde 
dünyanın geleceğinin, dünya 
demokrasileri, dünya siya-
seti açısından da tehlikeli 
olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Zirve oturumlarında yaptı-
ğımız konuşmalarda da bunu 
muhataplarımıza ifade ettik. 
Üzülerek belirtmek isterim 

ki birçok Batılı ülke ve insan 
hakları kuruluşu, Mısır’daki 
darbe mahkemeleri tarafın-
dan verilen idam cezaları 
karşısında adeta üç maymunu 
oynuyor. Konu Türkiye olun-
ca ortalığı ayağa kaldıranlar, 
darbeciler için bile idamın 
tartışılmasını kabul edilemez 
bulanlar, maalesef Mısır’da-
ki idam cezalarına seslerini 
çıkarmıyor.” 

25 Şubat’ta 9 Mısırlı gencin 
idam edilmesinden sadece 5 
gün sonra yapılan zirvede, AB 
üyesi ülkelerin Şarm el Şeyh’te 
bir araya geldiklerini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği üyesi ül-
kelerde idam yasak olduğu 
halde ve bu gençleri idam 
eden Mısır’ın başındaki zatın 
davetine katıldılar. Katıldıkları 
ana kadar da 45’i aşkın idam 
cezası Mısır’da uygulanmış-
tı ve bu çifte standardın en 
açık göstergesi de buraya 
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katılmaları olmuştur. Bu zirve 
sırasında Avrupalı liderler dar-
becilerin elini sıkmakta hiçbir 
beis görmemiştir. Ne Kaşıkçı 
cinayetinin ne de Cumhurbaş-
kanı Mursi’nin şaibelerle dolu 
vefatının gündemden düşü-
rülmesine izin verilmemelidir. 
Uluslararası basının tıpkı Ka-
şıkçı cinayetinde olduğu gibi 
Mursi’nin şüpheli ölümünün 
de üzerine cesaretle gideceği-
ne inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
teknolojinin de hayattaki her 
şey gibi insan için, insanlığın 
huzur, emniyet ve rahatı için 
olduğunu ancak bunun insan 
için yeni fırsatlar ve imkanlar 
sunmasının yanı sıra ciddi 
riskleri, tehditleri de berabe-
rinde getirdiğini belirtti.

Hiçbir denetimin, hiçbir 
kontrolün veya düzenlemenin 
olmadığı sosyal medya mecra-
sında yalan ve provokatif ha-
berlerin hızla yaydığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Kişisel verilerin korun-
ması, bireyin mahremiyetine 
saygı gösterilmesi günümüzde 
daha önce hiç olmadığı kadar 
yara almıştır.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Siber saldırıların büyük şir-
ketlerden devlet kurumlarına, 
hatta demokratik seçimlere 
kadar hemen her şeyin güven-
liğini tehdit ettiğinin altını çi-
zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bilhassa terör örgütlerinin bu 
boşluğu kendi propagandala-
rını yapmak ve yeni militanlar 
devşirmek için istismar ettik-
lerinin görüldüğünü söyledi.
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Özgürlük ve güvenlik den-
gesinin korunarak iletişim 
teknolojilerini daha güvenilir 
hale getirecek düzenlemele-
rin hayata geçirilmesinin şart 
olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu ko-
nularda G20 ülkeleri arasında 
hassasiyetin arttığına şahit 
olunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
sene, “yapay zekâ, 5G ve nes-
nelerin interneti” gibi güncel 
teknolojiler ile inovasyonun 
ekonomi ve toplumlara fayda 
sağlayacağı şekilde kulla-
nılmasının önemine dikkati 
çektiklerini belirterek, yapay 
zekanın insanı merkeze alan 
bir yaklaşımla ele alınması 
gerektiğinin altını çizdiklerini 
aktardı.

“Toplum 5.0” yaklaşımının 
Japonya tarafından insan mer-
kezli gelecek toplumu olarak 
gündeme getirildiğini anla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dijital güvenliğin temini için 
izlenecek politikaların önemi-
ni özellikle vurguladıklarını 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özellikle israfın önlenmesi 
ve azaltılması konusundaki 
kararlılıklarını tekrar teyit 
ettiklerini söyledi.

Bu yılki toplantıların gün-
dem maddelerinden birisinin 
de istihdam politikaları oldu-
ğunu ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, çocuk işçiliği, 
zorla çalıştırma, insan ka-
çakçılığı ve modern köleliğin 
bitirilmesi, kadın istihdamını 

artırmaya yönelik daha fazla 
çalışma yapılması konuların-
da taahhütte bulunduklarını 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Dünya ekonomisinin yüzde 
85’i, dünya ticaretinin yüzde 
75’ini, dünya nüfusunun 3’te 
2’sini temsil eden bir plat-
formdur. Böyle bir platfor-
mun terörden açlığa, mülteci 
meselesinden çevreye kadar 
dünyanın geleceğini ilgilendi-
ren konulara kayıtsız kalması 
elbette düşünülemez. Sadece 
ekonomi eksenli meselelere 
odaklanmak G20’nin potansi-
yelini layıkıyla kullanmamak 
demektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uzun süredir “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyerek, BM Gü-
venlik Konseyi’nde bir reform 
ihtiyacını gündeme getirdiğini 
anımsatarak, şunları söyledi:

“BM üyesi 192 devletin ka-
derini 5 daimî ülkenin insafına 
terk etmek doğru ve adil bir 

yaklaşım değildir. G20 plat-
formu ise daha demokratik ve 
kuşatıcı bir yapıya sahiptir. 
G20’nin küresel meselelerin 
çözümü konusunda daha 
etkin, daha sonuç alıcı, daha 
güçlü bir mecra haline dö-
nüşmesini istiyoruz veya 192 
ülkeyle BM yürüyecekse orada 
da BM Güvenlik Konseyi’nin 
dönerli bir şekilde daimî ve 
geçici üyelerden değil, tama-
mının daimi üyelerden oluştu-
ğu bir platform olarak gün-
deme gelmesinde fayda var. 
Tabii şu andaki BM Güvenlik 
Konseyi’nin 5 üyesi buna 
kolay kolay razı olmayacaktır. 
Fakat bizler de, dünyadaki 192 
ülke bunu zorlamalıyız. Çün-
kü Birinci Dünya Harbi’nin 
şartları altında kurulmuş olan 
böyle bir yapının ilanihaye 
devam etmesi doğru olmaya-
caktır. Şüphesiz bunun yolu 
da ülkelerin taahhütlerini 
yerine getirmelerinden, adil 
bir duruş sergilemelerinden 
geçiyor. Dünyanın bir tarafın-
da açlık, sefalet, terör, baskı, 
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şiddet hüküm sürerken, diğer 
tarafının huzur ve refah içinde 
bir hayat sürmesi beklene-
mez. Küresel meselelere 
eşitlik değil, adalet temelinde 
bir anlayışla yaklaşmak mec-
buriyetindeyiz. Aksi takdirde 
hiçbir sorunumuza sağlıklı ve 
kalıcı çözümler üretemeyiz. 
Bu konudaki görüşlerimizi 
gerek zirve oturumlarında 
gerekse liderlerle yaptığımız 
ikili görüşmelerde samimiyet-
le dile getirdik.”

İkili görüşmelerde muha-
taplarla Türkiye arasındaki 
önemli konuları da ele aldık-
larını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, zirve vesilesiyle 
ABD Başkanı Donald Trump, 
Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Fran-
sa Devlet Başkanı Emmanuel 
Macron, Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi, Endonezya 
Devlet Başkanı Joko Widodo, 
Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel, Birleşik Krallık Baş-
bakanı Theresa May, İspanya 
Başbakanı Pedro Sanchez, 
BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres ile Dünya Bankası 
Başkanı David Malpass ile baş 
başa görüşme fırsatları oldu-
ğunu söyledi.

Zirve oturumları, liderler 
yemeği ve diğer etkinlikler 
boyunca devlet başkanları ve 
uluslararası kurum temsilci-
leriyle bir araya gelme imkânı 
bulduklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, küresel 
gündemin öne çıkan konu-
ları yanında ikili ve bölgesel 
meselelerin ele alındığı bu 

görüşmelerin herkes için 
faydalı geçtiğine inandığını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2019 zirvesini başarıyla 
gerçekleştiren Japonya’yı 
tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasının ardından 
gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı.

Rusya’dan S400 alımına iliş-
kin bir soru üzerine, Trump’ın 
basın toplantısını anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Kendisiyle görüşmemden 
hemen önce basın mensup-
larına da bu konularla ilgili 
gayet güzel cevabı verdi. 
S400’lerle ilgili konuda bizim 
tabii bütün anlaşmamız, her 
şeyimiz bitmiştir ve şu anda 
artık olay teslimat sürecin-
dedir. Ve teslimat sürecinde 
de olan böyle bir sözleşmeyi 
inkar etmemiz Türkiye gibi bir 
devlete yakışmaz. Bu iş bitti.

Fakat burada bir gerçeği 
ortaya koymamız lazım. Biz 
Patriotlar alma hususunda 
Sayın Obama döneminde bir 
adım atmıştık. Ancak Patriot-
lar hususunda maalesef ‘kong-
re müsaade etmedi’ dediler 
ve bize böyle bir satışı gerçek-
leştirmediler. Bizim de tabi ki 
hava savunma sistemleri için 
böyle bir adımı atmamız gere-
kiyordu ve en uygun şartlarda 
bunu Rusya’dan bulmuş olduk 
ve kendileriyle de anlaşarak, 
bu adımı attık.

