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"Bu yola, bunun için 
çıktık. Pazar değil, 

üretici olmak... Bu aşkla 
yürüyoruz. Bunun 
için katma değerli 

üretim öncülüğünde, 
küresel rekabet 

gücümüzü arttıracak, 
ekonomik ve teknolojik 

bağımsızlığımızı 
güçlendirecek, kritik 

teknolojilerde inşallah 
atılım sağlayacağız."
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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki tarihi konuş-
malarında, tüm dünyada yankı bulan, mazlumlara umut aşıla-
yan, hepimizi daha çok çabalamaya çağıran, zalimleri ise endi-
şeye sevk eden güçlü mesajlar verdi. Cumhurbaşkanımız, dünya 
liderlerinin kendi siyasi ajandalarında boğulup, etraflarında olan 
bitene seyirci kaldıkları, sürüp giden haksız uygulamaların sona 
erdirilmesi için hiçbir insiyatif almadıkları, zalimleri zulmetmek 
için daha da cesaretlendirdikleri bir ortamda, Suriye’de, Libya’da, 
Filistin’de, Keşmir’de ve Rohinga’da devam eden zulüm ve insan-
lık dramlarına dikkatleri celp etmiş, mazlumların sesini uluslara-
rası toplumun en güçlü meclisinde haykırmıştır.

Cumhurbaşkanımız, dünyada sürmekte olan insanlık dışı faa-
liyetleri, insan hakları ihlallerini, sonu gelmeyen savaşları ulus-
lararası bir güç olarak durdurmaya muktedir olabilecek BM’nin 
adalete ve hakkaniyete uygun olmayan Güvenlik Konseyi yapısı-
nın reforma tabi tutulmasının önemini bir kez daha dile getirmiş, 
“Dünya Beş’ten Büyüktür” demiştir. Cumhurbaşkanımız, insan 
eliyle işlenmiş en büyük vahşetlerden biri olan İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra büyük umutlarla evrensel barışın tesisi için 
kurulan BM’nin, İsrail başta olmak üzere dünya zalimlerine söz 
geçiremediğini vurgulamıştır. 1967’den beri uluslararası hukuku, 
BM kararlarını, sınır antlaşmalarını tanımaksızın işgallerini sür-
düren, Filistin halkına yönelik ağır bir baskı ve terör siyaseti izle-
yen İsrail devletinin gayrimeşru sınırlarını BM Genel Kurulu’nda 
göstermiş, “Bu İsrail’in sınırları neresidir?” diye sormuştur.

Yurtlarından başka yerlerde daha insani bir yaşam umuduyla 
yola çıkıp denizlerin karanlığında ölümün pençesine düşen göç-
menlerin içler acısı durumlarını hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
Aylan bebeğin cansız bedeninin bulunduğu hepimizi derinden 
sarsan fotoğrafı BM Genel Kurulu’na göstermiş, bu kahredici 
olayda dünyanın mesuliyetini hatırlatmıştır. 

Türkiye, hiçbir ahlaki temel kabul etmeden, uluslararası siste-
min anarşik yapısına kendisini teslim edip çıkarları için mazluma 
sırtını çeviren, zalime örtülü ve açık destek sağlayan ülkelerin 
‘reel’ siyasetini külliyen reddetmektedir. Türkiye, dünyanın 
neresinde, hangi milletten olursa olsun, hangi dili konuşursa 
konuşsun, Firavunlaşma hevesindeki zalim yönetimlerin baskısı 
altındaki mazlumlara bütün imkânlarıyla elini uzatacaktır. Çok 
boyutlu, çok yönlü dış politikamızın ana damarını teşkil eden bu 
insani vizyonumuz, kurumlarımızın yoğun çabalarıyla hayata 
geçirilmektedir. 

Türkiye mazlumların umudu, Recep Tayyip Erdoğan mazlum-
ların sesidir.

Cumhurbaşkanımız, 
insan eliyle işlenmiş 

en büyük vahşetlerden 
biri olan İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra 
büyük umutlarla 
evrensel barışın 

tesisi için kurulan 
BM’nin, İsrail 

başta olmak üzere 
dünya zalimlerine 
söz geçiremediğini 

vurgulamıştır.

“

”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Paralimpik 
Sporcular 
Zirve Yaptı

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Açıklandı

Paralimpik 
milli sporcular, 
katıldıkları 
uluslararası 
organizasyonlarda 
5’i altın 21 madalya 
kazandı.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 
kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. 
Rıza Kayaalp, dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi Tanıtım Toplantısı, 
MKE Sanayi ve Teknoloji 
Müzesi’nde yapıldı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Son 10 
yılda ortalama yüzde 16,5 
olan milli gelirde imalat 
sanayisinin payını, 2023’te 
yüzde 21’e çıkarmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Rıza Kayaalp, 4. Kez Dünya 
Şampiyonu
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Bir Yılda 2 bin 611 
Yabancı Yatırımcı Türk 
Vatandaşı Oldu

Pamukkale’yi 8 Ayda 
1 Milyon 732 Bin Kişi 
Ziyaret Etti

Yeni Ekonomi Programı 
Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 
değiştirilmesinden bu yana geçen bir yılda 2 bin 
611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.

Dünyanın önde gelen turizm 
destinasyonlarından Pamukkale’de bu 
yıl 8 aylık dönemde ziyaretçi sayısı geçen 
yıla göre yüzde 25 artarak 1 milyon 732 bin 
167’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile 2020’de yüzde 5’lik 
büyüme yakalamayı ve program süresince bunu sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.
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Dünya Aktüalite Atlası

178 Yıllık Thomas Cook’un İflası

“Myanmar 
Hükümetinin Soykırım 
Niyeti Delillerle Pekişti”

BAE’nin Yıkıcı 
Politikaları 
Çatışmaları 
Derinleştiriyor, 
Bölgeyi 
İstikrarsızlaştırıyor

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un 
iflasında, Çinli ortağın teklifinin kabul görmemesi ve İngiliz hükümetinin görüşmelerde 
kurtarma paketine katkıda bulunmayı kabul etmemesi dikkati çekiyor.

Sahip olduğu petrol gelirleriyle 
bölge ülkelerini dizayn etmeye 
çalışan küçük Körfez ülkesi 
Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), bölgedeki çatışmaları 
derinleştiren yıkıcı politikalarıyla 
coğrafyayı istikrarsızlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar hükümetinin 
Arakanlı 
Müslümanlara karşı 
şiddet eylemlerinin 
“soykırım niyetiyle” 
yapıldığının yeni 
delillerle pekiştiği 
ve hükümetin 
Müslümanlara karşı 
“sistematik ve geniş 
çaplı insanlık dışı 
eylem ve zulmünün” 
sürdüğünü duyurdu.
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Avrupa’ya Düzensiz Göçleri Türkiye Önlüyor

İsrail’de 
Seçim Yine 
Berabere Bitti

Katalonya’da 
Sular Tekrar 
Isınıyor

Türkiye’de bu yılın 8,5 aylık bölümünde 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, 
tüm zamanların en yüksek düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara girdi.

İspanya’nın doğusundaki 
Katalonya özerk yönetiminde 
yerel parlamentonun 
aldığı bağımsızlık yanlısı 
yeni kararlar, İspanya 
ve Katalonya arasındaki 
gerginliği bir kez daha 
arttırdı. Siyasi belirsizliğin 
devam ettiği ve 10 Kasım’da 
bir kez daha seçime gidecek 
İspanya’daki geçici sosyalist 
hükümet, Katalonya 
parlamentosunun aldığı 
kararların iptaline ilişkin 
yasal süreci başlatacağını 
açıkladı.

İsrail’deki yenilenen genel 
seçimde, Başbakan Binyamin 
Netanyahu’nun partisi Likud 
ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı 
aynı sayıda sandalye kazanarak 
seçim yarışını berabere 
tamamladı. Hiçbir partinin tek 
başına iktidara gelmek için 
yeterli milletvekili sayısına 
ulaşamaması nedeniyle ülkede 
yeniden koalisyon senaryoları 
gündeme geldi.
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Gündem

“Aylan Bebeği Dünya Çok 
Çabuk Unuttu. Unutmayın 
ki Bir Gün Ola Aynı Durum 
Sizlerin de Başına Gelebilir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Birleş-
miş Milletler (BM) Genel Kurul 
Salonu’nda, BM 74’üncü Genel 
Kurulu Genel Görüşmeleri 
Açılışı’nda yer aldı ve Genel 
Kurul’a hitap etti. 

Genel Kurul toplantısının, 
dünya ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bugün 
dünyanın, küresel düzeyde 
adaletsizliğin yol açtığı pek çok 
sorunla ve sancıyla yüz yüze 
olduğunu söyledi.

BM’nin İkinci Dünya Savaşı 
sonrası bu adaletsizliği ortadan 
kaldırmak amacıyla kuruldu-
ğunu anımsatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Oysa bugün uluslararası 
camia, geleceğini tehdit eden 
terör, açlık, sefalet, iklim deği-
şikliği gibi sorunlara kalıcı çö-
züm üretme kabiliyetini gide-
rek yitiriyor. Genel Kurul’un bu 
yılki temasının ‘Yoksulluğun 
ortadan kaldırılması, kaliteli 
eğitim, iklim değişikliğiyle mü-
cadele ve kapsayıcılık için çok 
taraflı çabaların canlandırılma-
sı’ olarak belirlenmesi elbette 
isabetlidir. Ancak asıl önemli 
olan hep birlikte neler yapabi-
leceğimizdir.”

Dünyanın bir tarafı yüksek 
refah seviyesi ve lüks içinde 
hayatını sürdürürken, diğer 
tarafta açlığın, sefaletin, ce-
haletin kol gezmesinin kabul 
edilemeyeceğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Dün-
yanın şanslı bir azınlığı dijital 
teknolojiyi, robotları, yapay 
zekayı, obeziteyi tartışırken, 2 
milyarı aşkın insanın yoksul-
luk, 1 milyara yakın insanın 
açlık sınırının altında yaşıyor 
olması çok acıdır. Şayet her 
birimiz güvende değilsek hiçbi-
rimizin güvende olamayacağı 
gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. 

Bu kürsüden yıllardır insanlı-
ğın kaderinin sınırlı sayıdaki 
ülkenin ihtiyarına bırakı-
lamayacağını söylüyorum. 
Burada, sizlerin huzurunda 
tekrar ediyorum, dünya beşten 
büyüktür. Zihniyetimizi de 
kurumlarımızı da kurallarımızı 
da değiştirme zamanı çoktan 
gelmiştir. Nükleer güç sahibi 
ülkeler ile buna sahip olmayan 
ülkeler arasındaki adaletsiz-
lik dahi tek başına, dünyanın 
dengelerini bozmaya yetiyor. 
Nükleer silahlara sahip olanla-
rın olmayanları özellikle tehdit 
etmesi, nükleer güce dayalı 
kitle imha silahlarının tümden 
yok edilmek yerine, her krizde 
bir koz olarak ortaya konma-
sı, herkes gibi bizi de rahatsız 
ediyor. Bu güç, ya herkes için 
yasak, ya herkes için serbest 
olmalıdır. Gelin, insanlığın ta-
mamının huzurlu geleceği için 
bu sorunu bir an önce adalet 
temelinde bir çözüme kavuştu-
ralım.”

Türkiye’nin, girişimci ve insa-
ni dış politika anlayışıyla, tüm 
dünyayı ve insanlığı kucakla-
yan, sorunlara adil çözümler 
bulmak için çabalayan bir ülke 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “dünyanın 
en cömert insani yardım yapan 
ülkesi”, “en fazla yerlerin-
den edilmiş kişiyi kabul eden 
devleti” unvanlarının boşuna 
olmadığını söyledi.

Bu politikanın somut bir 
başka örneğinin, üçüncüsü 
2020’de Türkiye’de düzenle-
necek Afrika Birliği - Türkiye 
Ortaklık Zirvesi’yle sergilene-
ceğini aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu salondaki tüm 
ülkeleri, adalet, ahlak, vicdan 
esası üzerine bina ettiğimiz 
politikalarımıza ve girişimle-
rimize destek vermeye davet 
ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Yaklaşık 1 milyon insanın 
ölümüne, 12 milyonu aşkın 
insanın yerinden edilmesine, 
bunların yarısının da ülke 
dışında yaşamak zorunda kal-
masına yol açan Suriye krizini 
artık sona erdirmenin zamanı 
gelmiştir.” diye konuştu.

Türkiye’nin, DEAŞ tehdidin-
den en çok zarar gören ülke 
olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu örgüt 
bir yandan sınırlarımızı taciz 
ederken, diğer yandan çeşitli 
şehirlerimizde gerçekleştirdiği 
ve yüzlerce vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği canlı bomba 
eylemleriyle doğrudan kalbi-
mize saldırmıştır.” ifadelerini 
kullandı.

Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve 
en ciddi darbeyi vuran ülkenin 
Türkiye olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fı-
rat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 
3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz hale 
getirerek, örgütün Suriye’deki 
çöküş sürecini başlattık. Dün-
yanın dört bir yanından DEAŞ’a 
katılmak üzere harekete geçen 
teröristleri tespit etme, ülkemi-
ze giriş yasağı koyma, sınır dışı 
etme konusunda da yine en 
önde biz geliyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Öte yandan bugün Türki-
ye’nin milli gelire oranla dün-
yanın en fazla insani yardımda 
bulunan ülkesi olduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çatışma, açlık ve zulümden 
kaçan 5 milyon sığınmacıya ev 
sahipliği yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bir başka ifadeyle Türkiye’de, 
Amerika’daki 29 eyaletin tek 
tek her birinin nüfusundan 
daha fazla sığınmacı bulu-
nuyor. Ülkemizdeki sığınma-
cıların 3 milyon 650 binini 
komşumuz Suriye’den gelenler 
oluşturuyor. Yani şu an New 
York şehir nüfusunun yarısı 
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Gündem

kadar Suriyeli kardeşimizi top-
raklarımızda misafir ediyoruz.” 
dedi.

