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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

14 Ağustos 2001’de Türk siyasi tarihini bütünüyle değiştirecek bir 

adım atıldı ve Recep Tayyip Erdoğan, 74 arkadaşıyla birlikte Adalet 

ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına tes-

lim etti. AK Parti, henüz 15 aylık bir partiyken girdiği genel seçim-

lerden mutlak bir zaferle ayrıldı, siyasi bir süreç için oldukça kısa 

sayılabilecek bir aralıkta siyasi tarihimizde nadiren görülen bir oy 

oranına ulaşarak milletin gönlünde edindiği yeri tescil etti. AK Parti, 

krizlerle, kaosla, istikrarsızlıkla dolu bir Türkiye’yi devraldı, yepyeni 

ve dönüştürücü bir siyasi projeyi hayata geçirdi, artık Türkiye’de 

hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

AK Parti’nin başarılarla dolu bu siyasi vizyonu, onun genç, dina-

mik ve geleceğe odaklanmış yönünden beslenir. Bu yıl on sekizinci 

yaşını kutlayan AK Parti, kimliğini genç kalmaya, diri olmaya, her 

zaman ileriye doğru bakarak durmadan gelişmeye göre şekillendirir. 

Nitekim 18 yıldan beri Türk siyasetinde başlattığı devrim niteliğin-

deki dönüşümler ve ülkemize kazandırdığı değerler, bu kimliğin 

tezahüründen başka bir şey değildir. AK Parti her zaman 18 yaşında, 

umutlarla dolu, büyük hayalleri olan heyecanlı bir ruh hali ile hare-

ket eder: bizi 2023’e, 2053’e ve 2071’e taşıyacak olan ideallerimiz var-

dır, bu ideallere giden uzun, meşakkatli yolda en büyük destekçimiz 

milletimizin teveccühüdür, bu büyük destekle, içimizdeki dinmeyen 

aşkla gece gündüz bilmeden çalışmalarımızı sürdürürüz. AK Parti bir 

mücadelenin hikayesidir, güçlü, müreffeh, bağımsız ve birlik için-

de bir Türkiye için 18 yıldan beri verilen demokratik bir serüvenin 

adıdır. Bu serüven millete hizmetle örülmüştür ve en merkezinde 

milletin desteği vardır.

18 yaşını kutlayan partimiz yoluna hiç durmadan aynı coşkuyla 

devam edecektir. Liderimizin büyük Türkiye’ye olan sevdasını, 

inancını, adanmışlığını paylaşan herkesle bu kutlu yürüyüş sürecek-

tir. AK Parti nice 18 yaşlar kutlayacak, milletin kendi eliyle yazdığı, 

kendi bağrından çıkardığı bu güzel hikaye Türkiye’nin aziz çehresini 

dönüştürmeyi sürdürecektir.

AK Parti bir 
mücadelenin 

hikayesidir, güçlü, 
müreffeh, bağımsız 
ve birlik içinde bir 

Türkiye için 18 
yıldan beri verilen 

demokratik bir 
serüvenin adıdır. 

Bu serüven millete 
hizmetle örülmüştür ve 
en merkezinde milletin 

desteği vardır.

“

”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Türkiye’yi 7 Ayda 
24 Milyonu Aşkın 
Yabancı Ziyaret Etti

Türkiye Bisiklet İhracatında 
Pedala Güçlü Basıyor

YÖK’ün E-Kayıt Hizmeti 
İle 280 Milyon Lira 
Tasarruf Sağlandı

Türkiye’ye yılın 7 ayında gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 
milyon 693 bin 886 oldu.

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
verilerine 
göre, 504 bin 
271 üniversite 
öğrencisinin 

kaydını elektronik kayıt (e-Kayıt) sistemi 
üzerinden yapmasıyla yaklaşık 280 milyon lira 
tasarruf gerçekleştirildi. Devlet üniversitelerinde 
elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin yüzde 
83’ü, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 29’u 
e-Kayıt yöntemini tercih etti.

Türkiye’nin geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 280 
bin 442 adete yükseldi.
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Konkordatodan 
Çıkış Tam Gaz

Yurt Dışındaki Türk 
Vatandaşlara Yönelik 
Hizmetler Artıyor

“İlklerin” Köprüsü 3 Yaşında

2018 yılının son 
çeyreğinde zirveye 
ulaşan konkordato 
başvuruları Yeni 
Ekonomi Programı 
(YEP) kapsamında sürdürülen çalışmalar 
ve bu yıl ekonomide yaşanan dengelenme 
süreciyle sert bir düşüş yaşadı.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk 
vatandaşın eğitimden ulaşıma, hukuktan 
ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok 
alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye’deki 
işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için 
birçok yasal düzenleme hayata geçirildi.

Üç milyar dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği 
taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üç yaşında. Boğazın üçüncü gerdanlığı olan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Bahreyn, 
Bosna Hersek, Makedonya, KKTC, Bulgaristan, Pakistan, Sırbistan ve Gürcistan gibi ülkelerden 
üst düzey katılımla açılmıştı.
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Dünya Aktüalite Atlası

İngiltere’de Brexit Kördüğümü Siyasi 
Kaosa Dönüştü

Arjantin’in Ekonomi İmajı 
Gelişmekte Olan Ülkeleri 
Zedeliyor

Kolombiya’da Yarım 
Asırlık İç Çatışmanın 
Kısa Süren Barış Süreci

Brexit sürecinin anayasal krize dönüştüğü İngiltere’de siyasetin ibresi erken genel seçimi 
göstermeye başladı. İngiltere, 2016’da yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumundan 
yüzde 48’e karşı yüzde 52 oy oranıyla Brexit (ayrılma) kararı alınmasıyla girdiği kaostan 
çıkamadı.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı 
Güçleri’nin (FARC) bazı üst düzey 
yöneticilerinin tekrar silahlanma kararı 
2016’da hükümet ile örgüt arasında 
imzalanan barış anlaşmasına dair 
hayalleri suya düşürdü.

Arjantin’de döviz kontrolü getirilmesinin 
ardından ülkede derinleşen ekonomik krizin 
gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine 
dair endişeler gündeme gelirken, göstergeler 
Arjantin’in borç yapısı ve kırılganlıkları ile bu 
gruptan negatif ayrıştığını ortaya koyuyor.
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Akdeniz Yüzlerce Alan 
Bebeğe Mezar Oldu

Yemen’in Güneyi İç Savaş Tehdidiyle 
Karşı Karşıya

Almanya’da Aşırı 
Sağcı AFD’nin 
Yükselişi SürüyorDenizde boğularak hayatını kaybeden 

göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline 
gelen Alan Kurdi bebeğin ölümünün üzerinden 
dört yıl geçerken, Birleşmiş Milletler (BM), 
2014’ten bu yana dünyada 32 bin 741 düzensiz 
göçmenin yaşamını yitirdiğini, bunlardan 688’i 
Doğu Akdeniz’de olmak üzere bin 654’ünün 
çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Yemen’in geçici başkenti Aden ve güneydeki diğer kentlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
destekli Güney Geçiş Konseyi ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar, ülkeyi 
yeni bir iç savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Almanya’da İslam karşıtı aşırı sağcı 
“Almanya için Alternatif “ (AfD) partisi 
kurulduktan sonra 
girdiği her seçimde 
oylarını yükseltmeye 
devam ediyor.
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Gündem

“Bu Ülkeye Demokraside 
ve Ekonomide Cumhuriyet 
Tarihindeki En Büyük 
Atılımı AK Parti Yaptırmıştır”
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 
18’inci kuruluş yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında ATO 
Congresium’da düzenlenen tö-
rene katılarak partililere hitap 
etti.  

Bundan tam 18 yıl önce 2001 
yılı Ağustos ayında AK Parti’nin 
kuruluşunu millete ve tüm 
dünyaya ilan ettiklerini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugüne kadar AK Parti’nin tüm 
kademelerinde görev almış, 
partiye oy veren herkese şük-
ranlarını sundu, ahirete irtihal 
edenlere Allah’tan rahmet 
diledi. 

Her yıl dönümünün önemli 
olduğunu ama 18’inci yıl dönü-
münün ayrıca önemli olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu yaş, hukukumu-
za, bireylerin siyasi, ekonomik 
ve sosyal alanda rüştlerini ispat 
edişlerinin ifadesidir. Kadim 
davamız ile milletimize hizmet 
aracı gördüğümüz siyasetimiz 
ve onun yüce çatısı olarak 
kabul ettiğimiz AK Parti ham-
dolsun 18 yaşına ulaştı.” diye 
konuştu. 

Geride kalan 18 yılın ardın-
dan AK Parti’nin artık gerek 
müktesebatıyla gerek yetiştir-
diği kadrolarla yeni bir safhaya 
geçtiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, gençlik 
kollarında göreve başlayanların 
bugün ilçe veya il başkanları, 
genel merkez yöneticisi, millet-
vekili olarak görev yaptıklarını 
anlattı. 

Gençlik kollarının kapısından 
içeri giren gençlerin de bayrak 

yarışında yarın aynı görevleri 
devralacağını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, ana kade-
mede, kadın kollarında, belde, 
ilçe, il teşkilatlarında görev 
alanların da aynı veya farklı gö-
revlerde yol yürümeye devam 
edeceklerini söyledi. 

“AK Parti, organik bir 
partidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu büyük ailenin bir parçası 
olma onuru dahi tek başına 
çocuklarımıza bırakacağımız 
en büyük mirastır. Elbette 
bu uzun ve kutlu yolculukta 
davanın yükünü kaldırama-
yanlar, çeşitli sebeplerle yolu-
nu kaybedenler olmuştur. AK 
Parti, bugün de inşallah yarın 
da hep dimdik ayakta olacaktır. 
Ama bu kutlu çatının altından 
ayrılanların hiçbirinin esamesi 
şimdiye kadar okunmamıştır, 
şimdiden sonra da okunma-
yacaktır. Bizim partimizin en 
önemli özelliklerinden biri de 
değişimi, yenilenmeyi kendi 
içinde başarıyor olmasıdır. 
Dünyanın, bölgemizin ve 
ülkemizin şartları, ihtiyaçları, 
imkanları değiştikçe AK Parti 
de buna uygun şekilde politika-
larını geliştirmekte, kadrolarını 
yetiştirmektedir. 

AK Parti, organik bir partidir. 
AK Parti, siyaset mühendisliği-
ne, içerden veya dışardan kula-
ğına üflenen suflelerle, mille-
tin içinde olmadığı her türlü 
hesaba kapalı bir siyasi parti 
olarak ve hep de bu şekilde yol 
yürümüştür. Gözleri ve gönül-
leri başka yerlerde olanların 

AK Parti çatısı altından çıktı-
ğında başarısızlığa mahkum 
olunmasının sebebi budur. Biz, 
tek vazifemizi Hakk’a ve halka 
hizmet olarak görüyoruz. Bu 
dava AK Parti’nin 18 yılının çok 
ötesinde bir davadır. Biz sadece 
medeniyetimizin ve ecdadı-
mızın kadim Hakk’a ve halka 
hizmet davasının bugünkü 
temsilcileri olmaya talibiz.”

“AK Parti, Hakk’a ve halka 
hizmet yolundan sapmadı”

AK Parti’nin 19, 20, 25, 
30’uncu yıldönümlerini kut-
larken de AK Parti’nin halka ve 
Hakk’a hizmet yolundan sap-
madığını, göğüslerini gererek 
söyleyebileceklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Partimizin kurucuları, yöne-
ticileri, geleceği olan bizler, ne 
kadar bu misyona sahip çıkar-
sak milletimizin gönlündeki 
yerini o derece güçlü tutabili-
riz. AK Parti ancak kendisi gibi 
olmaktan çıktığında misyonu-
nu kaybeder. Tıpkı bu çatının 
altından ayrılanlar gibi milletle 
irtibatını kaybederek yolunu 
şaşırdığı gün AK Parti’nin de 
vadesi dolmuş demektir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’ye demokraside ve 
ekonomide Cumhuriyet tari-
hindeki en büyük atılımı AK 
Parti’nin yaptırdığını yineledi. 
Ziya Paşa’nın “Eşek ölür kalır 
semeri, insan ölür kalır eseri” 
sözüne atıfta bulunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Biz eserleri-
mizle zaten ortadayız. 18 yıldır, 
biz bunu ispat ettik.” dedi. 

Türkiye’nin içinden geçtiği 
kritik dönemden başarıyla 
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Gündem

çıkmasını sağlayacak olanın da 
yine AK Parti olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Az önce bana şöyle bir mesa-
jı okudular. Hepinizin tanıdığı 
bir zat. Meğerse bu ara şöyle 
bir İzmir-İstanbul otobanından 
gitmiş. O yolların güzelliğini 
görünce de bize iftihar duala-
rını, şükranlarını ifade ediyor. 
426 kilometre bir yol. Bütün bu 
yolda elhamdülillah kaza riski 
adeta yok oluyor.  Elinizi ko-
lunuzu sallaya adeta yolculuk 
yapıyorsunuz. Bir sanatçı da 
Instagram’dan şöyle bir mesaj 
attı: ‘Bu yolları yapanlardan 
Allah razı olsun’ dedi. Fakat 
CHP’nin bir mensubu, hani 
o oyların pusulaların üzerine 
yatan vardı ya, onlar zaten o 
işten anlar, o da dava açacağı-
nı söylüyor. Yetmedi bizimle 
ilgili de dava açacakmış. Fakat, 

sanatçı maşallah dimdik ayakta 
duruyor. ‘Hiç umurumda değil’ 
diyor. Mesele bu, inanmak. 
Tabii ki marifet iltifata tabidir. 
Ben de kendilerine döndüm 
teşekkür ettim. Ama bunları 
maalesef herkes anlamıyor, 
anlamak istemiyor.” 

Türkiye’nin dört bir yanını 
otoyollar ve havalimanlarıyla 
süslediklerini anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ama 
göz var görmüyorlar, kulak var 
duymuyorlar. Maalesef gönül 
çünkü mühürlü, kabul etmi-
yor. Etseler de etmeseler de biz 
millete hizmet yolunda yolu-
muza devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanını 
otoyollarla, havaalanlarıyla 
süslediklerini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
her tarafını, 20 bin kilometreyi 
aşkın bölünmüş yollarla bizler 

elhamdülillah kaza riskini 
adeta sıfıra indirircesine yap-
madık mı? Ama maalesef göz 
var görmüyor, kulak var duy-
muyor, maalesef gönül çünkü 
mühürlü kabul etmiyor. Etseler 
de etmeseler biz millete hizmet 
yolunda yolumuza devam ede-
ceğiz. Yarın ülkemizi hedefleri-
ne ulaştıracak da AK Parti’den 
başkası değildir.” ifadelerini 
kullandı.

Doğu Akdeniz’de yapılan 
çalışmalara değinen Recep 
Tayyip Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Doğu Akdeniz’de Fatih’i-
mizle, Yavuz’umuzla, Barbaros 
Hayrettin’le oralardayız. İki 
sondaj, iki sismik araştırma 
gemimiz oralarda ana muhale-
fetin başındaki bunları gör-
müyor. Bunları görmedin de 
bayrağımızı da mı görmedin? 
Orada devasa al bayrağımız var, 
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onu da mı görmedin? Amerika 
varmış, Kanada varmış, Fransa 
varmış, Katar varmış. ‘Sadece 
Türkiye yok’ diyor. Buradan 
CHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerime sesleniyorum; ‘Bak 
başınızda böyle birisi var. Bu 
zat bayrağımızı bile tanımıyor’. 
Orada Fatih’i, Yavuz’u, Barba-
ros Hayrettin’i göremiyor. Kaldı 
ki onların dışında ayrıca bütün 
fırkateynlerle oradayız, koru-
ma altında, güvence altında. 
Herkes, şu anda ‘Burada Türk-
lerin ne işi var?’ derken, biz 
orada çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz ve sürdüreceğiz. Oradan 
çekilmek, çıkmak da yok. Biz 
haklarımızı biliyoruz. Kuzey 
Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hak-
larını sonuna kadar koruyaca-
ğımız gibi kendi haklarımızı da 
sonuna kadar koruyacağız. İşte 
bizlere düşen, bu büyük so-
rumluluğun gerekliliğini yerine 
getirmektir.”

“Rabb’im hepimizi bu 
büyük yanlışa düşmekten 
muhafaza etsin”

“Kendi bireysel çıkarını, grup 
veya cemaat taassubunu bu bü-
yük davanın önüne koyuyorsa, 
bilsin ki sadece 82 milyon Türk 
milletine değil kendi geleceği-
ne de ihanet ediyor.” ifadele-
rini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabb’im, hepimizi 
bu büyük yanlışa düşmekten 
muhafaza etsin.” diye konuştu.

AK Parti’nin kuruluşundan 
bugüne bakıldığında pek az 
kişinin şahit olacağı başarılarla 
dolu bir geçmiş görüleceğini 
belirten Cumhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Üstelik 18 yıllık parti tarihi-
miz ile 17 yıllık iktidarımızın 
her dönemi sadece iş yapmak-
la, icraat yapmakla değil aynı 
zamanda farklı güçlere karşı 
mücadele vermekle geçti. Şunu 
da söyleyeyim, hafıza kayıtla-
rımızın içerisinde olanları da 
vakti geldiğinde milletimizle 
paylaşacağımızı da buradan 
söylüyorum. Zira bu hafıza 
kaydının içerisinde çok şeyler 
var. Yani ‘kim kimdir’, bunları 
milletimizin bilmezi lazım. Bil-
mesi lazım ki yanlış istikamette 
gitmesin. Vesayet odaklarından 
terör örgütlerine, uluslararası 
tetikçilerden içimizdeki man-
kurtlara pek çok kesimle uğ-
raşmak zorunda kaldık. Ham-
dolsun ne milletimize verdiğim 
sözleri aksattık ne de bunlara 
pabuç bıraktık.

Türkiye’yi demokraside, 

ekonomide, diplomaside, gü-
venlikte ve öz güvende getir-
diğimiz seviye itibarıyla artık 
bu ülkeye karşı tuzak kurmak, 
oyun oynamak eskiden çok 
daha zordur, çok daha maliyet-
lidir. Dünkü Türkiye’yi en fazla 
5 milyar dolarlık bir manipülas-
yonla yerle yeksan edebiliyor-
lardı. Şimdi benzer bir girişim 
için 10 katını, 20 katını feda 
etseler bile istedikleri gibi neti-
ce alamayacaklarını görüyorlar. 
Dünkü Türkiye’yi masada da 
sahada da diledikleri gibi yön-
lendirebiliyor, oyalayabiliyor 
ve istedikleri dayatmayı yapa-
biliyorlardı. Şimdi masada da 
sahada da sözünü söyleyen ve 
gerektiğinde de bunun gerek-
lerini cesaretle yaparak netice 
alabilen bir Türkiye var. Eskiler, 
“Dut demeye dudak gerek” 
derlerdi. Yani masada ve saha-
da istediğini neticede sonuçlar 
alabilmek için arkanızda buna 
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Gündem

uygun bir altyapı ve güç olması 
lazım. Aksi takdirde konuşur-
sunuz, bağırırsınız, çağırırsınız 
ama kimse sizi takmaz.”

“En tepeye doğru yol 
almakta lazım”

Önemli olanın siyasi ve eko-
nomik gücün etkisi olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Türkiye bu bakımdan ham-
dolsun dünyada birinci lige çık-
mıştır. Tabii birinci lige çıkmak 
kadar orada kalmak ve en tepe-
ye doğru yol almak da lazımdır. 
AK Parti olarak önümüzdeki 
gündem işte budur. Türkiye’yi 
çıktığı bu ligde daha yukarılara 
taşımak için çalışıyoruz. 2011’de 
ilan ettiğimiz 2023 hedefleri-
mizin gayesi işte budur. Dikkat 

ederseniz biz bu hedefleri ilan 
ettikten sonra başımıza gelme-
yen kalmadı. Gezi olaylarıyla 
sokaklarımızı karıştırmaya 
kalktılar, çukur eylemleriyle 
topraklarımıza göz diktiler. 
FETÖ ile ülkemizi ve ordumuzu 
işgale teşebbüs ettiler. DEAŞ ve 
PKK/YPG ile sınırlarımızı tacize 
yeltendiler. Olmadık bahane-
lerle ekonomimizi yıkmaya 
dönük hamleler yaptılar. Kimi 
aleni, kimi gizli nice ambargo-
larla savunmamızı çökertmeye 
çalıştılar. Tüm bu saldırıları 
milletimizle birlikte göğüsledik, 
hepsini de püskürttük, hedefle-
rimize doğru yürümeye devam 
ettik.”

Burada partililere hitap eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gö-
reve geldiklerinde Türkiye’nin 
savunma sanayisinin yüzde 

20’sini üretebildiğini, şu anda 
yüzde 70 yerli üretim yapılabil-
diğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Nereden nereye? İşte bunlar 
durup dururken olmadı. Kuru 
kuruya manifestolarla bunlar 
olmaz. Uygulamayla bu mani-
festo olur. İşte biz bunu yaptık. 
Biz bunu gerçekleştirdik. Bizim 
manifestomuz uygulamadır. 
Biz bunu yaptık, adımını attık. 
Eşek ölür kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri. Biz eserimizle 
konuşuyoruz.

Elbette bu sürecin ülkemize, 
milletimize ve partimize bir 
maliyeti olmuştur ama sonuçta 
istiklalimizi ve istikbalimizi 
kurtardığımızı düşündüğümüz-
de bu bedelin bir önemi yok-
tur. Ülkemizin ve milletimizin 
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bekası için canını ortaya koy-
muş bir kadro olarak daha 
büyük bedelleri ödemekten 
de asla çekinmeyiz. Yeter ki 
Türkiye ayakta kalsın, yeter ki 
bu millet na-
merde muhtaç 
olmasın, yeter 
ki gözünü ve 
gönlünü bu 
ülkeye dikmiş 
yüzlerce milyon 
kardeşimizin 
umudu sönme-
sin. Önümüz-
deki dönem, 
bu kutlu davayı 
daha yükseğe 
taşımak için çok 
daha fazla çalış-
ma dönemidir.”

“Kapılarımız 
sonuna kadar açıktır”

Parti olarak kendilerini kad-
rolarından politikalarına kadar 
yeni dönemde uygun şekilde 
geliştirerek, ülkeye ve millete 
hizmete devam etmekte kararlı 
olduklarını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bizim 
en büyük gücümüz davamıza 
olan inancımız ve insan varlığı-
mızdır. Partimize gönül vermiş 
herhangi bir kademede görev 
almış olanlardan başlayarak si-
yasete ve hizmete talip herkese 
bizim kapılarımız sonuna kadar 
açıktır ve açık kalacaktır.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önümüzdeki aylarda başlata-
cakları büyük kongre süreçleri-
nin bu bakımdan fırsat olduğu-
nu dile getirdi.

Partisinin gençlik ve kadın 

kolları kongrelerini başlatacak-
larını hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bütün bunlarla bera-
ber belde, ilçe ve il kongrelerini 
de başlatacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Hedef şu; bütün bu saydı-
ğım yerlerde bizim için kanaat 
önderleri kimlerse bunları 
seçip, çıkartmak ve kadromuzu 
bu kanaat önderleriyle güçlen-
dirmektir. Bunu hep beraber 
yapacağız. ‘Ben şurda yoktum, 
ben burda yoktum’ olmaktan 
öte, ‘Burası filancaya layık’, 
daha da ileri gidiyorum, kar-
deşlerim bize Ömerler lazım. 
İşte biz bu Ömerleri bulduğu-
muz zaman şunu bilesiniz ki şu 
anda geldiğimiz konumdan çok 
daha farklı bir konuma Allah’ın 
izniyle çıkacağız. Hiç endişeniz 
olmasın. Mevcut kadroları-
mızla birlikte mahalle, ilçe, il 
ve genel merkez düzeyinde bu 
çatı altında hizmet etmek iste-
yen herkesi kongre sürecimize 

aktif olarak katılmaya, demok-
rasi mücadelesinde yer almaya 
şimdiden davet ediyorum.”

“Cumhur İttifakını diri 
tutmaya 
gayret 
edeceğiz”

Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, 
“AK Parti ola-
rak kuruluşla-
rından bugüne 
kadar en çok 
ana muhalefe-
tin ve onu tak-
lit edenlerin 
yalanlarından, 
iftiralarından, 
çarpıtmaların-
dan ve tutar-
sızlığından 
çektiklerini” 

vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Karşımıza projeleriyle, 

programlarıyla, teklifleriyle, 
akıllı uslu tenkitleriyle çıkan 
bir muhalefet tarzı hiç olmadı. 
Hatta en hayati konularda dahi 
çoğunlukla diğer partilerle bir 
araya gelme imkanı bulamadık. 
Bunun tek istisnası MHP ile 
Cumhur İttifakımızdır. Cum-
hur İttifakını diri tutmaya, dik 
tutmaya da gayret edeceğiz. 
Sağdan, soldan bozmak iste-
yenler çıkabilir ama biz bunla-
ra prim vermeden yolumuza 
devam edeceğiz. 15 Temmuz 
gecesi sokaklarda milletimizin 
kurduğu bu ittifakı halk oyla-
masından seçimlere, ülkemize 
karşı kurulan tuzakları bozma-
ya kadar her alanda başarıyla 
sürdürdük, sürdürüyoruz ve 
Sayın (Devlet) Bahçeli ile de 
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zaman zaman bir araya gelerek 
daha neler yapmamız gerekir, 
bunları konuşuyoruz. Böylece 
çok partili siyasi hayatımızda 
ilk defa başka herhangi bir 
çıkara dayalı olmadan sadece 
ülke ve millet menfaatleri ortak 
paydasında bir ittifakın kurula-
bileceğini göstermiş olduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
esasen bu iş birliği yönteminin 
Cumhur İttifakı sayesinde ka-
zandırdıkları ülke tarihinin en 
önemli yönetim reformu olan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin ruhunda da bulun-
duğuna değindi.

Yakında Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemininin ge-
çen bir yıllık sürecini milletle 

paylaşacaklarını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, millete 
bu süreç içerisinde Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemiyle 
ne yaptıklarını, ne yapmakta 
olduklarını ve ne yapacaklarını 
anlatacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin mümkün olan en 
geniş toplumsal uzlaşma zemi-
ninde yönetilmesinin gelecek 
açısından hayati öneme sahip 
olduğunu vurgulayarak, dar-
belerin, cuntaların, vesayetler 
döneminin ancak bu şekilde 
bir daha geri gelmemek üzere 
kapatılabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:

“Millet iradesinin kahir 

ekseriyetinin tezahür ettiği bir 
yerde başka hiçbir güç ve proje 
hayat bulamaz. Her ne kadar 
böyle bir uzlaşmayı asla sağla-
yamayacağını düşünen birileri 
sürekli yeni yönetim sistemini 
karalamaya çalışıyor olsa da 
milletimiz Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine sahip çık-
mıştır, oyunu vermiştir ve ‘Biz 
sizinle beraber bu yolda yürü-
meye varız’ demiştir. Oylamayı 
yaptık mı? Yaptık. Evet mi çok 
çıktı, hayır mı? Evet çok çıktı. 
Erzurumlu Teyo Pehlivan’ın 
durumuna benziyor bunla-
rınki de. Yenile yenile bunlar 
bıkmıyor. Ama halk, cumhur 
işi bitirdi. Kararı verdi, iş bitti. 
Bu konuda başı çeken partinin 

Gündem
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mahalli seçimlerde elde ettiği 
kimi sonuçların bütün bunların 
ardından artık yeni yönetim 
sistemine daha sıcak bakmaya 
başladığını görüyoruz. Tabii 
bunların siyasetinin ilkesi ve 
omurgası olmadığı için yarın ne 
yapacaklarını kimse bilemez.”

Elbette her yenilik gibi Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin de geliştirilmesi gereken 
yönleri bulunduğuna vurgu ya-
pan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sisteme ilişkin bir yıllık analiz 
yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Aksayan yönlerimiz var mı, 
yok mu bunları aramızda arka-
daşlarımızla konuştuk. Bir yıllık 
uygulama sonuçları ışığında 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
ilgili tüm kesimlerin görüşleri, 
değerlendirmeleri, teklifleri 
alınarak kapsamlı bir çalışma 
yapıldı. İlk fırsatta bu çalışma-
nın sonuçlarını inceleyecek ve 
sistemi geliştirecek adımları da 
atacağız.” diye konuştu.

“Putin ile görüş 
alışverişinde bulunduk” 

Bugün Türkiye’nin önünde 
Suriye sınırlarının güvenliği 
meselesinden Doğu Akdeniz’de 
haklarına, terörle mücadeleden 
ekonominin toparlanmasına 
kadar pek çok önemli konunun 
gündemde olduğuna dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemize geçmişte kazan-
dırdığımız çok büyük eserler, 
milletimize yaptığımız çok bü-
yük hizmetler var. Halihazırda 
karşımızda duran sorunlar daha 
ziyade, bölgesel ve küresel güç 

mücadelelerinin eseridir. Bu 
meselelerdeki eksiklerimizin, 
yapısal reform ihtiyaçlarının 
farkındayız. Asıl fotoğrafı gör-
meden sadece detaylara odak-
lanmak bizi yanıltır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti olarak birlikte hareket 
ettikleri dostları ile beraber 
içerideki ve dışarıdaki tüm 
meselelerin çözümü için daha 
çok çalışma, mücadele etme 
sorumluluğu ile karşı karşıya 
olduklarına değinerek, “Bu 
kadro hiçbir zaman mücadele-
den ve sorumluluk üstlenmek-
ten kaçınmamış bir kadrodur.” 
ifadesini kullandı.

17 yıllık AK Parti iktidarı dö-
neminde Türkiye’yi her alanda 
büyüttüklerini ve güçlendir-
diklerinin altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, 2023, 2053 
ve 2071’e giden süreçte de aynı 
iradeyi ortaya koyacaklarını 
aktardı.