Yaptırımlar konusunda 

Sayın Trump bugün yaptığı 
açıklamada, bu konuya açık-
lık getirdi. Böyle bir şeyin 
olmayacağını da kendisin-
den özellikle dinlemiş olduk. 
Bizim örneğin S400 olayı bir 
taraftan yürürken ama biz 
Amerika’dan Lockheed Mar-
tin’den şu anda mesela Boeing 
uçaklar alıyoruz. 100 adet 
Boeing uçağını Lockheed Mar-
tin’den alıyoruz. Yani serbest 
piyasa ekonomisinin olmuş 
olduğu bir dünyada bunları bir 
defa birbirine karıştırmayaca-
ğız ve adımlarımızı da buna 
göre atacağız. Bunun yanında 
da şu gerçeği özellikle vurgu-
lamamız lazım, o da şudur; biz 
Amerika ile stratejik ortağız. 
Stratejik ortak olarak da bizim 
atacağımız bu adımlarda Tür-
kiye’nin egemenlik haklarına 
birilerinin müdahale etme gibi 
bir yetkisi de yoktur, bunu da 
herkesin bilmesi lazım.”

F35 için şu ana kadar Ame-
rika’ya 1 milyar 400 milyon 
dolar ödeme yapıldığını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, değerlendirmesini şöyle 
sürdürdü:

“Burada biz pazar değiliz, 
ortak üreticiyiz. Ortak üreti-
ci olmak suretiyle de şu ana 
kadar bize teslimatı yapılan 4 
tane F35 uçağı var. Ama alaca-
ğımız 100 artı 16. Yani toplam-
da 116 uçak. Biz bunların da 
beklentisi içerisindeyiz. Öde-
me planımız başlamış, ödeme-
ler yapılıyor. Ama böyle altta 
birilerinin yaptığı açıklamalar 
Sayın Başkanın yaklaşımlarıy-
la hiç örtüşmüyor. Bunların 
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da bizim ikili ilişkilerimizi ben 
bozmayacağına inanıyorum 
ve yola da bu kararlılıkla de-
vam ediyoruz.”

Bir gazetecinin “Türkiye ile 
ABD arasında herhangi yaptı-
rım olmayacağını söyleyebilir 
miyiz?” sorusuna Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Şu anda böyle 
bir görüntü ortada yok. İki 
stratejik ortak arasında böyle 
bir şeyin olması da söz konusu 
değildir, olamaz diye düşünü-
yorum.” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, S400’ün Doğu Akdeniz’e 
yerleştirilmesinin söz konusu 
olup olmayacağı yolundaki so-
ruya, “Tabii doğmamış çocuğa 
don biçilmez. Önce adımları 
atalım bir bakalım.” diye karşı-
lık verdi. 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı ci-
nayeti ile ilgili bir soru üzeri-
ne Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Şu anda raportörün hazır-
lamış olduğu rapor her şeyi 
ortaya seriyor. Bununla ilgili 
bizden hangi ülke bir talepte 
bulunduysa bu ülkelerin hep-
sine, gönderdikleri istihbarat 
teşkilatlarının başkanlarına 
veya yetkililerine, istihbarat 
örgütümüz her türlü bilgiyi, 
belgeyi bir yere kadar vermiş-
tir. Bunlar çerçevesinde bu 
adımlar atılmıştır. Şu anda 
da Bayan Kalamar’ın raporu 
özellikle birçok konuları açı-
yor, gözler önüne seriyor. Ve 
buradan hareketle ben inanı-
yorum ki şu anda Amerika da 
Birleşmiş Milletler de bu işin 
takipçisi olacak. Hepsinden 

öte biz de bu işin sonuna ka-
dar takipçisi olacağız. Çünkü 
yapanın yanına kar kalmaya-
cak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kaşıkçı cinayeti konusunu 
ABD Başkanı Donald Trump’la 
konuşup konuşmadığı şeklin-
deki soruyu da şöyle yanıtla-
dı:

“Çok uzun, bugün değil 
tabii. Daha önce yine Fran-
sa’da bir araya geldiğimiz-
de burada bunları etraflıca 
konuştuk. Yine gönderdikleri 
elemanlarıyla bunları etraflıca 
konuştuk. Suud’un gönderdiği 
elemanlarıyla bunları etraflıca 
konuştuk. Ama her şey çok 
açık, net ortada. Her şey çok 
açık, net ortada olduğu halde 
hala burada bir şeyler gizle-
niyor. Bunun ortaya çıkması 
lazım. Bu bir Suudi Arabistan 
vatandaşıdır. Ama olayın 
cereyan ettiği yer ülkemizdir. 
Bizden istenen ney? ‘Gönde-
rin biz burada yargılayalım.’ 

Niye orada yargılayacaksın? 
Hukukta bir kaide vardır. Suç 
nerede işlenirse orada yargı-
lanır.

Eğer böyle bir şey olacaksa 
şu anda ülkemize gelip bizim 
üzerinde şüphe baki olan 
isimler noktasında aslında 
yargılanmaları gereken yer 
İstanbul’dur. Çünkü suçun 
işlendiği yer neresidir? İstan-
bul’dur. İstanbul’da yargılan-
ması gerekir. İstanbul Baş-
savcısının Suudi Arabistan’a 
gitmesini istiyorlar. Niye git-
sin? Farklı zaman olur, gidebi-
lir. Ama bu iş için niye gitsin? 
Kendi savcılarını gönderdiler. 
Gerekli bilgiler kendilerine 
verildi. Bunun dışında şu anda 
olması gereken bu sürecin 
hukuk içerisindeki konumu, 
yeri neyse o noktada adımla-
rın atılmasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Libya’daki muhalif güç ge-
neral Halife Hafter’in Türki-
ye ile ilgili açıklamalarının 
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hatırlatılması üzerine, “Benim 
kim tarafımdan böyle bir tali-
mat verilmiş bu konuyla ilgili 
bilgim yok. Eğer Hafter tara-
fından verilmiş böyle bir tali-
mat, emir varsa şu anda ilgili 
bir çok arkadaşım burada. Biz 
onu da inceletiriz. Zaten bu 
konuyla ilgili gerekli tedbirle-
rimiz alınmıştır. Bundan sonra 
çok daha farklı bir şekilde bu 
tedbirleri de alırız.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
S400’lerin Türkiye’ye 15 
Temmuz’da tesliminin yapılıp 
yapılmayacağı yönündeki id-
diaların hatırlatılması üzeri-
ne, “Kesin bir tarih ben ver-
medim ama ‘Temmuz ayının 
ilk yarısında teslimat başlar’ 
diye ilgili birimlerimiz bu 
açıklamayı yaptılar. Şu andaki 
beklenti de bu istikamettedir.” 
diye konuştu. 

Rusya Devlet Başkanı Putin 
ile görüşmesinde İdlib konu-
sunun gündeme gelip gelme-
diği sorusuna ise Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: 

“Bizim Sayın Putin’le bir 
görüşme yaptığımızda İdlib’in 
gündeme gelmemesi takdir 
edersiniz ki mümkün değil. 
Çünkü o bölgede Türkiye-Rus-
ya Federasyonu olarak fiilen 
aynı zamanda varız. Tabii 
İran’la da yine Soçi Zirvesi 
çerçevesinde birlikte bir du-
ruşumuz var. Ben bu gözlem 
noktaları dediğimiz, özellikle 
12 noktaya rejim tarafından 
maalesef saldırı oldu. Bu sal-
dırılar esnasında bir askerimiz 
şehit oldu. Tabii gereken on-
dan sonra tarafımızdan yapıl-
dı. Temenni ederiz ki bundan 
sonra bu tür saldırılar olmaz. 
Şu anda bir sükûnet söz konu-
su. Bunları asla beklemiyoruz, 

bir daha olmaması gerekir. 
Bunları ele aldık, bunlarla ilgili 
görüşmeyi de yaptık. Bu göz-
lem kulelerinin varlığı İdlib’in 
korunmasıdır, bölgenin korun-
masıdır. Bu konudaki hassa-
siyetimizi de sonuna kadar 
özellikle koruyacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “FETÖ ve Kaşıkçı 
cinayeti ile ilgili ABD Başkanı 
Trump’ın ilave adımlar ataca-
ğını düşünüyor musunuz?” so-
rusuna “Özellikle biliyorsunuz 
Amerika ile Suriye’de Münbiç, 
Fırat’ın doğusu... Bunlarla 
ilgili Sayın Trump’un yapmış 
olduğu açıklamalar, özellikle 
askerlerinin tamamıyla terk 
etmesi konusu dahi günde-
me geldi. En azından Fırat’ın 
doğusuna çekilmesi noktasın-
daki açıklamaları var. Ayrıca 
şu anda da İdlib’le ABD’nin 
ilgilenmesi bu da yaptığımız 
çalışmalar çerçevesinde dikka-
te değerdir. Koalisyon güçle-
riyle beraber tabi ABD’nin de 
bölgede bulunduğunu gör-
memek mümkün değil. O da 
orada var.” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Rusya ile 
Türkiye’nin çalışmalarını da 
şöyle anlattı:

“Bizim Rusya Federasyonu 
ile özellikle Suriye’nin ku-
zeybatısındaki durumumuz 
çok daha farklı. Gerek Afrin 
operasyonlarındaki varlığı-
mız, gerekse Cerablus, El Bab 
buralardaki varlığımız bunla-
rın hepsi o süreçte birbirleriyle 
haberli olarak yürüyen bir sü-
reç olmuştur. Bundan sonraki 
süreçte temenni ediyorum ki 
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mesela bir Münbiç’te ABD ile 
müşterek atacağımız adımlarla 
Münbiç’in şu anda işgalci-
lerden kurtulup sahiplerine 
teslim edilmesidir. Bu konuyla 
ilgili çalışmaların tabii geçmişi 
epeyce oldu. Bir yılı bulmuş 
vaziyette. Belirlenen tarihte 
Münbiç temizlenmemiştir. 
Tabii Münbiç’in temizlenme-
siyle buranın gerçek sahipleri 
Arapların oraya yerleşmesinin 
sağlanması önemli.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında Suriye’nin 
kuzeyindeki terör koridoruna 
da değindi.