Türkiye’nin son 8 yılda 
sığınmacılar için 40 milyar 
dolar harcama yaptığını bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Peki Tür-
kiye’ye gelen bir şey var mı? 
Onu da söyleyeyim, Avrupa 
Birliğinden şu ana kadar bize 
gelen destek - bu da bizim milli 
bütçemize değil - sadece ulus-
lararası kuruluşlar vasıtasıyla 
bu destek AFAD’a, Kızılay’ımı-
za geliyor o da şu an itibarıyla 
3 milyon avrodur. Ülkemize 
gelen sığınmacılardan 365 bini, 
Suriye’de güvenli hale getir-
diğimiz bölgelere geri döndü. 

Nereye? Cerablus’a. Suriyeli 
sığınmacıların yarıya yakını 
18 yaşın altındadır. Ülkemiz 
topraklarında doğan Suriyeli 
çocuk sayısı ise 500 bine yak-
laşmıştır. Biz bunlara sadece 
barınma değil eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere her türlü 
imkanı sağlıyoruz. Buna karşı-
lık dünya, canlarını kurtarmak 
için çıktıkları yolculukları ya 
Akdeniz’in karanlık suların-
da ya da sınırlara gerilen tel 
örgülerin önlerinde sonlanan 
milyonlarca mazlumu maale-
sef çok çabuk unuttu. Özellikle 
işte gördüğünüz gibi Aylan 
bebeği dünya çok çabuk unut-
tu. Unutmayın ki bir gün ola ki 
aynı durum sizlerin de başına 

gelebilir. Çünkü Aylan bebek-
ler bir değil, binler, milyonlar, 
bütün bunlara karşı tedbirimizi 
almak durumundayız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sadece bu yılın ilk 8 ayında 32 
bin düzensiz göçmeni deniz-
lerde boğulmaktan kurtardık, 
Suriyeliler dışındaki 58 bin 
düzensiz göçmeni ülkesine 
gönderdik.” bilgisini paylaştı. 

Buna rağmen diğer bölgeler-
den gelenlerle birlikte bugün 
Türkiye’nin “5 milyon mazlu-
mu topraklarında barındırdığı-
nı” ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sığınmacılar için 
fedakarca yürütülen bu çalış-
malarda Türkiye’nin tek başına 
bırakıldığını söyledi.
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“Suri-
ye’de, ne 
rejimin 
ne PKK/
YPG’nin ne 
de DEAŞ’ın 
kontro-
lündeki 

yerlere geri dönüş olmuştur.” 
değerlendirmesinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bu ülkeden 
kaçanların geri döndüğü tek 
yer Türkiye’nin güvenli hale 
getirdiği bölgelerdir. Bugün 
Suriye’deki insani krizin çözü-
münde dikkatle üzerine eğil-
memiz gereken önümüzde üç 
önemli husus vardır. Birincisi, 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve 
siyasi birliğinin tesisi konusun-
da kritik bir süreç olarak gördü-
ğümüz Anayasa Komitesi’nin 
etkin ve verimli bir şekilde 
çalıştırılmasıdır. Geçtiğimiz 
hafta başında Rusya ve İran’la 
birlikte bu konuda Ankara Zir-
vesi’nde aldığımız kararla çok 

önemli bir başarıya imza attık. 
Suriye’de kalıcı siyasi çözüme 
ulaşıldığında, bu ülkenin top-
rak bütünlüğü de kendiliğin-
den tesis edilmiş olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ikinci önemli hususun, İd-
lib’deki muhtemel katliamların 
ve yaklaşık 4 milyon kişilik 
potansiyel göç dalgasının önü-
ne geçilmesi olduğuna işaret 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
konuda Rusya ile Soçi’de vardı-
ğımız mutabakat, birtakım ak-
siliklere rağmen hala geçerlili-
ğini korumaktadır. Türkiye’nin 
yeni bir göç dalgasını daha 
karşılamaya ne tahammülü ne 
de imkanı vardır. Bu sebeple 
İdlib’de güvenliğin ve istikrarın 
sağlanması hususunda tüm ül-
kelerin Türkiye’nin çabalarına 
destek vermesini bekliyoruz.

Üçüncü önemli konu, 
Suriye’nin dörtte birini iş-
gal eden ve sözde Suriye 
Demokratik Güçleri adıyla 

meşrulaştırılmaya çalışılan 
Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG 
terör yapılanmasının ortadan 
kaldırılmasıdır. Tüm terör 
örgütlerine aynı mesafeden ba-
kan bir anlayışı yerleştirmeden 
Suriye meselesine kalıcı çözüm 
bulamayız.” 

ABD ile burada bir güvenli 
bölge oluşturulması konusun-
daki görüşmelerin sürdüğünü 
bildiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Niyetimiz, ilk etapta 30 
kilometre derinliğinde ve 480 
kilometre uzunluğunda bir ba-
rış koridoru tesis ederek ulus-
lararası toplumun desteğiyle 
burada 2 milyon Suriyelinin 
iskânını sağlamaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
haritadan göstererek, “Şu gü-
venli bölge ilan edildiğinde, bu 
güvenli bölgeye biz rahatlıkla 1 
ila 2 milyon arasında göçmeni, 
mülteciyi yerleştirme şansına 
sahibiz. Burada gerek Ameri-
ka gerekse koalisyon güçleri 
Rusya, İran hep birlikte el ele 
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Gündem

vermek suretiyle, bu güvenli 
bölgede bu mültecileri çadır 
kentlerden, konteyner kent-
lerden çıkartıp buraya yerleş-
tirebiliriz. Bunun adımlarını 
birlikte atmak lazım. Bunu tek 
başına Türkiye kaldıramaz. Şa-
yet bugün bu noktada bir adımı 
atmamız lazım. Bu bölgenin 
derinliğini Deyrizor-Rakka 
hattına kadar indirebilirsek, 
ülkemizden, Avrupa’dan ve 
dünyanın diğer bölgelerinden 
kendi topraklarına geri dönecek 
Suriyeli sayısını 3 milyona ka-
dar çıkarabiliriz.” diye konuştu. 

Bu konuda Türkiye’nin gerek-
li hazırlıkları yapmaya başladı-
ğını açıklayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Ül-
kemizin öncülüğünde, Lübnan, 
Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla 
bu çerçevede bir uluslararası 
konferans planlıyoruz. Aralık 
ayında Cenevre’de gerçekleşti-
rilecek olan ve eş başkanlığını 

üstleneceğimiz Küresel Mül-
teci Forumu’nun başarısına 
da önem veriyoruz. Güvenli 
bölgelere dönüşleri destekle-
mek için Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde bir bağışçılar 
konferansı düzenlenebileceğini 
düşünüyoruz.” 

Akdeniz havzasının, Suriye 
krizinin tetiklediği göçmen 
trajedilerinin yanında, Doğu 
Akdeniz’deki gelişmeler nede-
niyle daha başka sorunlarla da 
karşı karşıya olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şunları kaydetti: “Kıbrıs me-
selesi, 50 yıldan uzun süredir 
devam eden müzakerelere 
rağmen Rum tarafının uzlaş-
maz tavrı sebebiyle çözüme 
kavuşamamıştır. Rum tarafı, 
Kıbrıs Türkleriyle siyasi gücü 
ve refahı paylaşmayı reddeden, 
adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir 
dayatma siyaseti izliyor. Tür-
kiye, derin tarihi ve kültürel 

bağlara sahip olduğu Kıbrıs 
Türk halkının uluslararası ant-
laşmalara dayalı garantörüdür. 
Aynı şekilde Yunanistan, İngil-
tere garantörüdür. Kıbrıs’taki 
sorunun, ‘sıfır güvenlik, sıfır 
garanti’ şartıyla çözüleceğini 
ileri sürenlerin, en başından 
kötü niyetli oldukları ortadadır. 
Türkiye olarak, Kıbrıs Türk hal-
kının güvenliğini ve haklarını 
teminat altına alan bir çözüm 
bulunana kadar çaba göster-
meye devam edeceğiz. Diğer 
taraftan, Doğu Akdeniz’deki 
enerji kaynaklarını, ‘kazan-ka-
zan’ anlayışıyla önemli bir iş 
birliği fırsatı olarak görüyo-
ruz. Bölgedeki bazı ülkeler 
ise bizim bu makul tavrımıza 
rağmen tek taraflı adımlarla, 
enerji kaynaklarını birer sorun 
ve çatışma alanı haline dönüş-
türmeye çalışıyor. Doğu Akde-
niz’de, hem Türkiye’nin, hem 
de Kıbrıs Türk halkının meşru 
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hak ve çıkarlarını sonuna kadar 
koruyacağız.”

Akdeniz’in bir diğer kritik 
bölgesi olan Libya’da da halkın 
özgür iradesine dayalı demok-
ratik bir yönetimin tesisi ile 
ülkede güvenliğin ve istikrarın 
sağlanması konusunda gay-
ret gösterdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Libya’nın siyasi ve ekonomik 
açıdan güçlenmesi hem Kuzey 
Afrika’yı 
hem de 
Avrupa’yı 
rahatlata-
caktır. Bu 
ülkedeki çö-
zümün, Lib-
ya halkının 
tercihlerine 
saygı göste-
rilmesinden 
geçtiğine 
inanıyoruz.” 
değerlendir-
mesini yaptı. 

Yemen’e 
ve Katar’a 
yönelik mü-
dahalelerin 
hem insani, 
hem ekono-
mik olarak 
ağır sonuçlar 
doğurdu-
ğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, petrol üretim tesislerine 
saldırılar nedeniyle yeniden 
alevlenen bölgedeki krizin bir 
an önce çözülmesinin herkesin 
özlemi olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen 
yıl katledilmesiyle ile ilgili yargı 
sürecinin ülkesinde hala de-
vam ettiğini hatırlatarak, Tür-
kiye’nin olayın takipçisi olmaya 
devam edeceğini söyledi.

Muhammed Mursi’nin vefatı-
na da değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Mısır’ın seçilmiş 

Cumhurbaşkanı’nın mahkeme 
salonunda çırpınarak ölmesi ve 
ailesinin defnine bile müsaade 
edilmemesi de içimizde kana-
yan bir yaradır. Bölgenin ada-
lete ve hakkaniyete olan derin 
ihtiyacının adeta birer sembolü 
olmuştur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İran konusunda da “İran’ın 
faaliyetleriyle ilgili tartışmala-
rın ve bu ülkeye yönelik teh-

ditlerin de bir an önce rasyonel 
bir zeminde çözüme kavuştu-
rulmasını temenni ediyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyada adaletsizliğin en çok 
yaşandığı yerlerden birisinin, 
İsrail işgali altındaki Filistin 
toprakları olduğuna dikkati 
çekerek, şöyle konuştu: “Daha 
birkaç gün önce sokaktaki ma-
sum bir Filistinli kadının İsrail 
güvenlik güçleri tarafından al-
çakça öldürüldüğü görüntüler 
bile vicdanları harekete geçi-
remiyorsa artık sözün bittiği 

yerdeyiz demektir. Ben merak 
ediyorum bu İsrail neresidir, 
acaba bu İsrail’in toprakları 
nereleri kapsıyor, 1947’de İsrail 
neresiydi, bunun ardından aca-
ba 1949, 1967’de İsrail neresiydi 
ve şu anda İsrail neresi?” diye 
sordu. 

Erdoğan, bölgeye ilişkin hari-
taları göstererek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sene 1947, neredey-
se burada İsrail yok gibi, tama-

mı Filistin... 
Sene 1947 
paylaşım 
planı var 
ve Filistin 
küçülüyor, 
İsrail büyü-
yor. Geliyo-
rum 1967’ye, 
1949’la birlik-
te İsrail büyü-
yor, Filistin 
küçülüyor. 
Geliyorum 
bugüne, gün-
cel durum şu 
an artık adeta 
Filistin yok, 
neredeyse 
tamamına 
yakını İsrail. 
İsrail doyu-
yor mu, hayır 
doymuyor. 
İsrail şimdi 

de kalanını almanın gayreti 
içerisinde. Peki Birlemiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin, 
Birlemiş Milletler’in İsrail ile 
almış olduğu bunca karar var, 
bu kararlar uygulamaya geçi-
yor mu, hayır geçmiyor. Peki 
o zaman Birlemiş Milletler ne 
işe yarıyor. O zaman bu çatının 
altında bizler, aldığımız karar-
larla tesirli olamıyorsak adalet 
nerede temerküz edecek? İşte 
sıkıntımız burada.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mevcut İsrail yönetiminin, 
bu cinayetlerinin yanı sıra 
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Gazze’deki insanlık dışı abluka, 
yasadışı yerleşim faaliyetleri, 
Kudüs’ün tarihi ve hukuki 
statüsüne yönelik saldırılar gibi 
eylemleriyle de uluslararası 
hukukun ötesinde insanlığın 
tüm değerlerini ayaklar altına 
aldığını söyledi. 

Kudüs konusunda Türki-
ye’nin tavrının net olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu: “Çözüm, 
1967 sınırları temelinde, baş-
kenti Doğu Kudüs olan bağım-
sız ve mütecanis topraklara 
sahip bir Filistin devletinin bir 
an önce kurulmasıdır. Bunun 
dışındaki herhangi bir barış pla-
nının adil olma, kabul edilme 
ve uygulanma şansı yoktur. Bir-
leşmiş Milletler kürsüsünden 
soruyorum: İsrail devletinin 
sınırları neresidir? 1948 sınır-
ları mıdır, 1967 sınırları mıdır, 

yoksa daha başka bir sınırı mı 
vardır? Tıpkı işgal edilen diğer 
Filistin toprakları gibi Golan Te-
peleri ve Batı Şeria’daki yerle-
şim yerleri bu devletin sınırları 
içinde değilse nasıl oluyor da 
dünyanın gözü önünde gasbe-
dilebiliyor?

“Yüzyılın anlaşması olarak 
takdim edilen girişimin amacı 
Filistin devletinin ve halkı-
nın mevcudiyetini tamamen 
ortadan kaldırmak mıdır?” diye 
soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Bunlar dünya-
yı kana mı bulamak istiyorlar? 
Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere, uluslararası camianın 
tüm aktörleri Filistin halkına, 
vaatlerin ötesinde somut destek 
vermelidir. Birleşmiş Milletler 
Yakın Doğu’daki Filistinli Mül-
teciler için Yardım ve Bayın-
dırlık Ajansının çalışmalarının 

etkin şekilde sürdürülmesi, 
bu bakımdan çok önemlidir. 
Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da mazlum 
Filistin halkının yanında yer 
almaya devam edecektir.”