Demokrasiyi ileriye taşı-
ma, ekonomiyi güçlendirme, 
güvenliği tahkim etme başta 
olmak üzere Türkiye’nin ay-
dınlık geleceğini üzerinde bina 
edecekleri tüm hususlarda AK 
Parti olarak Türkiye’nin önünü 
açmayı sürdüreceklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için her bir karde-
şimizin katkısına, çabasına, 
desteğine ihtiyacımız var. AK 
Parti’nin başarılarının gerisinde 
geçmişteki pek çok partinin 
aksine yıllar geçtikçe küçülen 
değil büyüyen, yıllar geçtikçe 
köhneyen değil her daim yeni-
lenen, yıllar geçtikçe hizipleşen 
değil hep kucaklaşan bir parti 

olması yatmaktadır. Bu vasfı-
mıza sahip çıktıkça büyümeye 
ve milletimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Rabbim bizi 
daha nice kuruluş yıl dönümle-
rinde bu çatı bir araya getirsin 
diyorum.”

Konuşmasında terörle müca-
dele faaliyetlerine de değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“İnlerine gireceğiz dedik, 
girdik. Dağ, tepe demeden şu 
anda kahraman Mehmetçiği-
miz mücadelesini sürdürüyor. 
Sürdürmeye de devam ede-
cek. Şu anda yurt içi, yurt dışı 
bu mücadele devam ediyor. 
Suriye’de olanlar ve bugün 
Sayın Putin’le de görüşmemizi 
yaptık. İdlib’deki gelişmeleri 
ateşkes çerçevesi içerisinde yü-
rütme noktasında gerekli görüş 
alışverişini yaptık. Önümüzde-
ki günlerde de Sayın Trump’la 
yine aynı şekilde bu görüşme-
leri yapacağız. Bütün mesele, 
güneyde özellikle Suriye’de bu 
sıkıntıları bir an önce aşmak ve 
barışın egemen olduğu bir böl-
ge ihdas etmek. Bunun gayreti 
içerisindeyiz. Allah’ın izniyle 
bunu da başaracağız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
program öncesinde AK Parti 
tarafından 18’inci kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamın-
da hazırlanan “Zaman Tüneli” 
fotoğraf sergisini ve AK Parti 
Genel Merkez Birim Başkanlık-
larının stantlarını gezdi.

Ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş 
tarihi olan 14 Ağustos 2001’de 
doğmuş 18 genç ile muhabbet 
etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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“Hakk’ın ve Halkın Rızasını 
Kazanacak İşler Yapmaya Devam 
Ettiğimiz Sürece Hiç Kimse AK 
Parti’nin Bileğini Bükemez”
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel 
Merkezi’nde düzenlenen AK 
Parti 131’inci Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda son 
dönemde katıldığı programları 
hatırlatarak, yoğun bir çalışma 
dönemi içerisinde olduklarını 
belirtti.

Ziyaret ettiği şehirlerde hem 
vatandaşlarla hem de teşkilat 
üyeleriyle bir araya geldiklerini 
hatırlatan Erdoğan, tamam-
lanan yatırımların açılışlarını 
gerçekleştirip, sürdürülen pro-
jelerle ilgili bilgi aldığını anlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
MKYK ve MYK toplantıların-
da partisinin gündemindeki 
konuları istişare ettiklerini ve 
AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl 
dönümünde geçmişten bugüne 
bir muhasebe yapma imkanı 
bulduklarını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı olarak 
uluslararası ilişkiler ile ilgili 
görevlerini de kesintisiz bir 
şekilde sürdürdüklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle 
devam etti:

“Bu çerçevede Ukrayna 
Cumhurbaşkanını ülkemizde 
misafir ettik. Güven mektubu 
törenleri vesilesiyle çok sayıda 
büyükelçiyi, Malezya Başba-
kanı’nı, Özbekistan Dışişleri 
Bakanı’nı, FIFA ve UEFA baş-
kanlarını, KKTC Başbakanı’nı, 
Çekya Başbakanı’nı kabul ettik. 
Bayramlaşma için çok sayıda 
liderle telefon görüşmeleri 
gerçekleştirdik. Rusya Fede-
rasyonu ve ABD başkanlarıyla 
gündemlerimizdeki konularla 

ilgili çok önemli telefon görüş-
melerimiz oldu.

Ayrıca Rusya’daki havacılık 
fuarının açılışına da katılarak, 
bu ülkenin geliştirdiği önemli 
savunma sanayi ürünleri-
ni yerinde inceleme imkânı 
bulduk. Bunların dışında da 
ülke ve millet meseleleriyle 
ilgili kamuoyuna yansıyan veya 
yansımayan pek çok kabulü-
müz, toplantımız, görüşmemiz 
oldu.”

“Kutlu davaya zarar 
veririz”

Türkiye’nin büyümesi, güç-
lenmesi her anlamda hedeflere 
doğru ilerlemesi için gece gün-
düz çalıştıklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milletimizden aldığımız güç-
le, teşkilatlarımızın desteğiyle, 
dostlarımızın hayır duasıyla 
‘durmak yok yola devam’ diye-
rek mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Sizlerin de kendi illerinizde 
ve görev alanlarınızda benzer 
bir mücadelenin içinde oldu-
ğunuza inanıyorum. Buradaki 
her bir arkadaşımın en büyük 
meselesi, sorumluluğunu 
üstlendiğimiz kutlu davaya 
hizmet etmek, şahsiyetimizle, 
siyasetimizle, duruşumuzla, 
icraatımızla milletimizin gön-
lünü kazanmaktır.” ifadelerini 
kullandı. 

“Herhangi bir arkadaşımız, 
kendi özel işi ve ilişkileri dahil, 
şayet herhangi bir konuyu 
davasına, hizmetin önüne 
koyuyorsa, üstlendiği görevin 
hakkını veremiyor demek-
tir.” diyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “İstisnasız her biri-
miz, ‘önce ülkem, önce mil-
letime hizmet, önce partim’ 
diyerek işlerimize dört elle 
sarılmak mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde sadece milletimize 
mahcup olmakla kalmaz aynı 
zamanda hizmetkarı oldu-
ğumuz kutlu davaya da zarar 
veririz.” dedi. 

Hiç kimsenin böyle bir veba-
lin altına bilerek ve isteyerek 
girebileceğine ihtimal verme-
diğini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, AK Parti’nin 
millet tarafından kurulduğu-
nu, bugüne kadar da milletin 
desteği ve duası sayesinde 
ayakta kalmış bir parti olduğu-
nu vurguladı. 

“Milletimiz bizden atalet 
değil hizmet bekliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şunları söyledi:

“Bizim Rabbimizden başka 
yönelecek hiçbir mabudumuz, 
milletimizden başka yaslana-
cak hiçbir dayanağımız yoktur. 
Mahallemizde, beldemizde, 
ilçemizde, ilimizde, ülke 
genelinde bu anlayışla hizmet 
eden dava adamlarının emeği-
ni, kibirleri boylarını aşanların 
kaprislerine feda etmedik, 
etmeyeceğiz. Hiçbir şehrimi-
zin fitne fücur tacirlerine prim 
vermeyeceğine inanıyorum. Biz 
dedikodulara asla kulak asma-
dan kendi işimize bakacağız. 
Milletimiz bizden atalet değil 
hizmet bekliyor. Hakk’ın ve 
halkın rızasını kazanacak işler 
yapmaya devam ettiğimiz sü-
rece, Allah’ın izniyle, hiç kimse 
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AK Parti’nin bileğini bükemez.” 

AK Parti MKYK’nin Yedinci 
Olağan Büyük Kongre sürecinin 
7 Ekim’de başlamasına karar 
verdiğine işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu çerçevede 
üye listelerini güncellediklerini 
ölümler ve diğer sebeplerle ka-
yıtları düşenleri belirlediklerini 
bildirdi. 

Üye sayısında yüzde 95’ten 
fazlası vefatlardan kaynakla-
nan yaklaşık 290 bin kişilik bir 
eksilme olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 
üye kazandırma çalışmasının 
AK Parti teşkilatları için hiçbir 
zaman bitmeyecek daimi bir 
görev olduğunun altını çizdi.

“Partimizin 10 milyonun 
üzerinde üyesi var”

İl, ilçe ve belde başkanlarının 
yeni üye kayıt işlemlerini aksat-
madan sürdürmelerinin önemi-
ne dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, kongre hazırlıkları 
çerçevesinde delege listelerinin 
yenilenmesi, beldelerden 
başlayarak ilçe ve il kongrelerin 
yapılması, bunlara paralel şekil-
de kadın ve gençlik kollarının 
kongrelerini gerçekleştirmeleri-
nin gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu 
an itibarıyla partimizin 10 mil-
yonun üzerinde üyesi var. Böyle 
büyük bir üye kaydına mensup 
bir başka parti söz konusu de-
ğil.” bilgisini verdi. 

Tüm bu çalışmaların temmuz 
ayına kadar bitirilmesini hedef-
lediklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sonra da 
büyük kongre tarihini belirleye-
ceklerini ifade etti. 

AK Parti’nin en büyük özel-
liği sürekli kendini yenileme, 
tazeleme, büyütme geliştirme 
kabiliyetine sahip olması oldu-
ğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Her kongremizin her mil-
letvekili ve belediye başkanlığı 
seçimini, her görevlendirmeyi 
işte bu özelliğimizin yeni bir 
tezahürü olarak gerçekleştirdik. 
7’nci Olağan Büyük Kongremize 
de aynı anlayışla gideceğiz. AK 
Parti ailesini daha da büyüte-
cek, saflarımızı hem genişlete-
cek hem de daha da sıklaştıra-
cağız. Kuruluşundan bugüne 
partimize hizmet etmiş hiçbir 
arkadaşımızı bu safın dışında 
bırakmayacağız, ahde vefayı 
asla ihmal etmeyeceğiz.” 

Yeni isimlerle, yeni değerlerle, 
yeni hizmet erleriyle kadroları 
tahkim edeceklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Oranın en itibarlı en gay-
retli en azimli en birikimli en 
dinamik isimlerini partimizin 
yönetim kademelerine kazandı-
racağız. Beldede, ilçede, ilde ve 
genel merkezde... Gerek genel 
merkezimizin yapacağı çalış-
malar, gerek teşkilatlarımız-
dan gelecek teklifler, gerekse 
diğer destekleyici faaliyetlerle 
bu isimleri bulup çıkarmakta 
kararlıyız. Ana kademe, kadın 
ve gençlik kolları olarak şehirle-
rimizde ne kadar güçlü olursak, 
seçim dönemlerinde o kadar 
başarılı oluruz.”

Milletvekillerine buldukları 
her fırsatta seçim bölgelerine 
gitmeleri, teşkilatlarla bir-
likte milletle kucaklaşmaları 

konusunda gerekli talimatları 
verdiklerini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, aynı şekilde 
belediye başkanlarına millete 
sadece klasik belediyecilik 
hizmetleri vermekle yetinme-
meleri, her bir insanın gönlüne 
dokunacak çalışmalar yapma-
ları gerektiğini ifade ettiklerini 
bildirdi.

Tüm bu çalışmaların ahenk 
içinde yürütülmesi sorumlulu-
ğunun teşkilatlara düştüğünü 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Teşkilatlarımız her 
zaman en önde olacak ki diğer 
kademelerdeki arkadaşlarımız 
onları takip edebilsin ve daha 
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büyük bir şevkle, aşla çalışabil-
sin. Eğer bir şehirde teşkilatımız 
aksarsa, tökezlerse, işini yap-
mazsa, Allah göstermesin, diğer 
her kademe adeta çöker. Bunun 
için özellikle il başkanlarımızın 
tek önceliği ve mesaisinin parti 
olması gerektiğini söylüyorum. 
Şartları buna uymayan kişiler ya 
il başkanlığına talip olmayacak 
ya da tüm işlerini buna göre 
ayarlayacak. Bu işin başka yolu 
yok.” diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Sakarya Türküsü” şiirinden 
“İnsandır sanıyordum mu-
kaddes yüke hamal, hamallık 
ki sonunda ne rütbe var ne 

de mal. Yalnız acı bir lokma, 
zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık, 
anneden, vatandan, arkadaş-
tan.” dizelerini okuyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Evet, biz 
büyüklerimizden böyle gördük. 
Kendimiz böyle çalıştık, siz-
lerden de aynı şekilde hareket 
etmenizi özellikle bekliyorum. 
İşte bu anlayışla teşkilatlarımız-
da göreve getirilen Ömerlere, 
Haticelere, Alilere ihtiyacımız 
var. Sizlerden partimizi ve 
temsilcisi olduğumuz davanın 
bayrağını en yukarı taşıyacak 
isimlerle kongremizi yeniden 
diriliş şölenlerine çevirmenizi 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz üzerinde 
önemle durulması 
gereken bir milat”

AK Parti’nin bugün geldiği 
yeri ve geleceğini değerlen-
dirirken son yıllarda yaşanan 
tarihi önemi haiz gelişmelerin 
asla göz ardı edilemeyeceğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu çerçevede özellikle 15 
Temmuz’un üzerinde önemle 
durulması gereken bir milat 
olduğunu söyledi.

Darbe teşebbüsünün yaşan-
dığı gece omuz omuza, gönül 
gönüle vererek darbeye direnen 
ülkedeki tüm kesimleri, Türkiye 



20 ___ Türkiye Bülteni ___ Eylül

Gündem

ortak paydasında bir araya ge-
tirmek için çalıştıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi 
görüş ve meşrep farklılıklarına 
bakmadan terörle ve şiddetle 
arasına mesafe koyan herkesle 
iş birliği zeminini güçlendirmek 
istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hatta millet ihanete dire-
nirken, darbecilerle anlaşıp 
tankların arasından kaçan CHP 
yönetimine bile el uzattık. 7 
Ağustos’ta Yenikapı Meydanı’n-
da sergilediğimiz dayanışma 
tablosu bunun ilk adımını oluş-
turdu. Yenikapı’da muhalefeti 
ve iktidarıyla Türkiye olarak 
gerçekten tarihi bir dayanışma 
tablosu sergiledik. Tankların 
arasından kaçıp gidenleri de 
biz buraya davet ettik. Son ana 
kadar yine kaçıyordu. Ama biz 

buna rağmen son anda gelece-
ğini bildirmesi üzerine onu da 
kabul ettik.” dedi.

Ülkenin birliği, beraberliği için 
ellerinden geleni yaptıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sadece FETÖ ihanet 
çetesine değil onların arkasın-
daki kirli ellere de Yenikapı’da 
çok anlamlı mesaj verdiklerini 
ancak iyi niyetli tüm çabaları-
na rağmen bu tabloyu devam 
ettirmenin mümkün olmadığını 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Yenikapı ruhuna ilk darbe 
‘kontrollü darbe’ söylemiyle 
bizzat CHP Genel Başkanı tara-
fından vuruldu. CHP, FETÖ’nün 
tezlerini, FETÖ’cülerin argü-
manlarını sahiplenerek kısa 
sürede fabrika ayarlarına geri 

döndü. Bununla kalmayan CHP 
tarihimizin en büyük ihaneti 
karşısında anayasal çerçevede 
devreye aldığımız OHAL uygu-
lamasına saldırdı. Daha pek çok 
söylemi ve eylemiyle bu parti 
ülkemiz için kritik bir dönem-
de FETÖ ile mücadeleyi zaafa 
uğratmaya çalıştı. 17/25 Aralık 
girişiminden bu yana CHP ve 
şürekasına maalesef terörle 
mücadelenin siyaset üstü bir 
konu olduğunu, ülkemiz ve 
milletimiz açısından bir beka 
meselesi olduğunu anlatama-
dık. Milli meselelerin günlük 
siyasetin tartışmalarına kurban 
edilmemesi gerektiğini bunlara 
bir türlü öğretemedik. Milletin 
safında yer almak varken artık 
diyet borçlarından mı, siyaset 
hırslarından mı, basiretsizlikle-
rinden mi bilmiyoruz CHP ekibi 
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hep milli irade düşmanlarıyla yol 
yürümeyi tercih etti. Bugün de 
aynı tavırlarını sürdürüyorlar.”

“Cumhur İttifakı, büyük 
Türkiye ittifakının 
lokomotifidir”

CHP’nin FETÖ, bölücü terörle 
mücadele, egemenlik haklarını 
koruma diye bir derdinin olma-
dığının ortaya çıktığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“CHP’nin ilkesizliği, yalpalama-
ları, tutarsızlıkları karşısında 
biz de AK Parti olarak Milliyetçi 
Hareket Partisi ile Yenikapı’da 
başlattığımız iş birliğini yeni bir 
safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı, 
15 Temmuz direnişinin siyasi 
alana yansımasıdır. Cumhur 
İttifakı, Yenikapı ruhunun çelik-
leşmiş halidir. Cumhur İttifakı, 
milletimizin her bir ferdinin par-
çası olduğu 82 milyonluk büyük 
Türkiye ittifakının lokomotifi-
dir.” dedi.

 Cumhur İttifakı’nın, milli 
güvenliğin tahkiminin yanında 
Türkiye’nin demokratikleşmesi, 
Türk demokrasisine vurulan 
vesayet zincirlerinin kırılması 
yönünde de tarihi adımlar attı-
ğını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 16 Nisan halk oylama-
sında aziz milletin onayından 
geçen, 24 Haziran seçimlerinden 
sonra da tüm kurum ve kuralla-
rıyla devreye giren cumhurbaş-
kanlığı hükümet sisteminin, bu 
adımlardan sadece biri olduğu-
nu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni yönetim sistemiyle mil-
letin geleceği ve demokratik 
hakları adına büyük kazanımlar 
elde ettiğini, siyasetin vesayet 

karşısında gücünün arttığını, 
bürokratik oligarşinin ciddi 
oranda geriletildiğini, millet 
egemenliğinin önündeki birçok 
engelin kaldırıldığını belirtti. 

“Geriye dönüş yok”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nin 1961 ve 1982 darbe 
anayasalarıyla daraltılan siyasi 
alanı da genişlettiğini dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Sivil siyasetin üzerinde yıllar-
dır Demokles’in kılıcı gibi duran 
yapılar kendi görev alanlarına 
çekilmiştir. Milletimizin bek-
lentilerine maziden atiye giden 
tarihi yürüyüşüne en uygun 
yönetim modelini ülkemize 
kazandırdığımıza inanıyoruz. 
CHP’nin yeni sistemden ha-
zımsızlık duymasının nedeni, 
sistemin getirdiği işte bu büyük 
demokratik dönüşümdür. CHP 
ve şürekası imtiyazlarını kay-
bettikleri için bu kadar rahatsız 
oluyorlar. Ancak CHP ve ortakla-
rı içine sindirse de sindirmese de 
artık Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nden geriye dönüş 
yoktur. Milletimiz uzun müca-
deleler sonucunda elde ettiği bu 
kazanımın elinden alınmasına 
hiçbir zaman müsaade etmeye-
cektir.”

“Sorun alanları sistemden 
değil uygulamadan 
kaynaklanıyor” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
yenilikte olduğu gibi Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’n-
de de uygulamadan veya eski 
alışkanlıklardan kaynaklanan 
bazı eksiklikler olabileceğini 

belirterek, şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanlığı bünye-

sinde yürüttüğümüz kapsamlı 
bir çalışmayla tüm eksikleri 
belirledik ve çözüm yollarını 
ortaya koyduk. Sorun alanları-
nın çoğunun sistemden değil 
uygulamadan kaynaklandığını 
tespit ettiğimiz için işimizin 
nispeten kolay olduğunu gö-
rüyoruz. Bu sonuçları yakında 
milletimizle paylaşacağız. Nere-
den nereye geldik, bunu mille-
timizle paylaşacağız. Ardından 
da yürütmeye ilişkin kısımları 
cumhurbaşkanlığı olarak biz, 
yasamaya ilişkin kısımları Mec-
lisimiz, siyasi alana dair kısım-
ları da genel merkezimiz hayata 
geçirecek.”  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti teşkilatlarından da bu 
süreci yakından takip ederek 
milletle paylaşmalarını bekledi-
ğini söyledi.

Türkiye’nin karşılaştığı her 
meselenin ülkeye bir maliyeti-
nin olduğunu ama diğer taraf-
tan üstesinde gelinen her mese-
lenin ülkenin önünde yepyeni 
bir pencere açtığını da ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Mesela Kıbrıs Barış Harekatı 
sebebiyle ülkemize uygulanan 
askeri ambargolar, bizi savun-
ma sanayisinde ilk adımları 
atmaya yöneltmişti. Sene 1974. 
Oradan buraya aldığımız mesa-
fe ortada. Ülkemizin sanayisini 
ve ticaretini bitireceği gözüyle 
bakılan Gümrük Birliği Anlaş-
ması rekabet gücümüzü küresel 
çapta artırdığımız bir sürece 
dönüşmüştür. Hiç şüphesiz ül-
kemiz bu çerçevedeki en büyük 
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atılımları AK Parti döneminde 
yaşamıştır.”

“Çaresiz bırakma 
çabalarını boşa çıkardık”

Tüm taahhütlerini çiğneye-
rek Türkiye’yi Avrupa Birliği 
tam üyeliğinden mahrum 
bırakanların tavırlarına cevabı 
Afrika’dan Güney Amerika’ya 
kadar geniş bir coğrafyada yeni 
açılımlar yaparak verdiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Ülkemizi gizli-açık ambar-
golarla köşeye sıkıştırmaya 
çalışanlar bizi sanayiden 
teknolojiye, tarımdan ener-
jiye her alanda kendi potan-
siyelimize en üst seviyede 
değerlendirmeye yöneltti. 
Özellikle savunma sanayisinde 
adeta ülkemizi terör örgütleri 
karşısında çaresiz bırakma 
çabalarını dünyanın en ileri 
ürünlerini geliştirerek boşa 
çıkarttık. Terörle mücadelede 
ihtiyaç duyduğumuz insan-
sız hava araçlarını, güdümlü 
mühimmatları, gözetleme ve 
işaretlem sistemlerini bizden 
esirgeyenler bugün ürettiği-
miz ürünleri şaşkınlıkla takip 
ediyor.”

“Sürekli birilerinden 
korkar halde yaşarsak 
yaşama hakkımız olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de-
ki hidrokarbon arama faali-
yetlerinde söz sahibi konuma 
gelmesini vakitlice edindiği 
sondaj ve sismik araştırma 
gemilerine borçlu olduğuna 

işaret ederek, şöyle konuştu:
“Bundan önce kiralama yön-

temleriyle gidiyor, dileniyor 
ve büyük rakamlarla sondaj 
gemileri, sismik araştırma 
gemileri alıyorduk ama şimdi 
kendimize ait iki adet sondaj 
gemimiz, iki adet de sismik 
araştırma gemimiz var. Bir 
ihtimal belki üçüncü sondaj 
gemimizin de gelme durumu 
söz konusu olabilir. Bütün 
bunlarla beraber, biz Doğu 
Akdeniz’de şu ne diyor, bu ne 
diyor, değil. Biz ne diyoruz, 
biz buna bakıyoruz. Şu anda 
gemilerimiz bölgede. Bütün 
fırkateynlerimiz korvetlerimiz 
hepsi yanlarında. Uçaklarımız 
her an hazır. Kimse burada bi-
zim hakkımız olan konulardan 
bizi mahrum etmeye kalka-
maz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki 
soydaşlarımızın hakları var. 
Bizim garantör ülke olarak söz 
söyleme haklarımız var. Bütün 

bu haklarımızın sonuna kadar 
savunucusu olacağız. Onları 
yerinde de aynı şekilde takibi-
ni devam ettireceğiz.”

Türkiye’nin hala ciddi sıkıntı 
yaşadığı konuları olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Özellikle hava 
savunma sistemleri, yeni nesil 
savaş uçakları, yüksek tekno-
lojiye dayalı kimi ürünlerin 
tedariki konusunda ülkemizin 
önüne sürekli engeller çıkar-
tılıyor. Hiç şüpheniz olmasın, 
önümüze çıkartılan her engel 
bir süre sonra aynı teknoloji ve 
ürünü kendimizin geliştirme-
siyle anlamsız hale gelecektir. 
Ülkemize yönelik yaptırım 
tehditleri bizi korkutmaz, geri 
adım attırmaz. Tam tersine 
yürüdüğümüz yoldaki karar-
lılığımızı perçinler. Biz sürekli 
birilerinden korkar halde 
yaşarsak bilesiniz ki yaşama 
hakkınız olmaz, hakkımız 
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olmaz. Önümüzdeki dönem 
bu bakımdan yeni ve gerçek-
ten tarihi önemde gelişmeleri 
hep birlikte yaşayacağımız bir 
dönem olacaktır. Biz bu yolda 
yürürken birçok korkakları da 
tanıdık, yani onu da bilesiniz. 

Bize korkaklık noktasında 
nasihatte bulunanları da iyi 
biliriz. Bunu da biliyoruz. Bu-
gün parlamentoda olan siyasi 
partilerin içerisinde de bu kor-
kakların boyunu posunu her 
şeyi her şeyini gayet iyi biliriz. 
Bize ‘Ortadoğu’da ne işiniz var’ 
diyenlerin, bunu niye söyle-
dikleri belli. Ama ne işimizin 
olduğunu onlara gösterdik, 
gösteriyoruz, göstereceğiz.”

“Bunlar hiçbir zaman 
onurla, gururla, bu 
milletin şahsiyetini 
korumadı”

Dün Sivas’ta düzenlenen 
programlara katıldıklarını akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Gazi Mustafa Kemal’in Sivas’ta 
manda anlayışını kabul et-
mediğini anımsatarak şunları 
kaydetti:

“Bunlar mandacı, bunlarda 
bu noktada yürek yok. Cudi’de, 
Gabar’da, Tendürek’te, Bestler 

Deresi’nde olan kahraman-
ların bunlar savunucu değil, 
aksine onların önünü kesme-
ye çalışanlardır. Geri planda 
bunların ne olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Bunları içerisinde dış 
politikada yanlarına aldıkları 
kişilerin de ne durumda oldu-
ğunu da gayet iyi biliyoruz.

Bunlar hiçbir zaman onurla, 
gururla, bu milletin şahsiyetini 
korumadılar, koruyamadılar. 
Tam aksine ürkeklik, korkaklık 
gösterdiler. Dik durmadılar 
ama biz her zaman şunu ‘dik 
duracağız ama dikleşmeyece-
ğiz’ dedik. AK Parti’nin güçlü 
olması ve güçlü kalması Türki-
ye’nin verdiği bu büyük müca-
delenin istikrar içinde yürüme-
si bakımından da önemli. Sizler 
AK Parti’ye yaptığınız hizmet-
lerle aynı zamanda ülkemizin 
geleceğini de inşa ediyorsunuz. 
İnşallah tarih her birimizin 
hizmetlerini altın harflerle 
kaydedecektir. Hiç endişeniz 
olmasın.”

Muhalefetin ise “geldiğimiz 
anda bunları kovacağız.” dedi-
ğini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bazı illerde de hatta 
bu tür Suriyeli sığınmacıları 
illerden kovanları da görüyoruz 
değil mi? Hangi zihniyet bu? 
İşte bunlar mandacı zihniyet. 
Biz ensar olmaya talip olduk. 
Allah göstermesin muhacir de 
olabilirdik. Ama biz şu anda 
böyle bir makamdayız.” diye 
konuştu.

Varil bombalarından kaçıp sı-
ğınan insanlara kucak açtıkları-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz Batı’daki bazı ülkelerin 
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yaptığı gibi 50 tane, 100 tane, 
200 tane mülteciye ancak kapı 
açabilenler değil, tam aksini 
yaptık. Bize şimdi bazı yerlerde 
bunlar teşekkür ediyorlar vesa-
ire... Teşekkür edilen olmak da 
hiçbir destek vermeseler bile 
bizim için büyük bir onurdur. 
Şu ana kadar bizim yaptığımız 
harcamalar 40 milyar doları 
buldu. Şu ana kadar AB’den 
bizim bütçemize gelmiyor. 
Nereye geliyor? Uluslararası ku-
ruluşlar vasıtasıyla AFAD’a, Kı-
zılay’a geliyor. Ne kadar? Eh işte 
3 milyar avro gibi bir destek şu 
ana kadar geldiği ifade ediliyor. 
Ama bizimki şu anda çok daha 
farklı bir konumda. Verilen 
sözlerini bunlar tutmadılar. Biz 
ise verseler de vermeseler de bu 
adımı atmaya devam edeceğiz.”

“Kapıları açmak zorunda 
kalırız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
güvenli hale getirilen bölge-
lere dönen Suriyeli sayısının 
350 bini bulduğunu ama bunu 
yeterli olmadığını ifade ederek 
şunları kaydetti:

“Biz diyoruz ki öyle bir gü-
venli bölge oluşturalım ki bunu 
Sayın Trump’la, Sayın Putin’le 
de konuştum. Aynı şekilde 
Almanya’da Merkel ile konuş-
tuk. İngiltere ile bunları aynen 
konuştuk. Böyle bir güvenli 
bölgede ‘gelin’ dedik, buralarda 
bizler Türkiye’de çadır kentler 
var ve biz burada adeta konut 
yapıyoruz ve bu konutlara da 
bu güvenli bölgede bunları taşı-
yalım. Eğer böyle bir şey yapa-
cak olursak Türkiye olarak biz 

de rahatlamış oluruz. Şimdi dü-
şünün bizde konteyner kentler, 
çadır kentler, bunlar var ama 
buralarda insanca yaşama diye 
bir durum söz konusu değil. Bir 
taraftan insanca yaşamak ve 
yaşatmaktan bahsedeceksiniz, 
diğer yandan güvenli bölge tek-
lifimize, ‘çok güzel bir teklif’...