Söz konusu bölgede bir terör 
koridoru yaratıldığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Burasının terör koridoru 
olmaktan çıkarılıp, artık bir 
barış koridoru olması ve ger-
çek sahiplerinin yerleşmesini 
sağlamalıyız. Bu konuda adım-
ların atılması lazım. Bununla 
ilgili de çalışmalarımız var.” 
ifadelerini kullandı.

Sınırda güvenli bölge oluş-
turulması talebini yinele-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu güvenli bölgeye özellik-
le zengin olan Batılı ülkeler, 
bunların de destekleriyle bura-
larda Türkiye’de çadırlarda ka-
lan, konteyner kentlerde kalan 
Suriyelileri, orada yapılacak 
konutlara yerleştirelim. Bugün 
de birçok devlet başkanıyla 
bu konuları yine görüştüm. 
Bundan sonra da bu konuların 
takipçisi olacağız.”

Zirve boyunca liderlerle 

yaptığı görüşmelerde FETÖ 
konusunun ele alındığını da 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Liderlerin hepsiyle 
de biz FETÖ meselesini görüş-
tük, hepsiyle de kendi ülkele-
rinde FETÖ konusunda Maarif 
Vakfımızla, kendi milli eğitim 
bakanlıklarının müşterek bir 
çalışma yapmasını, bu terör 
örgütünden de kendi ülke-
lerini özellikle korumalarını 
istedim.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bir gazetecinin G20 süre-
since Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman 
(MBS) ile görüşüp görüşme-
diğini sorması üzerine Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kendi-
siyle bir görüşme yapmadığını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cemal Kaşıkçı cinayetinin açı-
ğa kavuşturulması sorumlulu-
ğunun kimde olduğu ve açığa 
çıkarmanın nasıl olabileceğine 
yönelik bir soru üzerine ise 
şunları söyledi:

“Kaşıkçı’nın öldürülmesi 
esnasındaki bilgiler, kayıtlar 
onları dinledim. Bu kayıtları 
dinlediğim için biliyorum ki 
bu kayıtları MBS’in gönderdiği 
kişilere de istihbarat teşkilatı-
mız dinletti, onlar da biliyor-
lar. Hatta onların tespitleri çok 
daha ileri, ‘Bu bir vahşettir, 
fecaattir vesaire’ gibi. Hatta 
çok daha burada söyleneme-
yecek kadar ağır olan ifadeler 
söz konusu. İlk etapta Türki-
ye’ye iki uçakla gönderilen 15 
kişi bu işin failleridir ve bu işi 
meydana çıkarması gereken 

de birinci derecede MBS’dir. 
Çünkü telefon görüşmemizde 
bu konuyla ilgili bu sözü verdi 
ama şu ana kadar yapılmış 
herhangi bir şey yok. Bunu 
onlar çıkaracak meydana, 
başka yerde fail aramalarına 
gerek yok zira kendilerinin 
eski Dışişleri Bakanının söyle-
miş olduğu yalanlar var, MBS’e 
söylettikleri yalanlar var, bu 
kadar açık. Daha ne söyleye-
yim.”

“Bunu onların meydana 
çıkarması lazım, belgeler 
ortada, kayıtlar ortada.” 
ifadesini kullanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Her şeyden 
önce bir insan öldürülüyor, bu 
kadar hafif mi? Medya olarak, 
uluslararası medyanın buna 
çok daha ileri derecede sahip 
çıkması lazım. Dolar her şeyi 
satın alıyor mu? Alamayacağı 
bir şeyler de olması lazım, ala-
mayacağı bir şeyin de kalem 
olduğuna inanıyorum. Kalemi 
satın alamaması lazım, düşün-
ceyi satın alamaması lazım.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 
soru üzerine, ABD Başkanı 
Donald Trump ile görüşme-
lerinde Türkiye-ABD ilişkileri 
üzerinde durduklarını belir-
terek, “Bunun yanında S-400 
üzerinde durduk, F-35 üze-
rinde durduk. Bundan sonra 
daha neler yapacağız bunun 
üzerinde durduk ve Sayın 
Trump’ın Türkiye seyahati 
üzerinde durduk. Amerikalı iş 
adamlarıyla Türk iş adamlarını 
üst düzeyde bir araya getirme-
yi aramızda konuştuk.” dedi. 
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“Türkiye-Çin 
İlişkilerinin Güçlenmesi 
Küresel İstikrara Büyük 
Bir Katkı Sağlayacaktır”
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Resmi temaslarda bulunmak 
üzere Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin başkenti Pekin’e gelen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Çin Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi 
Cinping tarafından resmî tören-
le karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Şi Cinping ile Büyük 
Halk Salonu’nda görüştü.

Görüşmenin başında kısa 
bir konuşma yapan Erdoğan, 
şahsına ve heyetine gösterilen 
misafirperverlik için Şi ve Çin 
halkına teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Şi ile son yıllardan sık 
sık bir araya gelerek istişareler-
de bulunduklarını anımsatan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye-Çin ilişkilerini her 
alanda uzun soluklu bir anla-
yışla ve stratejik bir bakışla güç-
lendirme noktasında mutabık 
kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere 
sahip, İpekyolu ile birbirine 

bağlanan kadim medeniyetler 
üzerine kurulu Türkiye-Çin iş 
birliğinin güçlendirilmesi için 
potansiyelin büyük olduğuna 
inanıyorum. ‘Tek Çin’ poli-
tikası, Türkiye için stratejik 
önemdedir. Çin’i ziyaretim bu 
defa küresel barış ve istikrara 
yönelik sınamaların arttığı bir 
dönemde gerçekleşiyor. Türki-
ye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, 
bölgesel ve küresel istikrara da 
büyük ve farklı bir katkı sağla-
yacaktır.”

“Türkiye’deki Çin Yatırımla-
rının Artmasını Teşvik Ediyo-
ruz”

Cumhurbaşkanımız, Japon-
ya ve Çin’deki temaslarının 
ardından Türkiye’ye hareke-
tinden önce Türkiye’nin Pekin 
Büyükelçiliği’nde gazetecilerle 
bir araya gelerek gündemdeki 
konulara ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu, soruları yanıt-
ladı.

Japonya ile altyapı, teknoloji, 

enerji ve savunma sanayi alan-
larında iş birliğinin güçlenerek 
devam edeceğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Japonya ile Asya, Çin-ABD 
gerginliği, İran, Kuzey Kore ve 
Suriye konularını da ele aldıkla-
rını aktardı.

Japonların da ABD’nin İran 
yaptırımlarından rahatsız 
olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “İran ile 
iyi ilişkileri var. Fakat Abe’nin 
arabuluculuk girişimi de netice 
vermedi. Bölgemizdeki so-
runları çözmek için yeni bakış 
açılarına ve cesur bir liderliğe 
ihtiyaç var.” değerlendirmesini 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çin ziyaretinde ise Çin Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi 
Cinping ile ikili ilişkileri ve böl-
gesel, küresel konuları kapsam-
lı bir şekilde ele aldıklarını be-
lirterek, “50 milyar dolar ticaret 
hacmini hedefledik. Bunun için 
atılacak adımların müzakere-
sini yaptık. Türkiye’deki Çin 
yatırımlarının artmasını teşvik 
ediyoruz. Türkiye’de binin üze-
rinde Çinli girişimci var. Türk 
mallarının Çin pazarına girmesi 
konusunda da ortak iradeyi 
Sayın Şi Cinping’de gördüm. Bu 
konuda bizden değişik alan-
larda Çin’e ihracat yapmamızı 
istediler.” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı stratejik ortaklık 
anlaşmasının Çin ile ilişkileri 
daha ileri düzeye taşıyacağına 
işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, savunma sanayisine ve 
ileri teknolojiye yönelik adım-
lar atılabileceğini, ticaretteki 
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dengesizliğin de bu yolla aşabi-
leceğine inandıklarını karşılıklı 
olarak ifade ettiklerini vurgu-
ladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2021’in Çin ile diplomatik ilişki-
lerin 50. yılı olduğunu hatırla-
tarak, buna yönelik çalışmaları 
olacağını, Çin’de bir Yunus 

Emre Kültür Merkezi açılacağı-
nı vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Görüşmemizde Doğu Tür-
kistan ve Uygur konusunu da 
ele aldık. Bu meselede karşılıklı 
hassasiyetleri dikkate alarak 
bir çözüm bulabileceğimize 
inanıyorum. Ancak bu konuyu 
istismar eden yaklaşımlar da 

var. Bu istismarlar da Türk-Çin 
ilişkilerinde olumsuz yansıma-
lara neden oluyor. Bu konuda 
istismarlara fırsat vermemek 
lazım. Bunlar üzerinden bu 
tür istismarları yapanlar, bir 
tür rant elde etme gayretine 
girenler, ne yazık ki işin büyük 
ölçekte Türkiye Cumhuriyeti 