Dünyanın adil ve huzurlu ge-
leceği için Güney Kafkasya’nın 
dünyanın sorunlu bölgelerin-
den biri olmaktan çıkartılması 
gerektiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Azerbaycan toprağı 
olan Yukarı Karabağ ve çevre-
sinin alınmış kararlara rağmen 
hala işgal altında tutulması 
kabul edilemez bir durumdur. 
Uluslararası toplumun hala 
yeterince ilgi göstermediği 
sorunlardan biri de 72 yıldır 
çözülemeyen Keşmir ihtilafı-
dır. Güney Asya’nın istikrarı ve 
refahı, Keşmir meselesinden 
ayrı düşünülemez. Şu anda BM 
Güvenlik Konseyi’nin almış 
olduğu karara rağmen Keşmir 
adeta abluka altında ve 8 mil-
yon insan Keşmir’den ne yazık 
ki dışarıya çıkamıyor. Keş-
mirlilerin, Pakistanlı ve Hintli 
komşularıyla birlikte güvenli 
bir geleceğe bakabilmeleri için 
buradaki sorunun çatışma değil 
adalet ve hakkaniyet temelinde 
diyalogla çözümü şarttır.”

Bugün küresel barış ve huzura 
yönelik en büyük tehditlerden 
birinin de ırkçı, yabancı düş-
manı, ayrımcı ve İslam karşıtı 
eğilimlerdeki yükseliş oldu-
ğuna dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu ifadeleri 
kullandı: “Müslümanlar, nefret 
söylemine, kutsal değerlerine 
hakarete, ayrımcılığa maruz 
kalanlar arasında ilk sırada yer 
alıyor. Geçtiğimiz mart ayında 
Yeni Zelanda’nın Christchurch 
şehrinde vuku bulan terör saldı-
rısı, bunun en çarpıcı örneğidir. 
Yeni Zelanda’da Müslümanları 
hedef alan terör saldırısı ne 
kadar yanlışsa Sri Lanka’da 
Hristiyanları veya Amerika’daki 

Gündem
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Yahudileri hedef 
alan terör eylemleri 
de o kadar yanlıştır. 
Bu hastalığın adeta 
bir çılgınlık haline 
dönüşmesinin 
birçok sorumlusu 
vardır. Sorumlu-
ların en başında, 
bu tür eğilimleri 
tahrik ederek oy 
kazanmaya çalışan 
popülist siyasetçi-
ler ile ifade özgür-
lüğü bahanesiyle 
nefret söylemlerini 
normalleştiren 
çevreler geliyor. 
Göçmenlere, özel-
likle Müslümanlara 
cehalet ve önyar-
gıyla yaklaşan, 
onları ötekileştiren 
herkes, bu hastalık-
lı akımların yükse-
lişine çanak tutuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İslam dünyasını Sünni-Şii ayrı-
mı başta olmak üzere, kendi iç 
kavgalarının zeminini oluşturan 
ve esasen siyasi çıkar çatışma-
larının aracı olarak kullanılan 
hususlarda derin bir muhasebe-
ye davet etti.

Türkiye’nin kadim dünyanın 
merkezinde yer alan bir coğ-
rafya olarak hem doğunun, 
hem batının insani birikiminin 
varisi olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Dolayısıyla her iki 
dünyadaki gelişmeleri de yakın-
dan takip etmek, sorumluluk 
üstlenmek, inisiyatif kullanmak 
mecburiyetindeyiz. Bugün 
burada sadece bir kısmını ifade 
edebildiğim kriz başlıklarının 
tamamından doğrudan veya 
dolaylı etkilenen bir ülke olarak, 
insanlığa karşı sorumlulukları-
mızı yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Adalet, ahlak, vicdan 
temelinde yeniden yapılandı-
rılacak bir Birleşmiş Milletler 

ve özellikle de Güvenlik Kon-
seyi, insanlığa yeniden umut 
verecektir. Türkiye olarak, bu 
konuda atılacak her adımı des-
teklemeye, buna katkı vermeye 
hazırız. Bu anlayışla, 75’inci 
Genel Kurul Başkanlığı görevine 
talibiz. Bu önemli görev için Av-
rupa Birliği eski Bakanı ve halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday 
gösterdik. Tecrübeli bir diplo-
mat ve siyasetçi olan Sayın Boz-
kır’ın bu sorumluluğu başarıyla 
yürüteceğine olan güvenim 
tamdır. Sizlerin de kendisine 
desteğinizi esirgemeyeceğinize 
inanıyorum.”

Halihazırda Birleşmiş Milletle-
rin çeşitli ajanslarının bölge yö-
netimlerine ev sahipliği yapan 
İstanbul’u çok daha kapsamlı 
bir Birleşmiş Milletler merkezi 
haline getirmek istediklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, En Az Gelişmiş Ülkeler İçin 
Birleşmiş Milletler Teknoloji 
Bankası’nın geçen yıl İstanbul 

yakınlarında faaliyete geçtiğini 
anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçen yılki genel kurulda 
gündeme getirdiği İstanbul’da 
Birleşmiş Milletler Gençlik Mer-
kezi kurulması önerisine aldığı 
olumlu ve teşvik edici yakla-
şımdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Eşbaşkanı olduğu-
muz Birleşmiş Milletler-Arabu-
luculuk Dostlar Grubu’nun üye 
sayısı da 59’a ulaştı. Bu girişimi 
Birleşmiş Milletlerden sonra 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşki-
latı bünyesine de taşıdık. Karşı 
karşıya olduğumuz her küresel 
meselede adil, hakkaniyetli, 
vicdanlı çözümler bulabilece-
ğimizin mümkün olduğuna 
inanıyorum. Sözlerime şu 
temennilerle son veriyorum; 
herkes için özgürlük, herkes için 
barış, herkes için refah, herkes 
için adalet, herkes için huzurlu 
ve güvenli bir gelecek.”
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Sessizliklerin Teşkilatı BM

BM’nin Dramatik 
Hikayesi
Birleşmiş Milletler(BM) teş-
kilatı büyük bir insanlık dra-
mı üzerine kuruldu. Birinci 
Dünya Savaşı’nın ardından 
İkinci Dünya Savaşı’nın da 
Avrupa’nın göbeğinde ya-
şanması dünyayı teyakkuza 
sevk etti. Başta siyasetçiler 
olmak üzere aydınlar ve 
filozoflar Üçüncü Dünya 
Savaşı’nın önüne geçmek 
için yeni bir arayışa girdiler. 

Aydınlanmanın merkezi ka-
bul edilen Avrupa’da ortaya 
çıkan büyük savaşlar büyük 
yıkımlara yol açmıştı. Bu 
dramların yeniden yaşan-
maması için farklı çareler 
aranmasına neden oldu. 
Bu bağlamda BM, 20. Yüz-
yılın ilk yarısında yaşanan 
savaşların ve barışa yönelik 
tehditlerin tekrarını önle-
mek ve uluslararası barışı ve 
düzeni korumak için kurul-
du.  BM’nin kuruluş hikâyesi 

aslında sonra yaşananların 
özeti gibidir. BM’yi İkinci 
Dünya Savaşı’nı kazanan li-
derlerin kurması daha sonra 
bu devletlerin hegemonya-
sını kurmasına yol açtı. Bu 
hegemonya maalesef günü-
müzde de sürmektedir. 
BM’nin kurucu antlaşması 
niteliğindeki BM Şartı, arala-
rında Türkiye’nin de bu-
lunduğu 50 ülke tarafından 
26 Haziran 1945 tarihinde 
San Fransisco’da imzalandı. 
Daha sonra Polonya’nın da 
BM Şartını imzalamasıyla 
kurucu üye devletlerinin 
sayısı 51 oldu.
BM teşkilatı, BM Şartı’nda 
öngörüldüğü üzere BM Gü-
venlik Konseyi’nin 5 daimi 
üyesi dahil BM üye devlet-
lerinin çoğunluğunun şartı 
onaylamasıyla 24 Ekim 1945 
tarihinde resmen faaliyete 
geçmiştir. Tam da BM’nin 
sorunu bu hikâyede yatmak-
tadır. İki dünya savaşının 
derin acıları üzerine Soğuk 
Savaş döneminde kurulan 
BM, günümüz dünyasının 
ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzaktadır.

BM Yeniden 
Yapılandırılmalı
Soğuk Savaş dönemi koşul-
larında iki kutuplu bir zihni-
yet dünyasının eseri olarak 
inşa edilen BM teşkilatı dün-
yanın yaşadığı sosyo-politik 
ve ekonomik dönüşümlerin 
gerisine düşmüştür. Özel-
likle ulaşım ve haberleşme 

Makale



Ekim ___ Türkiye Bülteni ___ 17

teknolojisindeki değişim 
konvansiyonel dönemin tüm 
davranış kalıplarını de facto 
biçimde ortadan kaldırmış-
tır. 
BM’nin yapısal, örgütsel 
ve karar alma süreçlerinin 
yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. BM’nin en 
çok eleştirilen hususların 
başında Güvenlik Konseyi 
gelmektedir. Bilindiği gibi 
BM Güvenlik Konseyi ABD, 
Rusya, İngiltere, Fransa, 
Çin’den oluşmaktadır. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın dünya siyasi 
literatürüne soktuğu ‘Dünya 
5’ten büyüktür’ mottosu 
olayı tüm açıklığıyla ortaya 
koymaktadır.

Adaletin bu mu BM?
193 üyesi olan BM’nin Genel 
kurul ve Güvenlik Konseyi 
gibi organları bulunmakta. 
Genel Kurul tüm üyelerin 
temsil edildiği bir yapı iken, 
Güvenlik Konseyi 5 Daimi 
10 geçici olmak üzere 15 üye 
ülkeden oluşuyor. 5 üyenin 
mutlak veto yetkisi aslında 
diğer ülkeleri işlevsiz ve 
BM’yi etkisiz hale getirmek-
tedir.
Bu esaslı eleştirilerin ya-
nında BM’nin insan hakları 
konusunda özde değil söz-
de bir tutum içinde olması 
büyük bir trajedidir. Yeni 
bir dünya savaşını önlemek 
için kurulan BM mevcut 
yapılanması ve karar alma 
biçimiyle savaşı önlemek 

bir yana yeni tehditlere kapı 
aralamaktadır. BM’nin kadın 
hakları, çevre, çocuk hakları, 
kültürel mirasın korunması, 
engellilerin haklarının mu-
hafazası ve daha birçok yeni 
alanda sessizliğe bürünmesi 
temel eleştirilerin başında 
gelmektedir.

Sessizliklerin Teşkilatı 
BM
BM’nin 1945 sonrası dönem-
de Güney Amerika başta 
olmak üzere, Uzak Asya ve 
Orta Doğu’daki askeri dar-
belere sesini yükseltmemesi 
oldukça manidardır. Bunun 
yanında Vietnam Savaşı, 
Kamboçya’da Pol Pot yöne-
timi, Nikaragua’da yaşanan 
iç savaş, Kara Afrika’daki iç 
savaş ve askeri darbeler ile 
İran-Irak Savaşı’nda yap-
tırımlara başvuramaması 
sözün bittiği yerdir. 
Dolayısıyla BM, bırakın 
savaşı önlemeyi, takındığı 
sessiz tavırla insan hakları 
ihlallerini cesaretlendirmek-
tedir. Özellikle 20. Yüzyılın 
sonunda Avrupa’nın gözleri 
önünde Saraybosna’da ya-
şanan Sırp katliamına sessiz 
kalması tarihe geçen bir yüz 
karasıdır.  
Bugün gelinen noktada 
Afganistan’da tam 40 yıldır 
devam eden iç savaş karşı-
sında BM ne yapmaktadır? 
Uzun teorik açıklamalara ge-
rek yok. BM, Afganistan’da 
yaşanan insanlık dramı 
karşısında sadece susmakta 

ve Afganistan’da kadınların 
ve çocukların dolayısıyla 
insanlığın öldürülmesini yok 
varsaymaktadır.
Aynı biçimde Irak’ta 30 
yıldır büyük bir iç savaş 
yaşanmaktadır. Peki, BM, 
Irak’ta yaşanan insanlık 
hakları ihlalleri karşısında 
ne yapmaktadır? Maalesef 
Afganistan’da ne yaptıysa 
Irak’ta da onu yapmaktadır. 
BM, ABD’nin demokrasi ge-
tirme bahanesiyle Irak’ı işgal 
etmesine ve taş üstünde taş 
bırakmamasına sesini çıkar-
madı. Bugün Irak’ta yaşanan 
istikrarsızlık tüm Orta Do-
ğu’yu tehdit eder hale gel-
miştir. 
Benzer bir tablo Suriye’de 
yaşanmaktadır. Suriye’de 
10 milyon insan evini terk 
etmek durumunda kaldı. 
Suriye yönetimi barbar bir iç 
savaşı 10 yıldır devam et-
tirmektedir. Suriye’de İran, 
Rusya, ABD ve muhtelif 
güçler yer alırken en olması 
gereken teşkilat BM yoktur.  
Son tahlilde sorgulanan BM 
değil insanlıktır. BM’nin 
özellikle insanlığın vicdanını 
kanatan insan hakkı ihlalleri 
karşısında susması ilerde 
üstleneceği tarihsel rolleri 
oynamasına da izin verme-
yecektir. Dolayısıyla BM’nin 
insan haklarına kulaklarını 
tıkaması önlemeye çalıştığı 
Üçüncü Dünya Savaşı’nın 
taşlarını döşemektedir. Me-
sele BM değil insanlığın ve 
dünyanın geleceğidir. 
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Asya’nın Filistin’i: 
Keşmir