Bunu Sayın Obama’ya da söy-
lemiştim. ‘Çok güzel bir teklif.’ 
Tamam güzel bir teklifse gelin 
konutların yapımını sağlayalım. 
Sizler bize mali destek verin, bir 
taraftan lojistik destek verin. 
Buraları hemen süratle yapmak 
suretiyle Suriye bölgesinde, 
Suriye’nin kuzeyinde işte Sayın 
Trump’ın yani ‘20 mil’ dediği, 
30 kilometre derinlik o böl-
gede ve bizim sınır boyunca 
ki 910 kilometre biliyorsunuz 



Eylül ___ Türkiye Bülteni ___ 25

buralara, bu konutları yapalım. 
Böylece insanca yaşama imka-
nını onlara sağlayalım. Yani 250 
metrekarelik yerel mimarisiyle 
onlara konutlar yapsak, 300 
metrekare olabilir vesaire. Bir 
de çevresinde şöyle bir ufak 
100, 150 metre bahçesi olsa, 
onu da ekip biçse bu insanlar 
hiç olmazsa hazır balık değil, 
balık tutmayı da orada öğren-
miş olur. Bunu yapalım. ‘Çok 
güzel bir teklif.’ Tamam güzel 
teklifse hadi verin, başlayalım 
bu işe. Ama yok. Biz tabii yine 
kovalamaya devam edeceğiz.”

Türkiye’de 3 milyon 650 bin 
Suriyeli’nin yaşadığı bilgisini 
veren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şimdi İdlib tehdidinin 
bulunduğunu anlattı.

Bunun dışında Afganistan’tan 
gelenlerin bulunduğunu anım-
satan Recep Tayyip Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan geliyor, bir taraf-
tan geri gönderiyoruz. Bunlar 
var ama bu yolculuk bizi farklı 
yere doğru götürebilir. Onu da 
söyleyeyim. Farklı yer nedir? 
Böyle oldu oldu, olmadı biz de 
kapıları açmak zorunda kalırız. 
Yani ya destek vereceksiniz 
verin, vermeyecekseniz kusu-
ra bakmayın bir yere kadar bu 
işi katlandık, katlanıyoruz. Bu 
yükü sadece biz mi çekeceğiz? 
Bu insanlara bu tür zulme, 
kusura bakmayın biz vesile 
olamayız. Siz de bakalım nasıl 
taşınırmış bunu bir görün. 
Misafir ettiğimiz sığınmacıların 
yükünün paylaşımı konusunda 
AB başta olmak üzere bugün 
buradan söylüyorum dünyadan 

olması gereken desteği ala-
madık, almak için de bunu 
yapmak zorunda kalabiliriz. 
Bunu söylüyorum. Tabii bu 
işleri yoluna koyana kadar biz 
bu desteğimizi vermeye devam 
edeceğiz.”

İdlib’deki gelişmelerin Türki-
ye’ye yönelik sayıları milyonları 
bulacak yeni bir sığınmacı akını 
tehlikesini ortaya çıkardığına 
işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Rusya ile yakın iş birliği 
içinde İdlib’i güvenli halde tu-
tarak, insanların kendi evlerin-
de yaşamalarını temin etmeye 
çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’deki Suriyelilerin 
önemli bir bölümünün yaşadığı 
Fırat’ın doğusu ile Irak sınırı 
arasındaki Suriye toprakları-
nı da güvenli hale getirecek 
adımlar attıklarını, ABD ile bu 
konuda bir mutabakata varma-
nın çabası içerisinde oldukları-
nı aktardı.

“Fırat’ın doğusundaki 
duruma daha fazla seyirci 
kalma şansı yok”

Geçmişteki tecrübelerin bu tür 
konularda kendilerini ihtiyatlı 
davranmaya ittiğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm gelişmeler bizim 
istediğimiz güvenli bölge ile 
muhataplarımızın kafasında-
ki güvenli bölge arasında çok 
ciddi farklar olduğunu gösteri-
yor. İdlib tarafında milyonlarca 
yeni sığınmacı tehdidiyle karşı 
karşıya bulunan Türkiye’nin 
Fırat’ın doğusundaki duruma 

daha fazla seyirci kalma şansı 
yoktur. Geçtiğimiz günlerde de 
ifade ettiğim gibi, Eylülün son 
haftasına kadar Fırat’ın doğu-
sundaki güvenli bölge oluşu-
munu kendi istediğimiz şekilde 
fiilen başlatmakta kararlıyız. 
Bunu Amerikalı dostlarımızla 
birlikte yapmak hepimiz için en 
ideal yoldur ama böyle bir ze-
min oluşmazsa hazırlıklarımız 
tamam, kendi imkanlarımızla 
bu işe başlayacağız.

Hedefimiz ülkemizdeki Su-
riyeli kardeşlerimizden en az 
1 milyonunu 450 kilometrelik 
sınır hattı boyunca oluşturaca-
ğımız güvenli bölgede iskan et-
mektir. Gerekirse dostlarımız-
dan alacağımız desteklerle yeni 
şehirler inşa ederek bu bölgeyi 
Suriyeli kardeşlerimiz için 
yaşanabilir hale getirmektir. 
Önümüzdeki günler ve aylar bu 
çerçevede vereceğimiz büyük 
mücadeleyle geçecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
teşkilatlardan bu mücadeledeki 
haklılığı millete anlatmalarını, 
kamuoyu desteğinin en yüksek 
düzeyde tutulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu dolayısıyla bu ayın so-
nunda ABD’de olacağını hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada görüşmeler yapacağını 
belirtti.

TBMM’nin yeni yasama 
yılının açılışının da ekim 
ayında yapılacağını anımsa-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
4-6 Ekim’de Kızılcahamam’da 
Genişletilmiş İstişare Toplan-
tısı düzenleneceğini sözlerine 
ekledi.
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“Türkiye Sınırları Boyunca 
Kahramanca Mücadele 
Veriyor, Birileri Teröristlerin ve 
Arkalarındaki Güçlerin Ağzıyla 
Gölge Düşürmeye Çalışıyor”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen 30 Ağustos Zafer 
Bayramı resepsiyonundaki 
konuşmasına, kendisini dinle-
yenleri selamlayarak başladı. 

Resepsiyona katılanlara 
teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nı kutladı.

Bu zaferi millete armağan 
eden İstiklal Harbi’nin Baş-
komutanı Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, Büyük Millet 
Meclisi’nin kıymetli üyelerini, 
kahraman Türk ordusunun 
tüm askerlerini rahmetle yad 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her zafer gibi 30 Ağustos’un 
arkasında da gözlerini kırp-
madan hayatlarını feda eden 
kahramanlarımızın cesaretleri 
vardır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dört gün önce de Malazgirt’te 
Sultan Alparslan ve ordusunun 
zaferinin kutlandığını anım-
satarak, “Bu coğrafyayı bize 
vatan kılmak için bin yıldır 
cepheden cepheye koşarak can 

veren, terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da bir gül bahçesine 
girercesine toprağa düşen tüm 
şehitlerimizi şükranla yad edi-
yorum. Şehitlerimizin hepsine 
Allah’tan rahmet diliyor, gazile-
rimize sıhhat ve afiyet temenni 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Aydınlık bir ufuk açma 
gayreti”

Ecdattan alınan bu kutlu ema-
neti sonraki nesillere bırakmayı 
en önemli görev addettiklerine 
değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Bundan 97 yıl önce bir 30 
Ağustos günü Anadolu’nun 
bağrına saplanmak istenen 
hançeri söküp atan atalarımız 
yepyeni bir ufuk açmışlardı. Biz 
de yürüttüğünüz mücadeleyle 
sonraki nesillerin önünde çok 
daha geniş, çok daha aydınlık 
bir ufuk açmanın gayreti için-
deyiz. Gençlerimize 2053 ve 
2071 vizyonlarını miras olarak 
bırakmak için gece gündüz 
çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü yılı olan 

2023 için belirlediğimiz hedefler, 
bu büyük vizyonların altyapısı-
dır. Birkaç yıllık gecikmeyle de 
olsa inşallah 2023 hedeflerimize 
mutlaka ulaşacağız. İşte o za-
man Allah’ın yardımı ve mille-
timizin desteğiyle Türkiye’nin 
önünde yepyeni bir dönem 
açılmış olacaktır.”

Her zaferin gerisinde bolca ter 
ve gerektiğinde dökülen kanlar 
olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bugün 
yürütülen mücadelenin de kan 
ve terle yoğrularak ilerlediğini 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Kahraman güvenlik güçle-
rimiz, ülkemiz içindeki sarp 
dağlardan şehirlerin karan-
lık dehlizlerine, yurt dışında 
teröristlerin yuvanladığı inlere 
kadar bölgemizin tamamını 
adeta hallaç pamuğu gibi atıyor. 
Haluk Dursun Hocamızın dediği 
gibi evet bizler kesinlikle gerek 
Dicle’nin doğusunda gerekse 
Fırat’ın doğusunda kesinlikle 
kuzularımızı kurtlara kaptırt-
mayacağız, yedirmeyeceğiz. 
Kara, deniz, hava güçlerimiz ve 
diğer tüm savunma unsurları-
mızın kalplerinde vatan sevgisi, 
dillerinde tekbir, eller tetikte 
ve gözler ufukta 24 saat görev 
başındadır. 

Demokraside ve ekonomide 
güçlü Türkiye için yürütülen bu 
mücadelenin sembolü de tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet olarak ifade ettiğimiz 
Rabiamızdır. Hep söylediğimiz 
gibi bizim kimsenin tek karış 
toprağında gözümüz yoktur 
ama bizim kendi topraklarımı-
za dikilen gözlere, egemenlik 
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haklarımıza uzanan ellere, 
istiklalimize ve istikbalimize yö-
nelen tehditlere de en küçük bir 
tahammülümüz olamaz. Bugün 
Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akde-
niz’de ve coğrafyamızın dört bir 
yanında verdiğimiz mücadele-
nin tek bir gayesi bulunuyor. Bu 
gaye, öncelikle Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin haklarını 
savunmak bunun yanında dost 
ve kardeş halkların güvenlikleri-
ni de temin etmektir, çünkü sı-
nırlarımız ötesinde milyonlarca 

insanın hayatı ve evi tehlike 
altındaysa bizim burada huzur 
içinde yaşayabilmemiz müm-
kün değildir.”

“Namus borcumuz kabul 
ediyoruz”

Türk milletinin dostları ve 
kardeşleri ateş çemberiyle 
çevriliyken buna sırtını döne-
cek, “Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın” diyebilecek bir 
millet olmadığına dikkati çeken 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Dünyanın neresinde bir 
mazlum zulüm altındaysa bir 
mağdur kendisine uzanacak 
yardım eli bekliyorsa orada 
olmak inancımızın, kültürümü-
zün bir gereğidir. Bugün nasıl 
millet olarak ecdadımızın geride 
bıraktığı hayırlı hizmetlerle 
gurur duyuyorsak sonraki nesil-
lere de benzer mirası bırakmayı 
namus borcumuz kabul ediyo-
ruz. Bunun için zaferlerimizi 
sadece savaş alanlarındaki ba-
şarılarımızla toprakların fethini 
değil, aynı zamanda gönüllerin 
fethini de ifade eden dönüm 
noktaları olarak görüyoruz. 
Zaferlerimize ne kadar sıkı sahip 
çıkarsak, gönül kapılarını açma 
konusundaki başarılarımızı da 
o derece iyi hatırlar ve uygu-
larız. Bayrağımızla girdiğimiz 
her yerde gerçekten samimi 
bir hüsnükabul ile karşılanıyor 
oluşumuzun sebebi işte budur. 
Çünkü biz öldürmek, yıkmak, 
yok etmek değil, yaşatmak, inşa 
etmek, ihya etmek için gideriz 
ve gereğini de yerine getiririz. 
Son dönemde Afganistan’dan 
Kosova’ya, Somali’den Bosna’ya 
kadar askerlerimizin görev 
yaptığı her yerde inşa faaliyetle-
rimiz güvenlik faaliyetlerimizin 
kat be kat üzerinde olmuştur.”

TİKA’dan AFAD’a, Kızılay’dan 
Yurtdışı Türkler Başkanlığına 
kadar tüm kurumların Türk 
bayrağını dalgalandırdıkları 
her yerde aynı anlayışla faaliyet 
yürüttüğünü dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin 
sömürmek, kendine bağımlı 
kılmak, askeri veya ekonomik 

Gündem
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lojistik ihtiyacını gidermek için 
gittiği yerlerde biz insanların 
hayatına dokunan kalıcı proje-
leri hayata geçirmek için çalı-
şıyoruz. Bu bazen okul, bazen 
hastane, bazen ibadethane, 
bazen yollar, alt yapı, bazen su... 
İşte biz bunlar için varız. İşte bu 
şekilde adeta dişimizle tırnağı-
mızla kurup geliştirdiğimiz gö-
nül bağları sayesinde Türkiye 82 
milyon nüfusu ve 81 vilayetinin 
çok ötesinde bir etki alanına ve 
güce sahip olmuştur.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
gücün de desteğiyle hedeflere 
birer birer ulaşacaklarını, yeni 
zaferleri hep birlikte millete ar-
mağan edeceklerinin altını çizdi.

“Binlerce yıldır 
milletimizin onurunu en 
üstte tutmayı başardık”

“Hayalleri olmayan, hayal-
lerini hedefe çeviremeyen, 
hedeflerini birer birer hayata 
geçiremeyen toplumların başka 
hayallerin malzemesi haline 
dönüşmesi kaçınılmazdır.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Bizim milletimiz tarih boyun-
ca hep büyük hayallerin, büyük 
hedeflerin peşinde koşmuş bu-
nun için gece gündüz mücadele 
etmiştir. Bu sayede binlerce yıl-
dır yaşadığımız her coğrafyada 
hürriyetimizi korumayı, devleti-
mizi kurmayı, milletimizin onu-
runu en üstte tutmayı başardık. 
Sahip olduğumuz binlerce yıllık 
devlet tecrübesi bize kendimizi 
sürekli yenilememiz, gücümü-
zü hep diri tutmamız gerek-
tiğini gösteriyor. Birliğimize, 

beraberliğimize, kardeşliğimize 
sahip çıktığımız sürece başarı-
dan başarıya koştuk. Ne zaman 
tefrikanın, fitnenin, husumetin 
pençesine düştüysek kaybet-
tik. Bunun için Türk milletinin 
bileğini er meydanında büke-
meyeceğini bilenler hep birlik ve 
beraberliğimize saldırmıştır. Son 
200 yıldır başımıza gelenlerin 
tek sebebi işte budur. Ülkesi ve 
milleti yerine kendi küçük he-
sapları için çalışanlar elbette hiç 
eksik olmamıştır ama milletimiz 
bu küçük hesap sahiplerini hep 
tefrik etmeyi ve vakti saati geldi-
ğinde dersini vermeyi bilmiştir.”

Dünyanın ve bölgenin, etkisi 
belki asırlar boyu sürecek bir 
yeniden yapılanma dönemin-
den geçerken, ülkede birilerinin 
yine aynı hesapların peşinde 
olduğunu hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye sınırları boyunca 
gerçekten kahramanca bir mü-
cadele veriyor, birileri terörist-
lerin ve onların arkalarındaki 
güçlerin ağzıyla buna gölge 
düşürmeye çalışıyor. Türkiye 
Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta 
büyük bir siyasi ve ekonomik 

mücadele içinde ama buna 
birileri karşımızdakilerin tezleri 
ile karşı çıkıyor. Türkiye siya-
si, ekonomik ve askeri olarak 
kuşatılmaya çalışılıyor, bazıları 
sırf kendi pastalarını büyütmek 
için hasımlarımızın değirmen-
lerine su taşıyor. Gerçi biz aynı 
zihniyeti bir asır öncesinden de 
biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ve arka-
daşları Ankara’da İstiklal Har-
bini yürütürken kimlerin nasıl 
manda peşinde koştuklarını 
unutmadık. Ordularımız düş-
mana karşı cephede savaşırken 
birilerinin arkada nasıl çapulcu-
luk yağmacılık peşinde koştuk-
larını da gayet iyi hatırlıyoruz. 
Ama sonuçta ne mandacılar, ne 
çapulcular, ne de yağmacılar 
kazanmıştır, kazanan milletimi-
zin istiklal mücadelesi olmuştur. 
Bugün de kim hangi yalpayı 
yaparsa yapsın, kim nerede saf 
tutarsa tutsun kazanan milleti-
miz olacaktır. Milletimizle bir-
likte bu mücadeleyi yürütenler 
olacaktır. Hiç endişeniz olmasın 
bir oldukça beraber oldukça, iri 
oldukça oldukça, diri oldukça, 
kardeş oldukça hep birlikte 
Türkiye oldukça, Allah’ın izniyle 
zafer bizimle beraber olacaktır.”
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“Radyosu, Televizyonu, İnternet 
Medyası ile Dünyanın En Dinamik 
Basın Yayın Sektörlerinden Birisi 
Ülkemizde Bulunuyor”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, JW 
Marriott Otel’de düzenlenen 
Radyo Televizyon Gazeteci-
leri Derneği Ödül Töreni’ne 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu seneki “Medya Oscarları-
na” layık görülen televizyon-
cular, radyocular, muhabirler 
ve sanatçıları tebrik etti. 

“Birçok yenilik, 
bugün hayatımızın 
vazgeçilmezleri haline 
geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkenin ve milletin faydasına 
konularda derneğin yanında 
olduklarını, bundan sonra da 
faaliyetlerine gereken deste-
ği vermeyi sürdüreceklerini 
belirtti. 

Değişim ve yeniliğin haya-
tın temel dinamiği olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Dünyada sabit ka-
lan yegane unsur değişimin ta 
kendisidir. Basın yayın sektö-
rümüzü doğrudan ilgilendi-
ren iletişim teknolojilerinde 
baş döndürücü bir ilerleme-
nin yaşandığını görüyoruz. 
Teknolojiye bağlı olarak yeni 
medya araçları ortaya çıkıyor. 
10-15 sene önce hayal dahi 
edilemeyen birçok yenilik, 
bugün hayatımızın vazgeçil-
mezleri haline geldi.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Matbu gazetelerle internet 
gazeteciliğinin hatta va-
tandaş gazeteciliğinin yay-
gınlaştığına dikkati çeken 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
meslek dalı gibi gazeteciliğin 
de büyük dönüşüm yaşadığı-
nı vurguladı. 
“Dev bir malumat 
çöplüğü oluşturuyor”

İnternetin yaygınlaşmasıyla 
bilginin kitleselleşmesinin 
önünün açıldığına dikkati çe-
ken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şöyle devam etti:

“Bugün dünyanın en ücra 
köşesinde meydana gelen bir 
hadiseyi saniyeler içinde cep 
telefonumuzun ekranından 
takip edebiliyoruz. Farklı 
dillerde on binlerce yayına, 
kitaba, dergiye tabletinize 
indireceğiniz bir uygulamay-
la ulaşabiliyorsunuz. Sanal 
ortamda insanlar mekan sınırı 
olmaksızın birbirleriyle rahat-
ça iletişim kurabiliyor. Elbette 
bu yeni medya araçları fırsat-
ların yanında çok ciddi riskle-
ri, tehlikeleri de beraberinde 
getiriyor. Hayatımızın hiçbir 
döneminde olmadığı kadar 
dezenformasyona maruz 
kalıyoruz. Bugün hiçbir dü-
zenlemenin olmadığı sosyal 
medyada yalan ve provokatif 
haberlerin hakimiyeti, doğru-
lara göre kat ve kat fazladır. 

İnternetin kendisi medya-
sıyla, sosyal ağlarıyla adeta 
dev bir malumat çöplüğü 
oluşturuyor. Delile daya-
nan doğru bilginin, haberin 
yerini giderek zanna, vehme, 
çarpıtma ve manipülasyona 
dayalı malumat alıyor. Bilgiye 
erişim kolaylaşırken insan ve 
hakikat arasındaki perde ne 

yazık ki kalınlaşıyor. Siber 
saldırılar, şirketlerden devlet 
kurumlarına hatta seçimlere 
kadar hemen her şeyin gü-
venliğini tehdit eder boyuta 
geldi. Terör örgütlerinin pro-
pogandalarını yaymak, yeni 
militanlar devşirmek için en 
sık istismar ettikleri alanların 
başında yine internet geliyor. 
Bireyin mahremiyetini ihlal, 
gün geçtikçe ürkütücü boyut-
lara ulaşıyor. Linç kültürü ve 
itibar suikasti sosyal medya 
ortamında çok büyük yaygın-
lık kazanıyor.”

Türkiye’nin ekonomide 
rekorlar kırdığı, faizlerin en 
düşük seviyelere ulaştığı, 
IMF’ye borcun sıfırlandığı bir 
dönemde önce ağaç bahane-
siyle Gezi olaylarının fitilinin 
ateşlendiğini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kimi 
sözde sanatçıların merkezin-
de olduğu bu olaylarla Türki-
ye’nin sokaklarının karıştırıl-
mak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bilhassa sosyal medyanın 
Gezi olaylarında adeta provo-
kasyon üssü olarak kullanıl-
dığına işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Ülkemizle hiçbir alakası 
olmayan nice yalan haberlerle 
milletimiz, özellikle de genç-
lerimiz galeyana getirilmeye 
çalışıldı. Sokaklarımız ateşe 
verildi. Esnafımızın malı 
yağmalandı. İçinde yolcuların 
olduğu belediye otobüsleri 
yakıldı. İnsanımız huzursuz 
edildi. Bundan başarı elde 
edemeyince 17-25 Aralık’ta 
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bu sefer farklı bir yol denedi-
ler. Yargı ve emniyet içindeki 
FETÖ’cüler eliyle hükümete 
yönelik bir darbe teşebbü-
sünde bulundular. Bu süreçte 
FETÖ, hem kontrolü altında 
tuttuğu basın yayın organla-
rından hem de sosyal med-
yadan demokrasimizi hedef 
alan yoğun bir iftira kampan-
yası yürüttü. Maalesef döne-
min ana muhalefet partisi de 
FETÖ’nün bu yalan furyasına 
arka çıktı. Biz tüm gücümüzle 
milli iradeye sahip çıkarken 
muhalefet grup toplantıları 
ve miting meydanlarını FE-
TÖ’nün propaganda kürsüsü-
ne çevirdi.

Türk demokrasisinin en çe-
tin mücadelelerinden birinde 
ana muhalefet, muhalefet, 
demokrasiyi korumak, mil-
li iradeyi savunmak yerine 
ne yazık ki FETÖ’nün siyasi 
uzantısı gibi davranmayı ter-
cih etti.”

“En büyük alıcısı 
uluslararası basın 
olmuştur”

MİT tırları ihanetinde ol-
duğu gibi kimi medya men-
suplarının da bu dönemde 
örgütün ajanlığını yapmakta 
hiçbir beis görmediğini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “On binlerce Suriyeliyi 
katleden PKK’lı teröristler 
özgürlük savaşçısı olarak 
sunulurken milyonlarca 
Suriyeli sığınmacıya kapısını 
açan Türkiye, terörle ilişkili 
hale getirilmeye çalışıldı. 
FETÖ’cüler eliyle kotarılan 
DEAŞ’a yardım yalanının 
en büyük alıcısı, ne yazık ki 
uluslararası basın olmuştur.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uluslararası medya organları-
nın Türkiye’ye yönelik tavır-
larının objektiflikten uzak ol-
duğunu dile getirerek, bunun 
arka planında Türkiye’nin 

bölgesel konularda aldığı tu-
tumun olduğunu söyledi.

“Filistin davası başta olmak 
üzere, Suriye, Mısır, Libya, 
Yemen meselelerinde sergi-
lediğimiz ilkeli duruş, belli 
güçleri rahatsız etmektedir.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Kendilerini özgür ve taraf-
sız diye tanımlayan yabancı 
medya organlarının mesele 
Türkiye olunca, gazetecilik 
yapmak yerine nasıl birer 
propaganda makinesine 
dönüştüğünü hep birlikte 
gördük. Özellikle 15 Temmuz 
gecesi yapılan haberleri, bir 
utanç belgesi olarak halen 
hatırlıyoruz. Darbenin ba-
şarısız olmasının getirdiği 
hayal kırıklığına ertesi gün 
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atılan manşetlerde bizzat 
şahitlik ettik. Türk hükümeti 
aleyhine konuşacak insan 
bulamamaktan şikayet eden 
uluslararası basın kuruluşları 
bile oldu. Bunları da gör-
dük. Birçok medya kuruluşu 
darbecileri aklamaya çalışır-
ken Türk milletinin dünya 
demokrasi tarihine geçecek 
şanlı direnişi ısrarla görmez-
den gelindi. Bu tarafgirliğin 
varlığını güçlü bir şekilde 
devam ettirdiği de bir haki-
kattır.

“Siyasetçinin görevi de 
gerçekleri söylemektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’deki kimi medya ku-
ruluşlarının da manşetleriyle 

bu değirmene su taşıdığına 
dikkati çekerek, “Buradan 
şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum, gerçeği 
bilmek, doğru bilgiye ulaş-
mak, her insanın en tabii 
hakkıdır. Gazetecilik hakikati 
ortaya çıkarmak mücadelesi 
ise siyasetçinin görevi de ger-
çekleri söylemektir.” şeklin-
de konuştu.  

Bugün de aynı hassasiyeti 
muhafaza etmeye çalış-
tıklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “2023 
hedeflerimiz, 2053 ve 2071 
vizyonlarımız sadece ekono-
mik büyümeyi kapsamıyor. 
Bu hedef ve vizyonlar medya 
dahil, hayatımızın her ala-
nında yeni bir inşa sürecini 
ifade ediyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Biz sadece ekonomisi, sa-
vunması, ticareti, altyapısı, 
diplomasisi sağlam bir Tür-
kiye istemiyoruz. Aynı za-
manda demokrasisi çok daha 
güçlü bir ülke de istiyoruz. 
Biz basını daha özgür, daha 
çoğulcu bir Türkiye arzu-
luyoruz. Biz şiddete bulaş-
madığı, hakarete varmadığı 
sürece ne kadar aykırı olursa 
olsun tüm fikirlerin temsil 
edildiği bir basın arzu ediyo-
ruz. Biz kendi halkına tepe-
den bakan değil, halk adına 
gözcülük yapan bir medya 
düzenini savunuyoruz. Şüp-
hesiz bunun yolu da medya-
nın demokrasilerdeki rolünü 
layıkıyla oynamasından 
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geçiyor. İnsanı, ahlakı, basın 
etik ilkelerini merkeze alan 
bir bakış açısıyla bu süreci 
yönetmek zorundayız. Türki-
ye ne basın hürriyetinden ne 
de milli güvenliğinden taviz 
verebilir.

Bunun için özgürlük, gü-
venlik dengesini sağlamak 
suretiyle yolumuza devam 
etmek mecburiyetindeyiz. 
Uzun yıllar medyamıza ha-
kim olan vesayetçi tonun ar-
tık değişmesi gerekiyor. Türk 
medyasının, milleti ile daha 
barışık bir düzlemi yakala-
ması önemlidir. İnşallah ken-
di bakış açısını genişlettikçe, 
dilini düzelttikçe, seviyesini 
yükselttikçe toplumdaki 
itibarını da güçlendirecektir. 
Biz de bu amaçla yeni med-
ya düzeninin ihtiyaçlarına 
uygun kamu politikalarını 
İletişim Başkanlığımız ve 
diğer ilgili kurumlarımız 
vasıtasıyla hayata geçirmeye 
çalışıyoruz.”

“Geniş bant abone 
sayımız 75 milyona 
ulaşmış durumda”

Türkiye’nin köklü basın ya-
yın geleneğine sahip olduğuna 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin gazetey-
le ilk tanışmasının 1831’e kadar 
uzandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1927’den itibaren radyo, 
1952’den itibaren de tele-
vizyon yayını yapıldığını 
belirterek, “Şu an radyosu, 
televizyonu, internet medyası 

ile dünyanın 
en dinamik 
basın yayın 
sektörlerin-
den birisi 
ülkemizde 
bulunuyor. 
Keza geniş 
bant abone 
sayımız 75 
milyona ulaş-
mış durum-
da.” ifadeleri-
ni kullandı.

İki asra 
yaklaşan 
bu süreçte 
meslek adına 
pek çok 
gurur tablo-
sunun yanı 
sıra medya 
açısından 
sorunlu 
sahnelerin 
de yaşandı-
ğına işaret 
eden Cum-
hurbaşkanı 
Erdoğan, 
“Demokrasiye sahip çıkmak 
yerine darbeleri alkışlayan, 
gerçeğin peşinde koşmak 
yerine hakikati katleden ga-
zetelere de şahit olduk. Terör 
örgütlerine tetikçilik yapan, 
kalemini ve klavyesini şiddeti 
övmek için kullanan gazeteci 
kılıklı şahıslarda var ama aynı 
zamanda foto muhabiri şehit 
Mustafa Cambaz gibi gerekti-
ğinde vatanımızın istiklal ve 
istikbali uğruna canını feda 
eden, cesaret abidelerini de 
gördüm.” diye konuştu. 