Gündem
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devletinin bir karşı devletle 
ilişkilerini düşünmeden duygu-
sal bazı hareketler içine gire-
rek bedelini, faturasını gerek 
kendi soydaşlarına gerekse 
Türkiye Cumhuriyeti devletine 
ödetiyorlar. Atacağımız başka 
adımlar da var. Gerekirse Tür-
kiye’den Doğu Türkistan’a bir 

heyet gönderilmesi noktasında 
buna da açık olduğunu söyledi. 
‘Gelsinler, gezsinler, baksınlar’ 
dedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bölgesel, küresel konularda 
Çin’le pek çok hususu paylaş-
tıklarını, tek taraflılığa karşı 
çok taraflılığı ve uluslararası 
hukuku, oturmuş teamülleri 
desteklediklerini vurgulayarak, 
“Vergi ve ticaret savaşların-
dan biz de rahatsızız, onlar da 
rahatsız. İran yaptırımları da 
bölgesel istikrar ve barışa katkı 
sunmuyor. Bundan kendileri 
de rahatsız. Çin’in yol ve kuşak 
projesini Türkiye’miz için de 
önemli buluyorum. Çünkü 
biz de orta koridor projesiyle 
gündemdeyiz. Bunun yanında 

Sayın Şi Cinping’i ülkemize da-
vet etmiştim, olumlu yanıt ver-
di. Uygun zamanda Türkiye’ye 
yapacağı ziyaret ilişkilerimizi 
güçlendirecektir.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye’nin Çin’e ihracatı-
nın arttığını ve bu ziyaretteki 
teklifleriyle bunun daha da 
artacağına olan inancını da dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Ama bizim onlarla yapaca-
ğımız en önemli iş demiryolu 
yatırımlarına yönelik olacak. 
Bunlara sıcak bakıyorlar. 
Bunun yanında birlikte yapa-
bileceğimiz bazı başka önemli 
yatırımlar var. Bu çerçevede 
Kanal İstanbul’u, Boğazdan üç 
katlı geçişleri ve Konya’daki 
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projeleri misal verebiliriz. 
Sivas-Erzincan demiryolu ile 
ilgili de olumlu yaklaşımları 
var. Arkadaşlarımıza bütün 
bunlarla alakalı gerekli tali-
matları verdik. Onlar da bu 
süreci takip edecekler. Ben kısa 
zamanda netice alacağımıza 

inanıyorum. Hepsinden öte 
savunma sanayisinde iş birli-
ğimizin önemini vurguladık. 
Kendileri de aynı pozisyonda 
olduklarını ifade ettiler. Ken-
dilerinin de terörle ilgili ileri 
derecede sıkıntıları var. Bu ko-
nuya yönelik aynı hassasiyeti 

paylaştıklarını ifade etti. Bun-
dan sonra da atacağımız adım-
larda dayanışma içinde olmaya 
devam edeceklerini söylediler. 
Tabii ‘Tek Çin’ projesi kendi-
leri için çok önemli. Bizim de 
bu hassasiyeti gösterdiğimizi 
tespit etmiş vaziyetteler. Libya 

Gündem
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ile ilgili konularda da bundan 
sonraki süreçte dayanışmamızı 
göstereceğimiz ülkelerin sayısı 
da her geçen gün artıyor. Bu 
da Libya’da attığımız adımları 
güçlendiriyor.”

Son yıllarda Türkiye-Çin 
ilişkilerinde iki gerilim noktası 

olduğu bunlardan ilkinin Çin’e 
verilen ama iptal edilen füze 
ihalesi, ikincisinin de Uygur 
Halk Ozanı Abdurrahim He-
yit’in öldürüldüğü iddiası 
üzerine Dışişleri Bakanlığının 
yaptığı açıklama ve Çin’in He-
yit’in hayatta olduğuna ilişkin 

yayınladığı video olduğu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
görüşmede bu konuların gün-
deme gelip gelmediğine ilişkin 
soruya şu yanıtı verdi:

“Bu füze meselesinin askeri, 
stratejik, teknik birçok boyutu 
var. Ama bu Çin’e yönelik her-
hangi bir ön yargıdan kaynak-
lanmadı. Yetkili arkadaşlarımız 
Rusya’nın da teklifini görünce 
incelemesini yaptılar, teklifleri 
mukayese ettiler ve o zaman 
kararı bu şekilde aldık. Ama bu 
bizim Çin’le savunma sanayisi-
ne yönelik ilişkilerimizin kop-
ması anlamına asla gelmez. Biz 
Çin’le birçok noktada alışveriş 
yapabiliriz. Zaten bugün sayın 
Devlet Başkanı füze alımından 
vazgeçilmesi meselesini gün-
deme dahi getirmediler. Böyle 
bir şey olmadı. İkinci soruya 
gelince, bu konuda o malum 
olayı kendileri hiç açmadı. 
Açmadığı halde biz o zaman 
ki durumu biliyoruz. Burada 
maalesef bizim kendi dışişleri 
teşkilatımızın iletişim yanlışı 
olmuştur. Ama onlar da yoluna 
girmiş oldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
gazetecinin “BM Genel Sek-
reteri Özel Temsilcisi Virginia 
Gamba PKK ile çocuk savaşçılar 
konusunda bir anlaşma yaptı. 
BM temsilcisinin terör örgü-
tüyle anlaşma yapmasını nasıl 
karşılıyorsunuz?” sorusunu ise 
şöyle yanıtladı: 

“BM’nin terör örgütü YPG/
PKK ile bünyesindeki çocuk sa-
vaşçıları bırakması bahanesiyle 
görüşmesi ve bir anlaşma im-
zalanması asla kabul edilemez. 
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Bu konuda biz de ilgili merci-
leri ciddi manada silkelemek 
istiyoruz. Hangi gerekçeyle 
olursa olsun BM’nin bir terör 
örgütünü bu şekilde muhatap 
alması, masaya oturması ve 
resmi bir statü tanır gibi bir 
anlaşma imzalaması en hafif 
ifadesiyle bir skandaldır. BM 
böyle bir skandalın altına imza 
koyamaz. Olacak iş değil. Ben 
gıyabında söylüyorum ama 
BM Genel Sekreteri Guterres’in 
bundan haberi yoktur, böyle bir 
yanlışı asla yapmaz diye düşü-
nüyorum. Silahlı çatışmalarda 
çocuklar konusundaki özel 
temsilci Virginia Gamba’nın bu 
işlemini protesto etmek için 
BM Daimî Temsilcimiz Feri-
dun Sinirlioğlu girişim başlattı. 
Döner dönmez de ilk etapta 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu, Guterres’le konuyu 
ele alır. Daha sonra gerekirse 
ben de görüşürüm. Bu ortada 
bırakılacak bir konu değil.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin 
medyasında çıkan makalesin-
deki, “Türkiye ve Çin ortak bir 
vizyonu paylaşıyor” ve “Kü-
resel düzenin yeniden inşası 
için Çin ve Türkiye sorumluluk 
alabilir” sözlerinin hatırlatı-
larak, “Yapılabilecek bir şey 
var mı? Çin bu konuda samimi 
davranıyor mu?” sorusuna ise 
Çin’in bu konularda samimi 
davranmadığına asla inanma-
dığını dile getirdi.

Çin’in inandığı doğrularda 
dik durabilen bir ülke olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“‘Dünya 5’ten büyüktür’, 
derken bizim yanımıza birile-
rini almamız lazım. Hele hele 
BMGK içinden birilerinin bizim 
yanımızda yer alması bu süreci 
hızlandıracaktır. Biz bunu dün-
yadaki 190’ı aşkın ülkeyle ko-
nuştuğumuzda birçoğu zaten 
ürkek, korkak. Rahat hareket 
edebilen yok. Kimisi dolara 
bakıyor, kimisi farklı avantalara 
bakıyor ama biz farklı bir yere 
bakıyoruz. Çünkü eğer biz Al-
lah’ımıza dayanmazsak, hakkın 
ve haklının yanında olmazsak 
bunun hesabını kolay kolay 
veremeyiz. Bu dünyada iki se-
çeneğimiz var, ya mazlumların 
yanında olacağız ya zalimlerin 
yanında olacağız. Biz mazlum-
ların yanında olmayı kabul-
lendik. Birileri de zalimlerle 
yürüyor. Ama tarih boyunca 
onlar da zalimlerle anılacaklar. 
Bu dünya firavunlar gördü, 
Nemrutlar gördü. Nemrutlarla, 
firavunlarla beraber olanlar hiç-
bir zaman hayırla yad edilmi-
yor. Bu devrin de Nemrutları, 
firavunları var. Onlar da yarın 
öyle anılacaklar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ABD-İran arasındaki gerilimde 
Türkiye’nin arabuluculuk gö-
revi üstlenmesinin söz konusu 
olup olmayacağı ve olası bir 
İran-ABD çatışmasının bölgede 
nasıl bir etki yapacağına ilişkin 
soru üzerine, “Bunu aslında 
kimse düşünmek istemiyor. 
Kimse o konuya girmek dahi 
istemiyor. Sayın Trump ile yap-
tığımız görüşmede bu konu hiç 
gündeme gelmedi. Ama Japon-
ya Başbakanı Abe ile yaptığımız 

görüşmede Abe, ‘Böyle bir 
olayda birlikte olabilir miyiz?’ 
dedi. Ben de ‘Niye olmasın’ de-
dim. ‘Her ikisiyle de gerek Ru-
hani gerek Hamaney’le görüş-
melerde bulunabilirim.’ dedim. 
‘Beraber derseniz, beraber de 
olabilir’ dedim. O konuda bir 
sıkıntımız yok. Tabii nereden 
başlayacağız, nereye gideceğiz, 
nerede bitireceğiz? Bunlar da 
önemli.” ifadelerini kullandı.