2013 yılıydı... TBMM’de-
ki odamın kapısını aralayan 
sekreterim; “Dillerinden ve 
kıyafetlerinden nereli olduk-
larını anlayamadığım yaşlı 
3 ziyaretçiniz var efendim.” 
dediğinde misafirlerimin 
nereden olabileceğini az çok 
tahmin edebilmiştim. Ayağa 
kalkıp kapıyı tümüyle arala-
dığımda karşımda bembeyaz 
kıyafetleri, ağarmış sakalları, 
simalarındaki kırış kırış cefa 
ve çile çizgileri ile 3 piri fani 

buldum. Gözlerinden ve sima-
larından yorgunluk dökülüyor-
du. Kısa bir çay, dinlenme ve 
tanışma aralığının ardından en 
yaşlılarından Abdurreşit Tura-
bi, “Bizler binlerce kilometre 
uzaklardan Keşmir’den size bir 
mesaj getirdik.” diyerek söze 
girdi; “Biz Keşmir Müslüman-
ları görüyoruz ki; siz Türkler o 
eski misyon ve gücünüze yeni-
den kavuştunuz. Bir zamanlar 
yeryüzünün her neresinde ve 
kim olursa olsun zulme ilk siz 

müdahale eder, zalimin kar-
şısında mazlumun yanında 
yer alırdınız. Dini, dili, mez-
hebi ne olursa olsun bütün bir 
yeryüzünde mazlumların tek 
hamisiydiniz. Aradan geçen bir 
asır sonra bugün yine açlıktan 
kırılan Somali’de mazlumun 
yanındasınız. Katliama uğ-
rayan Arakan Müslümanları-
nın gözyaşını ilk siz sildiniz. 
Suriye’de, Mısır’da, Gazze’de 
zalimin karşısında, mazlumun 
yanındasınız.” Dedi. Abdur-
reşit Turabi’nin bu cümleleri 
şuur altımı kül gibi savurur-
ken, kendimi 100 yıllık bir 
hipnozdan ve bitkisel hayattan 
uyanır gibi hissediyordum. 
Peki, bize getirdiğiniz mesaj 
nedir diye sorduğumda aldı-
ğım cevap oldukça sarsıcıydı: 
“Jammu Keşmir’de Hindistan, 
halkımıza çok zulmediyor. 
Gençlerimizin hayatı zindan-
larda son buluyor. Kadınları-
mız sistematik tecavüze maruz 
kalıyor. Ne olur Recep Tayyip 
Erdoğan, Somali, Arakan, 
Filistin, Suriye ve Mısır maz-
lumlarını nasıl sahipleniyor ise 
biz mazlum Keşmir halkını da 
sahiplensin.”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın o 
sarsıcı BM Genel Kurulu ko-
nuşmasını dinlerken mazlum 
Keşmir halkını sahiplenmesi 
bana yıllar önce gerçekleşen 
bu tarihi hatıramı, daha doğ-
rusu yüzleşmeyi hatırlattı. 
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BM konuşmalarında kurduğu 
“Keşmir bana Filistin’i hatır-
latıyor...” cümlesi ile Cumhur-
başkanımız, “mazlum Keşmir 
halkını her platformda en az 
Filistin halkı kadar sahiple-
neceğiz ve yalnız bırakmaya-
cağız” mesaj ve kararlılığını 
herkese ilan etmiş oluyordu.

Keşmir Pakistan, Hindistan, 
Çin ve Afganistan arasında 
Himalayalar’ın eteklerinde, 222 
bin kilometre kare yüzölçümü 
ile dünyanın 82 ülkesinden 
daha büyük bir anlaşmaz-
lık coğrafyası. 1947’de fiziki 
sömürünün sona ermesinin ar-
dından Hindistan Yarımadası, 
Pakistan ve Hindistan olmak 
üzere ikiye bölünür. Bölgede 
fiziki anlamda sömürüyü sona 
erdirmiş gibi görünse de İngil-
tere, bölünme, istikrarsızlık ve 
çatışma üzerinden sömürüyü 
yüz yıllara taşımak ve yaymak 
adına Keşmir bölgesinin statü-
sünü belirsizlik içinde bırakır. 
Nitekim bölünmenin hemen 
ardından 1948 de Hindistan 
ve Pakistan Keşmir üzerinde 
kontrol sağlamak adına çatış-
maya sürüklenirler. Pakistan 
bugün Azad Keşmir olarak bi-
linen bölgede kontrolü sağlar-
ken, Hindistan ise yine yüzde 
sekseni Müslümanlardan 
oluşan Cammu Keşmir böl-
gesini işgal eder ve 82. yaşını 
dolduran küresel bir anlaşmaz-
lık, kriz ve zulüm coğrafyası 
bu işgalle doğmuş olur. BM’nin 
1948 de Keşmir için almış ol-
duğu kendi geleceğini kendisi 
belirleme noktasında plebisit 
kararını Pakistan onaylarken, 

Hindistan hiçbir zaman bu 
karara uymaz. Anlaşmazlık, 
1965 ve 1999 yıllarında iki kez 
daha savaşa dönüşür. Yıllar 
geçtikçe Keşmir merkezli istik-
rarsızlık-çatışma-silahlanma 
döngüsü sözde 1947 de sona 
ermiş fiziki sömürünün aslın-
da başka bir boyutta devam 
ettiğini ortaya koyar.

Narendra Modi liderliğin-
deki ırkçı Bharatiya Janata 
partisinin Hindistan’da se-
çimleri kazanmasının hemen 
ardından 5 Ağustos tarihinde 
Hindistan Anayasası’nın Cam-
mu Keşmir’e özerklik tanıyan 
370. maddesinin yürürlükten 
kaldırılması ile birlikte Cammu 
Keşmir açık hava hapishane-
sine dönüşür. 82 yıllık Keşmir 
krizinde önemli bir kırılma 
olan bu tarihten itibaren uygu-
lanan sokağa çıkma yasağı ile 
Cammu Keşmir’de yaşayan 8 
milyon Müslüman, halen ağır 
bir kuşatma altında hayatta 
kalmaya çalışıyor. Bölgede 
internet ve GSM şebekeleri 
kapatılmış olup gıdaya ve ilaca 
erişim sorunu had safhadadır. 
8 milyon Müslümanın yaşadığı 
Jammu Keşmir’de tam 900 bin 
Hint askeri görev yapmaktadır. 
Muhalif Keşmir liderlerinin 
tamamı gözaltına alınmış olup 
Cammu Keşmir bölgesi ulusla-
rarası toplumdan ve yaşamdan 
tamamen izole edilmiştir.

Keşmir, Asya’nın çatısı ni-
teliğinde bir jeopolitiğe sahip. 
Keşmir’i kontrol eden bölgeyi 
kontrol edebilecek bir strate-
jik üstünlüğe sahip olabilir. 
Pakistan ve Hindistan’ın çöl 

niteliğindeki topraklarına ha-
yat veren Indus nehri ve kolları 
Jhelum, Chenab ve Sutlej Keş-
mir’den doğmaktadır. Ve yine 
Keşmir zengin uranyum yatak-
larına sahip, dünyanın cenneti 
adıyla anılacak kadar da doğal 
güzelliği barındıran bir bölge. 
Tüm bu özellikler aslında Pa-
kistan ve Hindistan arasındaki 
Keşmir krizini tanımlayan da 
nedenler.

Asya’nın steplerinde on 
yıllardır süregiden ve 5 Ağus-
tos sonrası zirve yapan Hindis-
tan’ın Keşmir zulmü, demok-
ratik ve zengin ama iki yüzlü 
Batının hem coğrafi, hem de 
insani anlamda çok uzağında 
kalmıştır.

Pakistan ve Hindistan ayrış-
masının tamamlanmamış eksik 
bir parçası olan Cammu Keş-
mir, Asya’nın Filistin’idir. Bu 
nedenle Filistin ile yatıyor isek 
Keşmir ile uyanmak zorun-
dayız. Keşmir bizi zinde, diri, 
mütevekkil ve kendimizde 
tutacak bir dava ve çile coğraf-
yamızdır.

Aradan yüz yıllar da geç-
se, yeryüzü ters yüz de olsa, 
değişmeyen bir şey var o da 
Anadolu’nun bir umut coğraf-
yası, milletimizin ise bir umut 
milleti oluşudur. Ve aradan 
geçen bir asrın ardından şimdi 
Recep Tayyip Erdoğan ruhu 
ve önderliğinde milletimiz 
küresel tüm dengeleri yeniden 
şekillendirecek hamilik mis-
yonunu yeniden üstlenmiş ve 
yüklenmiştir.

Narkozlanmış dev ve Lam-
badaki cin uyanmıştır...
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“Ülkemizdeki Plastik Poşet 
Kullanım Oranını 4’te 3 Oranında 
Düşürdük”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu’nda İklim Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmada, yeryü-
zünde insanın istifadesine 
sunulmuş her şeyin bir 
emanet olduğunu belirterek 
bir sonraki sahibine teslim 
edinceye kadar emanetin en 
iyi şekilde korunması gerek-
tiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin, so-
nuçları itibarıyla sınır ta-
nımayan küresel bir sorun 
olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, küre-
sel sorunların çözümünde, 
gerek bölgesel gerek ulus-
lararası düzeyde iş birliği-
nin tesis edilmesinin şart 

olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Anto-

nio Guterres’in tüm ülkeleri 
iklim değişikliğiyle müca-
dele hususunda elini taşın 
altına koymaya davet ettiği-
ni hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin bu 
davet üzerine Kenya ve Bir-
leşmiş Milletler - Habitat ile 
beraber “Altyapı, Şehirler ve 
Yerel Eylem” çalışma grubu-
nun eş başkanlığını yürüttü-
ğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu çalışma grubunun, iklim 
değişikliğiyle mücadelede 
somut etkileri günlük hayat-
ta da görülebilecek kritik bir 
alanı teşkil ettiğine dikkati 
çekti.

Türkiye’nin iklim değişik-
liğiyle mücadelede başarıya 
ulaşılabilmesi için öncelikle 
yerel düzeyde eyleme geçil-
mesi gerektiğinin farkında 
olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Dün-
yanın en kalabalık metropol-
lerinden İstanbul’da 4,5 yıl 
boyunca Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı yaptım. Son 
17 yıldır Başbakan ve Cum-
hurbaşkanı olarak ülkeme 
hizmet ediyorum. İstanbul 
ile beraber 81 vilayetimizin 
tamamında katı yakıtlar 
yerine doğal gaz kullanımını 
yaygınlaştırdık. 

Yenilenebilir enerjinin 
elektrik üretimindeki payını 
2023 yılında yaklaşık yüzde 



22 ___ Türkiye Bülteni ___ Ekim

Gündem

39 seviyesine yükselteceğiz.” 
diye konuştu.

İklim duyarlı, enerji ve-
rimli şehirler inşa ederken 
afet risklerini de azalttıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Millet bahçeleri 
projelerimizle yeşil alanla-
rımızı ve dolayısıyla yutak 
kapasitemizi hızla artırmayı 

hedefliyoruz.” ifadesini kul-
landı.

Türkiye’nin orman varlığını 
artıran nadir ülkelerden biri 
olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Son 17 yılda 4 milyardan 
fazla fidanı toprakla buluş-
turduk. 11 Kasım’da 11 milyon 
fidan daha dikiyoruz. 2023 
hedeflerimizden biri orman 
alanlarımızı toplam alanın 
yüzde 30’una çıkarmaktır. 
Ayrıca şehirlerimizdeki trafik 
sorununu hafifletmek ve sera 
gazı salınımını düşürmek için 
yeni metro hatları inşa edi-
yoruz. Demiryolunun toplam 
yük taşımacılığı içindeki 
payını yüzde 5’ten yüzde 
10’a, yolcu taşımacılığındaki 
payını ise yüzde 1’lerden 4’e 

çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı 
tren hatlarımızı önümüzdeki 
5 yıllık dönemde yaklaşık 5 
bin 600 kilometreye taşı-
yacak, şehir içi raylı sistem 
uzunluğumuzu ise yüzde 50 
civarında artıracağız. 

Marmaray ve Avrasya 
Tüneli gibi tarihi nitelikte 
projelerimizi hayata geçirdik. 
Ülkemiz genelinde atık yöne-
timi, iklim dostu teknoloji ve 
enerji kaynaklarının kullanı-
mı, hava, su ve toprak kalite-
sinin iyileştirilmesi yönünde 
önemli gelişmeler kaydettik. 
Uygulamaya koyduğumuz 
bir düzenlemeyle ülkemiz-
deki plastik poşet kulla-
nım oranını 4’te 3 oranında 
düşürdük. Eşimin (Emine 
Erdoğan) öncülüğünde baş-
latılan Sıfır Atık Projesi, tüm 

“Türkiye bugün 
yenilenebilir enerjide 
bölgesinde lider 
ülke konumundadır. 
Halihazırda elektriğin 
yüzde 30’dan fazlasını 
yenilenebilir enerjiden 
karşılıyoruz.”
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şehirlerimizde ve kurumları-
mızda hızla benimsendi. Sıfır 
Atık projemizi bütün Tür-
kiye’ye yaygınlaştırıyoruz. 
2023 itibarıyla yaklaşık 400 
bin binada sıfır atık sistemine 
geçmiş olacağız. Atıklardan 
geri kazanım oranını yüzde 
13’ten 35’e taşıyacağız.”

Bisiklet yollarının da son 
dönemdeki en önemli yatırım 
alanlarından birini oluştur-
duğunu aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “2023’te 
bisiklet yollarını da bin kilo-
metreden 4 bin kilometreye 
çıkaracağız.” dedi.

Kalkınma hedeflerinden 
vazgeçmeden iklim değişik-
liğine uyum ve afetlere karşı 
dayanıklılığa yönelik politi-
kaları hayata geçirdiklerine 

değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yerel düzeyde ik-
lim değişikliğiyle mücadele 
etmek adına her bir coğrafi 
bölge için ayrı eylem planları 
hazırladıklarını, ilk olarak, 
Karadeniz Bölgesi için eylem 
planının yayımlandığını, 
diğer bölgeler için de kısa 
sürede yayımlanacağı bilgisi-
ni verdi.

Çalışma grubunun girişim-
lerini de paylaşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“İlk girişim Yerel İklim Yatı-
rımı için Liderlik Girişimi’dir, 
ikincisi ise Herkes için Sıfır 
Karbon Binalar Girişimi’dir. 
Bu önemli girişimin iki temel 
bileşeni vardır. İlki, 2030 yılı-
na kadar yeni binaların, 2050 

yılına kadar ise mevcut bina-
ların sıfır karbon hale getiril-
mesi amacıyla yol haritaları-
nın hazırlanmasıdır. İkincisi, 
2030 yılına kadar küresel öl-
çekte yaklaşık 1 trilyon dolar 
tutarındaki yatırımın hayata 
geçirilmesidir.