Kimi zaman bir haber için 
ölüm dahil, her türlü riski 
göze alan, mesleğine aşık ga-
zetecilerin de varlığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Haber peşinde koşarken 
uçurumdan yuvarlanan bir 
gazeteci kardeşimizin ardın-
dan sosyal medyada dolaşıma 
sokulan utanç verici yazıları 
da unutmadık. Vefat eden 
meslektaşlarını linç edecek 
kadar gözünü nefret bürümüş 
karakter fukaralarının olduğu-
nu da biliyoruz.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“darbe ve terör şakşakçıları, 
çıkarcı düzenbazlar, cahil 
fırsatçıların” da olduğunun 
asla unutulmaması gerek-
tiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

“Bizim medyamızın ger-
çek temsilcileri, Mustafa 
Cambaz gibi gözünü kırp-
madan şehadete yürüyen 
kahramanlardır. Bizim med-
yamızın sembolleri kışın 
soğuğuna, yazın sıcağına 
aldırmadan hakikat peşinde 

koşanlardır. Hakikatin, 
hatırını yere düşürmeyen 
tüm gazetecilerimize, mu-
habirlerimize de buradan 
şahsım, milletim adına 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
sizlerin gayretleri ve çabala-
rıyla Türkiye’yi diğer alan-
larda olduğu gibi basın ya-
yın sektöründe de çok daha 
yukarılara taşıyacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
başta Mustafa Cambaz ol-
mak üzere tüm basın şehit-
lerini hürmetle yad ederek, 

“Bayburt’ta görev sırasında 
uçurumdan düşerek hayatı-
nı kaybeden Anadolu Ajansı 
muhabiri Abdülkadir Ni-
şancı’ya Allah’tan rahmet, 
ailesine sabırlar diliyorum.” 
ifadesini kullandı.

Radyo Televizyon Gazete-
cileri Derneğinin “2018 yılı 
Medya Oscarları”na layık 
görülen medya mensupları 
ve kuruluşlarını tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programa destek veren ku-
rumları kutladı.
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“Vatanımıza, Bayrağımıza, 
İstiklalimize Uzanan Her Eli 
Kırdık, Yine Kıracağız”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
huriyet Meydanı’nda dü-
zenlenen Sivas Kongresi’nin 
100. yıl dönümü kutlama 
programına katılarak vatan-
daşlara hitap etti.
“Sivas’taki kararlılığı 
kaybetmediğimizi 
tekrarlamak istiyorum”

Sivas Kongresi denilince 
göz önüne tarihi bir fotoğ-
raf geldiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“O fotoğrafta Gazi Mustafa 
Kemal ile birlikte kimler 
vardı? Sivas Kongresi’ne 
kimler iştirak etmişti? O gün 
İstanbul, temsilcisiyle bura-
da mıydı? Evet buradaydı. 
Bursa, temsilcisiyle burada 
mıydı? Evet buradaydı. Ay-
dın, Manisa, Denizli, Afyon-
karahisar, burada mıydı? 
Evet buradaydı. Çorum’dan, 
Yozgat’tan, Kastamonu’dan, 
Eskişehir’den Erzincan’dan, 
Niğde’den, Nevşehir’den, 
Kayseri’den Diyarbakır’dan, 
Antep’ten, Hakkari’den, 
Samsun’dan gelen delegele-
rin hepsi burada mıydı? Evet 
buradaydı. Sivas’taki tarihi 
toplantıda doğudan batıya, 

kuzeyden güneye bütün 
vatan temsil ediliyordu. Bir 
asır sonra aynı mekanda 
Milli Mücadelemizin bu ilk 
temsilcilerini saygıyla yad 
ederken Sivas’taki heyecanı 
ve kararlılığı asla kaybet-
mediğimizi de tekrarlamak 
istiyorum.” diye konuştu.

Sivas’ın gönlünde nifak 
değil, birlik, beraberlik 
duygularının yer bulduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sivas’ın yiğidoları 
her şartta sadece ve sadece 
hakkı tutup kaldırır.” diye 
konuştu.

Bu şehirde karşılık bula-
mayan bir siyasi hareketin 
ülkenin tamamında başarıya 
ulaşmasının mümkün olma-
dığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, bunun için 
Sivas’a hep ayrı bir önem 
verdiklerini, hep gönülleri-
nin en mutena yerinde misa-
fir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Mustafa Kemal Paşa ve arka-
daşlarının Erzurum’dan yola 
çıktığını haber alan Sivas-
lıların büyük bir heyecanla 
karşılama hazırlıklarına 
başladıklarını, vatan, bay-
rak, istiklal için yollara çıkan 

Sivaslıların, Refahiye, Su-
şehri üzerinden Sivas’a gelen 
Gazi Paşa ve arkadaşlarını 2 
Eylül 1918 sabahı Kılavuz Te-
pesi’nde büyük bir coşkuyla 
karşıladıklarını anlattı.

Sivaslıların, kongre binası 
ve delegelerin emniyeti için 
her türlü tedbiri alarak ev sa-
hipliğinin gereklerini bihak-
kın yerine getirdiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, kongrenin başlamadan 
sona ermesi için yürütülen 
tüm sinsi teşebbüslerin hem 
delegelerin hem de Sivaslıla-
rın sağlam duruşlarıyla boşa 
çıkartıldığını aktardı.

Mustafa Kemal ve temsil 
heyetinin 18 Aralık 1919’da 
Ankara’ya hareket ettiği 
güne kadar tam 108 gün 
boyunca ülkenin Sivas’tan 
idare edildiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin başkenti ve milli 
iradenin tecelligahının bu 
şehir olduğuna işaret etti.

Sivas’ta toplanan heye-
tin çalışmalarıyla başlayan 
bu sürecin sonunda, hem 
yurdun işgalden kurtarıldı-
ğını hem de yeni devletin 
kurulduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
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Gazi Mustafa Kemal’in de 
hatıralarında “Cumhuriyet’in 
temellerini burada attık.” 
dediğini hatırlattı.

Cumhuriyet ve demokra-
siye giden yolun taşlarının, 
milletin esarete karşı direni-
şinin sembolü olan Sivas’ta 
taşındığını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “manda 
ve himaye asla kabul oluna-
maz” kararının alınmasıyla 
milli mücadelenin gayesinin 
bütün dünyaya ilan edildiğini 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sivas Kongresi kararları 
milletin en zor zamanlarında 
bütün dünyaya haykırdığı 
bir bağımsızlık manifesto-
sudur. Bir asır sonra bir kez 
daha tekrarlıyoruz ki evet, 

manda ve himaye asla kabul 
edilemez, milli sınırlar içinde 
vatan bir bütündür, parçala-
namaz.” dedi.

“İstiklalinize ve 
istikbalinize sahip 
çıktınız”

Kurtuluşun Savaşı’nı büyük 
bir zaferle neticelendiren 
milletin 15 Temmuz 2016’da 
benzer bir imtihandan alnı-
nın akıyla çıkmasını bildiği-
ne değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Milli iradeye darbe vur-
mak ve ülkemizi işgal etmek 
niyetiyle girişilen hain dar-
be teşebbüsü 97 yıl aradan 
sonra bir kez daha milleti-
mizin azmi ve kararıyla boşa 

çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi 
darbeciler karşısında kenet-
lenen Türk milleti bir kez 
daha Kuvayımilliye’yi amil ve 
iradeyi milliyeyi hakim kıla-
rak hainleri bozguna uğrattı. 
Sizler de o gece bu meydana 
akın ederek, milli iradeye, 
istiklalinize ve istikbalinize 
sahip çıktınız. Darbecilerin 
karşısında dimdik durarak, 
meclisinize, cumhurbaşkanı-
nıza ve hükümetinize sahip 
çıktınız. Gösterdiğini şanlı 
direnişle hainlere diz çöktür-
dünüz.

Türkiye’nin önünü kesmek 
isteyenlere fırsat vermediniz. 
Bu birlik ve beraberliğimiz 
devam ettiği sürece hürri-
yetimize değerlerimize ve 
kardeşliğimize yönelebilecek 
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her türlü tehdit bertaraf 
olacaktır. Sivas Kongresi’nin 
100’üncü yıl dönümünde 
Sivas Mektebi Sultani bina-
sından bir kez daha haykı-
rıyoruz, milli sınırlar içinde 
vatan bir bütündür. Vatanı-
mız, bayrağımız, devletimiz, 
milletimiz, istiklalimiz, bizim 
namusumuzdur, şerefimiz-
dir. Vatanımıza, bayrağımıza, 
istiklalimize uzanan her eli 
kırdık, yine kıracağız.”

“Ya olacağız ya öleceğiz”
Kongre salonlarına Türk 

bayrağını asmayan teröristle-
re ödetilen bedellerin orta-
da olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cudi’de, Gabar’da, Tendü-
rek’te bunları inlerine nasıl 
soktuğumuz ortadadır. İçeri-
den ya da dışarıdan Türkiye 
üzerinde operasyon yapmak 
isteyenlere göğsümüzü siper 
etme pahasına gereken ceva-
bı vermeye devam edeceğiz. 
Türkiye’nin kazanımlarına ve 
hedeflerine karşı kurulan her 
tuzağı bozacağız. Evet, ‘ya 
olacağız ya öleceğiz’ diyerek 
girdiğimiz bu kutlu yoldan 
asla dönmeyeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin manda tartış-
malarını Sivas’ta kapattığı-
nı ancak bazı zihinlerde ve 
gönüllerde bu özlemin hep 
devam ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatta bugün de ülkemizde 
bir kesimin kendi milletinin 
istiklali ve istikbali davası 

yerine başka davaların söz-
cülüğüne soyunduğunu da 
üzüntüyle görüyoruz. Kardeş-
lerim, siyaset başkadır politik 
çıkar başkadır, ülkenin ve 
milletin ali menfaatleri baş-
kadır. Bunları birbirine karış-
tırdığınızda kendinizi rengini 
şehitlerimizin kanlarından 
alan bayrağımız yerine başka 
paçavralar altında bulabilirsi-
niz. Kendi medeniyetinize ve 
tarihinize yabancılaştığınızda 
İstiklal Marşı’mızda ‘şehadet-
leri dinin temeli’ olarak ifade 
edilen ezanımızdan rahatsız 
olabilirsiniz. Hatta kendinizi 
doğrudan milletimizin ira-
desine kasteden darbecilerle 
aynı çizgiye gelmiş olarak 
dahi görebilirsiniz.

Kardeşlerim; Misakımil-
li’nin ne olduğunu bilmeyen, 
şimdi bizim güneyimizde 910 
kilometre Suriye sınırımız var 
değil mi? Orası neydi? İşte 
orası bir zamanlar Misakımilli 
hudutlarıydı. İşte bunu bil-
meyen, biliyor olsa da kendi-
sine biçilen misyon gereği bu 
gerçeğin üzerini örtmek için 
çalışanları da aynı kervana 
dahil etmemiz gerekiyor.”

“İşte bunun için biz her fır-
satta rabiamızı dile getiriyo-
ruz.” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Tek 
millet diyoruz, tek bayrak di-
yoruz, tek vatan diyoruz, tek 
devlet diyoruz. Tıpkı 100 yıl 
önce Sivas Kongresi’nde bir 
araya gelen büyüklerimiz gibi 
‘Ya istiklal ya ölüm’ diyoruz. 
Bu yolda bizimle yürüyen 
herkesle birlikte olmaktan 

şeref duyarız. Bu yolu tıka-
maya, kapatmaya, çökertme-
ye çalışanları da tıpkı bir asır 
önce olduğu gibi milletimizle 
birlikte tarihe havale etmek 
boynumuzun borcudur.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ramazan Bayramı’na kadar 
yüksek hızlı trenimizi inşal-
lah Sivas’ımıza vardıracağız.” 
ifadesini kullanarak, “Gerçi 
bazıları, ‘Sivas’a ne gerek var 
trene’ deyip geçmişlerdir ama 
biz ülkemizin muasır mede-
niyetler seviyesinin üstüne 
çıkması için nereye ne gerek-
tiğinin planlarını iyi yaptık ve 
Corç hızlı trene biniyorsa be-
nim Ahmedim, Mehmedim, 
Ayşem, Fatmam da bu hızlı 
trene binecektir.” dedi.
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Sivas İl Teşkilatı 
Yemeği

Cumhurbaşkanımız, Si-
vas Kongresi’nin 100. yıl 
dönümü kutlama prog-
ramının ardından AK 
Parti Sivas İl Başkanlığı-
nın düzenlediği yemekte 
konuştu.

Sivas’a sadece Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl 
dönümünü kutlamak 
için değil, aynı zamanda 
Sivaslılara olan şükran 
borcunu ödemek için 
de geldiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Milli iradenin ve 
Milli Mücadele’nin şehri 
Sivas, 31 Mart seçim-
lerinde bir kez daha 

demokrasiye, geleceğine 
sahip çıktı. 31 Mart seçimle-
rinde Sivas, kardeşlik, huzur 
ve hizmet dedi. Sivas, yüzde 
49,5 oy oranıyla tercihini bir 
kez daha AK Parti’den, AK 
Parti’nin eser ve gönül siya-
setinden yana kullandı.” diye 
konuştu.

Teşkilat mensuplarından 
kendi görev alanları içinde 
gece gündüz demeden çalış-
malarını beklediğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Kabinemiz her an yerelde 
belediye başkanımızın ya-
nında yer aldı, yer alacaktır. 
İnşallah eksikleri süratle 
gidermenin yolunda olacağız. 
Milletlerin tarihlerinde bazı 
kader anları vardır. 26 Ağus-

tos’ta 948’nci 
yılını kutladı-
ğımız Malazgirt 
Zaferi, 566’ncı 
yılını idrak ettiği-
miz İstanbul’un 
Fethi, bu sene 
105’nci yılını ge-
ride bıraktığımız 
Çanakkale Zaferi 
milletimiz için 
böyle birer kader 
anlarıdır. Bugün 
100’ncü yıldönü-
müde ulaştığımız 
Sivas Kongresi de 
aynı şekilde tari-
himizin köşe taş-
larından biridir. 
Anadolu’nun işgal 
edildiği, umutla-
rın tükenmekte 
olduğu zor bir 
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dönemde Sivas’tan yükselen 
istiklal meşalesi kısa sürede 
yurdumuzun dört bir tarafını 
kuşatmıştır. Sivas, kongrenin 
başladığı 4 Eylül 1919’dan iti-
baren 108 gün boyunca milli 
mücadelemize başkentlik 
yapmıştır. Cumhuriyetimizin 
temelleri de yine burada, Si-
vas’ta atılmıştır. Bir asır önce 
millete cesaret aşılayan Sivas, 
bugün de bizim yolumuzu 
ve ufkumuzu aydınlatmayı 
sürdürüyor.”

“Milli iradeyi hâkim 
kılmak temel esastır”

Üzerinden bir asır geçmesi-
ne rağmen Sivas Kongresi’n-
de alınan kararların, mille-
tin özgürlük timsali olarak 

etkisini bugün de hissettir-
diğini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Türkiye’ye 
yönelik senaryoların yoğun-
laştığı bugünlerde mücadele-
mizi yürütürken ilhamımızı 
Sivas’tan, Sivas Kongresi’ne 
damga vuran emsalsiz dire-
niş ruhundan alıyoruz. Tıpkı 
Sivas Kongresi’nde olduğu 
gibi bugün biz de ‘manda ve 
himaye kabul edilemez’ diyo-
ruz. Birileri tabi bu mandaları 
malum mandalarla karıştırı-
yor, onlar çok daha muteber 
ama bu manda farklı.” diye 
konuştu.

Konuşmasında, Sivas 
Kongresi’nin 100’üncü yılı-
nı kutladıklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin 
iki sondaj, iki de sismik araş-
tırma gemisinin bulunduğu-
nu söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama birileri ‘Doğu Akde-
niz’de Amerika var, İngiltere 
var, Fransa var, şu var, bu 
var ama Türkiye Doğu Ak-
deniz’de yok.’ diyor, herhal-
de anlıyorsunuz ne demek 
istediğimi? Bunlar ne yazık ki 
hala bayrağımızı tanıyama-
dılar, halbuki gemilerimizin 
üzerinde devasa ay yıldız 
bayrağımız var. Ay yıldızlı 
bayrağımızı tanıyamıyor, 
diyor ki ‘Türkiye orada yok.’ 
yazıklar olsun sana, yazık-
lar olsun ama sana da bunu 
tanıtacağız, er ya da geç 
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tanıtacağız. Bugün konuş-
mamda söyledim, bayrağı-
mızı kongrelerde salonlarına 
asmayanlarla el ele, kol kola 
gezenlere inşallah bu ülkede 
nereye gittiklerini, hangi isti-
kamete gittiklerini de herhal-
de anlatacağız, tanıtacağız.”

“Bağımsızlığımıza halel 
getirmeyeceğiz”

Bunun teşkilatların görevi 
olduğunu ve bunu yapacakla-
rını bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 

“Çünkü biz şuna inandık, 
‘bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatan-
dır’. Öyle durup dururken 
vatan inşa edilmiyor, şehit 
kanlarıyla yoğrularak toprak-
lar vatan oluyor. Bu süreçte 
siyasi çıkarı için memleketin 
geleceğini ateşe atmaktan 
çekinmeyen kimi menfaatpe-
restler çıkacaktır, bu süreçte 
celladına aşık kimi zavallılar, 
milli iradeye kasteden ha-
inleri aklamaya çalışan bazı 
gafiller de çıkacaktır. Ancak 
biz içimizde bu bedbahtlara, 
modern müstemlekecilere 
rağmen duruşumuzu asla 
bozmayacağız.

Sivas’tan ve Sivas Kongre-
si’nden aldığımız cesaretle 
yolumuza kararlılıkla devam 
edeceğiz. Ülkemizi böldür-
meyeceğiz, bayrağımızı 
gönderden indirmeyeceğiz, 
vatanımıza namahrem eli 
değdirmeyeceğiz. Şehadetleri 
dinimizin temeli olan ezan-
larımızı susturmayacağız, 

bedeli şehit kanlarıyla öde-
nen bağımsızlığımıza halel 
getirmeyeceğiz, milletimizin 
kutlu yürüyüşüne ket vurul-
masına müsaade etmeyece-
ğiz. İstikbalimizin garantisi 
olan ebedi kardeşliğimizin 
zedelenmesine, zayıflatılma-
sına asla izin vermeyeceğiz. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız.”   

“Cumhuriyetimizi uzun 
ve çetin mücadeleler 
sonucunda kurduk”

Sivas Kongresi’nde alınan 
kararların manasını herkesin 
ve özellikle de gençlerin çok 
iyi idrak etmesinin önem 
taşıdığına işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Unut-
mayın Türkiye tarihin hiçbir 
döneminde kendi başına 
bırakılmamıştır. Millet olarak 
hiçbir zaman dikensiz bir gül 
bahçesinde olmadık. Bağım-
sızlığımızı adeta her evden 
bir şehit vererek kazandık, 
cumhuriyetimizi uzun ve 
çetin mücadeleler sonucun-
da kurduk. Demokrasiye tek 
parti yönetiminin zulüm-
lerine sabrederek ulaştık. 
Başbakanlarımızı dar ağacına 
gönderme pahasına irademi-
ze sahip çıktık.” dedi. 

AK Parti’yi kurarken de pek 
çok saldırıya, sabotaja, itham 
ve iftira kampanyasına maruz 
kaldıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yılma-
dıklarını, tehditler karşısında 
sinmediklerini, şantajlara 
boyun eğmediklerini, son 18 

yılda Türkiye’yi hangi alan-
da ileriye taşıdılarsa, hangi 
reformu hayata geçirdilerse 
bunu çok çetin mücadeleler 
neticesinde başardıklarını 
kaydetti. 

“Sen doğru olursan, eğri 
müstahakını bulur.” inancıyla 
doğruluktan, samimiyetten 
taviz vermeden gecelerini 
gündüzlerine kattıklarını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Sadece seçkinlere, sadece 
İstanbul ve Ankara’nın lüks 
semtlerinde yaşayanlara 
değil, emekçilerimize, emek-
lilerimize, topraklarımızı alın 
teri ile bereketlendiren çiftçi-
lerimize de hizmet ettik. Yeri 
geldi vesayet güçlerinin taciz-
lerine meydan okuduk. Yeri 
geldi bölücü terör örgütünü 
açtığı çukurlara gömdük. Yeri 
geldi FETÖ’yü kendi ihane-
tinde boğduk. Yeri geldi yedi 
düvele meydan okuduk ama 
milletimizin yüzünü yere 
eğecek, milletimizin, ülke-
mizin adına leke getirecek, 
milletimize mahcup olacak 
bir yola asla girmedik.”

“18 yılda ne yaptıysak 
Türkiye için yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son 18 yılda her ne yaptılarsa 
Türkiye ve Türk milleti için 
yaptıklarını ifade ederek, 
“18 yıllık tecrübemizle şu 
ilahi hakikate defalarca şahit 
olduk. Herkesin bir hesabı 
varsa muhakkak, Allah’ın da 
bir hesabı var. Allah’ın izniy-
le iman oldukça, sabır, azim 
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mücadele oldukça üstesin-
den gelemeyeceğimiz hiç-
bir engel yoktur.” ifadesini 
kullandı. 

AK Parti kadrolarının bir-
birine kenetlenmesi halinde 
kimsenin önlerine set çe-
kemeyeceğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Biz kardeşliğimizi sağlam 
tutarsak, fitne tohumları asla 
boy veremez. Zaman zaman 
şehirlerimizi şu anda dolaşan 
fitne tüccarları var. Ben ina-
nıyorum ki Sivas bu fitne tüc-
carlarına prim vermeyecek-
tir. Biz milletimizin bir defa 
efendisi değil, hizmetkarı 

olarak milletimizle bağımızı 
güçlendirirsek partimize yö-
nelik operasyonlar hedefine 
ulaşamaz.

AK Parti kalesinde 18 yılda 
gedik açmaya yönelik pek çok 
teşebbüs oldu. Medyanın, 
siyaset mühendislerinin veya 
kimi sermaye çevrelerinin 
gazıyla hareket eden bazı eski 
üyelerimiz, milletvekillerimiz 
hatta bakanlarımız çıktı ama 
hepsi de tıpkı bir saman alevi 
gibi kısa sürede unutulup git-
ti. Hatırlayın Sivas’ın içinden 
de çıktı. Nerede şimdi? Sor-
san belki kimse hatırlamaz. 
Hatırlayanlar da hayırla yad 
etmez. Siyasi hırsları, siyasi 

ihtirasları uğruna AK Parti’ye 
zarar vermek isteyenlerin 
sonu hep hüsran olmuştur. 
AK Parti’yi tökezletme planla-
rı daima hezimetle sonuçlan-
mıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu isimlerin hepsinin birer 
proje olduğununu vurgulaya-
rak, “Milletimiz Anadolu insa-
nına mahsus o derin irfanıyla 
gizli-açık her türlü tuzağı 
sandıkta bozmuştur.” dedi.

“Başkalarına değil, 
kendimize bakacağız”

“Bunun için biz başkaları-
na değil, kendimize bakacak, 
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kendi işimize yoğunlaşa-
cağız. 18 senenin birikimi, 
18 yaşında olmanın o eşsiz 
heyecanı ile çalışacağız, ko-
şacağız, koşturacağız.” ifade-
sini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tevazu, samimiyet 
ve gayretin olduğu bir siyaset 
modelini millete yaşatacakla-
rını söyledi.

AK Partililere tavsiyelerini 
sürdüren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Gurur bizim yanımıza 
gelemeyecek, gelemez. Ayak-
larımızın altında ezeceğiz. 
Biz gururun kimlerle beraber 
olduğunu iyi biliriz. Gurur 
Rabbimize aittir. Kul o kapıya 
girerse bitti demektir. Bunu 
yapanlar var mı? Var. Nedir 
o? Ben, ben, ben diyenler var 
mı? Var. Biz de ‘ben’ yok. Biz 
var.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sivas’ta karşısında Yunus’un 
yoldaşlarını gördüğünü belir-
terek, şunları kaydetti:

“Ve Yunus’un yoldaşlarına 
da şöyle sesleniyorum. ‘Ete 
kemiğe büründüm. Yunus 
diye göründüm.’ Biz böyle yü-
rüyeceğiz. Kibir, haset, dedi-
kodu, iç kavganın bizim siya-
setimizde yeri yoktur. Bizim 
siyasetimizde yarış sadece 
hayır için millete, memlekete 
en iyi hizmetleri kazandırmak 
için yapılır. Hele hele bizim 
siyasetimizde milletle inatlaş-
mak, millete rağmen hareket 
etmek, iş görmek diye bir 
anlayış kesinlikle söz konusu 
değildir.”

AK Parti hükümetlerinin 
şimdiye kadar hep milletle 

beraber yürüdüğünün ve 
milletle hareket ettiklerinin 
altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hakkın ve halkın 
rızasından başka bir gaye güt-
medik. İnşallah bundan sonra 
da aziz milletimizin göster-
diği istikamette yürüyeceğiz. 
Unutmayın şu ayet bizler için 

çok  büyük bir ikazdır. ‘Hesa-
ba çekilmeden nefsinizi he-
sabı çekiniz.’ Mesele bu. İlahi 
emre uygun bir şekilde sü-
rekli kendimizi sorgulayarak 
sürekli kendimizi yenileyerek 
hizmet etmeye, ülkemize 
eserler kazandırmaya devam 
edeceğiz.”
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“Hiçbir Siyasi veya Ekonomik 
Çıkar, Bizi Hakkı Söylemekten, 
Hakkın Yanında Yer Almaktan, 
Mazluma ve Mağdura Destek 
Vermekten Alıkoyamaz”



Eylül ___ Türkiye Bülteni ___ 45

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Malaz-
girt Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Parkı alanında düzenle-
nen “Malazgirt Zaferi’nin 948. 
Yıl Dönümü Kutlama Progra-
mı”nda halka hitap etti. 

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl 
dönümü vesilesiyle Sultan 
Alpaslan’ı ve ordusundaki tüm 
kahramanları rahmetle yad et-
tiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bin yıldır bu toprak-
ların vatan olması için gözle-
rini kırpmadan canını veren 
gazilere, şehitlere de Allah’tan 
rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Anadolu’nun en doğusun-
da Malazgirt’te açtıkları bu 
coğrafyanın kapılarını, 3-4 yıl 
sonra en batıda İznik’te yeni 
bir devlet kurarak, ebediyen 
mühürlediklerini anlatarak, 
“İznik’in hemen dibindeki Sö-
ğüt’te diktiğimiz Osmanlı’nın 
çınarının dallarını, Batı’da 
Adriyatik kıyılarından Viyana 
önlerine, Akdeniz’de Cebelita-
rık Boğazı’na, güneyde Afri-
ka’nın içlerine kadar uzattık.” 
ifadesini kullandı. 

“Bundan bir asır önce Os-
manlı’yı ‘hasta adam’ ilan 
edip, milletimizi yeniden Orta 
Asya’ya sürmeyi planlarının 
heveslerini, Çanakkale ile 
Kut’ül Amare ile İstiklal Harbi-
mizle kursaklarında bıraktık.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan şöyle devam etti:

“Uzunca bir süre milleti-
mizi, kendi iç meseleleriyle 
uğraştırarak, medeniyetin-
den, tarihinden, kültüründen 

koparmaya çalışanların da se-
naryolarını boşa çıkardık. Eğer 
bugün millet olarak bilhassa 
da gençlerimizle birlikte Ma-
lazgirt Zaferi’ni böylesine bir 
coşkuyla kutluyorsak, 10 bin-
ler bugün Malazgirt Ovası’n-
daysa işte bu projeyle birlikte 
o aksi projeyi hazırlayanlar da 
çökmüş demektir.” 

Yeni nesillere 2071 vizyo-
nunu miras bırakarak, çıtayı 
daha da yukarı taşıdıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yaklaşık yarım asır 
sonra bizler göremesek de 
inanıyorum ki Türkiye her 
alanda dünyanın en güçlü 
ülkelerinden biri olarak, çok 
daha büyük hedeflere yelken 
açmış olacaktır. Zaferlerimize 
ne kadar güçlü sahip çıkar-
sak, bu vizyonu hayata geçir-
me irademizi de o kadar diri 
tutarız. Hep söylediğim gibi, 
bizim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir. Bu fetih sadece 
toprakların, sadece coğrafya-
nın fethi değildir. Asıl fetih 
gönüllerin, zihinlerin fethidir.” 
şeklinde konuştu.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ecdadın asırlar boyunca hu-
zurla, güvenle müreffeh bir 
şekilde yönettiği coğrafyaların 
bugün zulüm ve sefalet içinde 
kıvrandığına dikkati çekerek, 
Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” sözlerini 
hatırlattı.

Böyle bir medeniyetin 
yerini, önüne çıkan herkesi 
çocuk, kadın, yaşlı demeden 
katleden örgütler ve haydut 
devletlerin aldığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hiçbir ekonomik veya siyasi 
çıkar bizi hakkı söylemekten, 
hakkın yanında yer almaktan 
mazluma ve mağdura destek 
vermekten alıkoyamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
Diyarbakır’da dağa kaçırılan 
oğluna, HDP İl Başkanlı-
ğı önünde yaptığı eylemle 
kavuşan anne Hacire Akar’ı 
hatırlatarak, “Öyleyse biz dik 
duracağız ve bu insanların 
yavrularımızı istismarına fırsat 
vermeyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Bugün Suriye’de yıkım ve 
katliam olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
yandan rejimin ve bir yandan 
da terör örgütlerinin kendile-
rini destekleyenlerle birlikte 
her gün masum kanı döktüğü-
nü, masum gözyaşı akıttığını 
söyledi. 

“Kara kalpli, kara niyetli 
alçakları da unutmadık”

Kudüs ve Filistin’de zulüm 
yaşandığını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Haydut devlet 3 dinin 
kutsallarına ev sahipliği ya-
pan Kudüs’ü hoyratça gasba, 
Filistin’i adım adım işgale 
çalışıyor. Bugün pek çok yerde 
Müslümanlar zulüm altında, 
Arakan’dan Keşmir’e, Türkis-
tan’dan Avrupa’ya kadar her 
yerde Müslümanlara yönelik 
tehditler, saldırılar devam 
ediyor. Daha dün yakın bir 
tarihte Balkanlar’dan Karabağ’a 
uzanan farklı coğrafyalarda 
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yaşanan katliamları unutma-
dık. Kimi yerde mezhebi, kimi 
yerde etnik fay hatlarının tahrip 
ve tahrik edilerek milyonlarca 
insanın nasıl birbirine kırdı-
rıldığını unutmadık. Irak’ta 
2 milyon, Suriye’de 1 milyon, 
Afrika’nın, Güney Amerika’nın 
farklı yerlerinde yine milyon-
larca insanın çıkar uğruna nasıl 
katledildiklerini unutmadık. 
Ellerinden gelse ülkemizde de 
aynı şeyleri yapmak isteyen 
kara kalpli, kara niyetli alçakları 
da unutmadık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah’ın yardımı, milletin duası 
ve dirayetiyle tüm bu badireleri 
geride bırakarak, bugünlere 
geldiklerini dile getirdi.