Acemlerin, “Oturdular, ko-
nuştular ve dağıldılar” sözünü 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Öyle olacaksa hiç 
anlamı yok. Sadece vakit kay-
bedersiniz, o kadar. Burada da 
netice almaya odaklanılmalı. 
Sayın Başbakan’a sordum ‘Sen 
görüşme yaptın, nasıl gördün?’ 
diye. Baktım pek olumlu gör-
memiş. Bundan sonraki süreci, 
soruların cevabını önce biz 
planlayalım, sonra ne gibi adım 
atacağız onları konuşalım, de-
dik.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
gazetecinin, ABD Başkanı Do-
nald Trump ile yaptığı görüş-
menin ABD’de bazı kesimleri 
rahatsız ettiğini belirtilerek, 
“Amerikan Dış İlişkiler Meclis 
Başkanı Engel, Trump ile sizin 
aranızda geçen görüşmelere 
ilişkin Trump’a ağır ifadelerle 
yüklendi. Belli ki görüşmede 
konuşulanlar ve Trump’ın 
sergilediği olumlu tavır, onları 
çok rahatsız etmiş. Sizce neden 
ABD müesses nizamı Trump’ı 
sevmiyor?” sorusunu ise şöyle 
yanıtladı: 

“Dünyanın her yerinde zaten 
müesses nizamlar bir yere 

Gündem
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odaklıdır. Bunlara karanlık 
güçler de diyebilirsiniz. Onlar 
oralarla pazarlıktadır ve oralar 
adına adımlarını atarlar. Mües-
ses güçler hiçbir zaman o ülke-
deki bu tür siyaseti de sevecek 
diye bir şey yok.”

Kendisini de Türkiye’de se-
ven ve sevmeyenler olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İlk seçildiğimizde yüzde 
34,2 ile geldik. İki parti geldik. 
Bir CHP vardı, bir biz vardık. 
Ama parlamentonun yüzde 
63’üne sahiptik. Ondan sonraki 
süreçte yerel seçimlerde farklı 
oylar aldık, genel seçimlerde 
onun fevkinde oylar aldık. 
Cumhurbaşkanlığında yüzde 
52’ye kadar tırmandık. Ama 
yerel seçimde daha farklı oylar 
aldık. Şimdi içeride ve dışarıda 
bunu istediği gibi değerlen-
dirmek suretiyle AK Parti’ye 
yüklenmek isteyenler oluyor. 
Dışarıda Batıcı, egemen güçler, 
özellikle çıkar şebekeleri bize 
her zaman çok çirkin yaklaş-
mışlardır. Biz bunlara hiçbir 
zaman prim vermedik. Karar-
lılıkla yolumuza devam ettik. 
Bundan sonra da aynı şeyler 
olacak.” 

Trump’ın görüşmede arka-
daşlarına kullandığı ifadeler, 
onlara yönelik ortaya koyduğu 
tavrın, takdire şayan olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ben de zaten kendilerine bu 
tür tavırlarını sevdiğimi belirt-
tim. Siz bir müşteri arıyorsanız, 
bir müşteri çıkmışsa, o müşteri 

de ödemelerini tıkır tıkır yap-
mışsa sen o müşterinin malını 
nasıl vermezsin? Bunun adı 
gasp olur. Biz şu ana kadar da 
1,4 milyar dolar ödeme yap-
tık. Askerlerimiz pilotlarımız 
bir general eşliğinde eğitime 
gitti. 4 tanesini teslim ettiler, 
diğerlerini bıraktılar. 116 tane 
F-35 almak için sözleşmemizi 
yaptık. Biz burada pazar değil 
aynı zamanda ortak üreticiyiz. 
Bazı parçalarını da Türkiye’de 
üretiyoruz. Biz füzeler nok-
tasında geçmişte Patriotlara 
müşteri olduk ama bu müşteri 
oluşumuz karşılıksız bırakılın-
ca biz daha neyi bekleyeceğiz, 
başımızın çaresine bakmaya-
cak mıyız? Düşman saldırsa biz 
bir yerden sistem bulalım öyle 
savaşalım mı diyeceğiz? Tedbi-
rimizi hemen almamız lazım.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Libya ile ilgili 
gelişmeler ve 6 Türk vatandaşı-
nın kaçırılıp, serbest bırakılma-
sı ile Doğu Akdeniz satrancında 
Libya ve Türkiye’nin nasıl bir 
iş birliği yapacağına ilişkin 
soruya, “Bizim zaten askeri 
anlaşmamız var. Bunu daha 
da güçlendirdik. Orada BM’nin 
uluslararası hukuka göre 
muhatabı Sarraj’dır. Hafter, şu 
anda orada tam manasıyla kor-
san hareket yapmıştır; korsan 
konumundadır. Biz de bugüne 
kadar bütün görüşmelerimizi 
Sarraj’ın ekibiyle yaptık. Ben 
bugüne kadar Hafter’le muha-
tap olmadım. Şimdi BM’nin de 
buna göre adımlarını atması 
lazım. Şu an Sarraj ve ekibi kay-
bedilen yerleri her geçen gün 

tekrar geri alıyorlar. Temenni 
ederiz ki kısa zamanda Libya’da 
da bir seçime gitme imkânı 
doğar. Halk kendi haklarını de-
mokratik yollarla temsil etme 
imkânı yakalar.” cevabını verdi.

Bir başka gazetecinin, “Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin sondaj faa-
liyetleri devam ediyor. Karşı 
tarafın hukuk tanımamazlığına 
karşı ne tür tedbirler alınıyor?” 
sorusu üzerine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hukuk içinde gereken 
adımları attıklarını belirtti.

Bundan sonra da böyle götür-
meye çalışacaklarını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Ama karşımıza hukuk 
tanımazlar çıkarsa onların 
anlayacağı dil neyse o dille 
de konuşmasını biliriz. Orada 
hiçbir hukuku olmayanların 
kendilerine hak istihsal etmele-
ri kabul edilebilir bir şey değil. 
Zaten Güney Kıbrıs bugüne 
kadar hiçbir zaman hukukla 
hareket etmedi. AB’ye girişi 
şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi oradan aldığı güçle 
KKTC’yi korkutmaya çalışıyor. 
AB de dürüst hareket etmiyor. 
Bürgenstock’ta KKTC’ye en bü-
yük haksızlık yapılmıştır. Refe-
randumda ‘hayır’ dediği halde 
Güney Kıbrıs AB’ye alınmıştır; 
Kuzey Kıbrıs ‘evet’ dediği halde 
alınmamıştır. AB’nin mali yap-
tırımlar noktasında da Kuzey 
Kıbrıs’a ödemesi gereken para 
ödenmemiştir. Şimdi biz bu 
AB’ye nasıl inanalım? Bunlar 
dürüst değil. Bunların hepsi 
gaspçı. Burada da yaptıkları 
yine bu.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 
Temmuz tarihlerinde gerçek-
leştirdiği Bosna Hersek temas-
ları kapsamında Butmir Askeri 
Üssü’nde bulunan Bosna Hersek 

Türk Temsil Heyet Başkanlığı 
Milli Destek Birlik Komutanlı-
ğı’na ziyarette bulundu. 

Burada yaptığı konuşmada, 
“Biz tarih boyunca kendini 
asker millet, ordu millet olarak 

gören, askerliğe mukaddes 
bir vazife nazarıyla bakan bir 
milletiz.” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bizler dünyanın en güçlü 

Gündem

“Türkiye’nin Ne Avrupa’daki 
Ne Kuzey Afrika’daki Ne De 
Kafkasya, Balkanlar, Orta 
Asya’daki Gelişmeleri Uzaktan 
Seyretme Lüksü Yoktur”
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ordularını, en büyük devletle-
rini kurmuş, asırlar boyunca üç 
kıta, yedi iklimde barışın san-
caktarlığını yapmış bir milletiz. 
Bizler cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal’in o veciz 
ifadesiyle ‘yurtta sulh, cihanda 
sulh’ ilkesini savunan bir devle-
tiz. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 
78 şehitliği olan bir devletin 
gönül coğrafyasındaki sorunlara 
kayıtsız kalması düşünülemez. 
Şu anda da sizlerle gönül coğ-
rafyasında bir arada 
bulunuyoruz. Türki-
ye’nin ne Avrupa’daki 
ne Kuzey Afrika’daki 
ne de Kafkasya, Bal-
kanlar, Orta Asya’daki 
gelişmeleri uzaktan 
seyretme lüksü yok-
tur. Bu topraklarda 
yaşanan her olay, her 
hadise doğrudan ve 
dolaylı olarak ülkemizi 
etkilemektedir. Şayet 
Balkanlar’da, Orta 
Doğu’da istikrarsızlık varsa, 
Afrika’da insanlar açlıkla, kıtlıkla 
boğuşuyorsa menfi yansımaları 
bir şekilde Türkiye’de de hisse-
dilmektedir.”