Üçüncü girişimimiz İklim 
Dostu Ulaşım Girişimi ile 
sürdürülebilir kentsel ulaşım 
sistemlerinin oluşturulmasını 
hedefliyoruz. Bu girişimleri-
mizin hayırlı olmasını diliyor, 
tüm ülkeleri imkanları ölçü-
sünde ve hakkaniyet temelin-
de elini taşın altına koymaya 
davet ediyorum. Eşbaşkan-
lığını yürüttüğümüz çalışma 
grubunun geliştirdiği girişim-
lerin herkes tarafından des-
tekleneceğine inanıyorum.”
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Gündem

Cumhurbaşkanımız, New York’ta Belçika 
Başbakanı Charles Michel’i kabul etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han

Başkanı Zeljko Komsic

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Cumhurbaşkanımızın BM 74. Genel Kurulu 
Kapsamındaki Resmi Temasları
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İngiltere Başbakanı Boris Johnson
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Gündem

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed 
Abdullah Muhammed Farmajo

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela 
Cuevas Barroni.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar 
Kitaroviç

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi 
Melania Trump

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez 
Sarraj

Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok
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“Barış Dini Olan İslam’ı Terörle 
Bir Araya Getirmek, Çok Büyük 
Bir İftiradır, Ahlaksızlıktır, 
Böyle Bir Şey Kabul Edilemez”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, BM Genel 
Merkezi’nde Türkiye 
ve Pakistan ortak ev sa-
hipliğinde düzenlenen 
“Nefret Söylemiyle Mü-
cadele” temalı yüksek 
düzeyli yan etkinliğe 
iştirak etti.

Bu etkinliği düzen-
lediği için Pakistan 
Başbakanı İmran Han’a 
teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, nefret 
söyleminin küresel 
ölçekte yükselişte olan 
İslam düşmanlığı, 
popülizm, ırkçılık ve 
yabancı karşıtlığının en yaygın 
aracı olduğunu söyledi. 

Bu tarz söylemlerin günün 
her saatinde, sosyal medyada, 
televizyon programlarında, si-
yasetçilerin içe ve dışa yönelik 
beyanlarında normalleştirildi-
ğini, adeta sıradan hale geldi-
ğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Unutulmamalıdır ki 
Holokost’tan Bosna’ya, Ruan-
da’dan Myanmar’a, insanlığa 
karşı en büyük suçların işlen-
mesinde, önce nefret söyle-
minin ayak sesleri duyulmuş-
tur. Ruanda’daki katliamları 
gerçekleştiren Batı’yı kimse 
hesaba çekmemiştir. Orada 
milyonlar öldürülmüştür ama 
kimse Batı’ya ‘Siz böyle bir 
katliamı nasıl yaparsınız, nasıl 
yaptınız?’ dememiştir.” ifadele-
rini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uluslararası toplumun, her biri 
tarihe kara leke olarak kay-
dedilen bu acı tecrübelerden 
gereken dersleri çıkaramadığı-
nı vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1993’te Solingen’de Neo-Na-
ziler’in 5 Türk vatandaşını 
evlerini ateşe vererek kalleşçe 
şehit ettiklerini, 1994’te El 
Halil’de İsrailli bir işgalcinin, 

Halil İbrahim Camisi’nde sabah 
namazı kılan 29 Müslümanı 
şehit ettiğini, 125 Müslümanı 
yaraladığını, 2011’de Oslo ya-
kınlarındaki Utoya adasında 77 
canın beyaz ırkın üstünlüğü-
ne inanan bir cani tarafından 
öldürüldüğünü, 2015’te Chapel 
Hill kentinde 3 gencin yine bir 
ırkçı tarafından evlerinde vu-
rularak katledildiğini, 2017’de 
Kanada’daki cami saldırısında 
6 Müslüman’ın hayatını kay-
bettiğini anımsattı.

Bugün nefret söylemine, 
kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, 
kutsal değerlere hakarete en 
fazla maruz kalanların Müslü-
manlar olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

Müslüman kadınlar sırf ba-
şörtüsü taktıkları için sokakta, 
çarşıda, iş yerlerinde tacize 
uğruyor. Yurt dışındaki 6,5 

milyon insanı nefret söylemi 
ve saldırılardan etkilenen bir 
ülke olarak bu soruna gözleri-
mizi yumamayız. Popülist siya-
setçiler ve medya tarafından 
normalleştirilmeye çalışılan 
nefret söylemini bir kez de 
burada lanetliyorum. Mevzu-
attaki boşluklar düzeltilmeli, 
nefret söylemi fikir özgürlüğü 
parantezine asla alınmamalı-
dır. Nefret suçlarının cezasız 
kalıp kalmayacağı konusunda 
zihinlerde oluşan şüpheler 
mutlaka giderilmelidir. Polise, 
yargıya ve diğer ilgili mercilere 
iletilen şikayetler ile yapılan iş-
lemlerin kaydı ve raporlanması 
şeffaf bir şekilde yürütülmeli-
dir. Böylece, suçların üzerinin 
çeşitli bahanelerle örtülmesi-
nin önüne geçilmelidir.”

“Bizim dinimize kimse ‘İs-
lamcı terör’, ‘İslami terör’ böy-
le bir yakıştırmayı yapamaz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Arapçada İslam kelimesi, 
‘silm’ kelimesinden gelmek-
tedir. ‘Silm’, barış anlamına 
gelir. Dolayısıyla İslam bir barış 
dinidir. Barış dini olan İslam’ı 
terörle bir araya getirmek, çok 
çok büyük bir iftiradır, ahlak-
sızlıktır. Böyle bir şey kabul 
edilemez, olamaz.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

“Müslümanların 
iş yerleri, evleri, 
ibadethaneleri hemen 
her gün ırkçıların 
ve faşist grupların 
hedefi oluyor.”
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Gündem

“Ülkemizde Yatırım Yapacak, 
Katma Değer Oluşturacak ve 
İstihdam Sağlayacak Herkese 
Kapılarımız Sonuna Kadar Açıktır”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, New 
York’ta Türkiye-ABD İş Konse-
yi (TAİK) tarafından düzenle-
nen 10. Türkiye Yatırım Konfe-
ransı gala yemeğinde konuştu.

Ticaret savaşlarının, belir-
sizliği artırmanın yanı sıra 
gelişmekte olan ülke ekonomi-
leri üzerinde ağır tahribatlara 
neden olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yaklaşık 250 trilyon doları 

bulan küresel borç stoku ise 
durumun hassasiyetini apa-
çık ortaya koyuyor. Türkiye 
olarak, dünyanın en büyük ilk 
iki ekonomisinin sorumluluk 
bilinciyle hareket edeceğine 
inanıyoruz. Anlaşmazlıkların 
Dünya Ticaret Örgütünün 
yerleşik teamülleri çerçevesin-
de en kısa sürede çözüleceğini 
ümit ediyoruz.” diye konuştu. 

Türkiye ve ABD arasında 
ortak çıkarlara dayalı, güçlü, 

kapsamlı ve 
stratejik müt-
tefiklik ilişkisi 
bulunduğunu 
belirten Cum-
hurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“İlişkilerimizde 
zaman zaman 
görüş ayrılık-
ları yaşasak da 
ortaklığımız 
bugüne kadar 
pek çok zorlu-
ğun üstesinden 
gelmiştir. Son 
dönemde de 
Türk-Amerikan 
ilişkilerinin 
ciddi şekilde 
test edildiği 
bir süreci hep 
birlikte yaşadık 
ancak değerli 
dostum Baş-
kan Trump’la 
aramızda tesis 
ettiğimiz yakın 
diyalog ve ile-
tişim sayesin-
de, bu sıkıntılı 
süreci aşıyoruz. 
Tabii bu birile-
rini de rahatsız 
ediyor veya 
kıskandırıyor. 
İki lider olarak 
ülkelerimiz 

arasında pozitif gündeme 
odaklanmak istiyoruz. Bu po-
zitif gündemin en önemli un-
surlarından biri de ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin gerçek 
potansiyeli yansıtacak düzeye 
ulaştırılmasıdır. Sayın Baş-
kan’la yaptığımız görüşmede 
ikili ticaret hacmimiz için 100 
milyar dolarlık bir hedef belir-
ledik. Enerjiden müteahhitlik 
hizmetlerine, turizmden teks-
tile iki ülkenin nispeten üstün-
lük sahibi olduğu alanlarda iş 
birliğimizi çeşitlendirme kararı 
aldık. Bu hedef doğrultusunda 
hem iki ülke yetkilileri hem de 
özel sektör temsilcileri önemli 
çalışmalar yapıyor. Bilhassa, 
Türk-Amerikan İş Konseyi’nin 
hazırladığı raporun bu hedefe 
yönelik gayretlere ışık tutaca-
ğına inanıyorum.”

Türkiye’nin toplam ihracatı-
nın son 12 aylık dilimde yüzde 
5,2 artarak 170 milyar doları 
bulduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu yılın 
ilk 8 ayındaki ihracatımız 117 
milyar doların üzerine çıkarak 
rekor kırarken, ihracatın itha-
latı karşılama oranı da yüzde 
86’yı buldu. Yıllarca ekonomi-
mizin yumuşak karnı olarak 
gösterilen cari açık sorununu 
önemli oranda çözdük.” dedi.

ABD’nin Türkiye’nin en 
fazla ihracat yaptığı 5’inci ve 
en fazla ithalat yaptığı 4’üncü 
ülke konumunda olduğunu 

“Ancak dünyayla en 
fazla ticaret yapan 
ülke olan Amerika’nın 
ülkemizle ticaretinin 
21 milyar dolarda 
kalmasını biz yeterli 
görmüyoruz. “
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Gündem

dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
Hükümetlerimizin ortak çaba-
sı, sizlerin desteği ve iki Devlet 
Başkanı olarak ortaya koydu-
ğumuz güçlü irade ile 100 mil-
yar dolar hedefine süratle ula-
şabileceğimize doğrusu ben 
inanıyorum. Burada öncelikle 
bir pürüzü gidermemiz gere-
kiyor. Ticaretini güçlendirmek 
isteyen ülkeler aralarına engel 
koymaz. ABD’nin ülkemize 
karşı uygulamaya koyduğu 
bazı tedbirleri yeniden değer-
lendirmesini ve kaldırmasını 
istiyoruz. Bilhassa çelik ve alü-
minyum ihracatımıza yönelik 
olarak getirilen ilave tarifeler 
ve Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi’nden çıkarılmamız 
gibi kararlardan geri dönülme-
si gerekiyor. Bu konuda birçok 

ülkeye getirilen istisnalardan 
Türkiye de yararlanmalıdır. 
Ayrıca ABD’nin önümüzdeki 
dönemde almayı planladığı 
önlemlerden de Türkiye’yi 
muaf tutmasını bekliyoruz. 
Zira biz her şeyden önce stra-
tejik ortağız. Bu, yıllara dayalı. 
Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerine başlanmasının 
da yine ticaret hacmi hede-
fine ulaşılması bakımından 
yararlı olacağına inanıyorum. 
Böyle bir anlaşma, öncelikle 
iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştiril-
mesine katkıda bulunacaktır. 
Bunun yanında anlaşma, Türk 
ve Amerikan şirketlerinin 
iki ülkenin mücavir coğraf-
yalarına açılmalarına, hatta 
üçüncü ülkelerde ortak proje-
ler geliştirmelerine de imkan 

sağlayacaktır.”
Türkiye’nin son 17 yılda bir 

taraftan ekonomisini büyütüp, 
vatandaşlarının refah seviye-
sini adaletli bir şekilde yüksel-
tirken, demokrasisine dönük 
pek çok saldırıyı da püskürt-
meyi başardığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “15 
Temmuz darbe girişimi Türk 
demokrasisini hedef alan en 
büyük terör eylemlerinden 
biridir. Darbe teşebbüsü gecesi 
251 vatandaşımızın hayatına 
mal olan bu menfur eylem 
milletimizin dirayeti ve dire-
nişi sayesinde akim kalmış-
tır. Son üç yıldır bir taraftan 
örgütü tasfiye etmek diğer 
taraftan da darbecilerin huku-
ka hesap vermesini sağlamak 
için çaba harcıyoruz. En alttan 
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en tepeye kadar son darbeci 
de yargıya hesap verene kadar 
FETÖ ile mücadelemizi sürdü-
receğiz ancak ortaya koydu-
ğumuz klasörler dolusu delile 
rağmen FETÖ elebaşının Pen-
silvanya’da hiçbir şey olmamış 
gibi hayatına devam etmesi 
milletimizi ve şehit ailelerini 
rencide ediyor, yaralıyor. De-
mokrasi ve özgürlükler ko-
nusunda iddia sahibi bir ülke 
olan Amerika’nın demokrasiye 
kastedenlere kucak açması 
çok büyük çelişkidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ABD makamlarının bu ko-
nuda gerekli adımları atma-
larını beklediklerine dikkati 
çekerek, “Siz değerli özel 
sektör temsilcilerinin de ihale 

yolsuzlukları, kara para akla-
ma, sahte evrak düzenleme, 
usulsüz bağış ve rüşvet gibi bir 

dizi kirli işe bulaşan bu örgüte 
karşı dikkatli olmanızı rica 
ediyorum. Bu örgüt Ameri-
ka’da işlettiği yaklaşık 180 
charter okulda vergi mükel-
leflerince ödenen 800 milyon 
doları yaşa dışı faaliyetleri 
için kullanıyor. Dünyanın 150 
ülkesinde faaliyetlerini işte 
buradaki charter schoollardan 

topladığı paralarla yönetiyor.” 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin aynı zamanda 
Avrupa’ya, Kafkaslar’a, Orta 
Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya 
erişimi olan istikrarlı bir eko-
nomik, ticari çıkış yolu oldu-
ğunu dile getirdi.