Bu mücadeleyi sınırların 
ötesine taşıdıklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İn-
şallah, Irak’tan Suriye’ye, Doğu 

Akdeniz’den diğer bölgelere 
kadar uzanan bu mücadeleyi 
zaferle taçlandıracağız.” dedi.

“Anadolu bizim için büyük 
davamızın kıtasıdır.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

“Bizim davamız da hep inşa 
davası olmuştur. Bin yıldır kan 
ve terle yoğurarak vatan kıl-
dığımız bu topraklar, inşallah 
yeniden dirilişimize, yeniden 
yükselişimize, medeniyetimi-
zin ihyasına, büyük ve güçlü 
Türkiye davasının inşasına 
şahitlik edecektir. Malazgirt’te 
her yıl tekrarladığımız buluşma 
işte bu büyük vizyonu kafamı-
za ve kalbimize daha büyük bir 
inançla nakşetmemize vesile 
olmayı sürdürecektir.”

Gençlerden 2023 hedefle-
rine sahip çıkmalarını, 2053 
vizyonunda Fatih’e layık evlat 

olmalarını, 2071’de Sultan 
Alparslan’ın manevi mirasını 
zirveye taşımalarını isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gençler, Hz. Ömer’in ada-
leti ve Hz. Ali’nin cesaretiyle 
yolumuza kararlılıkla yürüyor 
muyuz? Gençler, unutmayın, 
Gazi Mustafa Kemal’in o Çanak-
kale ruhunu yaşatmakta kararlı 
mıyız?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gençlerdeki azim ve kararlılı-
ğın geleceğe güvenle bakmayı 
sağlayan en büyük teminat 
olduğunu vurguladı. 

Bugün Türkiye’nin tarihinden 
aldığı güçle her alanda büyük 
bir mücadele içinde olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu mücadelenin sıra-
dan bir mücadele olmadığına 
dikkati çekti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu mücadele öyle 
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kutludur ki, her türlü hesabın 
üzerindedir. Öyle olmak duru-
mundadır.” diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında, 
ülkeyi işgale yeltenen FETÖ’cü 
hainlerin, hayatları dahil her 
şeylerinden vazgeçen bir 
milleti ve onun temsilcilerini 
Malazgirt Ovası’nda olduğu gibi 
karşılarında bulduklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“İşte aynı kadro bugün Ma-
lazgirt Ovası’nda. Burada, 15 
Temmuz darbe girişimindeki 
dik duruşu başta olmak üzere 
ülkemizin menfaatine olan her 
konudaki samimi desteği için 
huzurlarınızda Sayın Bahçe-
li’ye ve heyetine teşekkürü 
şahsım, milletimi adına bir 
borç biliyorum. Aynı şekilde bu 
mücadele bizimle birlikte olan 
diğer partilerden ve toplumun 
her kesiminden kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. 
Darbe gecesi bir araya gelen bu 
kadro ülkemize ve milletimize 
yönelik her tehdide, her saldı-
rıya karşı tek bir yürek, tek bir 
beden hep birlikte yol yürüme-
ye devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bu 
kutlu mücadelenin içinde yer 
almayanlar bulunduğunu ifade 
ederek siyasette, kültürde, 
sanatta, sporda ve daha pek 
çok alanda farklı tercihlerin 
saygıyla karşılanacağını, ancak 
konu ülkenin ve milletin bekası 
olduğunda başka saflarda yer 
almanın saygıya layık bir tarafı 
olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye terör örgütleriyle mü-
cadele ederken siz, söyleminiz 

ve davranışınızla onların değir-
menlerine su taşırsanız bunun 
adı başka bir şey olur. Kardeşle-
rim bizler milletimizin menfaa-
ti için Türkiye-Suriye sınırı bo-
yunca kurulmaya çalışılan terör 
koridorunu parçalamak için var 
gücüyle çalışırken siz bu tuzağı 
kuranların arkasından gider-

seniz, bunun adı başka bir şey 
olur.” ifadelerini kullandı.

“Sen bitmişsin, 
tükenmişsin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin 
Ortadoğu’da ne işi var?” dedi-
ğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bizlere ülkemizin güneyin-
den taciz atışları yapılacak, 
saldırılacak, ‘Bizim orada ne 
işimiz var?’ Sen bu işleri an-
lamıyorsun, anlamayacaksın. 
Biz oradayız, orada olmaya 
devam edeceğiz. Bir taraftan 

‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyecek-
sin öbür taraftan Misakımilli 
nedir, bunu bilmeyeceksin. 
Önce aç da tarihi bir oku. Tür-
kiye Doğu Akdeniz’de siyasi, 
ekonomik ve askeri olarak ya-
kın tarihinin en çetin mücade-
lesini verirken siz karşı tarafın 
ağzıyla konuşursanız, bunun 

adı da başka bir şey olur. Biz 
Adana Mutabakatı neyse 
bunun gereğini yapıyoruz, 
yapmaya da devam edeceğiz.

Bugün ülkemizde CHP ve 
onun artık eş kuruluşu haline 
gelen bölücü örgütün destek-
çisi partinin yaptıkları işte tam 
olarak budur. Dağda teröris-
tin, denizde Rum’un, havada 
rakiplerimizin ve diğer tüm 
platformlarda karşımızda her 
kim varsa onun yanında yer 
alarak bu ülkenin partisi oluna-
maz. Bakınız dün Trabzon’da 
CHP yönetimine samimi bir 
çağrı yaptım. Bu partiyi yöne-
tenlerin yerli ve milli çizgiye 
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gelmesini zor görüyoruz. Ama 
bu partiye oy veren vatandaş-
larımızın mesajlarımızı aldık-
larına inanıyorum. ‘İşte Ege’de 
Amerika var, İngilizler var, 
Fransızlar var, şu var bu var, 
ama orada tek ülke yok’, öyle 
diyor, Bay Kemal. Kimmiş o? 
Türkiye orada yokmuş. Her-
halde bu zat bakar kör. Bizim 
orada sondaj gemilerimiz var, 
bizim orada sismik araştırma 
gemilerimiz var. Dört gemi şu 
anda bu çalışmayı yapıyor. Bi-
zim orada fırkateynlerimiz var. 
Bizim orada silahlı hava araç-
larımız her an hazır vaziyette. 
Denizden, karadan her şeyi-
mizle hazırız. Bunu görmüyor. 
Ama bir şeye daha üzülüyo-
rum. Nedir o? Fatih, Yavuz, de-
vasa ay yıldızlı bayrağımız var. 
Bay Kemal herhalde bizim ay 
ve yıldızımızı da bilmiyor. İşte 
alanda var. Öğreteceğiz, bunu 
da öğrenecek. İşte lafla ‘Biz 

Atatürk’ün partisiyiz demek 
olmaz. Sen bitmişsin, tüken-
mişsin. Üç dört tane belediye 
almakla bir yere varılmaz. 
İnşallah benim milletim şu 
anda bizim Doğu Akdeniz’de 
neler yaptığımızın hesabını 
soracak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaşanan kritik süreçte mille-
tin her bir ferdinin desteğine 
ihtiyaçları olduğunun altını 
çizerek, “Ülkemizin gelecek 
bir asrının belirleyicisi olacak 
gelişmelerin yaşandığı dö-
nemden geçiyoruz. Böyle bir 
dönemde, hangi saikle olursa 
olsun hiç kimsenin milleti-
mizin birliğini, beraberliğini 
bozacak davranışlar sergileme-
ye hakkı yok.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet” vurgusu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, siyasette makamların, 

mevkilerin, unvanların gelip 
geçici olduğuna, geride bırakı-
lan eser, başarı ve fedakarlık-
larla kalıcılığın sağlanacağına 
dikkati çekti.

“Ecdat yeri geldiğinde canını, 
yeri geldiğinde canından aziz 
bildiği evladını feda etmiştir.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, güvenlik güçlerinin ha-
yatları pahasına bir mücadele 
içinde bulunduğunu ifade etti.

Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 
harekatlarını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, içeride 
ve dışarıda teröristleri inlerine 
kadar kovaladıklarının altını 
çizdi. 

Allah’tan rahmet dilediği şe-
hitlerin hiç kimseyle mukayese 
edilemeyeceğini vurgulayan, 
“Allah yolunda öldürülenlere 
ölüler demeyiniz, onlar diri-
dirler ancak siz bilemezsiniz.” 
ayetini okuyan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şehitlerin Hz. 
Muhammed’e komşu olduğu-
nu dile getirdi.

Kendisinden başlayarak 
tüm yöneticilerin Türkiye’ye 
hizmet için çalıştığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
mücadeleye destek verenlerin 
de ciddi fedakarlık yaptığının 
farkında olduklarını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gök 
kubbede hoş bir seda bırakmak 
istediklerini aktardı.

Malazgirt’in konumuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Malazgirt’in hemen aşağısı 
Van Gölü’dür, Van Gölü’nden 
bir tarafa doğru giderseniz nice 
sarp dağları aşarak Irak’a, diğer 
tarafa doğru giderseniz önce 
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dağları ardından uçsuz bucak-
sız ovaları aşarak Suriye’ye ula-
şırsınız. Sultan Alparslan’dan 
sonra nice kumandan bu gü-
zergahları takip ederek zaferle-
re yürümüştür. Bugün de terör 
örgütleriyle ve onların arkasın-
daki güçlerle mücadelemizin 
zaferlerini inşallah Malazgirt’te 
hep birlikte kutlamaya devam 
edeceğiz.”

“Yolumuzdan 
alıkoyamayacaktır”

Suriye’de, Fırat’ın doğusun-
dan Irak sınırına kadar olan hat 
boyunca güvenli bölge oluş-
turma çabalarında yavaş yavaş 
mesafe alındığını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bölgede-
ki hesapların karışıklığı ve sinsi 
tuzakların çokluğu bizi asla 
yolumuzdan alıkoymamıştır, 
alıkoyamayacaktır.” dedi.

Milli Savunma ve İçişleri Ba-
kanlığı ile güvenlik güçlerinin 
de bu yolda çalışmaya devam 
ettiğini söyleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “dokunulamaz, 
girilemez, çözülemez” olarak 
görülen sorunlar gibi Fırat’ın 
doğusundaki meselenin de 
milletin, ülkenin hassasiyetleri-
ne uygun şekilde çözüleceğinin 
altını çizdi.

“Kara birliklerimizin 
bölgeye giriş yapmasını 
bekliyoruz”

Bu konuda da önceliklerinin 
diplomasi, diyalog, uzlaşma ve 
iş birliği olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Şayet bu zeminde bir netice 

alabilirsek ne ala, böylesi her-
kes için daha kazançlı bir yol 
olur ama isteğimiz dışında bir 
yola zorlanır veya oyalanmaya 
kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız 
tamamdır. Kendi planlarımızı 
hayata geçiririz. Şu anda Sİ-
HA’larımız, İHA’larımız ve he-
likopterlerimiz bölgeye girdi. 
Sınırlarımıza yakın yerlerdeki 
tahkimatlar imha ediliyor. Çok 
yakında kara birliklerimizin 
de bölgeye giriş yapması-
nı bekliyoruz. Hava ve kara 
unsurlarımızla sınırlarımızın 
ötesine geçtiğimizde, durumu 
çok daha yakından görme ve 
sürecin geleceğini belirleme 
imkanına kavuşacağız. Suriye 
sınırlarımızı teröristlerden te-
mizleme konusundaki kararlı-
lığımızı artık hiç kimsenin test 
etmeye çalışmayacağını ümit 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İdlib tarafında da rejimin 
ihlallerinden kaynaklanan 
sıkıntılar olduğunu, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile meseleyi istişare ettiklerini, 
yarın da Rusya’ya gideceğini 
dile getirdi.

Bu sıkıntıları da kısa sürede 
ortadan kaldıracaklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Irak tarafından da önemli 
adımlar attıklarını belirtti.

“35 yıldır ülkemize yönelik 
saldırıların merkezi olarak 
kullanılan bölgeleri kalıcı 
şekilde güvenli hale getiriyo-
ruz.”  ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Pençe 
harekatlarının, operasyonları-
nın sebebinin de bu olduğuna 
dikkati çekti.

“Kimse bizi 
engelleyemez”

Irak Merkezi Hükümeti ile 
kuzeydeki yönetim yanında 
İran ile de iş birliği halinde 
yürütülen operasyonların 
herkes açısından olumlu ne-
ticeler doğuracağını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Doğu Akdeniz’deki sondaj 
ve sismik araştırma çalışma-
larımız tüm hızıyla sürüyor. 
Kimse bizi oralarda engelle-
yemez, engelleyemeyecektir.” 
diye konuştu.

Tüm çalışmaların kararlı-
lıkla süreceğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunların yanı sıra ekono-
miden alt yapıya kadar her 
alanda Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu yatırımları kesin-
tisiz devam ettirdiklerini 
söyledi.

Artvin Yusufeli Barajı 
inşaatındaki incelemeleri 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eskiden “Su akar, 
Türk bakar”, şimdi ise “Su 
akar, Türk yapar” denildiğini 
belirtti.

“Sultan Alparslan’ın kapısı-
nı açtığı bu vatana layıkıyla 
hizmet etmek şerefini bizlere 
bahşeden milletimizin her 
bir ferdine şükranlarımı su-
nuyorum.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
düşmanın üzerine imanın-
dan aldığı güçle yürüyen 
ecdadı selamladı.

Şehitleri, gazileri anan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gö-
revde olan güvenlik güçlerine 
de başarı diledi.
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“Bize Diş Geçiremeyenler Tüm 
Güçleriyle Birliğimize Saldırıyor”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya Mevlana Meydanı’nda 
gerçekleştirilen toplu 
açılış törenine katılarak, 
vatandaşlara hitap etti. 

Yaklaşık 5 aylık bir aradan 
sonra tekrar Konyalılar ile bir 
araya gelmekten duyduğu 
bahtiyarlığı dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tarih boyunca nice büyük 
medeniyetlerin zirve şehri 

Konya, bugün de ülkemizin 
iftihar kaynaklarından biri 
olarak kalbimizin en müstesna 
köşesinde yer alıyor.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Konyalılar’a 31 Mart 
seçimlerinde büyükşehir 
belediyesinde verdikleri 
yüzde 70,5 oranındaki rekor 
destek için şükranlarını 
sundu. Konya’nın bu 
neticeyle büyükşehirler 

arasında Türkiye’de birinci 
sıraya yerleştiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine 
bu oranın AK Parti’nin 15 yıldır 
mahalli idareler seçimlerinde 
Konya’da elde ettiği en yüksek 
destek oranı olduğunu söyledi.   

Konya’nın büyük medeniyet 
davalarına tarihin her 
döneminde olduğu gibi bugün 
de en büyük desteği verdiğini 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu şehir alemi aşkla 
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bilen Mevlana Hazretleri’nin, 
alemi ilimle bulan Konevi 
Hazretleri’nin, kılıcı adaletli 
Sultan Keykubat’ın şehridir. 
Bu şehir hem tarımda hem 
sanayide hem kültürde hem 
ilimde hem de gönüllerin 
nuruyla beslenen, tasavvufta 
zirveyi hiç bırakmamış bir 
şehirdir.” ifadelerini kullandı.

“Bir gözümüz hep 
Konya’da”

Konya’nın “alimler şehri” 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“İnşallah bu alimlerin, gönül 
sultanlarının mirasına en iyi 
şekilde sahip çıkarak çok daha 
büyük başarılara hep birlikte 
imza atacağız. Bunun yolu 
da kendimiz olmaktan, kendi 
fiziki ve manevi mirasımıza 
sıkı sıkıya sahip çıkmaktan 
geçiyor. Mevlana Hazretleri’nin 
emanetini her şeyiyle aslına 
uygun şekilde koruyamazsak 
ona layık olamayız, 
Selçuklu’dan bize kalan 
her bir eseri gözümüz gibi 
koruyamazsak tarihimize layık 
olamayız. Sanayide bu şehri 
sadece ülkemizin değil, tüm 
dünyanın en gözde tasarım, 
geliştirme, üretim, ihracat 
merkezlerinin ilk sıralarına 
çıkartamazsak ecdada layık 
olamayız. Tarımda Konya’yı 
bir dünya markası haline 
getirmeden gidersek yarım iş 
yapmış oluruz. İşte bunun için 
nerede, ne yapıyorsak olalım 
bir gözümüz hep Konya’dadır.”

Bunun için Konya’nın 

yatırıma ihtiyacı olduğunu 
bildiklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen yıl Mavi Tünel İçme 
Suyu ve Arıtma Tesisi’nin 
açılışını yaptıklarını, aralık 
ayında da toplam yatırım 
bedeli 1 milyar 464 milyon lira 
olan 99 projenin toplu açılışını 
gerçekleştirdiklerini hatırlattı.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün de toplam yatırım tutarı 
645 milyon lira olan 88 eser 
ve hizmetin açılışını yapmak 
üzere bir arada olduklarını 
anımsatarak, bu eserler 
arasında çok sayıda eğitim 
yatırımı, sağlık tesisi, enerji alt 
yapı inşaatı, yol, öğrenci yurdu 
ve çeşitli kurumların hizmet 
binalarının yer aldığını anlattı.    

Tüm eserlerin hayırlı 
olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eser ve hizmetlerin Konya’ya 
kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik etti. 

Konya’ya kazandırdıklarının 
bunlardan ibaret olmadığına 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Son 17 yılda 
Konya’ya ne kadar yatırım 
yaptık biliyor musunuz? Eski 
rakamla söylüyorum, son 17 
yılda Konya’ya 51 katrilyon 
lira yatırım yaptık.” bilgisini 
paylaştı. 

Konya şehir stadyumunda 
milli maçların da oynandığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Artık Konya gençliği 
sporu seviyor, spora sahip. 
Ama dün galiba 2-2 değil 
mi? Şöyle yeniden daha diri 
bekliyoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

bir başka hızlı tren projesinin 
ise bir taraftan Antalya’ya 
diğer taraftan Kayseri’ye kadar 
uzanacak olan ve Konya’nın 
merkezinde yer alacağı hat 
olduğunu, çalışmaları süren 
bu hattın inşasına da en kısa 
sürede başlayacakları bilgisini 
verdi.

“Mavi Tünel, 
şehrin geleceğini 
şekillendirecek”

Konya Ovası’nın 
bereketini artıracak Mavi 
Tünel’in şehrin geleceğini 
şekillendirecek önemli bir 
yatırım olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Tüneli ve barajlarının önemli 
bir kısmını tamamladık, 
sulama tesisleriyle ilgili 
hazırlıklarımız sürüyor. Bu 
yatırımlarla yaklaşık 600 
bin dekar araziyi sulamaya 
açmayı hedefliyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Çiftçilerimize 1,5 milyon 
ton ilave pancar kotası 
sağladık”

Çiftçilere de pancar 
kotalarına ilişkin müjde veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Pancar üretimi, Konya’nın 
en önemli gelir kaynaklarından 
biridir. Şeker kotalarını 
yeniden düzenleyerek nişasta 
bazlı şeker oranını yüzde 
10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. 
Bu yılın sonunda oranı yüzde 
2,5’e kadar indiriyoruz. Böylece 
çiftçilerimize 1,5 milyon ton 
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ilave pancar kotası sağladık. Bu 
yıl, pancar üretiminde yüzde 
11 artış bekliyoruz. Pancar 
alım fiyatını da bu yıl için ton 
başına 235 liradan 300 liraya 
yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. 
Allah bereketini versin.”

Belediyeciliğin sıradan 
bir faaliyet olmanın çok 
ötesinde tam manasıyla bir 
gönül işi olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun 
için “gönül belediyeciliği” 
ifadesini kullandıklarını, 
25 yıldır ülkede yepyeni bir 
belediyecilik modeli ve anlayışı 
inşa ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şehirlerimizi, gecemizi 
gündüzümüze katarak sadece 
mesaimizin tamamını değil, 

aynı zamanda gönlümüzü de 
adayarak dönüştürüyoruz. 
Sokağıyla, caddesiyle, 
binasıyla, parkıyla, havasıyla, 
suyuyla en önemlisi de 
insanıyla şehirlerimize 
hizmet ediyor, eserler 
ortaya koyuyoruz. Her şey 
gibi hizmet de nasip işidir, 
aynı zamanda niyet işidir, 
nasibimizde bulunmuyorsa 
hele hele niyetiniz de yoksa 
seçim de kazansanız makam 
mevki sahibi de olsanız hizmet 
yapamazsınız.” ifadelerini 
kullandı. 

Yerel seçimlerde CHP 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve CHP’li 
belediye başkan adaylarının 
bulunduğu vaadlere değinen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Ulaşımdan, süte, servisten 
internete her şeyi bedava 
yapmaktan belediyelerden 
ve iştiraklerinden hiçbir işçi 
çıkartmayacağına kadar 
vermedik söz bırakmadılar. Bay 
Kemal öyle demiyor muydu? 
‘Kazandığımız belediyelerde 
kimseyi işten çıkartmayacağız’ 
demiyor muydu, ne oldu? Şu 
anda çıkartıyorlar. Tabii ki 
bütün bu olaylar karşısında 
bizim de yapacaklarımız var. 
Üstelik Bay Kemal, ‘namus 
sözü’ diyordu. Bir de bunu 
katmerlediler. Bu adaylardan 
bazıları seçimi kazandığında 
da ahali haklı olarak bu 
vaadlerin yerine getirilmesini 
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bekledi. Peki CHP’liler ne yaptı 
dersiniz, önce ‘bizim böyle 
bir sözümüz yok’, diyerek 
inkar yoluna gittiler. Önlerine 
verdikleri sözlerin belgeleri 
konulduğunda ise ‘bunları 
CHP’nin kampanyasını yapan 
ajansa sorun’ dediler. İşleri 
güçleri hep yalan. Korkarız 
bu işin ihalesi sonunda Genel 
Merkezde veya kampanyada 
ücreti mukabili çalışan 
bir garibanın da üzerinde 
kalabilir.”

CHP’li belediyelerin 
hizmetlerini de eleştiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstanbul’u sel götürüyor 
başkan ortada yok. Ankara’da 
kimsesiz çocuklar sokağa 
atılıyor başkandan ses yok. 
Antalya’da, Mersin’de, 
Adana’da yaşanan rezaletleri 
en iyi orada yaşayan 
kardeşlerim biliyor. İzmir’de, 
Aydın’da, Muğla’da ve 
daha pek çok yerde olup 
bitenleri anlatmıyorum. Evet, 
karşımızda hiçbir konuda 
verdiği sözün arkasında 
duramayan, bir kaç ay 
içerisinde her tarafı lime lime 
dökülen bir parti ve ekibi 
bulunuyor.” dedi.

“Seçim döneminde bir 
tiyatro oynamışlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ne sözün ne belgenin 
hatta ne de namus üzerine 
edilen yeminlerin bunların 
meşrebinde bir hükmü 
olmadığını da görmüş olduk.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şunları söyledi:
“Demek ki 

seçim döneminde 
bir tiyatro 
oynamışlar. 15 
Temmuz gecesi 
yaşananlara FETÖ 
ağzıyla ‘tiyatro’ 
diyenler, asıl 
tiyatroyu seçim 
meydanlarda 
kendileri 
sergilemişler. 
Bu tiyatronun 
senaryosu şu 
şekilde; Kemal 
Kılıçdaroğlu ve 
CHP’nin ajansı 
bol keseden 
vaadedecek. 
Adaylar seçimi 
kazanınca 
da ‘bunların 
bizimle ilgilisi 
yok’ diyecek. CHP, 31 Mart 
gecesinden beri bu senaryoyu 
adım adım hayata geçirdiği bir 
tiyatro sergiliyor. Bunun adı 
milleti kandırmaktır, bunun 
adı alenen sahtekarlıktır, 
riyakarlıktır, düzenbazlıktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CHP’lilerin sözlerini tuttukları 
konuların da olduğunu dile 
getirerek, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Mesela bölücü örgütün 
güdümündeki partiye 
verdikleri ve kamuoyunda 
gizlemek için köşe bucak 
kaçırdıkları sözleri harfiyen 
yerine getiriyorlar. İşte 
İstanbul Belediye Başkanı 
Diyarbakır’da kimlerle neyi 
konuşuyor. Teröre bulaşmış 

olanlarla maalesef elele, 
dirsek temasında ve ne diyor, 
‘biz sizlerle beraberiz’. Her 
fırsatta bir araya geliyorlar. 
Kazandıkları şehirleri, özellikle 
de İstanbul’u nasıl birlikte 
yönetebileceklerinin hesabını 
yapıyorlar. Hatta bununla 
da kalmayıp, bölücü terör 
örgütüyle ilişkileri yüzünden 
görevden alınan belediye 
başkanlarının yanına koşup 
onlara destek veriyorlar. 
Ülkelerinin ve milletinin 
yanında olacaklarına terör 
örgütünün güdümündeki 
partinin borazanlığına 
soyunuyorlar. Terör örgütüne 
tavır koyamayanlardan, 15 
Temmuz darbe girişiminin 
faillerini lanetleyemeyenden 
her zeminde ve her zaman 
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ülkesinin yanında yer 
alamayandan belediye başkanı 
olmaz, siyasetçi hiç olmaz. 
Bunların iki yüzlülüğü, 
nobranlığı, küstahlığı sadece 
millete karşıdır. Onun dışında 
herkesin, özellikle de seçimler 
için kol kola girdikleri tüm 
çevreler karşısında gayet 
mülayimdirler. Bugün 

oynadıkları rolle milleti 
kandırdıklarını sananlar 
inşallah en kısa sürede gerçek 
yüzleri ortaya çıktığında 
milletten hak ettikleri cevabı 
Allah’ın izniyle alacaklar.”

“Bize diş geçiremeyenler 
tüm güçleriyle birliğimize 
saldırıyor”

Ne sınırda kurulan terör 
tuzaklarının ne ekonomiye 
yönelik saldırıların ne de diğer 
engellerin kendilerini hedeflere 
ulaşmaktan alıkoyamayacağına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ülkemize ve 
ülkemizin nezdinden bize 
diş geçiremeyenler şimdi 
tüm güçleriyle birliğimize, 
beraberliğimize saldırıyorlar. 
Yaptıkları iş bu. AK Parti’den ne 
kopartırsak kardır anlayışıyla, 
birileri sürekli şişiriliyor, 
pohpohlanıyor. Halbuki biz bu 
oyunları geçmişte çok gürdük. 
Vesayetle mücadelemiz 
sırasında da benzer 
teşebbüslere maruz kalmıştık. 
Aynı şekilde 17/25 Aralık 
sürecinin ardından büyük 
gürültülerle birileri sahaya 
sürülmeye çalışılmıştır.” 
ifadelerini kullandı. 

Konya İl Teşkilatı Yemeği
Cumhurbaşkanımız toplu 

açılış töreninin ardından 
AK Parti Konya İl Başkanlığı 
tarafından Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 
akşam yemeğine iştirak ederek 
katılımcılara hitap etti.

“Beraber hareket etmeyi 
sürdüreceğiz”

Başarıları için parti 
teşkilatlarına şükranlarını 
sunan Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:

“Seçim dönemi boyunca 
gece gündüz demeden kapı 
kapı dolaşan kadın kollarımızı, 
gençlik kollarımızı özellikle 
tebrik ediyorum. Rabb’im 
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sizlerden razı olsun, Rabb’im 
daha nice seneler el ele, omuz 
omuza Konya’ya hizmet 
etmeyi bizlere nasip eylesin. 
Hiç şüphesiz Konya’da elde 
ettiğimiz başarıda Cumhur 
İttifakı olarak güç birliği 
yaptığımız Milliyetçi Hareket 
Partili kardeşlerimizin 
de payı var. Sayın Devlet 
Bahçeli başta olmak üzere 
Milliyetçi Hareket Partisi 
teşkilatına, Milliyetçi Hareket 
Partisi’ne gönül veren tüm 
vatandaşlarıma da buradan 
teşekkürü borç biliyorum. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
de ülkemizin ve milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
yine beraber hareket etmeyi 
sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin içinde 
bulunduğu coğrafyanın sancılı 

günler yaşadığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Terörden ekonomiye, 
dış politikadan iç siyasete, 
savunmadan enerjiye 
kadar tarihimizin en kritik 
meseleleriyle yüzleşiyoruz. 
Gündemimizde olan konular, 
milletimizin sadece bugününe 
değil gelecek bir asrına damga 
vuracak mahiyettedir. Suriye 
ve Doğu Akdeniz’de yaşanan 
hadiseler bile ülkemiz için 
adeta bir beka meselesidir. 
Türkiye’nin bu meselelerin 
hiçbirini tribünden seyretme 
lüksü yoktur. Sahada varlık 
gösterilmeden masada 
olunmayacağını bilhassa Suriye 
konusunda yaşayarak gördük.”