Suriye’de 8 yıldır devam eden 
iç savaştan en fazla etkilenen 
ülkenin Türkiye olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Suriye’deki zulümden 
kaçan 3,6 milyon mazlumun 
canını kurtarmak için kapısını 
çaldığı, sığındığı ilk ülke Türkiye 
olmuştur. DEAŞ terör örgütü 
Irak’ın bazı şehirlerini işgal 
ettiğinde insanlar yine ülkemi-
ze sığınmışlardır. İşte şu anda 
bakın Kamışlı’da bazı bu terör 

örgütlerinin dünyadaki koruyu-
cuları, ülkemizden kaçıp giden 
hainler, hepsi bir araya gelmek 
suretiyle DEAŞ terör örgütünü 
bizim koruduğumuzu söyleye-
cek kadar ihanet içerisindedir-
ler.” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de dünyanın farklı 
bölgelerinden 4 milyonu aşkın 
mülteci bulunduğuna işaret 
ederek, şunları dile getirdi: 
“Son 1,5 asırdır çeşitli sebeplerle 
ülkemize göç etmiş 10 milyon-
larca vatandaşımız, soydaşımız, 
kardeşimiz var. Tarihimiz bize 
şu gerçeği çok açık ve net gös-
termiştir; Türkiye’nin güvenliği 

sınırlarında değil, kardeş coğ-
rafyaların başkentlerinde başlar. 
Afganistan huzur bulmadan, 
Irak barışa kavuşmadan, Su-
riye’de çatışmalar durmadan 
bizim de huzura kavuşmamız 
mümkün değildir. Balkanlar 
istikrar içinde olmazsa Türkiye 
de tam manasıyla refah içinde 
olamaz. İşte bu anlayışla gönül 
coğrafyamızdaki sıkıntılarla 
yakından ilgileniyoruz. Altını 
çizerek ifade etmek isterim ki 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
asla yayılmacı, müdahaleci bir 
perspektifle hareket etmemek-
tedir. Her zaman söylediğimiz 
gibi bizim hiç kimsenin, hiçbir 
ülkenin toprağında, egemenli-
ğinde, iç işlerinde gözümüz yok.

Biz sadece kendi milli güvenli-
ğimizi, kendi vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini garanti 
altına almaya çalışıyoruz. Biz 
sıradan bir millet değiliz. Biz 
21 milyon kilometrekare top-
raklardan azala azala azala 780 
bin kilometrekareye gelmiş, 
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dolayısıyla toprak nedir, bunu 
çok iyi bilen bir milletiz. Bize 
kimse kabile devleti muamelesi 
yapamaz. Biz bunları aşmış bir 
ülkeyiz. Onun için de şu anda bu 
nazarla bize bakanlara Cudi’de, 
Gabar’da, Tendürek’te, Kan-
dil’de, her yerde gereken dersle-
rini veriyoruz.”

“İnlerine giriyoruz, girmeye 
de devam edeceğiz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Onun için asla 
buralarda acımak macımak diye 
bir şey söz konusu değildir çün-
kü eğer acırsanız acınacak hale 
gelirsiniz. Asker millet, ordu 
millet işte budur. Biz kendi insa-
nımızla beraber kardeşlerimiz, 
soydaşlarımız, dost ve akraba 
topluluklarımız da huzur içinde 
yaşasın diye mücadele ediyo-
ruz. Sizin gibi yurt dışında başka 
ülkelerin barış ve istikrarına 
hizmet eden Türk milletinin göz 
bebeği ordumuzun askerleriyle 
biz gurur duyuyoruz. Bizler, 
birlikte sizler, Bosna Hersek’te 
Türkiye’nin ‘yurtta sulh, cihan-
da sulh’ siyasetinin temsilcileri 
olarak görev yapıyorsunuz. 

Askerlerimiz burada olduğu gibi 
Afganistan’da, Katar’da, Koso-
va’da, Lübnan’da, Somali’de de 
sorumluluk üstleniyor. Uzaktan 
seyretmiyoruz. Seyirci bir millet 
değiliz, seyirci bir ordu değiliz. 
Tam aksine artık masada olan 
bir Türkiye var.”

TSK’nın operasyonel kabiliyet, 
caydırıcılık ve tecrübe bakımın-
dan dünyanın en güçlü ordula-
rından biri konumunda olduğu-
nun altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dünyanın neresinde 
olursa olsun TSK’nın verilen 
görevi alnının akıyla, milletin 
göğsünü kabartacak şekilde 
yerine getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her birinize ülkem ve milletim 
adına yerine getirdiği görev 
sebebiyle çok ama çok teşekkür 
ediyorum. Türkiye olarak, Bos-
na Hersek’te güvenli ve huzurlu 
bir ortamın daim kılınmasına 
katkıda bulunmaya özel önem 
atfediyoruz.” diye konuştu.

Bölgede barış ve istikrarın 
sürdürülebilmesinin insani ve 
ekonomik refahı da pekiştirece-
ğine işaret eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, tarihin her döneminde 
Bosna Hersek ve Türkiye’nin bir-
birine iyi ve yakın dost olduğunu, 
bu dostluğu da mümkün olan en 
üst düzeyde gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bos-
na Hersek’in birlik ve beraber-
liğinin sağlanması ve egemen-
liğinin korunmasının bölgenin 
ve Avrupa kıtasının güvenliği ve 
esenliği için gerekli olduğunun 
altını çizdi.

Bosna Hersek’te oluşabile-
cek bir istikrarsızlığın yalnızca 
bölgenin değil, tüm dünyanın 
barış ve istikrarını riske artabile-
cek potansiyele sahip olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu bağlamda da 
EUFOR Althea gibi misyonların 
ehemmiyeti açıktır. Bu misyo-
nun varlığı, Bosna Hersek’in 
güvenlik ve istikrarı noktasında 
birçok başarıyı beraberinde 
getirmiştir.” dedi.

Türkiye’nin ayrıca EUFOR 
irtibat ve gözlemevlerinde de 
aktif görev aldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ev-
lerde mukim Türk temsil heyeti 
mensuplarının yerel yetkililerle 
ve bölge halkıyla irtibat kurarak 
ülkedeki genel durumu takip 
ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İrtibat ve izleme timlerimiz, 
sorumlu oldukları bölgelerde 
din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 
her kesimden, Boşnak, Sırp ve 
Hırvat üst düzey yöneticilerle 
diyalog halindedir. Halkın nab-
zını tutarak ve barışın devam-
lılığını sağlamak için devriye 
görevleri icra ederek çok önemli 

Gündem
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bir sosyal işlevi yerine getiriyor-
lar. Misyonu, ülkenin dört bir 
yanında bugüne kadar uygula-
dığı faaliyetler ve projeler, Bos-
na Hersekliler kadar bizler için 
de büyük anlam ifade ediyor. 
İnşallah bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de sizlerin bu has-
sasiyetle çalışmalarınızı yürüte-
ceğinize inanıyorum. Türkiye, 
burada örneğini gördüğümüz 
üzere tüm varlığıyla bölgesinde 
ve ötesinde barış, güvenlik ve is-
tikrarın teminatı olmaya devam 
edecektir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

İzzetbegoviç’in 
Kabrini Ziyaret

Cumhurbaşkanımız, Bos-
na Hersek’in ilk Cumhurbaş-
kanı Aliya İzzetbegoviç’in 
kabrinin de bulunduğu Kovaçi 
Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik 
girişinde kendisini bekleyen 

vatandaşları selamlayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Meçhul 
Asker Anıtı’na ve Aliya İzzet-
begoviç’in mezarına çelenk 
bırakarak dua etti.

Srebrenitsa Soykırımı 
Kurbanları Anısına  
Düzenlenen Geçit Töreni

Cumhurbaşkanımız Bosna Her-
sek’teki ziyaretlerinin son günün-
de, Srebrenitsa Soykırımı kur-
banları anısına düzenlenen geçit 
törenine katıldı. Bosna Hersek’in 
doğusundaki Srebrenitsa’da yaşa-
nan soykırımın 24. yılında toprağa 
verilecek 33 kurbanın cenazelerini 
taşıyan konvoy, başkent Saraybos-
na’dan Potoçari Anıt Mezarlığı’na 
uğurlandı.

Törende cenazeleri taşıyan 
araç, Devlet Başkanlığı Konsey 
Binası önüne geldi. Cumhur-
başkanı Erdoğan ve beraberin-
dekiler ile Bosnalı vatandaşlar 

burada, soykırım kurbanları için 
dua etti ve aracın üzerine çiçek-
ler yerleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 
yanı sıra Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konsey üyeleri Şefik 
Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Bos-
na Hersek Halklar Meclisi Baş-
kanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Milli 
İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan 
Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın da katıldı.

Geçit töreninin ardından Erdo-
ğan, kendisine yoğun ilgi göste-
ren Bosnalılarla fotoğraf çektirdi.
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İnsan Hakları Başkanlığı

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, Mısır’ın demokratik 
yöntemlerle seçilmiş ilk 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin vefatı nedeniyle 
basın açıklaması düzenledi.

Mursi’nin vefatından 
dolayı büyük üzüntü içinde 
olduklarını dile getiren 
Usta, “Biz kendisinin hak 
için, hukuk için, adalet için, 
Müslümanlar için verdiği 
mücadelesini takdirle ve 
gururla izleyerek şahit 
olduğumuzu belirtmek için, 
bu haksızlık ve hukuksuzluğa 
karşı susan Batı dünyasının, 

Amerika’nın sessizliğini 
yüzlerine vurmak için 
buradayız.” ifadelerini 
kullandı.

Seçilmiş bir 
cumhurbaşkanının böyle bir 
muameleyi hakketmediğini 
vurgulayan Usta, bu durumun 
insan hak ve onuruna da 
yakışmadığını tarihe not 
düşmek istediklerini belirtti.