Türk Hava Yollarının 125 
ülke, 313 şehir ve 316 hava-
alanına uçarak dünyanın en 
çok ülke ve dış hat noktasına 
uçan hava yolu olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, geçen yıl ilk etabı açılan 
İstanbul Havalimanı ve diğer 
mega yatırımlarla Türkiye’nin 
çok daha stratejik bir konuma 
geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin genç ve nitelikli 
nüfusuyla ciddi iş gücü po-
tansiyeline de sahip olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Karşımızdaki fotoğraf ülke-
mizde güzel bir yatırım orta-
mının ve çok büyük fırsatların 
bulunduğunu gösteriyor. He-
men her gün yatırım yapmak 
isteyen uluslararası firmaları 
ülkemizde misafir ediyoruz. 
Yatırım Ofisimiz başta olmak 
üzere tüm kurumlarımızla 
kendilerine her türlü desteği 
sağlıyoruz. Amerikan firmala-
rının uluslararası yatırımları 
teşvikler konusunda sağladı-
ğımız kolaylıklardan istifade 
etmesini istiyoruz. Ülkemizde 
yatırım yapacak, katma değer 
oluşturacak ve istihdam sağ-
layacak herkese kapılarımız 
sonuna kadar açıktır. İki ortak 
ve müttefik olarak ilişkilerimi-
zin tarihi seyrine yakışır şekil-
de hareket etmemiz halinde 
ekonomi dahil ikili ilişkileri-
mizin tüm veçhelerinde parlak 
bir geleceğin bizi beklediğine 
doğrusu inanıyorum. Bu par-
lak geleceği sizlerle inşa etmek 
ve paylaşmak istiyoruz.”

“FETÖ’nün karanlık 
yüzünün ifşası 
konusunda sizlerden 
destek bekliyoruz.”
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Gündem

“El Kaide, Deaş, Boko Haram, 
Eş- Şebab, Fetö Gibi Katil Sürülerinin 
Eylemleri Bize Zarar Vermesinin 
Yanında İslam Düşmanlarına da 
İstismar Zemini Sunuyor”
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Türk-Amerikan Ulusal Yön-
lendirme Komitesince Hilton 
Midtown Otel’de düzenlenen 
etkinlikte ABD’deki Türk, soy-
daş ve Müslüman toplumuyla 
bir araya geldi ve burada bir 
konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz sevgililer sevgilisi Pey-
gamberimizin şu hadisine 
inanmışız, ‘Ne siyahın beyaza, 
ne beyazın siyaha üstünlüğü 
yoktur, üstünlük sadece itikat 
iledir.’ Dolayısıyla biz renkleri 
aşmışız. Bizim renkle işimiz 
yok. Biz sadece Rabbimize ne 
kadar yakın olabiliriz, onunla 
işimiz var. Bu da itikat.” ifade-
sini kullandı. 

On yıllardır vatan hasretiyle 
yürekleri kavrulan Filistinlile-
rin, “İlim Çin’de de olsa alınız” 
tavsiyesine uyup eğitim için 
binlerce kilometre uzaktan 
Amerika’ya hicret eden öğ-
rencilerin, mücadeleleriyle, 
asaletleriyle, vakarlarıyla Müs-
lüman kimliğini şahıslarında 
sembolleştiren hanımların da 
bugünkü buluşmada yer aldığı 
aktaran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, ”Bizler birbirini Allah 
için seven, burada sırf Allah’ın 
rızası için toplanan insanlarız. 
Rengimiz, dilimiz, kültürü-
müz ayrı olsa da bizler aynı 
dine inanan, aynı Peygambe-
re, aynı mukaddes kitaba tabi 
olan bir topluluğuz. Çünkü 
bizler 1,7 milyarlık İslam üm-
metinin parçalarıyız. Aramız-
daki farklılıklar asla kardeşli-
ğimize, muhabbetimize mani 
değildir. Binlerce kilometre 
ötede olsak da kalplerimizin 
rotası aynıdır.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Hep birlikte ortak bir me-
deniyeti, ortak bir tarihi 
paylaştıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizim ortak tarihimizde Asr-ı 
Saadet var, Bağdat, Endülüs 
var, Afrika’nın, Asya’nın, Orta 
Doğu’nun muhteşem medeni-
yetleri var. Bizim ortak tarihi-
mizde tüm insanlığın yolunu, 
ufkunu aydınlatan Buruniler, 
Farabiler, Mevlanalar, İbn-i 
Sinalar var. Hiç kimse bizim 
binlerce yıllık kardeşliğimi-
ze leke süremez. Şii-Sünni, 
siyah-beyaz, Arap, Türk, Kürt, 
Farisi diyerek kimse bizi bö-
lemez. Her gün 5 kez Kabe’ye 
yönelen, aynı yaratıcıya ina-
nan, aynı duaya ‘amin’ diyen 
yürekleri hiç kimse birbirine 

düşüremez. Kardeşlik huku-
kumuzu gözettiğimiz sürece, 
aramızdaki şu muhabbeti 
diri tuttuğumuz müddetçe, 
emin olun, hiçbir sorunumuz 
çözümsüz değildir. Bunun için 
hangi kökenden, hangi ülke-
den olursa olsun, Amerikan 
Müslümanlarının aynı ortak 
paydada buluşması gerekiyor. 
Sizlerin arasındaki koordi-
nasyon, birlik ve beraberlik 
ne kadar sıkı olursa, Allah’ın 
izniyle sıkıntılarımızı çözme 
becerimiz de o kadar artacak-
tır. Yoksa son iki asırda birçok 
defa şahit olduğumuz gibi, 
başkalarının bizim için yazdı-
ğı reçeteleri takip etmekten 
kurtulamayız. Biz hakkımızı 
aramazsak, biz onurumuzu sa-
vunmazsak, kimse bize onları 
lütuf olarak vermeyecektir.”

Newhaven ve Christc-
hurc’teki terör eylemlerinin 

“Pasaportlarımız, 
ülkelerimiz ayrı olsa 
da yönümüz bir, 
kıblemiz birdir.”
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başta güvenlik birimleri ve si-
yasetçiler olmak üzere herkes 
için ibret olması gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: DEAŞ, El Kaide gibi 
örgütlerle mücadelede sergi-
lenen o kararlılık muhakkak 
bu şer şebekeleriyle mücade-
lede de gösterilmelidir. Yoksa 
Müslümanlara yönelik ırkçı 
saldırıların önüne geçilmesi 
mümkün değildir. Buradan şu 
gerçeği açık ve net ifade etmek 
istiyorum, bizim Müslümanlar 
olarak başka din mensuplarıy-
la bir arada, barış içinde yaşa-
ma problemimiz yoktur, hiçbir 
zaman da olmamıştır. Endü-
lüs’ten İstanbul’a, Şam’dan Ka-
hire’ye, Timbuktu’ya, Kudüs’e 
kadar kadim İslam beldeleri-
nin tamamı farklı inançlara 
ev sahipliği yapmıştır, bugün 

de İslam şehirlerinin tamamı 
gayrı müslimler için inançla-
rını özgürce yaşayabildikleri, 
ibadetlerini rahatça yerine 
getirebildikleri yerlerdir. Bir 
insana sırf inancından, etnik 
kökeninden, ırkından veya ten 
renginden dolayı düşmanlık 
edemeyiz. Her kim bunu yapı-
yorsa İslam’ın ruhunu, rahmet 
ve merhamet Peygamberi 
Efendimizin kutlu mesajını 
kavrayamamış demektir. Irk-
çılık, ayrımcılık Müslüman’a 
yakışmaz.” 

Türkiye-Amerikan toplumu-
nun siyasi alanda daha fazla 
rol üstlenerek eyalet ve federal 
düzeydeki temsil durumunun 
samimi arzuları olduğuna de-
ğinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: “Bugün 
böyle bir müjdeyi de aldık. Te-
mennim o dur ki bu gerçekten 
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gerek Federal Parlamentoda 
gerekse yerel meclislerde in-
şallah kendini gösterir. Sizle-
rin Amerikan siyasetine aktif 
katılımını, hem Türk-Ameri-
kan toplumunun karar alma 
mercilerindeki etkinliğini ar-
tırması hem de Türk-Amerikan 
ilişkilerine yapacağı katkılar 

bağlamında önemsiyoruz. 
Ancak bunun için toplumu-
muzun birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmesi gereki-
yor. Bu olmadığı takdirde elde 
edilen başarıların, gösterilen 
çabaların bireysel düzeyde 
kalması kaçınılmazdır. İki 
ülke arasında müttefiklik ve 
stratejik ortaklık ilişkisine 
yaraşır düzeyde üzerimize 
düşeni yapıyoruz, yapmaya 
da devam edeceğiz. Sizlerin 
de ülkemizin bu tutumunun 
Amerikan kamuoyuna aktarıl-
masına yönelik çalışmalarınızı 
memnuniyetle takip ediyor ve 
destekliyoruz.”

Herkesin FETÖ’nün gerçek 
yüzünü bilmesi gerektiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu örgüt, 40 yıl 
boyunca ‘hizmet, himmet, 
eğitim’ diyerek insanımızın 

iyi niyetini kullanmış böylece 
dünyanın 150 ülkesini zehirli 
bir sarmaşık gibi saran ulusla-
rarası bir suç şebekesi inşa et-
miştir. Burada, Pensilvanya’da 
bildiğiniz gibi 400 dönüm bir 
arazi içerisinde karargahını 
kurmuş, oradan yönetimini 
sağlıyor. FETÖ’nün en büyük 
özelliği, istismar edemeyeceği 
hiçbir kutsal değer, hiçbir ilke 
olmamasıdır.

Yalan, iftira, ikiyüzlülük 
bunların adeta karakteri ol-
muştur. 15 Temmuz gecesi 251 
insanımızı şehit eden bu terör 
örgütünün maskesini tüm 
dünyada indireceğiz, sizlerle 
beraber. 2 bin193 gazimizin 
kanını yerde bırakmayacağız. 
Tüm darbeciler adalet önünde 
hesap verene kadar bunların 
peşlerini bırakmayacağız. Pen-
silvanya’daki bu terörist başı-
nın ülkemize iade edilmesi ve 
FETÖ’nün Amerika’daki faali-
yetlerinin tamamen bitirilmesi 
konusunda gerekli adımları 
attık, atmayı sürdürüyoruz, 
birlikte hareket etmeliyiz. Siz-
lerin de Türkiye’de haksızlıkla-
rı, akıttığı kanı, kıydığı canları, 
kısacası gizlediği karanlık 
yüzünü Amerikalı dostlarınıza 
bıkmadan usanmadan anlat-
manız gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını Şehit Malik 
el-Şahbaz’ın (Malcom X) “Ha-
rekete geç, özgürlüğünü ilan 
et. Onurun için mücadele et, 
zulme rıza gösterme. Düşma-
nını tanı, dostunu bil. Uyuyan-
ları uyandır, örnek ol. Kendini 
yetiştir, bir kitapla hayatını 
değiştir. Hatalarından öğren, 
kayıplarından öğren, en büyük 
öğretmen olan rakiplerinden 
öğren. Unutma her yenilgi 
yeni bir mücadelenin tohumu-
dur.” sözleriyle tamamladı.

 “Hiç kimse 
Batılı ülkelerde 
artan İslamofobia, 
antisemitizme, mülteci 
ve yabancı karşıtlığına 
bigane kalamaz, 
kalmamalıdır. Neo 
Nazi örgütler bugün 
insanlık için DEAŞ kadar 
tehlikelidir. “
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“Suriye’nin İstikbali İçin En 
Büyük Tehdit Kaynağı PKK 
ve Onun Uzantısı Olan 
YPG/PYD’dir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, Çankaya Köşkü’nde 
gerçekleştirdikleri “Suriye” ko-
nulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü 
Zirvesi sonrasında ortak basın 
toplantısı düzenledi.   

Astana Platformu çerçeve-
sinde düzenledikleri Ankara 
Zirvesi vesilesiyle konuklarını 
ağırlamaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Suriye’deki 
yangının söndürülmesi için 
bugün beşinci kez bir araya gel-
dik. Üçlü Zirve’de Sayın Ruhani 
ve Sayın Putin ile Suriye’deki 
ihtilafı tüm boyutlarıyla ele 
aldık.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birebir, üçlü ve heyetler halinde 
gerçekleştirdikleri görüşmele-
rin her açıdan verimli geçtiğine 
inandığını belirterek, “Zirve’de, 
Suriye’de siyasi çözüm umutla-
rını yeşertecek önemli kararlar 
aldık. DEAŞ ile mücadele altın-
da terör örgütlerine destek ve-
rilmesinin kabul edilemezliğini 
vurguladık. Sahada sükunetin 
tesisi, mültecilerin dönebile-
ceği şartların oluşturulması ve 
ihtilafa siyasi çözüm bulunması 
için yürüttüğümüz çalışmala-
rı gözden geçirdik.” şeklinde 
konuştu.

İdlib’de tırmanan gerginliğin 
görüşmelerin odak noktaların-
dan biri olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan 
ayından bu yana İdlib’e yönelik 
kara ve hava operasyonlarında 
hayatını kaybeden sivillerin 
sayısının bine yaklaştığını dile 
getirdi. 

Yüz binlerce insanın saldırılar 
nedeniyle yeniden göç yolla-
rına düştüğünü aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 
olarak sınırlarımızın hemen 
bitişiğinde 4 milyon insanı 
etkileyecek yeni bir trajedi 

yaşanmasına seyirci kalamayız. 
Böylesi bir vahim gelişme sade-
ce ülkemizi değil bütün Avru-
pa’yı etkileyecektir.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gündemlerindeki diğer bir 
önemli konunun Anayasa 
Komitesi’nin teşekkülü oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Anayasa 
Komitesi’nin üyeleri ve usul 
kurullarının belirlenmesinde 
yapıcı ve esnek bir tutum ser-
giledik. Siyasi sürecin ilerle-
tilmesi için gayret gösterdik, 
nitekim ortak çabalarımızla 
komitenin oluşumuna ilişkin 
pürüzler giderilmiştir. Bugünkü 
istişarelerimizde usul kuralları 
konusunu da Birleşmiş Millet-
ler ile eş güdüm halinde sonuç-
landırarak Anayasa Komite-
si’nin çalışmalarına bir an önce 
başlamasını sağlamayı kararlaş-
tırdık.” ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında Fırat’ın do-
ğusundaki durumu da istişare 
ettiklerini aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Bu mesele hem Suriye’nin 
siyasi birliği ve toprak bütün-
lüğü hem de Türkiye’nin milli 
güvenliği bakımından kritik 
önem taşıyor. Halihazırda Suri-
ye topraklarının dörtte birinden 
fazlası bölücü terör örgütünün 
işgali altında bulunuyor. Örgüt 
burada çocuk asker kullan-
maktan halkı zorla silah altına 
almaya, etnik temizlik faali-
yetinden insanların mallarını 
gasp etmeye kadar her türlü 

zulmü işliyor.”
Çobanbey’de hastaneye 

düzenlenen saldırının bunun 
en son örneği olduğunun altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Geldiğimiz nokta itibarıyla 
Suriye’de DEAŞ tehdidi artık 
ortadan kalkmıştır. Suriye’nin 
istikbali için en büyük tehdit 
kaynağı PKK ve onun uzantısı 
olan YPG/PYD’dir. Bu ülkedeki 
PKK, PYD varlığı devam ettik-
çe ne Suriye ne de bölgemiz 
huzura kavuşabilir.” uyarısında 
bulundu.