 “Milletimizin çok daha 
dikkatli olması şarttır” 

Türkiye’nin Suriyeli 
mazlumlara kapısını açarak 
insanlığın vicdanı olduğunu, 
tüm dünyaya merhamet 
ve insanlık dersi verdiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Provokasyonların arttığı 
bu günlerde milletimizin çok 
daha dikkatli olması şarttır. 
Aynı şekilde Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı harekatlarımızı 
yapmasaydık güney 
sınırımız boyunca bir terör 
koridorunun oluşumunu 
engellemekte zorlanırdık. 
Biraz gecikmeyle de bu iki 
harekatla karanlık emellere 
ağır darbeler indirdik. Böylece 
ülkemizin ve vatandaşlarımızın 
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güvenliğini temin noktasında 
çok önemli başarılara imza 
attık. Şimdi gündemimizde 
Fırat’ın doğusu var, Fırat’ın 
doğusundaki terör yuvalarını 
da temizlemekte kararlıyız. 
Suriye’de bu adımları atarken 
diğer komşumuz Irak’ta da 
Pençe Harekatı’yla teröristlerin 
inlerini başlarına geçiriyoruz. 
Hem Suriye hem de Irak 
sahasındaki askeri varlığımız 
arttıkça PKK’nın ülkemizdeki 
eylem kapasitesi de azalıyor. 
Örgütten kaçanların ve 
teslim olanların sayısında 
da çok büyük artış var. 
Sınırlarımız içinde güvenlik 
birimlerimiz 365 gün, 12 ay, 
24 saat kesintisiz operasyon 
halindeler. Silahlı ve silahsız 
insansız hava araçlarımız 
teröristlere nefes aldırmıyor.” 

Terörün kökünü kurutmak 

için bölücü örgüte mali, 
ekonomik ve lojistik destek 
sağlayan siyasi uzantılarıyla 
da mücadele etmelerinin 
şart olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Belediyelerin imkanları 
vatandaşa hizmet için vardır. 
Belediye başkanlığı terör 
örgütüne piyonluk değil şehre 
ve millete hizmet makamıdır. 
Hiç kimse sandıktan çıkan 
iradeyi terör baronlarına 
peşkeş çekemez. Demokrasi 
hukuk çeşmesinden 
beslenir, hukukun olmadığı, 
kanunların alenen çiğnendiği 
bir yerde demokrasiden 
de millet iradesinden 
de bahsedilemez. Açık 
söylüyorum, hiçbir medeni 
devlet kamu kaynaklarının 
teröristlere kullandırılmasına 

müsamaha göstermez, hiçbir 
devlet belediye kadrolarının 
militanlarla doldurulmasına 
sessiz kalmaz, hiçbir devlet 
belediyenin teröristlerin arka 
bahçesi haline dönüşmesini 
eli kolu bağlı bir şekilde 
izlemez. Van, Mardin, 
Diyarbakır büyükşehir belediye 
başkanlıklarına yapılan 
vekil görevlendirmelerinin 
sebebi işte budur. Devlet 
kanunlar çerçevesinde milletin 
hakkını, hukukunu korumak, 
demokrasiye yönelik tehditleri 
bertaraf etmek için son derece 
meşru bir adım atmıştır.”

“Kardeşlerim, biz CHP 
gibi esen rüzgara göre şekil 
alan, ilkesiz, tutarsız, ruhsuz 
bir parti olamayız.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Biz, başka partiler gibi ‘bana 
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değmeyen yılan bin yaşasın’ 
da diyemeyiz. Biz, milletin 
emanetini sırtında taşıyan bir 
partiyiz. Biz, dertliyiz, derdi 
olan, davası olan, prensipleri 
olan bir partiyiz. Biz, gece 
gündüz demeden Türkiye’nin 
meseleleriyle, Türk milletinin 
dertleriyle dertlenen bir 
partiyiz. Biz, Diyarbakırlı 
Hacire ananın derdiyle hemhal 
olan, Aylan bebek gibi Suriyeli 
masumların acısını yüreğinde 
hisseden bir kadroyuz. Bunun 
için PKK tarafından evlatları 
dağa kaçırılan Diyarbakırlı 
anaların feryadını duymazdan 
gelemeyiz. Suriyeli mazlumlara 
sırtımızı dönemeyiz. Biz, ilk 
kıblemiz Kudüs’ü, üstüne 
türküler yaktığımız Yemen’i, 
yüzyıllarca himayemiz altında 
bulunan Libya’yı kaderine 
terk edemeyiz. Biz, milli 
meselelerde dahi Rumlar’ın 
ağzıyla siyaset yapanlardan 
olamayız.”

“Artvin barajlar şehri 
oldu”

Doğu Akdeniz’de tüm 
Kıbrıs’ın haklarının olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bizim de haklarımız 
var, güneyin de var ama 
biz, Türkiye olarak garantör 
bir ülkeyiz orada bulunma 
hakkına sahibiz. Aynı şekilde 
Yunanistan garantör ülke, aynı 
şekilde İngilizler, aynı şekilde 
Avrupa Birliği... Ama kimse 
bize ‘Niye oradasınız’ deme 
hakkına sahip değildir. İşte 
oradayız.” dedi.

“Başörtüsü sorunu  
var mı”

“Dünyanın en ücra köşesinde 
bile olsa her bir kardeşimizin 
sorunu bizim sorunumuz, 
sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. 
Milletimizin her derdine deva 
bulana kadar durmayacak, 
çalışacak, gayret edeceğiz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Çünkü bizim nazarımızda 
siyaset millete ve ülkeye 
hizmet yarışıdır, fitne, fesat 
yarışı değildir. AK Parti’nin 
tasavvurunda siyaset milletin 
değerlerini ayakta tutmak, bu 
değerleri daha güçlü bir şekilde 
geleceğe taşımak için yapılır. 
Biz, siyaseti ikbal kapısı olarak 
değil, milletin hassasiyetlerini, 
milletin hayallerini gerçeğe 
dönüştürme vasıtası olarak 
görüyoruz. Biz, siyaseti 
kendi geleceğimiz için değil, 
ülkemizin istikbali, aydınlık 
yarınları için yapıyoruz. 14 
Ağustos 2001 tarihinde işte 
bu hassasiyetlerle yola çıktık. 
18 yıl önce milletimize daha 

özgür, daha huzurlu, daha 
müreffeh bir Türkiye’yi inşa 
etme sözü verdik. Hamdolsun 
18 senede de vaatlerimizi tek 
tek gerçeğe dönüştürdük. 
Başörtüsü sorunu var 
mıydı? Vardı. Kızlarımız 
üniversitelere sokuluyor 
muydu? Sokulmuyordu ama 
sabrettik. Sabreden derviş 
muradına ermiş. Şu anda artık 
üniversitelerde başörtüsü 
sorunu var mı? Yok. Devlette 
var mı? Yok.”

“Zaferden değil, seferden 
sorumluyuz”

Askeriyede, poliste artık 
başörtülü olarak kızların 
görev alabildiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Nereden, nereye. İşte bu 
özgürlük mücadelesini AK Parti 
kadroları akıllı yöntemlerle 
elhamdülillah çözdü. Daha 
iyi olacak. İnşallah bunu çok 
daha başarılı bir noktaya 
taşıyacağız.” dedi.

“Kardeşlerim unutmayın, 
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biz zaferden değil, seferden 
sorumluyuz.” diyerek 
davalarını bugünlere kadar 
getirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Elbette 18 yıllık bu uzun, 
ince ve meşakkatli yolculukta 
nefesi yetmeyenler, nefesi 
kesilenler çıktı. Bu yolculukta 
hırslarının ve kibirlerinin 
kurbanı olanlar çıktı. Bu 
yolculukta böbürlenenler, 
gururlananlar, başarıyı 
kendinden menkul görenler 
oldu, dava adamı olmanın 
gerektirdiği sabrı ve 
adanmışlığı gösteremeyenler, 
sahada çalışmak varken 
bir kenara çekilip fildişi 
kulelerinde ahkam kesenler 
oldu. Bu yolculukta 
makamlarını kaybedince 
nefislerine yenik düşenler 
çıktı. Biz, zaferin ve kaderin 
tek sahibinin Allah olduğuna 
inanarak yolumuza sizlerle 

beraber devam ettik, devam 
ediyoruz.”

“Sadece rükuda ve 
secdede eğiliriz”

Sadece rükuda ve secdede 
eğileceklerini, bunun 
dışında kimsenin huzurunda 
eğilmeyeceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kutlu çatının altında 
Rabb’imizin ‘öldürmekten 
beterdir’ buyurduğu fitne 
ateşinin yakılmasına kesinlikle 
rıza göstermeyeceğiz. Okçular 
Tepesi’ni boş bırakmayacak, 
sorumluluğumuzun ve 
taşıdığımız ağır yükün 
bilinciyle mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bizim için esas 
olan Allah’ın rızasıdır, milletin 
rızası ve hayır duasıdır. Bizim 
için esas olan milletimizin 
ne dediği, bizden neyi 
beklediğidir. Aziz milletimizin 
bize yaptığı her dua, şahsım 

ve dava arkadaşlarım için 
son nefesimize kadar gururla 
taşıyacağımız birer şeref 
beratıdır.” 

“Üye kazanma 
çalışmalarını 
sürdürmeliyiz”

Partisinin 7. Olağan Büyük 
Kongre sürecinin 7 Ekim’de 
başlayacağını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önce delege seçmen listelerini 
oluşturacaklarını, ardından da 
belde, ilçe, il kongreleriyle yola 
devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
31 Mart seçimlerinde 
sandıktan çıkan tablonun bu 
süreçte en önemli referans 
kaynakları olacağını bildirerek, 
“Milletimiz bize hem 24 
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Haziran 2018’de hem de 31 
Mart’ta gerçekten önemli 
mesajlar vermiştir. Şahsım 
başta olmak üzere hiçbirimizin 
bu mesajlara kulaklarını 
tıkama hakkı yoktur. Bizler 
ilçelerimizde, beldelerimizde, 
illerimizde, oraların 
Ömer’lerini bulacak ve onlarla 
beraber yola devam edeceğiz, 
kanaat önderlerini bulacak ve 
onlarla yola devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların AK Parti’nin 
önünde bir sonraki seçimlere 
kadar açtığı fırsat penceresini 
çok iyi değerlendirmeleri 
gerektiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Kongre süreci bir taraftan 
tazelenmeye diğer taraftan da 
kenetlenmeye, kardeşlerimizi 

ve kardeşliğimizi perçinlemeye, 
inşallah kadrolarımızı 
yeni yol arkadaşlarıyla 
güçlendirmeye vesile olmalıdır. 
Teşkilatlarımızın tüm 
kademelerinde, üyelerimize 
yönelik yeni bir birleşme, 
bütünleşme, kucaklaşma iklimi 
oluşturamamız gerekiyor. 
Her bir üyemizi teker teker 
ziyaret ederek, halini hatırını, 
sevinci, derdini sormalı, 
kendisiyle irtibatımızı yeniden 
güçlendirmeliyiz.

Üyelerimizden eksilenler 
varsa sebebini araştırmalı, yeni 
üye kazanma çalışmalarını 
da kesintisiz sürdürmeliyiz. 
Kağıt üzerinde üyemiz 
gözüküp de gönlünü ve 
yolunu bizden ayırmış olanlar 
varsa onları ayıklamaktan da 
çekinmemeliyiz. Hiç kimseyi 

dışlamadan, hiç kimsenin 
değirmenine su taşımadan 
herkesi kucaklayacak ama 
aynı zamanda milletimizle 
olan muhabbet bağımızı 
kuvvetlendirecek bir süreci 
hep birlikte yönetmeliyiz. 
Milletimizle irtibatımızı 
ne kadar güçlü tutarsak, 
parti olarak geleceğimize o 
derece güvenle bakabiliriz. 
Unutmayın, yolumuz uzun 
yükümüz ağırdır.”

“Birbirimizi Allah için 
seveceğiz”

AK Parti’ye gönül veren 
herkesin omuzlarında tarihi 
bir mesuliyet olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu alandaki dava 
arkadaşları başta olmak üzere 
her bir parti mensubunun 
meseleye bu bilinçle 
yaklaşacağına inandığını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerek il, ilçe, belde 
yönetimlerinden, gerekse 
kadın ve gençlik kollarından 
bu hassasiyetle gece gündüz 
çalışmalarını beklediğinin 
altını çizerek, “Unutmayın, 
birbirimizi sadece Allah için 
seveceğiz, makam, mevki, 
para, pul için değil. Bu 
düşüncelerle hep ‘Rabia’ dedik. 
Tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet. Bunun için 
de bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız. 
Mevlam, yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin, sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.” 
ifadelerini kullandı.
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“CHP, Sen Kimin Yanındasın? 
Kimin Tarafındasın? Terör 
Örgütleri Başta Olmak Üzere 
Milletimize Düşmanlık Edenlerin 
Yanında Ne İşin Var?”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet 
Parkı’nda düzenlenen toplu açı-
lış töreninde halka hitap etti.

Tonya’da turistik eserlerin açı-
lışını yaptıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu eserleri 
Trabzon’a kazandıran isimlere 
teşekkür etti. Dört buçuk aylık 
bir ayrılığın ardından bugün bir 
kez daha Trabzonlularla birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşadı-
ğını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ülkenin ve milletin 
bekası için gözlerini kırpmadan 
hayatlarını feda eden Trabzonlu 
şehide ve tüm şehitlere Al-
lah’tan rahmet diledi, alandaki-
lerle şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şehitlerimizin ailelerine ve 
silah arkadaşlarına başsağlığı di-
liyorum. Hiçbir şehidimizin tek 
damla kanı, hiçbir kahramanı-
mızın fedakarlığı Allah’ın izniyle 
boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. 
Dün, bugün 22 teröristi içeride 
ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz 
var, kararlılığımız var. Ne de-
dik? ‘İnlerine gireceğiz.’ dedik. 
Girdik, giriyoruz. Askerimizle, 
polisimizle, güvenlik korucu-
larımızla, jandarmamızla, dağ 
tepe demeden bu mücadeleyi 
sürdürüyoruz. Sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde 
ve sınırlarımız dışında görev 
yapan tüm güvenlik güçlerimize 
başarılar diliyorum. Rabb’im 
hepsini de muhafaza etsin diyo-
rum.” diye konuştu.

Alandakilerin “Meclis’te 
terörist istemiyoruz” sloganla-
rı üzerine de Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şunları söyledi:
“Bildiğiniz gibi PKK’ya terör 

örgütü diyemeyen Meclis’teki 
uzantılarına şehirlerimizde san-
dıkta gereken dersi verelim. İşte 
buyurun Diyarbakır, Mardin, 
Van, buradaki belediye başkan-
larını, idari bir kararla görevden 
aldık mı? Aldık. Zira benim 
milletimin alın terinden ödediği 
vergilerle, oralara gönderilen 
parayı, kalkıp da Kandil’e, terör 
örgütlerine gönderenleri hiçbir 
zaman biz görmemezlikten ge-
lemeyiz, onları kapıya koyarız. 
Şu anda koyduk mu? Koyduk 
ama CHP çıkıyor, ne diyor? ‘Bu, 
hak ve özgürlüklere, demokrasi-
ye aykırıdır.’ Bay Kemal, sen bu 
terör örgütünün mensuplarıyla 
Ankara’dan İstanbul’a yürüyebi-
lirsin ama bizim bu terör örgüt-
lerinin temsilcileriyle en ufak 
bir dirsek temasımız olamaz. 
Cumhurbaşkanı olarak bugüne 
kadar hiçbir davetime bunları 
asla davet etmedim, etmem. 
Çünkü sizler bana bu görevi öyle 
verdiniz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Trabzonlularla bugün hasret 
gidermenin yanında, şehre ka-
zandırılan toplam yatırım bedeli 
1 milyar 365 milyon lira olan 216 
projenin toplu açılışını yapacak-
larını söyledi.

Trabzon şehir geçiş yolunun, 
yatırım tutarı 412 milyon lira 
olan bir bölümünü daha bugün 
resmen hizmete açacaklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bünyesindeki pek çok 
bulvar, bağlantı yolu, köprülü 
kavşak, alt ve üst geçit ile Trab-
zon’a nefes aldıracak bu projeyi 

ilk gününden beri yakından 
takip ettiğini bildirdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, yolun açılan 
her etabıyla Trabzon’un sadece 
trafik bakımından rahatlamakla 
kalmadığını, yeni cazibe alanla-
rına da kavuştuğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin 326 
milyon liralık yatırım yaparak 
şehir genelinde gerçekleştirdi-
ği 958 kilometrelik asfaltlama 
çalışmasıyla Trabzon’un her 
köşesine ulaşmanın artık daha 
kolay olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, içme 
suyundan kanalizasyona, bakım 
onarım faaliyetlerinden çevre 
düzenlemelerine, spor tesisle-
rinden restorasyonlara kadar 
yine büyükşehir belediyesinin 
hayata geçirdiği çok sayıda pro-
jenin resmi açılışını da bugün 
gerçekleştireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
KIRDES kapsamında 151 milyon 
liralık yatırımla ilçelere bağlı 
köy ve yaylalarda yapılan asfalt 
ve beton yollar, şehrin çeşitli 
yerlerinde 112,5 milyon liralık 
yatırımla yapılan 15 dere ıslahı 
ve taşkın koruma tesisi ile ta-
mamlanan Uzungöl’ün temizlik 
çalışmaları, Ortahisar Belediyesi 
hizmet binası, Pelitli’de yapılan 
301 konut, pek çok kamu ku-
rumunun, merkezde ve ilçeler-
deki hizmet binaları ve altyapı 
çalışmalarının açılışlarını da 
yapacaklarını bildirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığının, 
çeşitli ilçelerde anaokulları, 
özel eğitim okulları, ilkokullar, 
ortaokullar, liseler, spor salon-
ları, pansiyon binaları yaptığını, 
bunları da hizmete açacaklarını 
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belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, böylece bugün burada 
toplam 216 projenin resmi açılı-
şını gerçekleştirmiş olacaklarını 
kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, yatırım bedeli 1 milyar 365 
milyon lira olan bu yatırımların 
şehre kazandırılmasında emeği 
geçen bakanlıkları, kurumları, 
belediyeleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün ayrıca şehrin senelerdir 
hasretini çektiği bir haberi de 
burada paylaşmak istediğini 
dile getirerek, “Trabzon Yatırım 
Adası Endüstri Bölgesi’yle ilgili 
Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’ni önceki gün imzaladım. 
Yüksek teknolojili ürünlerin 
üretileceği ve 7 bin kişiye doğ-
rudan istihdam sağlayacak bu 
bölgeyle, şehrimizin sanayisine 
yeni bir dinamizm kazandıraca-
ğız. Ben, Trabzon’u her alanda 
ileriye taşıyan tüm bu yatırım-
ların şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
diye konuştu.

Geride kalan 17 yılda 

Trabzon’a toplam 30 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Niye? Biz bu millete, bu ülkeye 
aşığız ve yapmaya devam ede-
ceğiz. Dün Artvin’deydim. Yu-
sufeli Barajı’nı şöyle bir görme-
ye gideyim dedim. 2 milyar 200 
milyon kilovat enerji üretimi 
yapacak hidroelektrik santrali-
nin nasıl yükseldiğini gördüm. 
Devasa bir tesis. İçme suyu, kul-
lanma, hepsi orada. Artvin’de 7 
tane baraj var. Bir barajlar şehri 
Artvin. Dünyada benzeri yok. 
Düşünebiliyor musunuz? Türki-
ye’nin bir numarası, dünyada 3 
numara. Böyle bir tesis ve bunu 
elhamdülillah biz yapıyoruz. 
Niye? Bu ülkeye yakışır bunlar.” 
ifadelerini kullandı.  

Trabzon’a yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi veren Cumhur-
başkanı Erdoğan, eğitimden 
sağlığa her alanda Trabzon’un 
çehresini değiştirdiklerini söyle-
di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Trabzon geliştikçe, büyüdükçe, 

güzelleştikçe turizm başta ol-
mak üzere her alanda cazibesi-
nin artacağını belirterek, sadece 
havalimanı yolcu trafiğindeki 
artışın bu gerçeği göstermeye 
yeterli olduğunu söyledi. 

Trabzon’un Türkiye’de ve 
bölgede hak ettiği yere gelmesi 
için her türlü desteği verdikleri-
ni dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sizler de girdiğimiz 
tüm bu mücadelelerde çabaları-
mızın boşa gitmediğini gösteri-
yorsunuz.” diye konuştu. 

“Lafla peynir gemisi yürü-
mez.” atasözünü hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşkı 
ve davası olmayanlar, şehir 
felaketin pençesinde kıvranır-
ken önceliğini tatile verebilir. 
İşte, İstanbul bunu yaşadı. Tıpkı 
Trabzon gibi Fatih’in emaneti 
olan İstanbul’a hep birlikte 
sahip çıkacağız. İstanbul’da ya-
şayan Karadenizli kardeşlerim 
başta olmak üzere tüm hemşe-
rilerimizle bu aziz şehrin bölücü 
örgütün destekçilerine peşkeş 
çekilmesine mani olacağız.” 
ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin menfaati söz 
konusu olduğunda bizin 
için siyasetin farklılıkları 
sona erer”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
siyasetin ülkeye ve milleti 
hizmet için tüm güç, birikim ve 
kabiliyetle çalışmayı gerektirdi-
ğini belirterek, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Önce Allah’ın rızasını, onunla 
birlikte milletin desteğini kazan-
mayı gaye edinemeyen hiçbir 
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siyasi çaba saygıya layık değildir. 
Ülkemizin ve milletimizin men-
faatleri söz konusu olduğunda 
bizim için günlük siyasetin tüm 
farklılıkları sona erer. Sınırları-
mızın içerisinde hangi mücade-
leyi yürütüyoruz buna bakalım. 
Dışarıya karşı sıkılmış yumruk 
gibi bir ve beraber ne yapacağız, 
hareket edeceğiz. Biz ilk gençlik 
yıllarımızdan beri siyaseti böyle 
bildik, böyle yaptık. AK Parti’yi 
de işte bu anlayıştaki kadrolarla 
kurduk. Partimizin kuruluşu-
nun 18. yıl dönümünü geride 
bıraktığımız şu dönemde yine 
aynı anlayışla çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Bugün Türkiye’nin hepsi de 
birbiriyle yakından ilişkili terörle 
mücadele meselesi var. Bugün 
Türkiye’nin kara, deniz ve hava 
sınırlarına yönelik tehditler, 
hatta tacizler var. Bugün Türki-
ye’nin güvenlikten ekonomiye 
kadar her alanda egemenliğine 
yönelik saldırılar var. Bugün 
Türkiye’nin ‘tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet.’ bu 
şekilde ifade ettiğimiz hayati bir 
önceliği var. Öyleyse ne yapaca-
ğız? Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Bunlar, 
ülkemizin havasını soluyan, 
ekmeğini yiyen, suyunu içen, 
imkanlarından istifade eden hiç 
kimsenin karşı çıkamayacağı 
başlıklardır ama maalesef bu 
ülkede toplu iğne başı kadar bir 
çıkar için tüm bunları çiğneyip 
geçebilecek bir siyasi anlayış 
türemiştir. Bu çarpık siyasi anla-
yışın en başında CHP ile HDP yer 
alıyor.”

“HDP bir payandadır”
“HDP’nin kendini terör ör-

gütünün güdümünden kur-
taramadığı için hiçbir zaman 
gerçek anlamda siyasi parti 
haline gelememiş bir payanda” 
olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“HDP’den PKK’nın terör 
örgütü olduğunu duydunuz 
mu, soruyorum duydunuz 
mu? Devamlı destek. Lafa 
geldiğinde geçmişini cumhu-
riyetle yaşıt tutan CHP’ye ne 
oluyor? Türkiye’ye yönelik her 
tehdit aynı zamanda cumhu-
riyeti hedef almıyor mu? Türk 
milletinin çıkarlarına verilen 
her zarar aynı zamanda cum-
huriyete adını veren cumhuru 
etkilemiyor mu? Öyleyse bu 
aymazlık, bu gaflet, bu riya-
karlık niye? Türkiye, terör 
örgütleriyle mücadele ediyor. 
Bu parti, milletvekillerinden 
genel başkanına kadar tüm 

kadro terör örgütlerinin ağzıyla 
konuşuyor. Türkiye, FETÖ te-
rör örgütünün işgal girişimine 
maruz kalıyor, aynı kadro yine 
teröristlerle birlikte hain darbe 
girişimini önemsizleştirmeye 
çalışıyor. Türkiye, DEAŞ’a karşı 
hiç kimsenin vermediği kadar 
kararlı ve etkin bir mücadele 
yürütüyor. Bu kadro, ülkemizi 
DEAŞ ile yanı çizgide göster-
mek için kampanya yürütüyor. 
Türkiye, PKK’nın Suriye’deki 
uzantılarına karşı adım atıyor, 
yine bu kadro koro halinde 
PYD’yi savunmaya başlıyor.”

Türkiye’nin, ekonomik tu-
zaklarla boğuşurken CHP’nin 
ülke ekonomisinin çökmesi, 
bitmesi ve yerle yeksan olması 
için elini ovuşturduğunu söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
siyasi ve ekonomik çıkarları 
için savaşı göze alarak tarihi bir 
duruş sergilediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CHP’nin Doğu Akdeniz’de 
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yapılan çalışmaları yok sayarak 
deli saçması laflarla ortaya çık-
tığını belirterek, “Buradan 
soruyorum, Trabzon’dan 
sesleniyorum. CHP, sen 
kimin yanındasın? Kimin 
tarafındasın? Eğer Türki-
ye’nin yanında olduğunu 
söylüyorsan, o zaman te-
rör örgütleri başta olmak 
üzere milletimize düş-
manlık edenlerin yanında 
ne işin var?” ifadelerini 
kullandı.

Doğu Akdeniz’de iki 
sismik, iki sondaj gemisi, 
fırkateynler ve SİHA’larla 
çalışma yapıldığını akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları söyledi:

“Fakat gözleri var, 
görmüyor. Kulakları var, 
duymuyor. Tüm dünya 
‘Türkiye’nin orada ne işi 
var?’ diyor, bu ise diyor 
ki ‘Amerika, Fransa, İngilte-
re orada, tek ülke yok, o da 
Türkiye.’ Hale bak. Demek ki 
Bay Kemal bizim bayrağımızı, 
ay yıldızımızı da tanımıyor. 
Televizyonlar, yazılı basın 
haftalardır bizim gemilerimi-
zin Doğu Akdeniz’deki du-
ruşunu gösteriyor. Demek ki 
görmüyor. Türkiye’nin Irak, 
Suriye, tüm Akdeniz hattında, 
Karadeniz, Balkanlar, Avrupa 
ve dünyanın dört bir yanında 
yürüttüğü mücadelelerle ilgili 
ağzından niçin hayırlı bir laf 
çıkmıyor? Ya sessiz kalarak ya 
da karşımızdakilerin ağzıy-
la konuşarak bu ülkenin ve 
milletin partisi olduğunu nasıl 
iddia edebiliyorsun? Milletimiz 

sizden istiklalimizi ve istikba-
limizi ilgilendiren konularda 

yasak savma kabilinden yuvar-
lık laflar değil, delikanlıca tavır 
göstermenizi bekliyor. Cumhur 
İttifakı kendi siyasi çıkarlarının 
üzerine çıkmayı başarıp, işte bu 
tavrı gösterenlerin buluştuğu 
yerdir.”

“Malazgirt Zaferi’ni 
Bahçeli ile kutlayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 
Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 
948’inci yıl dönümünü yarın 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ile kutlayıp Ahlat’ta 
yapılan yatırımları inceleyecek-
lerini aktardı.

Malazgirt’te yapılacak kutla-
malara, CHP başta olmak üzere 
diğer partilerin de katılmasını 

istediklerini ancak onların 
bu programlara katılmadığını 

söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yenikapı’da zemini olu-
şan yerli ve milli ittifaktan 
adeta koşarak kaçmaları, 
gerçek niyetlerini zaten 
ortaya koymuştu. Buna 
rağmen kendilerinden 
bölücü terör örgütünü 
destekleyenlerle girdikleri 
yanlış yoldan geri dön-
melerini bekliyoruz. Hiç 
değilse partilerinin adına 
layık olmak için milletimi-
zin yürüttüğü büyük beka 
mücadelesinde yanımızda 
yer almalarını istiyoruz. 
Aksi takdirde tarih de on-
ları affetmeyecektir. CHP 
yönetimine evlatlarına bir 
utanç değil, şeref mirası 
bırakmaları çağrısında bu-
lunuyorum. Kazandığınız 

üç beş belediye sizi yanıltma-
sın. 1989’u ve ardından 1994’ü 
hatırlayın. 1991’i ve ardından 
1995’i ve sonrasında 2002’yi 
hatırlayın. Bu millet fırsat verir 
ama değerlendirmediğinizde 
daha beter bir şekilde onu geri 
almasını da bilir. Madem Gazi 
Mustafa Kemal’in mirasına 
sahip çıktığınızı iddia ediyor-
sunuz, öyleyse onun şu sözünü 
unutmayın, ‘Hattı müdafaa 
yoktur, sathı müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır’. CHP’den 
tek isteğimiz kendi günü birlik 
menfaatlerini değil, vatanın ta-
mamının çıkarlarını savunma-
larıdır. Milletimizden bu partiyi 
yerli ve milli duruş konusunda 
yakından takip etmesini, daha 
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çok yalpalaması halinde ise 
hak ettiği dersi ilk seçimlerde 
sandıkta vermesini istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Parti hükümetleri dönemin-
de bir yandan parti ve ülkeye 
yönelik saldırılarla mücadele 
edildiğini, diğer yandan ise bü-
yük projelerin hayata geçirildi-
ğini kaydetti.

“İdam parlamentodan 
çıkıp geldiğinde ben 
onaylayacağım”

Alandaki vatandaşların 
idamla ilgili yasanın getirilme-
si talebini de değerlendiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
ifadeleri kullandı:

“Tabii idam kararını Cum-
hurbaşkanı olarak tek başıma 
verme yetkim yok. Bu, parla-
mentodan gelecek, parlamen-
todan geldiği zaman benim 
onaylama yetkim var. Parla-
mentodan çıkıp geldiğinde ben 
onaylayacağımı daha önce size 
söyledim zaten. Emine Bu-
lut hanımefendiyle ilgili olay 
yenilir, yutulur bir olay değil-
dir. Bu ciddi bir vahşettir. Bu 
alçaklıktır, bu adiliktir. Buna 
ne derseniz deyin az kalır. Ben 
babasıyla da görüştüm. Bunu 
vicdanımızın da kabul etmesi 
mümkün değil, hukukun da 
bunu kabul etmesi mümkün 
değil.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sağlık alanında yapılan icraat-
lara değinerek, devlet hastane-
lerinin modernleştirilmesinin 
yanı sıra dünyaya örnek olan 
şehir hastanelerinin hizmete 
açıldığını anlattı.