Mısır’da kanlı bir darbeyle 
iktidarı ele alan Sisi’nin, “21. 
yüzyılın Firavunu” olduğunu 
ifade eden Usta, uluslararası 
hukukun ve insan haklarının 
yok sayıldığı Mısır’da haksız 
yargılamalarla ve idamlarla 
insanlık dışı uygulamaların 

yapıldığına işaret etti.
Müslüman ülkelere de 

seslenen Usta, “Barbar Sisi’ye 
karşı dur diyen tek dünya lideri 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
İnancımızın gereği ve 
liderimizin dik duruşuyla 
Mısır’da insan haklarının 
hiçlenmesini kabul etmedik, 
etmeyeceğiz.” vurgusunu 
yaparak şunları söyledi: “Sessiz 
kalan İslam dünyasının da 
artık bu konudaki sesini 
yükseltmesini, Mısır’da 
yaşanan zulümlere, 
haksızlıklara ve zindanlarda 
bulunan 60 bin insanın da 
bir an önce serbest kalması 
için, bu zulmün bitmesi 
için kendilerinin sesini 
yükseltmelerini bekliyoruz. 
Biz 15 Temmuz’da Türkiye’ye 
de bunu yapmaya çalışanlara 
millet olarak sesimizi 
yükselttik, direnişimizi 
gösterdik ve bu ülkeyi 
kimseye bırakmadık.”

Bütün İslam dünyasına 
başsağlığı dileyen Usta, “Biz 
Mısır zindanlarında zulme 
direnen Mursi’nin verdiği hak 
mücadelesinin sonuna kadar 
şahitleriyiz. Rabbim mekanını 
cennet eylesin, şehadetini 
kabul etsin.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

“Mursi’nin verdiği hak 
mücadelesinin şahitleriyiz”
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AR-GE Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Hamza 
Dağ gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. 23 Haziran 
seçimi sonrası birilerinin, 
bazı temennilerini sanki 
gerçekmiş gibi yansıtarak algı 
operasyonlarına giriştiklerini 
ifade eden Dağ “Bu girişimleri 
bizi yavaşlatmaz. AK Parti ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde 2023 hedeflerine 
yürümeyi sürdürecek” dedi. 

“Mesaj alındı, millete 
hizmete devam”

23 Haziran’da gerçekleşen 
İstanbul seçiminin nizam 
içerisinde ve milletin 

iradesinin sandığa sağlıklı bir 
şekilde yansıdığı bir seçim 
olarak gerçekleştiğini belirten 
Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ “Tabii ki AK Parti 
17 yıldır her seçim sonrasında 
olduğu gibi bu seçimin 
ardından da muhasebe ve 
değerlendirme mekanizmasını 
devreye sokacaktır. 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da ifade 
ettikleri gibi milletimiz AK 
Parti’ye iletmek istediği 
mesajı gayet anlaşılabilir bir 
şekilde iletmiştir. Artık bizim 
üzerimize düşen milletimizin 
mesajı doğrultusunda 
hareket ederek ülkemize ve 
vatandaşlarımıza gerektiği 

şekilde hizmet etmeye devam 
etmektir.” şeklinde konuştu.

“Uzun süre seçim yok, hızla 
2023’e yürüyeceğiz”

Ülke içinde ve dışında, 
bazı siyasilerin ve basın-
yayın organlarının AK 
Parti’nin çöküşe geçtiğine 
dair söylemler ile suyu 
bulandırmaya çalıştıklarını 
söyleyen Dağ, açıklamasında 
“Türkiye’de şu anda şöyle 
bir durum var; yıllardır AK 
Parti’nin çökmesi hayaliyle 
yaşayan birileri milletimizin 
verdiği kararı çok farklı 
şekilde değerlendiriyorlar. AK 
Parti çöküyor, Recep Tayyip 
Erdoğan gücünü kaybediyor 
gibi tamamen kendi 
temennileri olan düşünceleri, 
uzun gözlemler sonucu 
ortaya çıkan bir analizmiş 
gibi yansıtmaya çalışıyorlar. 
Oysa Recep Tayyip Erdoğan 
hala milletimizin en fazla 
teveccüh gösterdiği isim, 
AK Parti ise en fazla destek 
verdiği siyasi parti olarak 
yoluna devam ediyor. Onların 
bu bakış açıları ve yaklaşımları 
bizi yavaşlatmaz, artık uzun 
bir süre seçim olmayacağı 
için biz hızlı bir şekilde 2023 
hedeflerimize yürümeyi 
sürdüreceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

“Algı operasyonları bizi 
yavaşlatmaz”
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.
Karaaslan mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Tarihin 
en büyük ihanetlerinden 
biri olarak kayıtlara geçen 
15 Temmuz’da canları 
pahasına vatan mücadelesi 
ortaya koyan aziz milletimiz 
darbecileri bozguna uğratarak 
tüm Dünya’ya daha önce 
görülmemiş bir demokrasi dersi 
vermiştir.
O karanlık gecede 
caddelerde, meydanlarda 
mücadelesiyle devleşen her 
bir vatandaşımızın yüreğinde 
taşıdığı ruh, aziz milletimizi 

Malazgirt’te, Çanakkale’de, 
Kut’ül Amare’de galip eden 
yüksek ruhtur. Binlerce yıldır 
içimizde büyüttüğümüz, her 
yeni gün daha da güçlenen 
inancımız tarih boyunca 
olduğu gibi bizleri yeni 
zaferlere taşıyacaktır.
“Milletimi illerimizin 
meydanlarına, havalimanlarına 
davet ediyorum” çağrısıyla 
planları boşa çıkaran, halkın 
gücünün üstünde beşerî hiçbir 
güç tanımayan, milletine 
duyduğu yüksek güvenle, 
“siz dik durun yeter ki, 
biz ölümüne ölümüne…” 
diyen Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
ile aynı safta, omuz omuza 
kararlı duruşumuzun ifadesi 
olan 15 Temmuz bizler için 
derin bir hüznün olduğu 

kadar yüksek bir gururun 
adıdır. Tek yürek olarak 
darbe girişimini durduran 
milletimizin kahramanlıkları 
15 Temmuz’un üzerinden yıllar 
geçse de hafızalarımızdaki 
yerini koruyacak, gösterilen dik 
duruş nesiller boyunca takdirle 
anlatılacaktır.
15 Temmuz’da ülkemizin 
refahı, huzur ve barış ortamının 
devamı için her zamankinden 
daha sağlam bir iradeyle 
bu zorlu sınavdan daha da 
güçlenerek çıkmayı başardık. 
Silahlı darbe girişiminin 
ardından gelen ekonomik 
darbe girişimlerine de fırsat 
vermedik, tüm saldırıları 
milli seferberlik ruhuyla 
püskürtmeyi başardık. Birlik 
ve beraberlik içinde bizlerde bu 
inanç oldukça; güçlü ve lider 
ülke Türkiye’nin önüne set 
çekmek isteyenler bu imkâna 
bir daha asla kavuşamayacaktır.
Kanlı darbe girişiminin 
karşısında dimdik duran, 
istiklal ve istikbalimizi korumak 
uğruna şehadet şerbeti içen 
15 Temmuz şehitlerimiz başta 
olmak üzere tüm şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle 
anıyor; gazilerimize şükran 
duygularımızı iletiyorum. 
Şehitlerimiz ve gazilerimiz 
kalplerimizdeki mümtaz yerini 
ebediyen koruyacaklardır.”

“15 Temmuz, Milletçe Yeniden 
Şahlanışımızın Günüdür”
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Dış İlişkiler Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
“G20; dünya ekonomisinin 
%85, dünya ticaretinin %80 
ve dünya nüfusunun 3/2’sini 
oluşturduğu ve genel gündem 
anlamında dünya ülkelerinin 
pozisyonlarını ortaya 
koyduğunu bir platformdur.”

Türkiye ve ABD Görüşmesi
Sayın Trump’ın 

Cumhurbaşkanımızın ve 
hükümetimizin pozisyonunu 
bilerek geldiğini, bu pozisyonu 
değiştiremeyeceklerini 
gördüklerini, ABD tarafının 
kendi pozisyonunu gözden 

geçirdiğini ve Türkiye ile daha 
ortak zeminde buluşma iradesi 
ortaya koyduğunu söyledi. 
Yılmaz, G20 Zirvesi Türkiye 
açısından olumlu geçtiğini, 
Türkiye’nin istediğini fazlasıyla 
aldığını, ABD ve Türkiye 
arasında ilişkide ikili diyalogun 
hâkim olacağını, kutuplaştırıcı 
diyalogdan uzak durulacağını 
söyleyen Yılmaz, elde edilen 
bu başarıda başkan Sayın 
Erdoğan’ın payının büyük 
olduğuna dikkat çekti.

Bahar Havası
AK Parti genel başkan 

yardımcısı Cevdet Yılmaz, 

TÜRKİYE ve ABD görüşmesi 
öncesi olumsuz senaryolar satın 
alınmıştı muhtemelen olumsuz 
bir görüşme bekleniyordu. 
Ekonomik aktörler buna 
göre pozisyon aldıklarını, 
görüşmenin olumlu geçmesinin 
Türkiye ekonomisine olumlu 
yansıması olduğunu söyledi.

Satın alınmış kötü 
senaryoların yerine daha 
gerçekçi daha doğru bir 
algı oluştuğunu, bununda 
ekonomimize doğal olarak 
olumlu yansıdığını sözlerine 
ekledi.