Ruhani ve Putin’i, Fırat’ın 
doğusunda güvenli bölge tesisi 
konusunda gelinen aşama hak-
kında bilgilendirdiğini ve dü-
şüncelerini paylaştığını anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Suriye sınırımız boyunca bir 
terör oluşumuna rıza göster-
meyeceğimizi kendilerine ifade 
ettim. Özellikle de burada bir 
mülteciler şehrinin oluşabile-
ceğini ve mülteciler için bura-
larda konaklayabileceği ve ekip 
biçebileceği bahçelerini yap-
maları noktasında bir hazırlığın 
yapılmasının isabetli olacağını 
ifade ettim. Suriye sınırımız 
boyunca böylece terör oluşu-
muna rıza göstermeden bu tür 
bir insani altyapıyı oluşturma-
mızda fayda olacağını anlattım. 
Nihai hedefimiz Suriye’nin 
kuzeyinde bir barış koridoru te-
sis ederek ülkenin bölünmesini 
engellemektir. Bunun için şayet 
Amerika ile iki hafta içinde arzu 
ettiğimiz sonuca ulaşamazsak 
kendi harekat planımızı uygu-
lamaya başlayacağımızı her iki 
dostumuza da anlattım.” 

Türkiye’nin Suriye’deki çatış-
ma ortamından kaçan 3,6 mil-
yon insana ev sahipliği yapan 
bir ülke olduğunu, son 8 yılda 
ülke olarak bu konuda büyük 
fedakarlıklarda bulunduklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları söyledi: “Krizin 

“Suriye’nin toprak 
bütünlüğüyle siyasi 
birliğinin korunması 
hususunda hepimizin 
de aynı hassasiyete 
sahip olduğunu bir kez 
daha teyit ettik.”
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ilk anlarından itibaren göç me-
selesine çözüm yolunun Suriye 
topraklarının içinde aranması 
gerektiğini ifade ettik. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat-
larıyla terörden arındırdığımız 
sadece 4 bin kilometrekarelik 
alana dahi şimdiye kadar 360 
bin mülteci geri döndü. Bu in-
sanlar şimdi kendi toprakların-
da huzur içinde yaşıyor, çocuk-
larını okula gönderiyor, temin 
ettiğimiz sağlık hizmetlerinden 
yararlanıyor. Türkiye’nin sığın-
macı yükünü tek başına taşıya-
mayacağı ortadadır. Ülkemizin 
yeni bir göç akınını kaldırması 
da zaten mümkün değildir. 
Artık Suriyelilerin ülkelerine 
güvenli ve gönüllü bir şekilde 
geri dönüşlerine yoğunlaşma-
mız gerekiyor.”

Fırat’ın doğusundaki barış 
koridorunun mülteciler için de 
korunaklı bir liman olacağına 

dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Ülkemize sığınan en az 2 
milyon Suriyeli kardeşimizin 
bu bölgeye yerleştirilebileceğini 
düşünüyoruz. Hatta bu hattı 
Deyrizor, Rakka taraflarına 
kadar indirebilirsek geri döne-
cek sığınmacı sayısı 3 milyonu 
aşabilir. Böylece Türkiye başta 
olmak üzere ülke dışında olan 
Suriyelilerin önemli bir bölü-
münün kimseye yük olmadan 
kendi topraklarında yaşama-
larını temin edebiliriz. Geri 
dönecek Suriyeli kardeşlerimiz 
için bu bölgelerde uluslarara-
sı toplumun desteğiyle yeni 
yerleşim alanları inşa edilmesi 
de mümkündür. Türkiye olarak 
bu konuda gereken her türlü 
sorumluluğu almaya hazırız. 
Hem Rusya ve İran ile hem de 
uluslararası toplumun diğer 
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üyeleriyle Suriyeli mültecilerin 
gönüllü geri dönüşü için çalış-
mak istiyoruz. Bu çerçevede 
yakın zamanda önemli bir adım 
attık. Irak, Lübnan ve Ürdün 
ile birlikte Suriyeli mültecilerin 
geri dönüşüne dair uluslararası 
bir konferans düzenlenmesi 
için girişim başlattık. Tüm dost-
larımızın bu girişime destek 
vermesini bekliyoruz.” 

Suudi Arabistan’daki petrol 
tesislerine yapılan saldırının 
piyasaları etkileyip etkileme-
yeceği sorulan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Ye-
men’de bu süreç nasıl başladı? 
Bunun üzerine durmak gere-
kir. Yemen yerle yeksan oldu, 
bunun müsebbibi kimlerdir? 
Bunların üzerinde durmak la-
zım. Tabii ki bütün bu tahribat-
larla artık Yemen’deki insanlar 
şüphesiz ki onlar da sürekli 
belli bir hazırlık içinde olmuş-
lardır. Gönül bu tür gelişmeleri 
arzu etmiyor ancak gelinen bu 

noktada özellikle de bizim şu 
anda Yemen’in bir an önce ye-
niden inşa ve ihyası için ne gibi 
çalışmalar yapabiliriz, bunu 
düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 
Yemen kendi ayakları üzerine 
kalkabilecek bir altyapıya sahip 
değil. 

Öyle ise şu anda gelişmiş 
ülkeler olarak, gelişmekte 
olan ülkeler olarak Yemen’e ne 
yapılabilir? Bu sadece bölgede 
Yemen için söyleyeceğim bir 
şey değil, aynı durum Suriye 
için de geçerli. Bu noktada yine 
bölgedeki Filistin için de geçer-
li. Filistin’in durumu ayrı bir 
felaket, onun üzerinde de du-
rulması gerekir. Ama ne yazık 
ki şu anda bakıyorsunuz Müs-
lüman, Müslüman ile uğraşıyor. 
Az önce Sayın Putin, Rabbimi-
zin bir uyarısını burada hatır-
latmak istedi. ‘Ancak inananlar 
kardeştir,’ hükmüyle ben işi 
kısa olarak alayım. Kardeşliğin 
gereğinin bu olmaması lazımdı 

ama Yemen’e 
ilk bombaları 
kimler attı? 
Bu sorunun 
cevabı bulu-
nursa gelinen 
noktanın bir 
tahrik olduğu 
kanaatine de 
varırız diye 
düşünüyo-
rum.”

Bir gazete-
cinin, Tür-
kiye ile ABD 
arasındaki 
Güvenli Böl-
ge çalışmala-
rına Rusya ve 
İran’ın nasıl 
yaklaştığına 
ilişkin soru-
su üzerine 
Erdoğan, Gü-
venli Bölge 
konusunun 

ikili görüşmelerde ele alındığını 
vurguladı.

Yazılı ve görsel medyada Gü-
venli Bölge’nin “Barış Korido-
ru” olarak geçmeye başladığını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu 
Güvenli Bölge’de ne yapabili-
riz? Bunu şu ana kadar bütün 
liderlerle konuştum, konuşu-
yorum, konuşmaya da devam 
edeceğim. O da şudur, ülkemiz-
de bulunan Suriyeli mültecilere 
30 kilometrelik derinlik ve 
911’den vazgeçtik, şu anda 450 
kilometrelik bölgede konutlar 
yapalım diyoruz. Çünkü bu ça-
dır hayatıyla mı, bu konteyner 
kentlerle mi hayatlarını devam 
ettirecekler? Buralarda 200-250 
metrekare kapalı alan ve bir o 
kadar da açık alan olmak üzere 
ailelere konut inşası yapalım. 
Kapalı alanda kendilerinin 
kalması diğer alanda da bir 
şeyler ekip biçmesi... Okulları-
nı, hastanelerini, altyapılarını 
yapalım. Ayrıca kendilerine de 
iş imkanı hazırlayalım. Böylece 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi üyeleri bu işin içerisin-
de olmalı.

Bunun dışında (Angela) 
Merkel, (Emmanuel) Makron, 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
(Muhammed bin Selman) ile 
bunu görüştüm. Bu konuda 
Sayın (Hasan) Ruhani ile de gö-
rüştük. Bir uluslararası destek 
kampanyasına da dönüşebi-
lir. Bu şekilde bir adım atmak 
suretiyle böyle bir inşa ve ihya 
hareketine girersek bu insan-
ları kendi topraklarına taşırız. 
Bu insanlar Güvenli Bölge’de 
yaşamaya başlarlar. Temennim 
odur ki bu konuda mutaba-
kat sağlanabilir de bu adımlar 
atılabilirse bu insanlar da artık 
çadır hayatından, konteyner 
kentlerden kurtulmuş olurlar 
diye düşünüyorum.”
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“Teknolojik Dönüşüm 
Sürecinde Yeni Teknolojilerin 
Pazarı Değil, Üreticisi Olmak 
İstiyoruz”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Türki-
ye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı öncülüğünde, ülke-
nin önemli kurum ve firmaları-
nın destekleriyle düzenlenen, 
Anadolu Ajansı’nın (AA) Global 
İletişim Ortağı olduğu Tür-
kiye’nin en büyük teknoloji 
etkinliği TEKNOFEST İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali’ne (TEKNOFEST 
İstanbul) katıldı ve burada bir 
konuşma yaptı.

Teknolojik dönüşüm sü-
recinde, yeni teknolojilerin 
pazarı değil üreticisi olmak 
istediklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
yola, bunun için çıktık. Pazar 
değil, üretici olmak... Bu aşkla 
yürüyoruz. Bunun için katma 
değerli üretim öncülüğünde, 
küresel rekabet gücümüzü 
arttıracak, ekonomik ve tekno-
lojik bağımsızlığımızı güçlen-
direcek, kritik teknolojilerde 
inşallah atılım sağlayacağız. 
2023’e giden yolda yeni büyü-
me hikayemizi, teknoloji ve 
yenilikçilik anlayışıyla yazacak 
ve gençlerimize daha nitelikli 
iş imkanları oluşturacağız.” 
diye konuştu. 

Binler ve on binlerin hava ve 
kara araçları sergilerini dolaştı-
ğını, gösteriler gibi ilave etkin-
liklerle TEKNOFEST’in adeta 
bir teknoloji şöleni havasında 
geçtiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Burada 
kalbine teknoloji ve havacılık 
sevgisi aşıladığı her bir evla-
dımız, geleceğimize yakılmış 
birer ışık olacaktır. Önümüzde-
ki yıl çok daha büyük katılımlı 
çok daha yüksek nitelikli çok 
daha coşkulu bir festivale şahit 
olacağımıza ben yürekten ina-
nıyorum.” dedi. 

Salı gününden bu yana TEK-
NOFEST’e gelenlerin sayısının 

500 bini aştığını aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Yani bu 
ne demektir? Geçen yılı aşmış 
durumda. İnşallah bugünün 
bütünüyle, yarın hedef artık 
bir milyona ulaşmak. Bunu 
başarmak suretiyle gençleri-
mize, gençliğimize teknolojiyi 
yerli ve milli olarak sevdirmek 
en büyük aşkımızdır. En büyük 
hedefimizdir. Bu millet bunu 
başaracak. Bu gençlik bunu 
başaracak. Artık biz, kendimi-
ze yeteceğiz, buna alışacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Geçtiğimiz 
yılki TEKNOFEST’in açılışın-
da da ifade etmiştim. Her şey 
hayal ile başlar. Hayal ile inanç 
birleştiğinde ise ortaya başarı 
çıkar. Millet olarak yıllarca 
hayal kurmamıza engel olma-
ya çalıştılar. Bize giydirilen ve 
kesinlikle 3 beden, 5 beden 
küçük gelen gömlekle yaşama-
mızı istediler.” diye konuştu. 

Merhum sanatçı Cem Kara-
ca’nın “Tamirci Çırağı” şarkı-
sının dizelerini okuyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Biz de tulumları 
giydik. Bize de ‘Siz geri kalmış 
bir ülkesiniz, geri kalmış bir 
milletsiniz. Öyle kalın.’ dediler. 
Geçmişte birçok devlet adamı 
bu kısır döngüyü kırmak için 
gayret göstermiş. Kimileri bir 
parça yol da almıştır ama maa-
lesef 17 yıl önce ülkenin yöne-
timini devraldığımızda Türkiye 
hala geri kalmışlık zinciriyle 
bağlanmış bir haldeydi. Önce-
likle 81 vilayetimizin altyapı 
sorunlarını çözerek, milletimi-
zi özlemini çektiği hizmetlere 
kavuşturmak için kolları sıva-
dık. Bunun yanında vesayetle 
çetin bir mücadeleye girişerek, 
demokrasimizi güçlendirdik, 
milli iradenin üstünlüğünü 
tahkim ettik. 

Aynı şekilde ekonomimizi 

uluslararası rekabete uygun 
şekilde reforme ederek, üre-
timin, istihdamın, ihracatın, 
rekabetin elbette büyümenin 
ve teknolojinin gelişmesini 
sağladık. Böylece mahkum 
edilmek istendiğimiz geri 
kalmışlık zincirlerini birer birer 
parçaladık.” 

Bu mücadelenin öyle kolay 
geçmediğini, önlerine her türlü 
engelin çıkartıldığını, her türlü 
tuzak kurulduğunu, her türlü 
oyunun oynandığını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Yeri geldi 
partimizi kapatmaya kalktılar, 
yeri geldi terör örgütleriyle ül-
kemizi kana ve ateşe boğmaya 
çalıştılar. Yeri geldi sokakları 
karıştırmak, milletimizin fert-
lerini birbirine düşman etmek 
için uğraştılar. Hatta yeri geldi 
emniyet, yargı teşkilatı, yeri 
geldi ordu içindeki bir çete 
vasıtasıyla darbe girişiminde 
bulundular. Kardeşliğimizin 
yanında ekonomimizi de hedef 
aldılar. Hamdolsun biz, mille-
timizle birlikte bu saldırıların 
hepsini birer birer boşa çıkar-
mayı başardık. Ne dedik? Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet ve bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız dedik ve yürüdük. 