Dünyanın en kapsamlı, va-
tandaşına en az yük getiren ve 
en yüksek standartta hizmet 
sunulan genel sağlık sigor-
tasının Türkiye’de olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Çalışan veya para-
sı olan, genel sağlık sigortası 
primini kendisi ödüyor, ödeme 
gücü olmayanların primlerini 
de devlet olarak biz üstleniyo-
ruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devlet hastanelerinin her 
birinin özel hastaneleri arat-
mayacak imkanlara ve hizmet 
kalitesine sahip olduğunu 
belirterek, “Dileyen herkes 
farkını ödemek suretiyle özel 
sağlık kuruluşlarından hizmet 
alabilir. Bırakınız diğer yerleri, 
Avrupa’nın ve ABD’nin dahi 
başaramadığı genel sağlık 
sigortası uygulaması ülkemiz-
de tıkır tıkır işliyor.” ifadelerini 
kullandı.

Eğitim ve ekonomi alanın-
da yapılan icraatlara değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bizim neslimiz 70-80 kişilik 
hatta daha kalabalık sınıflarda 
eğitim almak zorunda kalmış-
tı. Çocuklarımız ancak 40-50 
kişilik sınıflara kavuşabilmişti. 
Şimdi bu rakam Türkiye gene-
linde 20 ile 30 arasında. Bugün 
olduğu gibi her gittiğimiz yer-
de yeni dersliklerimizin, okul-
larımızın açılışlarını yaparak 
bu sayıyı daha da düşürüyo-
ruz. Her alanda benzer örnek-
ler verebiliriz. Ekonomide her 
gün müjdeli haberler alıyoruz. 
Kurun nispeten stabil hale 
gelmesi, faiz indirimi... Enflas-
yon tek haneli rakama inecek, 
bunun müjdesini veriyorum. 
Yatırımların, ticaretin, sanayi 
üretiminin, inşaatın ve tüm 
sektörlerin fark edilir şekilde 
yükselişe geçtiğini görüyoruz.”
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“Doğu Akdeniz’de Petrol veya 
Doğal Gaz Bulduğumuzda, 
Bugün Ülkemize Karşı İleri Geri 
Konuşanların Hepsi Kapımızda 
Sıraya Girecek”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Güneysu Konakları önünde 
düzenlenen Toplu Açılış Tö-
reni’nde vatandaşlara hitap 
etti.

Rizelilere 31 Mart seçimle-
rinde verdikleri samimi ve 
rekor destek için teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Rize, bu seçimlerde de 
yine Türkiye birincisi olarak 
AK Parti’yi zirveye taşıdı. 
Hemşehrilerim kendilerine 
yakışanı yaptılar. Biz de her 
zaman olduğu gibi bundan 
sonra da Güneysu’muza, di-
ğer tüm ilçeleriyle Rize’mize 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” 
diye konuştu.

“ÇAYKUR bölgenin 
ve Rize’nin en önemli 
kurumu”

ÇAYKUR’un, bölgenin ve 
Rize’nin en önemli kurumu 
olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yatırım-
larla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugün ÇAYKUR’un 633 
milyon liralık bir yatırımla 
hayata geçirdiği çay paketle-
me fabrikasının da açılışını 
yapıyoruz. Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğümüz il 
genelinde 103 milyon liralık 
yatırımla 4 adet dere ıslahı-
nı tamamladı. Bunların da 
resmi açılışını bugün gerçek-
leştiriyoruz. Çeşitli kurum-
larımızın yaptıkları hizmet 
binaları ile altyapı, çevre 
düzenlemesi, spor tesisi, 

okul gibi kamu yatırımlarının 
resmi açılışlarını da bugün 
burada yapmış oluyoruz. 
Tüm bu eserlerin şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Rize’mizi bu eserlere kavuş-
turan kurumlarımızı ve yö-
neticilerini tebrik ediyorum. 
Tabii bizim ata yurdumuza, 
ana ocağımıza yaptıkları-
mız bunlardan ibaret değil. 
Geçtiğimiz 17 yılda Rize’de 
eski rakamla söylüyorum 
18 katrilyon liralık yatırım 
gerçekleştirdik. Eğitimde 20 
bine ulaşan öğrencisiyle böl-
gemizin parlayan yıldızı olan 
üniversitemizi kurmanın 
yanında, ilk ve orta öğretim 
öğrencilerimiz için bin 800 
yeni derslik inşa ettik.”
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“Maalesef, biz 
ülkemizde bunu 
sağlayamıyoruz”

Türkiye’nin, Doğu Akde-
niz’de, hem kendi menfa-
atlerini korumanın hem de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’ndeki kardeşlerinin 
haklarını müdafaa etmenin 
mücadelesini verdiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Soruyorum size, Türki-
ye’de bundan daha milli bir 
mesele olabilir mi? İçerideki 
tüm tartışmaların ötesinde 
etrafında kenetlenilmesi ge-
reken daha önemli bir konu 
olabilir mi? Ama maalesef, 
biz ülkemizde bunu sağla-
yamıyoruz. Çünkü bizde 
CHP diye bir parti var, onun 

başındaki zat ve şürekası hep 
başka yoldan gidiyor.” dedi.

“Büyük ve güçlü Türkiye 
hedefimizin silüeti ufukta 
belirmiştir”

“Türkiye jeopolitik, siyasi 
ve askeri gücünü enerji kay-
nakların desteklediği ekono-
mik gücüyle tahkim etti-
ğinde Rabb’imin inayetiyle 
önümüzde duracak kimse 
kalmaz.” diye konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bunu 
engellemeye CHP’nin de 
al takke ver külah iş birliği 
içinde olduğu bölücü destek-
çilerinin de güçleri yetmeye-
cektir. Ankara’dan İstanbul’a 
bunlarla kol kola yürümek 
seni kurtarmaz. Büyük ve 
güçlü Türkiye hedefimizin 
silüeti ufukta belirmiştir. 

İnşallah, çok yakın bir za-
manda hep birlikte bunun 
tamamen gerçekleştiğini de 
göreceğiz.” dedi.

“Biz milletimizi bu 
beceriksizlerin insafına 
bırakacak değiliz”

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olduğu 1994’te, 
karşılarında devasa sorunları 
ve borç yükünü bulduklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sorunları çözdük-
lerini, borçları ödediklerini 
belirtti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, açtıkları yolda 
ilerleyen diğer belediye baş-
kanları sayesinde de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin 
bütçe ve operasyonel güç 
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bakımından önemli kurum-
lardan biri haline geldiğine 
işaret etti.

Her bir belediyenin, akıllı 
ve çalışkan başkanla önün-
de aşamayacağı hiçbir engel 
olmadığına inandığını bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
acizlik işareti olan şikaye-
tin zayıfların işi olduğunu 
vurguladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, önemli olanın mev-
cut şartlarda ne yapılabildiği, 
şehrin nasıl ileriye taşınabil-
diği olduğunu, bu yapılma-
dığında da milletin emane-
tinin hakkının verilmediğini 
söyledi.

“Biz milletimizi bu bece-
riksizlerin insafına bırakacak 
değiliz.” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bakanlıkların, 

diğer kurumların kendi görev 
alanlarına giren konularda 
öncelik sırasına göre her 
türlü çalışmayı yaptığını, 
yapmayı da sürdüreceğini 
belirtti.

“İzmir Körfezi’nin hali 
Haliç’in eski haline 
benziyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
pek çok CHP’li belediyenin 
sorumluluk alanındaki içme 
suyu, artıma, raylı sistem, 
tünel ve diğer önemli altyapı 
projelerini görevleri olmadığı 
halde bakanların gerçek-
leştirdiğini aktararak şöyle 
devam etti:

“Eğer böyle yapmasaydık, 
ülkemizin en batısından en 
doğusuna kadar pek çok 

şehrinde sular akmıyor, trafik 
yürümüyor, altyapı çalışmı-
yor olacaktı, İşte İzmir Körfe-
zi’nin hali aynen Haliç’in eski 
haline benziyor. Milletimizin 
bunların gerçek yüzünü, 
beceriksizliğini, açgözlülüğü-
nü, yağmacılığını gördükçe, 
taşlar yerine oturmaya başla-
yacaktır. Bunlar hiçbir zaman 
yapmak için gelmemiştir, hep 
yıkmanın peşinde koşmuş-
tur. CHP’nin cumhurbaşkanı 
adayı seçim kampanyasında 
açıkça yıkmak için geldiğini 
söylemiş, milletimizden de 
ağzının payını almıştır.”

“Herkes Türkiye’nin 
haklı olduğunu biliyor”

Hiçbir devletin, belediye-
lerin terör örgütlerine teslim 
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edilmesine izin vermeyece-
ğine işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye bu operasyonları, 
evrensel hukuk kurallarına, 
uluslararası kabullere ve 
uygulamalara göre yapmıştır. 
Nitekim, tamamen içi boş, 
ülkemize karşı husumet ko-
kan birtakım açıklamaları bir 
kenara bırakacak olursanız, 
atılan adıma ciddiye alınacak 
hiçbir tepki de gelmemiştir. 
Çünkü herkes bu konuda 
Türkiye’nin haklı olduğunu 
biliyor. Önümüzdeki dö-
nemde de aynı hassasiyetle 
takibimizi, gerektiğinde 
irademizi ortaya koymaya 
devam edeceğiz. Teröre 
kim prim verirse karşısında 
bizi bulacaktır. Belediyeleri 

milletimize ve şehirlerimize 
hizmet dışında bir amaçla 
kullanan herkes aynı akıbete 
uğramaya mahkûmdur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’ye ve millete hizmet 
yolunda geçen 40 yılın en 
büyük referansları olduğunu 
dile getirdi.

“Elbette hatalarımız olabi-
lir ama eksiğimiz olmaz, asla 
kasıtlı yanlışımız, tembelli-
ğimiz, hele hele ihanetimiz 
olmadı, olmayacaktır.” ifade-
sini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Rize’de açılışı yapı-
lacak eserlerin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Yaklaşık 20 bin öğrenci-
siyle, Rize Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesinin de 
Türkiye’de sayılı üniversite-
ler arasında yerini alacağını 

söyleyen Erdoğan, alanda 
bulunanlara teşekkür etti.

Rize İl Teşkilatı Yemeği
Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan, toplu 
açılışın ardında AK Parti Rize 
İl Başkanlığının düzenlediği 
yemekte konuştu.

31 Mart seçimlerinde AK 
Parti ve Cumhur İttifakı’na 
verdikleri güçlü destek için 
tüm hemşehrilerine şükran-
larını sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rize, daha önceki 
tüm seçimlerde olduğu gibi 
yine bizi yalnız bırakma-
dı. Belediye Başkanlığında 
yüzde 74 gibi rekor bir oyla 
Rizeli kardeşlerim bir kez 
daha iradesine, geleceğine, 
şehrine sahip çıktı. Ahde 
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vefaları, kadirşinaslıkları için 
her bir Rizeli hemşehrime 
buradan teşekkürü bir borç 
biliyorum. Bilhassa bu tarihi 
başarıda çok büyük emeği, 
alın teri olduğunu bildiğim 
siz teşkilat mensuplarımıza 
şükranlarımı sunuyorum.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
içeriden ve dışarıdan gelen 
nifak girişimlerine rağmen 
Yenikapı ruhunu diri tutmayı 
başardıklarını ifade ederek, 
“Bu süreçte sadece saldırıları 
savuşturmadık, aynı zaman-
da siyasi tarihimizin en köklü 
reformlarından biri olan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne de yine MHP ile 
birlikte imza attık. CHP, bö-
lücü terör örgütünün siyasi 
uzantılarına koltuk değnekli-
ği yaparken biz milli iradenin 
önündeki engelleri kaldırdık. 
CHP’nin başındaki zat, kont-
rollü darbe iftirasıyla milletin 
zaferine leke sürerken biz 
devletimizi FETÖ’cü alçakla-
rın elinden kurtardık.” diye 
konuştu.

FETÖ virüsünün toplum ve 
devlet bünyesinden temiz-
lenmesinde MHP ile iş birliği-
nin önemli payı bulunduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “15 Temmuz gecesi 
meydanlarda kurulan Cum-
hur İttifakı, aradan geçen 
süre zarfında Türkiye’nin 
bekasının, Türk demokrasisi-
nin, milletimizin istikbal ve 
istiklalinin garantörü olmuş-
tur. Türkiye ortak paydası-
nın şekillendirdiği bu güzel 

birlikteliği inşallah daha da 
güçlendireceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

“Türkiye’nin çıkarları 
neyi gerektiriyorsa onu 
yapmaya gayret ettik”

AK Parti olarak bugüne 
kadar ülkeyi ilgilendiren tüm 
konularda partizanca bir 
davranışın içinde olmadıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin çıka-
rı neyi gerektiriyorsa onu 
yapmaya gayret ettiklerini 
söyledi.

Devleti güçlendirmekten, 
milletin imkanlarını geniş-
letmekten başka hiçbir gaye 
gütmediklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugün de aynı hassasiye-
ti taşıyoruz. Vatanımızın 
bekasına yönelik her türlü 
iç ve dış tehdidi bertaraf 
etmekte kararlıyız. Türk 

demokrasisinin üstüne 
vesayet gölgesinin düşme-
sine müsaade edemeyiz. Ne 
Gezivari sokak terörünün 
ne çukur terörünün ne de 
15 Temmuz gibi ihanetlerin 
tekrarına izin vermeyiz, ve-
remeyiz. AK Parti ve Cumhur 
İttifakı, işte bu tehditlerin 
önündeki en büyük engeldir. 
İnşallah hep birlikte Tür-
kiye’yi başarıdan başarıya 
koşturmaya devam edece-
ğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Göreve geldiklerinde sa-
vunma sanayisinin yüzde 
20’sinin yerli üretildiğini, 
şu anda ise bu oranın yüzde 
70’e çıktığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yıllık 
gelirin, savunma sanayisi 
ürünlerinde, 2,5 milyar dola-
ra ulaştığını bildirdi.

Dost bilinen, müttefik 
ülkelerin insansız hava 
aracı, silahlı insansız hava 
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aracı vermediğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kötü komşunun ev sahibi 
yaptığını, artık bunları Türki-
ye’nin ürettiğini aktardı.

Terörle mücadelede insan-
sız hava araçlarının terörist-
lere kan kusturduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, teröristlerin inlerine 
girildiğini dile getirdi.

“Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 
harekatında biz kovalıyoruz, 
onlar kaçıyor, Irak’ın kuzey-
lerine kadar.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
artık kendi ayakları üzerinde 
durduğunu kaydetti.

Yusufeli Barajı inşaatında 
yaptığı incelemeyi anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
enerji noktasında birilerinin 
kapısında dilenci olunmaya-
cağını vurguladı.

Gelecek yıl barajın gövde 
bölümünün biteceğini, su 
tutulacağını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bütün 
bunların Türkiye’nin geldiği 
noktayı gösterdiğini belirtti.

“İdari kararları işletir, 
kapıya koyarız”

“Büyük ve güçlü Türkiye” 
idealini gerçeğe dönüştürme-
ye hiçbir gücün mani olama-
yacağının altını çizen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, terör 
örgütlerinin, onların siyasi 
uzantılarının demokrasinin 
imkanlarını kullanarak milli 
iradeye pusu kurmasına göz 
yummayacaklarını ifade etti.

Meşru hedeflere gayrimeş-
ru yollarla varılamayacağına 

değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Seçilmiş olmak, hiç kim-
seye suç işleme özgürlüğü 
tanımaz. Hangi partiden 
olursa olsun tanımaz. Sandı-
ğı, bölücü emellerin vasıtası 
kılmak onu yapılabilecek en 
büyük kötülüktür. Siyaset-
çiye yetki, ülkesine, şehrine, 
ilçesine hizmet etsin, hizmet 
götürsün diye veriliyor. Bu 
milletin vermiş olduğu ver-
giler, bu belediyelere, illere, 

insanlara hizmet verilsin diye, 
bu para onlara gönderiliyor. 
Eğer siz bunu, o ile, ilçeye 
değil de Kandil’e gönderecek 
olursanız, teröristlere gönde-
recek olursanız kusura bakma-
yın bizler de hukuk içerisinde 
idari kararları işletir ve sizleri 
kapıya koyarız. Şayet burada 
bir ihlal, ihanet varsa, göz 
göre göre işlenen bir suç varsa 
devletin görevi buna müdaha-
le etmektir. Terör örgütlerinin 
siyaseti zehirlemesine, siyaset 
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üzerinde baskı kurmasına, 
siyasi uzantıları aracılığıyla 
milletin hakkını gasbetmesine 
hiçbir yerde rıza gösterilemez, 
dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir şey yok. İşte en son İspan-
ya Katalonya’da bunun en 
güzel örneklerini verdi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devlet olarak daha önce bu 
konudaki tavizsiz tavrı ortaya 
koyduklarını, 31 Mart süre-
cinde de hukukun ve anaya-
sanın çizdiği sınırları herkese 

hatırlattıklarını bildirdi.
Diyarbakır, Mardin ve Van’da 

yapılan belediye başkanvekili 
atamalarının, hukuku, sandı-
ğı, millet iradesini korumaya 
yönelik meşru bir refleks oldu-
ğuna dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, demokrasiye 
inanan hiç kimsenin böyle bir 
adımdan rahatsızlık duymaya-
cağını söyledi.

“AK Parti’nin içinde 
gedik açma çabaları 
boşa çıkacaktır”

“Bir dönem gezi vandal-
lığına sahip çıkmış, çukur 
terörünü sahiplenmiş, 15 
Temmuz ihanetine alkış 
tutmuş çevreler, sabah akşam 
utanmadan bu kararı eleşti-
riyor.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “31 Mart seçimle-
rinde yedikleri içtikleri ayrı 
gitmeyen iki parti, beklendiği 
gibi milletten değil, millet 
iradesini hiçe sayanlardan 
yana tavır aldı. Maalesef bi-
rileri de bunlarla aynı çizgiye 
gelerek gerçek yüzlerini ve 
niyetlerini ifşa etti. Dile ge-
tirilen eleştirilerin, vicdanla, 
insafla, demokrasiye ve milli 
iradeye sahip çıkmakla hiçbir 
alakasının olmadığı açıktır. 
Şunu iyi bilin, amacın üzüm 
yemek değil bağcıyı dövmek 
olduğunu biliyoruz çünkü 
milletimiz bunlara asla hayal 
ettikleri gibi bir imkan ver-
mez.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“AK Parti’nin içinde gedik 
açma çabaları, hep olduğu 

gibi yine boşa çıkacaktır, onu 
da söyleyeyim. İstedikleri 
kadar dolaşsınlar, bunlardan 
önce de bu gayretlerin içinde 
olanlar oldu, ne olduğunu 
biliyorsunuz, anlatmama 
gerek var mı? Eğer niyet hayır 
olmazsa, akıbet hayır olmaz. 
Bunların niyeti hayır değil, 
bunların niyeti farklı. Dert 
burada sadece, ‘biz acaba 
Erdoğan’ı bir iki puan düşür-
mek suretiyle alaşağı eder 
miyiz?’ Bu nereye çalışmak-
tır, bunlar şu anda projelere 
çalışıyor. Bu projelerin kimler 
olduğunu, olabileceğini tah-
min ediyorsunuz. Biz bu par-
timizi 18 yıl önce milletimizle 
beraber kurduk, biz sadece 
tabelasını astık. Çalışmaları 
da İsmail Kahraman beyin 
evinde yürüttük.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
82 milyonu kucaklayan, her 
bölgeden oy alan yegane 
hareketin AK Parti olduğunu 
söyledi.

“Biz hesapların değil, aynı 
davaya inanan, aynı ideallere 
gönül veren, aynı sevdanın, 
aynı manevi iklimin buluş-
turduğu kadroyuz.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu şekilde de yol-
larına devam edeceklerini, 
ilkelerden, kardeşlikten, ka-
dim değerlerden taviz verme-
yeceklerini vurguladı.

Tevazunun dışında gurura, 
kibre partilerinde yer olma-
dığının altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, bulunulan 
makamların geçici olduğunu 
söyledi.
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“Rejimin Terörizmle Mücadele 
Bahanesiyle Sivillere Karadan 
ve Havadan Ölüm Yağdırması 
Kabul Edilemez”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile Moskova’daki Jukovski Ulus-
lararası Havaalanı’nda düzen-
lenen MAKS-2019 Uluslararası 
Havacılık ve Uzay Fuarı’nın 
açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
günübirlik çalışma ziyareti için 
geldiği başkent Moskova’da, 
MAKS-2019 Uluslararası Ha-
vacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış 
töreninde konuştu. 

Törene katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 
daveti için teşekkür etti.

MAKS-2019 Uluslararası Ha-
vacılık ve Uzay Fuarı’nı kendi 
alanının lider fuarlarından biri 
olarak gördüğünü belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Bizim de bu sene 14’üncü-
sünü gerçekleştirdiğimiz İDEF 
Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 
tarzı, özellikle gençlerimize yö-
nelik İstanbul’da TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali’ni de düzenliyoruz. 
Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği-
miz festival, 550 binden fazla zi-
yaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 
2019’da düzenlenecek bu seneki 
etkinliğe de 1 milyonun üzerin-
de katılımcı bekliyoruz. Sayın 
Putin başta olmak üzere tüm 
Rus halkını festivalimize bekle-
diğimizi ifade etmek istiyorum. 
‘İstikbal göklerdedir’ parolasıyla 
son dönemde Türkiye olarak 
havacılık alanında önemli ham-
lelere imza atıyoruz.” 

Türk Hava Yolları’nın küresel 

ölçekte en geniş hava taşıma-
cılığı ağlarından birine sahip 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Havaliman-
larımız Avrupa’nın en çok yolcu 
ağırlayan alanları arasında yer 
alıyor. Türk Hava Yolları 124 
ülkede 258 şehre sefer düzenli-
yor.” dedi.

Dünyanın en büyük havali-
manlarından İstanbul Havali-
manı’nın ilk etabının devreye 
alındığını hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Temennimizi odur ki İstan-
bul Havalimanı tüm aşamalarıy-
la faaliyete geçtiğinde yıllık 200 
milyon yolcuyu ağırlayacaktır. 
Bunun yanında savunma, 
havacılık ve uzay teknolojile-
rinde söz sahibi bir ülke haline 
geliyoruz. Dünyanın en hızlı 
büyüyen havacılık şirketleri 
arasında yer alan Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii, ihracat ra-
kamlarını her yıl artırıyor. 2018 
yıl sonu itibarıyla savunma ve 
havacılık sektörümüzün toplam 
ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı.
Yeni nesil temel eğitim uçağı-
mız HÜRKUŞ, 2016’da Avrupa 
Havacılık Emniyet Ajansından 
TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK 
helikopterimiz birçok ülkenin 
envanterine katmak istediği 
araçlar arasındadır. İnsanlı, 
insansız hava araçlarının üreti-
mi konusunda da kısa zamanda 
mesafe aldık. 5’inci nesil milli 
muharip uçak projemiz, TF-X 
gözbebeğimizdir. Uçağımızın 
birebir modelini Haziran ayın-
da Paris Havacılık Fuarı’nda 
sergiledik, projede geldiğimiz 
aşamayı paylaştık.”

Türkiye ile Rusya arasındaki 
samimi ve yakın diyaloğun, 
zengin tarihi geçmişe dayanan 
köklü ve çok boyutlu bir işbir-
liğinden beslendiğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Rusya’dan ülkemize gelen 
turist sayısında rekor üstüne 
rekor kırılmaya devam ediyor. 
Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus tu-
ristin ülkemizi ziyaret etmesini 
bekliyoruz. Aramızdaki ticaret 
hacmi 25 milyar doları geçti, he-
defimiz ise 100 milyar dolardır. 
Havacılık ve uzay teknolojileri 
alanında Rusya ile geliştirmek-
te olduğumuz sinerjilerin ikili 
ilişkilerimizin daha da derin-
leşmesine yardımcı olacağına 
inanıyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
MAKS-2019 Uluslararası Hava-
cılık ve Uzay Fuarı’nın başarıya 
ulaşmasını temenni etti.

“Karşılıklı işbirliğimiz 
için yeni ufuklar açacak”

Rusya Devlet Başkanı Putin 
de yaptığı konuşmada, “Rus-
ya’nın havacılık uzay alanındaki 
başarılarının, özellikle Türk mi-
safirlerimiz olmak üzere bütün 
ortaklarımızın ilgisini çekece-
ğinden eminim. Bu da karşılıklı 
iş birliğimiz için yeni ufuklar 
açacak.” dedi.

MAKS-2019 Uluslararası Hava-
cılık ve Uzay Fuarı’na yoğun ilgi 
olduğuna dikkati çeken Putin, 
uçak endüstrisinin gelişmesinin 
uluslararası iş birliğine bağlı 
olduğuna dikkati çekti.

Fuar alanındaki stantları gezen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, arala-
rında 5’inci nesil Rus savaş uçağı 
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SU-57’nin de bulunduğu uçak ve 
helikopterler hakkında yetkili-
lerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Putin, fuar alanında uçak ve 
helikopterlerce sergilenen göste-
rileri de izledi.

Basın Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Moskova Jukovskiy Ulus-
lararası Havaalanı’nda baş başa 
ve heyetlerarası görüşmelerin 
ardından ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Gösterdiği ev sahipliği se-
bebiyle Putin’e teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
her şeyden önce bugünkü bu 
anlamlı ziyaretin, MAKS 2019 
Fuarı’nın gerek Rusya gerekse 
dünyadaki savunma sanayi 

uzay teknolojileriyle alakalı 
gelişmeler noktasında önemli 
bir sıçrama olacağına inandığını 
söyledi.

Rusya’da bu fuar sebebiyle 
bulunmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, ziyaretin Rusya 
Federasyonu’nun havacılık ve 
uzay alanlarında ulaştığı seviye-
yi yerinde görmelerini sağladığı-
nı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
17-22 Eylül’de düzenlenecek 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali’nde Rus 
dostlarını İstanbul’da ağırlamak 
istediklerini kaydetti.

İki ülke bakanlarının geçen 
ay Antalya’da Karma Ekono-
mik Komisyon toplantısını 
gerçekleştirdiklerini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 

konuştu:
“İnşallah bu sene turizmde 

yeni bir rekora koşuyoruz. Ülke-
mizde ağırladığımız Rus turistle-
rin sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 
14 artarak 2,7 milyona ulaştı. 
Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 
etkinlikleri de başarıyla devam 
ediyor. Savunma sanayinde 
S-400 sistemlerinin teslimatının 
başlaması dahil müspet adımlar 
atıyoruz. Nitekim bugün ikili 
görüşmemizde de savunma 
sanayine yönelik birçok alanda 
neler yapabiliriz, ne gibi adımlar 
atabiliriz, bunları ele alma fırsa-
tını bulduk.”

“500’ü aşkın masum in-
san hayatını kaybetti”

Putin ile Suriye’de yaşanan 
gelişmeleri İdlib’deki durum 
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özelinde tüm boyutlarıyla ele 
aldıklarını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Eylül ayında Soçi’de vardığı-
mız mutabakatla İdlib’de nispi 
istikrarı sağlamıştık. Geçen sene 
Sayın Putin ile çok hassas bir 
dönemde kritik bir adım atarak 
İdlib’de insani trajedinin önüne 
geçmiştik. Ancak rejimin mayıs 
ayından beri sivilleri ve sivil 
altyapıyı hedef alan saldırıları 
İdlib’de tesis ettiğimiz sükuneti 
maalesef bozdu. Bu saldırı-
lar Soçi Mutabakatı’nı hayata 
geçirme çabalarımıza da sekte 
vurdu. İdlib’de rejim saldırıla-
rı sonucunda mayıs ayından 
beri 500’ü aşkın masum insan 

hayatını kaybetti, bin 200’ün 
üzerinde sivil yaralandı. Yüz 
binlerce İdlibli şu anda evlerini, 
yuvalarını terk etmek zorunda 
kaldı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
3,5 milyon Suriyelinin yeni bir 
insani felaketle karşı karşıya 
bulunduğunu vurgulayarak, bu 
insanların önemli bir kısmının 
Türkiye sınırlarına yöneldiğini 
belirtti.

Türkiye’nin hali hazırda 3,6 
milyon Suriyeliye ev sahipliği 
yaptığını anımsatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Rejimin terörizmle mücedele 
bahanesiyle sivillere karadan 

ve havadan ölüm yağdırması 
kabul edilemez. Sivilleri hedef 
alan saldırılar radikal unsurları 
da maalesef güçlendirmektedir. 
Rejimin kışkırtmaları, bölgedeki 
askerlerimizin can güvenliğini 
riske etme boyutuna varmıştır. 
Buradan şunu da ifade etmek 
istiyorum, meşru müdafaa 
hakkımız, özellikle sınırları-
mız boyunca bizi müdafaaya 
sevk etmektedir. Tabii gereken 
adımları da gereken zamanda 
atmak durumundayız. Ülke-
mizin bu konudaki kararlılığını 
değerli dostum Putin’e de bizzat 
ifade ettim. İdlib’de sükunetin 
sağlanması için Astana ruhu 
çerçevesinde çalışmaya ha-
zır olduğumuzu bir kez daha 
vurguladım. Soçi mutabakatıyla 
üzerimize düşen sorumlulukları 
ancak rejimin saldırılarına son 
verilmesiyle yerine getirebiliriz. 
Zaten bildiğiniz gibi eylül ayının 
ortalarında Türkiye’de yapıla-
cak üçlü zirveyle süreci devam 
ettireceğiz ve bu süreç bölge-
nin barışına önemli katkılarda 
bulunması lazım ki temennimiz 
Cenevre öncesi çok daha önemli 
adımları atmış olalım.”