“G20’de Türkiye 
İstediğini Aldı”
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Kadın Kolları

Srebrenitsa Soykırımı AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları
Teşkilatı Tarafından Anıldı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde, 81 il Kadın 
Kolları Başkanları, tüm teşkilat mensupları ile Srebrenitsa’da yapılan soykırımı basın bildirisi ile kınadı.
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
Srebrenitsa Soykırımı Basın Bildirisi
Srebrenitsa annelerinin ilmek 
ilmek ördüğü 11 yapraklı 
Srebrenitsa çiçeği yaşanan 
soykırımı simgelemektedir. 
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in 
‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, 
fakat tohum olduğumuzu 
bilmiyorlardı.’ sözleri 
hafızalarımızda güncelliğini 
korumaktadır. AK Parti 
iktidarından önce Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunda, 
üst düzeytoplantılarda 
savaş çocuklarının ahından, 
yaşanan insanlık ayıplarından 
bahsedilmesi için hiçbir 
hükümet öncü olmamıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 
5’ten büyüktür’ diyene 
kadar mazlumların sesini 
kimse duymamıştır. Bugün 

11 Temmuz 2019… AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları 
teşkilatı olarak Srebrenitsa 
katliamının 24. Yıl dönümünde 
81 il Kadın Kolları Başkanımız, 
yurt içi ve yurt dışındaki 
tüm teşkilat mensuplarımız, 
4 milyon 700 bin üyemizle 
birlikte Srebrenitsa’da 
yapılan soykırımı kınıyoruz. 
Srebrenitsa insanlığın utanç 
vesikasıdır; unutulmamalıdır. 
AK Parti, dünyanın herhangi 
bir yerinde yaşanan 
zulümden ve adaletsizlikten 
uluslararası kamuoyunun 
sorumlu olduğuna inanmış 
ve bu yüzden ‘HERKES İÇİN 
ADALET’ ilkesini temel almış 
bir harekettir. Bugüne kadar 
toplumları birbirine düşüren 
ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti 
körükleyen ideolojilerden 
insanlık adına hiçbir kazanım 
elde edilmemiştir. Geleceğe 
umutla bakabilmenin yolu; 
huzuru, refahı, adaleti ve 
insanı temel alan çalışmaları 
kendimiz kadar başkaları 
içinde istemekten geçmektedir. 
Srebrenitsa’da yaşanan 
soykırımda gerçek suçluların 
hukuk karşısında hesap 
vermesini, adaletin yerini 
bulmasını istiyoruz. Katliamda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Srebrenista 
Annelerinin ve tüm Boşnakların 
başı sağolsun.
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Gönül Coğrafyamız

Balkanlar’daki Osmanlı İncisi:

Prizren

Kosova’nın başkent 
Priştine’den sonra ikinci 
büyük şehri olan Prizren, 
Balkanlar’da Osmanlı 
hatırasının hissedildiği en 
önemli şehirlerden biri. 21 
Haziran 1455’te Fatih Sultan 
Mehmed’in kumandasında 
bulunan ordunun fethiyle 
Osmanlı hakimiyetine girdi. 

1455’ten 1912 yılına kadar Türk 
egemenliği altında buludu. 
Prizren, başta sancak merkezi 
iken 1868-1874 yılları arasında 
vilayet merkezi yapıldı. 
Camiler, kiliseler, manastır, 
türbeler, tekkeler, kütüphane, 
kale, kuleler ve çeşmeler 
gibi tarih ve kültür mirasıyla 
Prizren, bugün bile Kosova’nın 

müze şehri olarak görülür.
Osmanlı devrinde farklı 
milletten ve dinden insanların 
bir arada olduğu ve son 
dönemlerine kadar barış ve 
huzur içinde yaşandığı bilinir. 
İşte Kosova, bu çok dilli ve 
çok dinli Osmanlı geleneğini 
hâlâ devam ettirebilen bir yer; 
Türk, Arnavut, Sırp, Makedon, 
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Bulgar ve Romen gibi çok 
farklı kültürden insanlara ev 
sahipli yapıyor. Prizren ise 
Kosova’da Türklerin en çok 
yaşadığı yer. Öyle ki Prizren’de 
Türkçe konuştuğunuzda sizi 
anlayamayacak kişi neredeyse 
yok gibi. 
Prizren, esas kimliğini 
yaklaşık 500 yıllık Osmanlı 
egemenliğinde kazandı. 
Bugün daha çok Arnavutça’nın 
konuşulduğu şehir; 
mahalleleri, camileri, türbeleri 
ve hamamlarıyla tam bir 
Türk şehri. 2008 yılında tam 
bağımsızlığını ilân eden genç 
Kosova Cumhuriyeti’nin incisi 
Prizren, sadece tarihi değil tabii 
güzelliklere de sahip dağlarla 
çevrili nadide bir kent. 600 
metre yükseklikte bulunan ve 
ecdadın da kullandığı Prizren 
Kalesi’ne çıktığınızda bu doğal 
güzelliğe şahit oluyorsunuz.
Değişik dönemlerde 
Prizren’i gezen seyyahlar 
şehrin göklere yükselen 
sivri minareli camilerinden 
bahsetmeden edememişlerdi. 
Bu görüntüsüyle kente 
“Rumeli’nin İstanbul’u” 
benzetmesi bile yapılmıştı. 
Prizren’e gelen seyyahlardan 
Ami Bue (1836) şehirde 12 
büyük cami olduğunu, Milller 
(1844) ve F. Yukiç (1861) ise 
42 cami olduğunu bildirir. 
Bugün 33 caminin adı ve yeri 
bilindiyse de ayakta kalan 
sadece 22 tarihi cami binası 
bulunmakta.
Çok zengin bir tarih mirasına 
sahip olan Prizren’de bugüne 
kadar muhafaza edilmiş eserler 

maalesef yazılı kaynaklarda 
adı ve sayısı geçenlerin yarısı 
kadar bile değildir. Pek çok 
tarihi eser; savaş, yol, imar, vs. 
sebeplerle yıkılmış, yakılmış ya 
da tahrip olmuş. Bu eserlerin 

birçoğu TİKA tarafından 
restore edildi ve ediliyor. 
Ayakta kalan eserler ecdâda 
hayranlık uyandırıp, sanat ve 
tarih meraklılarının dikkatini 
çekiyor.
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Portre

Asıl adı Muhiddin Pîrî olan 
Pîrî Reis’in 1465’te Gelibolu’da 
doğdu. Karamanlı Hacı Ali 
Mehmed’in oğlu ve Türk 
Denizcilik ekolünün pîrî 
sayılan Karamanlı Kemal 
Reis’in yeğenidir. O dönemde 
Karamanoğulları Osmanlı 
devletine katılmış, Fatih 
Sultan Mehmet’in emriyle, 
Beyliğin ileri gelenlerinden 
bir kısmı İstanbul’a, bir kısmı 
ise Ege’ye göç ettirilmişti. 
Kemal Reis ve ailesi önce 
İstanbul’a, ardından da 
Gelibolu’ya giderek orada 
yerleşmişti. Pîrî Reis, Kitab-ı 
Bahriye’de anlattığına göre 
küçük sayılabilecek bir 
yaşta amcası Kemal Reis’le 
birlikte Venedik’e ait kale ve 
sahiller başta olmak üzere 
bütün Akdeniz’i dolaştı, tüm 
limanları ve kıyıları gördü.

II. Bayezid tarafından devlet 
hizmetine çağrılan Kemal 
Reis’in 1495’te İstanbul’daki 
kabulü sırasında Pîrî Reis de 
muhtemelen onun yanında 
idi. Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır seferinde Kaptanıderya 
Cafer Bey kumandasındaki 
filoda bir gemi reisi olarak 
hazır bulunan Pîrî Reis, Nil 
nehri üzerinden ulaştığı 
Kahire’de 1513 tarihli ilk dünya 
haritasını padişaha takdim 
etti. Pîrî Reis’in çizdiği bu 
ilk dünya haritasında Atlas 

Okyanusu, İber Yarımadası, 
Afrika’nın batısı ve Kristof 
Kolomb’un daha keşfetmediği 
yeni dünya Amerika’nın 
doğu kıyıları bulunuyordu. 
İlk eserinden 8 yıl sonra 
döneminin en saygın “Kılavuz 
Kitabı” olarak kabul edilen 
Kitab-ı Bahriye’yi yazdı; 1525 
yılında bu kitaba son şeklini 
verdi ve 1526 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’a sundu.

Pîrî Reis, Kitab-ı Bahriye 
adı ile bilinen “Bahriye” 
eserinde o zamanlar Ege 
ve Akdeniz kıyılarında 
bulunan şehir ve ülkeleri tarif 
ederek, resim ve haritalarını 

yapmış; aynı zamanda 
denizcilik ve gemicilik için 
de önemli bilgiler vermişti. 
Pîrî Reis’in “Bahriye” adlı 
eşsiz eserinin yanı sıra 1513 
ve 1528 yıllarında yapmış 
olduğu iki dünya haritası 
mevcuttur. Sonraki yıllarda, 
Güney sularında devlet 
için çalışan Pîrî Reis, bu 
dönemde; Hint Kaptanlığı, 
Umman Denizi, Kızıl Deniz 
ve Basra Körfezi’ndeki deniz 
görevlerinde bulundu.

Pîrî Reis’in Osmanlı 
Donanmasında yaptığı 
son görev, acı olaylarla 
biten Mısır Kaptanlığı’ydı. 
1552’de çıktığı ikinci seferin 
son durağı olan Basra’da, 
tamire ve dinlenmeye 
muhtaç donanmayı bırakıp 
ganimet yüklü üç gemi 
ile Mısır’a döndüğü için, 
burada hapsedilmişti. 
Donanmayı Basra’da 
bırakması, Basra Valisi Kubat 
Paşa’ya ganimetten istediği 
haracı vermemesi ve Mısır 
Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın 
politik hırsı yüzünden; 1554’te 
hizmette kusurla suçlandı ve 
idam edildi. Pîrî Reis, bıraktığı 
dünya çapındaki eserleri 
olan, iki dünya haritası ve 
çağdaş denizciliğin ilk önemli 
yapıtlarından birisi sayılan 
Kitab-ı Bahriye ile günümüzde 
de halen yaşamaktadır. 

Türk Denizciliğinin Pîrî: 
Pîrî Reis