“Suriye’nin toprak bütün-
lüğüne bağlılığımızı bir 
kez daha teyit ettik” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Fırat’ın doğusundaki durumu 
da istişare etme fırsatı buldukla-
rını dile getirerek, “Bu vesileyle 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
bağlılığımızı bir kez daha teyit 
ettik.” dedi.

Rusya’nın yanı sıra İran 
ve BM ile yürütülen çabalar 
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neticesinde Anayasa Komitesi-
nin kuruluş çalışmalarında son 
aşamaya gelindiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 
pürüzleri de gidererek komi-
tenin ilanını en kısa sürede 
yapmak istiyoruz. İki ülke 
olarak birbirimizin güvenlik 
hassasiyetlerinin farkındayız. 
Bugüne kadar değerli dostum-
la Suriye’nin istikrarı yolunda 
önemli adımlar attık. İnşallah 
önümüzdeki dönemde de bu 
çabaları sürdüreceğiz. Gayemiz 
akan kanı durması, komşumuz 
Suriye’nin 8 yıldır özlemini çek-
tiği huzur ortamına bir an önce 
kavuşmasıdır.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rusya Federasyonu ile tesis 

edilen yakın diyaloğun sade-
ce Türkler ve Ruslar için değil 
bölge için de önemli olduğunu 
ifade ederek, “Bu görüşmemiz-
de bu anlayışımızı bir kez daha 
teyit etme fırsatı bulduk.” diye 
konuştu.

İkili görüşmede Libya ve 
Keşmir sorunu ile Ortadoğu’da-
ki son gelişmeleri de ele aldık-
larını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, temasların özellikle 
bölgenin barışı için büyük 
önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bir gazetecinin, görüşmede 
“Fırat’ın doğusunda çalışma-
ları devam eden güvenli bölge 
konusunun konuşulup konu-
şulmadığına” yönelik sorusu 
üzerine Putin ile bu konuyu da 

görüştüklerini belirterek, şunla-
rı söyledi:

“Zira şu anda gerek şahsım, 
gerek Dışişleri Bakanım, Ame-
rika ile de bu konuları görüşü-
yoruz. Savunma Bakanım, aynı 
şekilde görüşüyoruz. Ve bize 
verdikleri sözleri bir an önce 
yerine getirmelerini kendilerin-
den istiyoruz. Zira Münbiç’teki 
terör örgütünün, Kobani ve 
doğuya doğru o bölgedeki terör 
örgütlerinin bir an önce böl-
geyi terk etmelerini istiyoruz. 
Yine bu bölgede güvenli bölge 
sözünün yerine getirilmesini is-
tiyoruz. Zira şu anda Türkiye’ye 
karşı sınırdan zaman zaman 
yapılan tacizler devam ediyor. 
Bu tacizler devam ettiği sürece 
bizim eli kolu bağlı durmamız 
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mümkün değil. Şu anda sınırlar-
daki hazırlıklarımızın hepsi bu-
nun içindir. Bu güvenli bölgenin 
tesisi, ülkemizin ve tüm bölge 
halkının sağlık sıhhati içerisinde 
geleceğe yürümesi için önem 
arz ediyor. Bu konuda karar-
lılığımız da tamdır. Bu adımı 
atacağımızı da yine ben Sayın 
Başkan’a ifade ettim.”

“En önemli özellik ortak 
üretim”

Bir basın mensubunun, “İkili 
görüşmede yeni bir anlaşma 
görüşüldü mü? Türkiye yeni bir 
anlaşma imzalamak ister mi?” 
şeklindeki soruna ise Cumhur-
başkanımız, şu yanıtı verdi:

“MAKS-2019 Fuarı bizler için 
de büyük önem arz etti. Şu anda 
Savunma Sanayii Başkanımı bu-
rada bırakıyorum. O da mevkida-
şıyla görüşmelerini yapacak. Ta-
bii Rusya ile attığımız adımlarda 

en önemli özellik ortak üretim. 
İşte S-400’de bunu gördük. 
S-400 ile ilgili pek çok dedikodu 
yapıldı. Biz hiçbirine kulak as-
madık. Bugün de S-400’ün ikinci 
etabı başladı. Eylül sonuna kadar 

bunlar hızla devam edecek. 
Elemanlarımızın yetiştirilmesi, 
burada yine aynı devam ediyor. 
Bu dayanışmamızı savunma 
sanayinin birçok alanında sürdü-
relim istiyoruz. Bu yolcu uçakla-
rında olabilir, savaş uçaklarında 
olabilir. Tüm mesele buradaki 
dayanışma ruhudur. Bu dayanış-
ma ruhunu biz bundan sonraki 
süreçte radar karıştırıcılar ol-
sun, roketlerde olsun, savunma 
sistemlerinin değişik alanlarında 
olsun yapabileceğimizi not-
larımıza aldık, bunları süratle 
geliştireceğiz. Ama hepsinden 
öte, bizim ekonomik alandaki 
dayanışmamız da çok çok önem-
li. Türkiye olarak 25 milyar dolar 
seviyesine çıktık, ama 100 milyar 
dolar seviyesine ulaşmak. Rus 
turistlerin Türkiye’ye gelişi, halk-
larımızın da kaynaşması nokta-
sında büyük önem ifade etmiştir. 
Bu yıl çok farklı bir yıl, 2020 daha 
farklı olacak diye düşünüyorum.”
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Tanıtım ve Medya Başkanlığı

“Davamıza ve Hedeflerimize 
İnanmaktan, Türkiye İçin 
Gece Gündüz Çalışmaktan 
Asla Vazgeçmedik”

Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal, AK Parti’nin 18’inci kuruluş 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 
ATO Congresium’da düzenlenen tö-
renin açılışında yaptığı konuşmada, 
AK Parti’nin kuruluşunu “Türkiye 
sevdasıyla yaşımız hep 18” diyerek 
kutladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın partisinin 14 Ağustos 2001 yı-
lında kurulduğunu günkü sözlerini 
hatırlatan Ünal, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Söylediği gibi o gün-
den sonra Türkiye’de hiçbir şey es-
kisi gibi olmadı. Buna Türkiye şahit, 
buna zaman şahit, buna tarih şahit. 
2001 yılında 2002, 2003 ve 2004 yıl-
larında neler söylendiğini hep be-
raber yaşadık. Her şey biz yaşarken 
oldu, yapılan kara propagandaları, 
felaket tellallığını hep beraber ya-
şadık. 17 yıl boyunca onlar bıkma-
dılar yalan söylemekten, felaket 
tellallığı yapmaktan, dezenformas-
yon üretmekten bıkmadılar ama 
biz de davamız ve hedeflerimize 
inanmaktan Türkiye için gece gün-
düz çalışmaktan asla vazgeçmedik. 
Bundan sonra da inşallah nice daha 
nice 18 yıllar. Bu davadan, bu kav-
gadan ve bu mücadeleden vazgeç-
meden yolumuza devam edeceğiz.”
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Genel Sekreterlik

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla Genel 
Merkez önünde bir araya gelen 
AK Parti Ankara İl Gençlik 
Kolları üyeleri, AK Parti 
Genel Sekreteri Fatih Şahin’in 
katılımıyla Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne kadar bisikletle 
pedal çevirdi.

AK Parti 
Ankara İl 
Gençlik 
Kollarınca 
parti genel 
merkezi 
önünde 
kuruluş yıl 
dönümü 
etkinliği 
düzenlendi. 
Etkinlik öncesi 
açıklama 
yapan AK 
Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, 14 
Ağustos’un, partilerinin 
kuruluş yıl dönümü olduğunu 
anımsatarak, 18 yaşın enerjisi 
ve dinamizmiyle pedal 
çevireceklerini söyledi. 

AK Parti’nin millete hizmet 
yolunda 18 yılı geride bıraktığını 
belirten Şahin, “Zaman zaman 
önümüze engeller çıkarılmak 
istense de milletimizin 
desteğiyle, duasıyla bu 
engelleri aşarak, her alanda çok 

önemli hizmetlere, reformlara 
imza atarak ülkemizin 
son 18 yılına partimizin ve 
milletimizin damgasını vurmuş 
bulunmaktayız. Her zaman 
milletimizin bize çizdiği 
istikamet doğrultusunda 
siyaset yapan bir parti olduk. 

Onun için AK Parti, Türkiye 
partisidir, milletin partisidir 
diyoruz. AK Parti milletin 
değerlerinin temsilcisi, milletin 
hamuruyla yoğrulmuş bir 
partidir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin gençlere en 
çok destek veren ve onlardan 
en çok destek gören parti 
olduğuna işaret eden Şahin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde daha 
nice 18 yıllar ülkeye hizmet 
etmeyi umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
katılımıyla 23 Ağustos’ta 
“Türkiye Sevdasıyla Yaşımız 
Hep 18” temasıyla kutlama 
programı düzenleyeceklerini 
ifade eden Şahin, şunları 
kaydetti:

“Allah bize birlik, beraberlik, 
kardeşlik, 
dayanışma 
duygusuyla 
daha nice 18 
yıllar nasip etsin. 
Partimizin çatısı 
altında partimize, 
ülkemize, 
milletimize 
hizmette 
bulunmuş 
tüm dava 
arkadaşlarımıza, 
bugün nerede 
bulunuyorlarsa 

bulunsunlar çok teşekkür 
ediyoruz, Allah hepsinden razı 
olsun. Onlarla kenetlenerek 
önümüzdeki 7’nci olağan 
kongre sürecini yenilenme, 
tazelenme, güçlenme için 
bir vesile kılarak daha uzun 
yıllar ülkemize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Kurumsal 
kapasitemizi güçlendirerek, 
artırarak daha güçlü şekilde 
bu kutlu yürüyüşümüzü 
sürdüreceğiz.”

AK Partili Gençlerden 
Bisikletli Kutlama
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Mali ve İdari İşler Başkanlığı

“AK Parti Büyük Hedeflerin 
Partisidir”

AK Parti Mali ve İdari İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Vedat Demiröz AK Parti’nin 18. 
Kuruluş Yıldönümüne ilişkin açık-
lamalarda bulundu. 

2001’de siyaset sahnesine gir-
diği günden bu yana AK Parti’nin 
seçim başarılarıyla dolu 17 yılı ge-
ride bıraktığını belirten Demiröz, 
“17 yıldır yaptıklarımıza tüm Tür-
kiye şahit. Zorlu yollardan geçtik 
ama çok büyük projelere imza 
attık. Bundan sonra da tecrübe-
mizle çalışmaya, hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Türkiye’nin bugün dünyada 
sözü geçen bir ülke olduğunu söy-
leyen Demiröz, ülkemizin doğru 
yerde doğru zamanda dik dur-
masını bilerek dünya siyasetinde 
güçlü bir konumuna gelmesinde 

AK Parti’nin 
rolünün bü-
yük olduğu-
nu belirtti. 
Türkiye’nin 
önümüzdeki 
yıllarda çok 
daha büyük 
gelişmelere 
gebe oldu-
ğunu anlatan 
Ve d a t  D e -
miröz “Bun-
dan sonra ar-
tık defansta 
olmayan de-
vamlı ofans 

oynayan, devamlı üreten bir Tür-
kiye göreceğiz. Genç bir nesil yeti-
şiyor. Gençlerimizle el ele vererek 
dünyada marka olacak işlere imza 
atmak istiyoruz. Artık kendimize 
güveniyoruz. Kendi uçağımızı, 
otomobilimizi, denizaltımızı yap-
mak için çalışıyoruz. Basit mese-
lelerle kaybedecek vaktimiz yok. 
Milli teknoloji hamlemizle bun-
dan sonra denizcilikte, havacılık-
ta, demiryollarında ihtisaslaşarak 
yurt içinde yaptıklarımızı yurt dı-
şına da pazarlayacağız” dedi.

18 yıllık parti tarihi ve 17 yıl-
lık iktidar döneminin sadece iş 
yapmakla, icraat yapmakla değil 
aynı zamanda farklı güçlere kar-
şı mücadele vermekle geçtiğini 
ifade eden Vedat Demiröz şöyle 
konuştu: “Her şeye rağmen gece 

gündüz demeden çalışarak ül-
kemizi üç kat büyüttük. Son bir 
yıldır ekonomi üzerinden yapılan 
her türlü saldırıya karşı gerekli 
önlemleri alarak hedeflerimize 
doğru hızla ilerliyoruz. Geçmişte 
de siyasi ve ekonomik saldırılar 
atlattık. Türkiye bu testlerden çok 
büyük dersler alarak hamdolsun 
başarıyla geçti. Milletimiz de her 
daim kararlılığıyla, hayır dualarıy-
la destek vererek bizim yanımızda 
durdu. Bundan sonra da Allah’ın 
izniyle bu desteğin devam edece-
ğine inanıyorum.” 

Önümüzdeki günlerdeki kong-
re sürecine de değinen Demiröz 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim 
partimizin en önemli özelliklerin-
den biri de değişimi, yenilenmeyi 
kendi içinde başarıyor olmasıdır. 
Yıllar geçtikçe yenilenen, büyü-
yen, heyecanını kaybetmeyen bir 
partiyiz. Kongre sürecimizin te-
ması “Gelenek, vefa ve yenilik” 
olacak. Eskilerin tecrübesinden, 
yenilerin aktifliğinden ve heyeca-
nından yararlanarak teşkilatları-
mızı yenileyeceğiz. Partimiz çok 
daha iyi noktalara gelecek. Ben 
bu 18 yılın nice 18’lere erişeceği-
ne inanıyorum. AK Parti büyük 
hedeflerin partisidir. Biz hedefle-
rimize inanmaktan, ülkemiz için 
gece gündüz çalışmaktan asla 
vazgeçmedik. Bundan sonra da 
inşallah vazgeçmeden yolumuza 
devam edeceğiz.”



Eylül ___ Türkiye Bülteni ___ 87

İnsan Hakları Başkanlığı

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, AK Parti’nin 18’inci 
yaşını ‘Sessiz Devrimler’ 
ile kutladıklarını 
açıkladı.

Genel Başkan 
Yardımcısı Usta, 
AK Parti’nin 
18’inci kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri 
kapsamında 
düzenlenen törende, 
AK Parti İnsan Hakları 
Başkanlığı olarak 
‘Sessiz Devrimler’ 
standı hazırladıklarını 
belirtti.

AK Parti’nin 
kurulduğu günden 
bugüne, insan hakları 
alanında atılan adımların 
önemine dikkati çeken Usta, 17 
yıllık süreçte gerçekleştirilen 
sessiz devrimlerin Cumhuriyet 
tarihinde emsalsiz olduğunu 
vurguladı.

Türkiye’de; adalet, yargı, 
siyaset, askeriye, din, medya, 
eğitim, sağlık, barınma, 
ekonomi, kültür, sanat, 
diplomasi ve birçok alan olmak 
üzere toplumsal hayatta ve 
günlük yaşamda temel hakların 
geliştiğini dile getiren Usta, 
“İktidara geldiğimiz günden 

beri ortaya koyduğumuz ‘insan’ 
odaklı hizmetlerle Türkiye’yi 
şahlandıran, hizmet için ileri 
daha ileri anlayışını benimseyen 
tek parti olmanın onur ve 

gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Geride kalan 17 yıllık süreçte 
AK Parti’nin herkese eşit 
vatandaşlık ve evrensel değerler 
temelinde yaklaştığını ifade 
eden Usta, demokratik anlamda 
ayrım yapmadan sunulan bütün 
hizmetlerin sessiz devrimler 
olduğunun altını çizdi.

Usta, AK Parti’nin 18’inci 
kuruluş yıl dönümü 
kapsamında hazırladıkları sessiz 
devrimler standı hakkında şu 
bilgileri verdi:

“İnsan Hakları Başkanlığı 
olarak, AK Parti’mizin 18. 
yaşını sessiz devrimlerimizle 
kutluyoruz. AK Parti ‘işimiz 
insana hizmet’ şiarıyla yola 

çıkmış ve her adımını 
bu sorumlulukla 
atmıştır. Esasında 
yapılan her hizmet 
insan hakkıdır. Bizde 
elimizden geldiğince 
bu hizmetlerimizi 
anlatmayı arzuladık. 
İnsan hakları alanındaki 
faaliyetlerimizin daha 
iyi anlaşılması ve 
görünmesi amacıyla 
çalışmalar yaptık. 
Hazırladığımız stantta 
Türkiye’de temel haklar 
hususunda yaşanan 
dönüşümü anlattık.”

AK Parti’nin bizzat millet 
tarafından kurulduğuna vurgu 
yapan Usta, şunları kaydetti:

“Biz ilk günden itibaren 
Hakk’a ve halka hizmet 
etmeyi gaye edindik. 
Rabbim, Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde 
AK Parti çatısı altında ülkemize 
nice 18 yıllar hizmet etmeyi 
nasip etsin. Büyük AK Parti 
ailesi olarak, birliğimiz ve 
beraberliğimiz daim olsun.”

“18. Yaşımızı ‘Sessiz 
Devrimler’imizle Kutluyoruz”
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Kadın Kolları

Genel Merkez Kadın Kollarımızın 
Uluslararası Çalışmaları

Asya Siyasi Partiler Konferan-
sı (ICAPP) 5. Gençlik Kolları ve 
6. Kadın Kolları buluşması 5-8 
Ekim tarihleri arasında Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’de ger-
çekleştirildi. Konferansın tema-
sı sosyal ve politik aktivitelerde 
gençliğin rolü, kadının güçlen-
dirilmesiydi. ICAPP toplantısı-
na kadın kollarımızı temsilen 
Berlin temsilcimiz ve Dış İliş-
kiler Başkan Yardımcımız Mer-
yem Göka, Genel Merkez Kadın 

Kolları Dış İlişkiler Başkanımız 
Ümmügülsüm Ümütlü, MKYK 
üyemiz Fatma Nur Aysan katıl-
mıştır. 

19 ülkeden 32 siyasi parti 
temsilcisinin katıldığı toplan-
tıda Asya ülkelerinde kadın-
ların sosyal ve siyasi hayata 
katılımı, siyasette kadın tem-
sili, kadınların kamusal alan-
d a  ç a l ı ş m a s ı n d a  k o l a y l ı k 
sağlayan uygulamalar dile geti-
rilmiştir. Bangladeş’ten Irak’a, 

Kamboçya’dan Moğolistan’a ka-
dar uzanan geniş bir coğrafyada 
Asya kıtasının kadın ve siyaset 
ilişkisine bakışı incelenmiş, ka-
dınların güçlenmesini destekle-
yen başarılı örnekler konuşul-
muştur. 

ICAPP toplantısında ‘kadının 
güçlendirilmesi’ konulu otu-
rumda AK Parti Berlin Temsil-
cimiz ve Dış İlişkiler Başkan 
Yardımcımız Meryem Göka mo-
deratörlük yapmıştır.
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ICAPP Kadın Kolları 
Başkan Yardımcılığına 
Dış İlişkiler Başkanı 
Ümmügülsüm Ümütlü 
seçilmiştir

Siyasi partilerin temsilcileri 
ülkelerinin kadına bakışını anlat-
mış ve kadın aktörlerin sınırları 
aşan hikayelerini paylaşmışlar-
dır. Program sonunda 14 madde-
lik sonuç bildirgesi imzalanmış-
tır. Bu bildirge siyasi partilerin 
uluslararası iş birliklerini vurgu-
lamış, sürdürülebilir kalkınma 
için kadının güçlendirilmesinin 
önemli bir adım olduğunu ifade 
edilmiştir. Sürdürülebilir kalkın-
ma, kadının politik ve sosyo-e-
konomik olarak güçlendirilmesi, 
sivil toplum, paydaşlar ve politi-
ka yapanlar arasındaki etkileşi-
min arttırılması, yoksullukla mü-
cadele, kentte ve kırsalda kadını 
kapsayan kalkınma programları 

ve benzeri maddeler Bakü bildir-
gesinde yer almıştır. 

 AK Parti Berlin Temsilcimiz 
Meryem Göka yeni görevi ne-
deniyle ICAPP Kadın Kolları Eş 
Başkanlığı görevini devretmiş, 
Genel Merkez Kadın Kolları teş-
kilatını temsilen Dış İlişkiler Baş-
kanımız Ümmügülsüm Ümütlü 
ICAPP Kadın Kolları Başkan Yar-
dımcısı olarak seçilmiştir.

‘Türkiye’nin medeniyet 
projesinde kadınlar en 
önde yer almalıdır’

ICAPP toplantısında Kadın 
Kolları MKYK üyelerimiz Sayın 
Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın siyasete kadınları davet 
etmesi ile başlayan mücadeleyi 
anlatmış, kadınların ön saflarda 
yer aldığı kalkınma modelimize 
değinmiştir. Kadın Kollarımızın 
çalışma metodu ve teşkilat ya-
pısı birçok siyasi parti temsilcisi 
tarafından dikkatle dinlenmiştir. 
Analitik düşünme yeteneği ile 
kadınların siyasette son 18 yılda 
kat ettiği mesafe diğer siyasi par-
tilerin üzerinde etkileyici bir iz 
bırakmıştır.

Sayın Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin 
medeniyet projesinde kadınlar 
en önde yer almalıdır’ diyerek 
kadınları kamusal alanda güç-
lendiren açıklamaları ve temel 
değerlerinizi koruyarak analitik 
düşünmeyi geliştirdiğimiz AK 
Parti’nin siyaset yolculuğu, ulus-
lararası katılımcılar tarafından 
dikkatle dinlenmiştir.
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AK Parti Gençlik Kolları Çev-
re Şehir ve Kültür Başkanlığı 
“Çocuklar İle Sıfır Atık Atölye-
leri”  projelerini 81 ilin şehir 
meydanlarında büyük bir far-
kındalık oluşturarak gerçekleş-
tirmiştir. 

Projenin amacı, her çocuğa 
sıfır atık bilincini kazandırmak-
tır. Bu şekilde atık konusunda 
farkındalığı olan her çocuk ai-
lesi, arkadaşları ve ülkesi için 
aydınlık bir penceredir. Etkinlik 
esnasında atıklar ile ilgili genel 

bilgiler verilerek, atık türleri ve 
ayrıştırılması hakkında payla-
şımlar yapılmıştır. Sokakları-
mızda bulunan geri dönüşüm 
kutularının çeşitliği ve birçok 
yerde karşımıza çıkan pil top-
lama kutularının büyük önemi 
anlatılmıştır. Çocuklara atıklar 
ile genel el becerilerini destek-
leyecek şekilde heykel, kitaplık 
ve fotoğraf makinası gibi tasa-
rımlar yaptırılarak farkındalık-
larının hafızalarına yer etmesi 
sağlanmıştır. Proje, çocuklara 

yıllar için bu dönüşüm hakaret-
lerine verecekleri desteğin, do-
ğaya nasıl yansıyacağının anla-
tılması ile tamamlanmıştır. 

Atölyenin en önemli kaza-
nımları ise;

Çocukların sanatsal ve sosyal 
bir aktivite ile uğraşırken sıfır 
atık farkındalıklarının da eğ-
lenceli bir şekilde oluşmasıdır. 
Meydanlarda çocuklar ile yapı-
lınca yetişkinlerinde dikkatini 
çekerek bu konuda bir farkın-
dalık oluşturulmuştur. 

Gençlik Kolları

Sıfır Atık Atölyesi
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Portre

Bir Gönül Eri: 

“Bizim Yunus”
Anadolu irfanının 

mayalarından ve Türk şiirinin 
kurucularından büyük 
tasavvuf ve halk şairi Yunus 
Emre’nin doğum ve ölüm 
tarihi hakkında kesin bir 
bilgi yoktur. 13. yüzyıl 
ortalarından 14. 
yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar 
Anadolu’da 
yaşamıştır. 
Hacı Bektaş-ı 
Veli hazretleri 
tarafından 
Anadolu ereni 
Tapduk Emre 
dergahına 
gönderildi. 
Tapduk Emre 
hazretleri 
talebesi Yunus’a 
‘Bizim Yunus’ 
diye hitap ederdi. 
Rivayet olunur ki Yunus 
Emre, Taptuk Emre’ye 
intisâb ettikten sonra çok 
uzun süre tekkede hizmet 
etmiş. Mutfağın yakacak 
ihtiyacını karşılamak için 
ormandan odun toplar ve 
topladığı odunları sırtında 
dergâha taşırmış. Taşıdığı 
bu odunların hiçbirisinin 

eğri-büğrü, dallı-budaklı 
olmamasına bilhassa 
dikkat eder ve “bu dergaha 
düzgün olmayan, eğri bir 

şey girmemeli” dermiş. 
Şiirleri; abdallar ve dervişler 
vasıtasıyla Osmanlı 
fetihleriyle Anadolu ve 
Rumeli coğrafyasına yayıldı.

Yunus’un manevi 
büyüklüğü bir yana 
şiirlerinde kullandığı dil, 

bugünkü hâli ile Türkçenin, 
Türk coğrafyasında 
kökleşmesinde diğer dillere 
karşı varlığını korumasında 
etkili olmuştur. 

Birçok özelliğiyle Hazret-i 
Mevlana’ya benzeyen 

‘Bizim Yunus’, İslâm 
dininin sabır, 

kanaat, hoşgörü, 
cömertlik, iyilik ve 
fazilet değerlerini 
benimsemeye 
yönelik 
telkinleriyle 
yüzyıllardır 
insanlığa ışık 
saçıyor, öğütleriyle 
yol gösteriyor. 
Anadolu’nun 
birçok yerinde 

kabri bulunan Yunus 
Emre, eserleriyle bugün 

aramızda yaşıyor.

Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım,
Sevelim, sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz

Eserleri:
“Risaletü’n-Nushîyye”
“Divan
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Gönül Coğrafyamız

Arnavutluk’un Kalbi 

Tiran

Arnavutluk’un başkenti 
ve en büyük şehri Tiran, 
Dajti Dağı’nın eteklerindeki 
tepelik alanla verimli 
ovaların birleştiği kesimde 
deniz seviyesinden 110 
metre yükseklikte yer alır. 
Tiran Ovası, Akdeniz’e 
yakınlığı nedeniyle, Akdeniz 

ikliminden etkilenir. Yılda 
2.544 saat güneş aldığı 
için Avrupa’nın en güneşli 
şehirleri arasındadır.

Tiran, 1614 yılında İşkodra 
Valisi Süleyman Paşa 
tarafından; cami, hamam, 
han ve imaret yaptırmak 
suretiyle kuruldu. Ayrıca bir 

de pazar yeri ilâve edildi. 
Tiran, 17. yüzyıla kadar küçük 
bir köy olarak kaldı. 1700’lü 
yıllarda şehir gelişerek 
önemli bir ticaret merkezi 
haline geldi. İpek, baharat, 
seramik ve değerli maden 
satan tüccarların bulunduğu 
ünlü bir pazar vardı. 1703’te 
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Tiran’da 400 hane ve 3000 
kişilik nüfusun bulunduğu 
zikredilir. 1820’de bu rakam 
iki katından daha fazladır.

Pek çok Batılı seyyah 19. 
yüzyıl Tiran’ını misafirperver, 
müreffeh ve temiz bir şehir 
diye tanımlar. Georg von Hahn 
etrafı uzun kavaklar ve selvi 
ağaçlarıyla çevrilmiş, canlı 
biçimde boyalı camilerden 
hayranlıkla söz eder. Balkan 
savaşları esnasında 1912 
yılında Tiran öncelikle 
Sırp ordusu tarafından 
işgal edilince Osmanlıların 
elinden çıktı. 1913’te bir grup 
Makedonya’nın batısındaki 
Debre’den şehre gelip yerleşti. 
Ardından bir liman şehri 
olan Draç’ın eski sakinlerinin 
iskân edildiği yeni bir mahalle 
ortaya çıktı. 1920 Ocak ayı 

sonunda Luşinye’de yapılan 
millî kongre esnasında Tiran 
yeni Arnavutluk Devleti’nin 
başşehri ilân edildi. 

Kral Ahmed Zogu 
döneminde 1939’da İtalyan 
işgali sırasında büyük bir 
yapılanma hareketi başladı. 
Kral için bir saray, ayrıca pek 
çok sayıda bakanlık binası 
inşa edildi. Şehrin tren 
istasyonuyla birlikte yeni 
merkezin ekseni değişti. II. 
Dünya Savaşı’nda şehir, 27 
Ekim-17 Kasım 1944 arasında 
işgalci Alman güçleriyle 
komünist gerillalar arasındaki 
şiddetli çatışmalarda çok 
zarar gördü. Bu mücadele 
esnasında 1614 tarihli eski 
cami yıkıldı.

1967’de Arnavutluk kültür 
devrimi esnasında bütün 

dinler ortadan kaldırıldı 
ve din mensupları baskı 
altında tutuldu. Daha sonra 
camiler, tekkeler, kiliseler ve 
manastırlar yıkıldı. Sadece 
sanatsal değeri olan büyük 
yapılar sağlam bırakıldı, 
bunlar itinalı biçimde onarıldı. 
1990 yılında komünist 
diktatörlüğün sona ermesinin 
ardından çeşitli dinler yeniden 
canlandı ve kurumlaştı.

Bugün Tiran, ülke 
nüfusunun üçte birinin 
yaşadığı bir şehir. Ethem Bey 
Camii, Taner Köprüsü, Saat 
Kulesi ve Kaplan Paşa Türbesi 
Osmanlı izlerini şehirde 
canlı tutuyor. Balkanlarının 
önemli metropollerinden biri 
olan Tiran’da Türk şirketleri 
etkin bir şekilde varlığını 
hissettiriyor.
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