Bugün Türkiye, eğitimden 
sağlığa her alanda güçlü alt-
yapıya sahiptir. Maruz kaldı-
ğımız tüm saldırılara rağmen, 
hala güçlü bir şekilde ayakta 
olan bir ekonomimiz var. Dış 
politikada bölgemizde ve 
küresel düzeyde etkin bir güç 
durumundayız. Demokrasimi-
zi, dünyaya örnek olacak bir 
işleyişle dimdik ayakta tuttuk. 
Böylece sadece kendimize yeni 
ve parlak bir gelecek inşa et-
mekle kalmadık. Aynı zaman-
da gözünü ve yüreğini bize 
yöneltmiş yüzlerce milyon 



44 ___ Türkiye Bülteni ___ Ekim

Gündem

kardeşimize de umut verdik, 
mücadele azmi aşıladık.”

Türkiye şayet kendisine biçi-
len geri kalmış veya az gelişmiş 
ülke rolünü kabul edip başını 
kasap bıçağının önüne kuzu 
kuzu uzatmış olsaydı, şu anda 
yaşanılan sıkıntıların çoğunun 
gündemde yer almayacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ancak milletin tarihi-
nin hiçbir döneminde esareti, 
müstemleke olmayı, zillet için-
de yaşamayı kabul etmediğini, 

etmeyeceğini kaydetti.
Gerektiğinde terör örgütleri 

aracılığıyla ülkeye rota tayin 
etmeye kalkanların suratına bir 
şamar gibi indiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Bugün Diyarbakır’da ev-
latları dağa kaçırılan analar 
dimdik duruyorsa bunun bir 
sebebi var. Çünkü onların da 
ruh köklerinde bir dinamizm 
var. Ölümden korkmuyorlar, 
üzerine üzerine gidiyorlar, 
‘Evlatlarımız gelene kadar bu-
radan ayrılmayacağız’ diyorlar. 
Şimdi buradan ben Kandil’e de 
sesleniyorum. Bu terör örgüt-
lerin içinde, yanında, arkasın-
da olan ve onlara siyasi destek 
olanlara da sesleniyorum. Bu 
ülkede eğer katil aranıyorsa 
bunun adresini sormaya gerek 
yok. Bunlar biliniyor. Bunlar 
parlamentoya kadar sızmış 
olanlar. Kimseyi aldatamaz-
sınız, sokağa insanları çağırıp 
ondan sonra Diyarbakır’da 53 
evladımızı öldürenleri bu mil-
let unutmuyor ve unutmaya-
caktır da. Sonuna kadar bu işin 

takipçisiyiz, takipçisi olacağız. 
Bunları bırakamayız. Eğer biz 
bırakırsak ebedi alemde şehit-
lerimiz bize bunun hesabını 
sorar.”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, buraların rastgele 
topraklar olmadığını belirte-
rek, İstiklal Marşı’nın “Şühe-
da fışkıracak toprağı sıksan, 
şüheda/Canı, cananı, bütün 
varımı alsın da huda/Etmesin 
tek vatanımdan beni dünyada 
cüda” dizelerini seslendirdi.

Bu toprakların bu şekilde 
vatan olduğunu, gerektiğinde 
hayat pahasına darbecilerin 
silahlarının karşısına dikilip 
tıpkı Sultan Alparslan gibi “Ya 
şehit, ya muzaffer ocağız”, 
Gazi Mustafa Kemal gibi “Ya 
istiklal, ya ölüm” denildiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, maruz kalınan her 
saldırıya milletle birlikte “Ya 
olacağız, ya öleceğiz” diyerek 
karşı koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ec-
dadın bu toprakları çok büyük 
fedakarlıklarla, vatan haline 
getirdiğini vurgulayarak, yeni 
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nesillere sadece bir vatan değil 
aynı zamanda bölgesinin ve 
dünyanın en güçlü ülkelerin-
den birisini miras bırakmak 
için çalıştıklarını, dertlerinin 
bu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devlet başkanlarıyla ve lider-
lerle yapacakları ikili görüş-
melerde de yine bunları açık 
ve net olarak anlatacaklarını 
vurgulayarak, “Dünya eko-
nomisi toplanacak, onlarla 
da bunları konuşacağız. Tür-
kiye’nin bu büyük meydan 
okumasının elbette bir bedeli 
vardır. Ama biz topraklarda ya-
şamaya karar vermekle zaten 
her türlü bedeli ödemeyi göze 
almış bir milletiz. Dolayısıyla 
bize gizli açık tehditlerle bedel 
ödetmeyi düşünenler, bunun 
hesabını yapanlar, beyhude bir 
işle uğraştıklarını bilmelidirler. 
Eskiler ne diyorlar, ‘Ölüm-
den öte köy mü var’ derler. 
Bu millet en ağır bedel olan 
ölümden bile korkmadığını 15 
Temmuz’da göstermiştir.” diye 
konuştu.

Ülkeyi hedeflerinden alı-
koymak isteyenlere cevabın, 
hayallerin, heyecanın, azmin 
ve inancın kaybetmeden çok 
çalışarak verileceğini belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mil-
letin bir şeye inandığında ve 
yola çıktığında onu durdurabi-
lecek hiçbir gücün olmadığını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin bir daha asla kendini 
korumak, dostlarına destek 
olmak, mazlumların elinden 
tutmak ve hedeflerine ulaş-
ması için kimsenin inayetine, 
lütfuna ihtiyaç duymayacağını 
ifade ederek, TEKNOFEST’te 
neler yapıldığını görüldüğünü, 
gençliğin bunları başardığını 
dile getirdi.

Bir üretim merkezine 
gittiğinde 600-650 genç 

mühendisin gece saatlerinde 
de halen çalıştıklarını görünce 
“Demek ki durmak yok yola 
devam” dediklerini anladı-
ğını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, azmin önünde hiçbir 
şeyin duramayacağını vurgu-
ladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
17 yıldır yapılan yatırımların, 
ortaya konulan icraatların, 
gerçekleştirilen reformların, 
neticelendirilen değişimlerle 
büyük ve güçlü Türkiye’nin 
yolunu açtıklarını dile getire-
rek, “Gençlerimiz bu yoldan 
ilerleyerek 2053 ve 2071 viz-
yonlarını hayata geçirecekler-
dir.” dedi.

Akıncı ve Su 35 uçaklarına 
görünce insanlığın ne kadar 
ilerlediğini gördüğünü ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, batının ilmini alacaklarını 
ve bunun amaç edinileceğini 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TEKNOFEST’in başarıyla ger-
çekleştirilmesinde emeği ge-
çenleri tebrik ederek, gençlere, 
teknoloji sevdalılarına, bilim 
adamlarına ve araştırmacılara 
da teşekkür etti. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, yarışmalarda 
dereceye giren gençlere tebrik-
lerini sundu.
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“Terörle, Terör Örgütleriyle, 
Hukuksuzlukla Arasına Mesafe 
Koymayı Başarmış Belediye 
Başkanlarımızla Birlikte Olmaktan 
Memnuniyet Duyuyorum”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanları Toplantısı’nda 
konuştu.

31 Mart seçimlerinde elde 
ettikleri başarılardan dolayı 
tüm belediye başkanlarını 
ayrı ayrı tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Seçildiğiniz gün itibarıyla 
artık size oy versin vermesin, 
şehrinizdeki herkesin 
belediye başkanı olarak görev 

yaptığınıza, yapacağınıza 
inanıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Kendilerinin de milletin 
teveccühüyle görev alan tüm 
belediye başkanlarına aynı 
samimiyet ve hüsnüniyetle 
yaklaştıklarının altını 
çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tüm bakanların 
belediye başkanlarından 
gelecek sorulara cevap 
vermek ve taleplerle ilgili 
değerlendirmeleri yapmak 
üzere toplantıya katıldıklarını, 
aynı şekilde ilgili politika 
kurulu üyelerinin de 
burada olduğunu, Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Politika Kurulunu bunların 
takibini yapması için 
toplantıya özellikle aldığını 
dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Siyasi 
olarak elbette farklı 
görüşlere ve duruşlara sahip 
olabiliriz ama ülkemizin 
ve milletimizin âli çıkarları 
söz konusu olduğunda 
birlikte hareket edebilme 
erdemini gösterebileceğimize 
inanıyorum. Ülkemizin, 
birliğe, beraberliğe, kardeşliğe 
en çok ihtiyaç duyduğu bir 
dönemde burada ortaya 
koyduğumuz fotoğrafı çok çok 
önemli görüyorum. Özellikle 
de terörle, terör örgütleriyle, 
hukuksuzlukla arasına mesafe 
koymayı başarmış belediye 
başkanlarımızla birlikte 
olmaktan memnuniyet 
duyuyorum. 

Milletimizin de bizlerden 
istediği görüntünün bu 
olduğuna eminim.”

Nüfusun neredeyse 4’te 
3’ünün 30 büyükşehirde 
yaşadığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Sizler de büyükşehirlerimizin 
yönetimini üstlenmiş belediye 
başkanları olarak gerçekten 
büyük bir sorumluluğun 
altına girmiş bulunuyorsunuz. 
Belediye başkanlığından 
gelme bir siyasetçi olarak 
sizleri en iyi şahsımın 
anlayacağını düşünüyorum. 
1994’te kazandığım İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına bugüne kadar 
hep iftihar duyduğum ve 
ömrüm boyunca da gururla 
yad edeceğim bir vazife 
olarak baktım. Belediye 
başkanlığımızın ardından 
üstlendiğimiz başbakanlık 
ve cumhurbaşkanlığı 
görevleriyle masanın her iki 
tarafında da bulunmuş olduk. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle devletin başı olma 
sıfatı yanında yürütmenin 
de temsilcisi konumuna 
gelmiş bulunuyoruz. 
Dolayısıyla sizlerin her biriyle 
şehirlerimizin sıkıntıları, 
beklentileri, çözüm yolları 
ve yatırımları konusunda 
yakın mesai içinde olmamızın 
gereğine inanıyorum.” 

Parti ayırımı olmaksızın 
belediyelerin tamamının 
durumunu yakından 
bildiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Neredeyse tüm 
belediyelerimiz mali sıkıntı 
yaşıyor. Belediyelerin bugün 
içinde bulunduğu durumun 
sistemden de uygulamadan 
da kaynaklanan sebepleri 
var. Bu ülke 81 vilayetinin 
tamamıyla hepimizin 

“Bildiğiniz gibi her 
fırsatta tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek 
devlet derken tam da şu 
anda buradaki manzarayı 
ifade etmek istiyorum. “
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olduğuna göre bu sorunların 
tespiti ve çözüm yollarının 
bulunması da bizlerin ortak 
sorumluluğudur.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin, politika 
kurulunun, ilgili bakanlıkların 
ve kurumların bu kapsamda 
çeşitli hazırlıkları olduğuna 
dikkati çekerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“30 büyükşehrimiz başta 
olmak üzere tüm belediye 
başkanlarımızın tespit ve 
teklifleri doğrultusunda 
bu sorunların üstesinden 
gelebiliriz. Kanun değişikliği 
gereken konuları Mecliste, 

kararname gereken konuları 
Cumhurbaşkanlığında, diğer 
idari düzenlemeleri ilgili 
kurumlarımızda çalışabiliriz. 
Önemli olan bu sürece tüm 
belediye başkanlarımızın ve 
elbette partilerinin samimi 
destek vermesidir. Türkiye 
için 81 ilimizin tamamı için bu 
iş birliği zeminini oluşturup, 
işletmeliyiz.”

Medyada her gün çeşitli 
şehirlerdeki belediyelerle 
ilgili sendika değiştirme 
baskısından, işten atmalara, 
tehditlere kadar pek çok 
vicdan yaralayıcı habere 
rastlandığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Unutmayınız, kağıt üzerinde 
bir toplam olarak önünüze 
gelen personel sayısındaki 
her bir rakam, bir insana ve 
onun etrafında şekillenen 
daha geniş bir hayata tekabül 
ediyor. 

“Belediye başkanlarının 
kurumlarını yönetme 
tasarrufu, emekleriyle 
ekmek paralarını kazanma 
peşindeki insanların 
hayatlarını diledikleri 
gibi altüst edebilecekleri 
anlamına gelmiyor.” 
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Kapının önüne konan, 
canları yanan, yuvaları 
başlarına yıkılan insanların 
ahı üzerinde ne siyaset, ne 
hizmet bina edilebilir.” diye 
konuştu. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediye başkanlığı 
görevine geldiğinde, 
önceki dönemlerden kalma 
personelin bulunduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şöyle devam etti:

“Çalışan, birikimi ve 
gayretiyle bulunduğu 
yeri hak eden hiç kimseye 
dokunmadım, dokunmadık. 
Hiç kimseyi yerinden, 
ekmeğinden, aşından 

etmedik. Aynı şekilde göreve 
geldiğimizde kendimizi, 
şehrin üzerine kabus gibi 
çökmüş devasa sorunlarla ve 
en az onlar kadar büyük bir 
borç yüküyle karşı karşıya 
bulduk. Şayet derdimiz 
hizmet etmekse, eser ortaya 
koymaksa, şehrimize de 
deruni bir aşkla bağlıysak, 
çözülemeyecek hiçbir mesele 
yoktur. Biz de teker teker 
her meseleyi çözüm yoluna 
koyarken, borçlarımızı 
da sabırla ödedik. Ne 
personelle, ne araçlarla 
ne de başka bir şeyle 
uğraştık. Tüm vaktimizi 
ve imkanları doğrudan 

şehrin sorunlarının, halkın 
sıkıntılarının çözümüne 
teksif ettik. Üstlendiğimiz 
diğer görevlerde de 
hamdolsun bu çizgiden 
sapmadık. Tüm belediye 
başkanlarımızdan da aynı 
hassasiyeti bekliyoruz. 
Şehirlerinize ve oralarda 
yaşayanlara hizmet için 
yapacağınız tüm hayırlı 
çalışmalarda yanınızda 
olacağımı tekrar tekrar ifade 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplantıya teşrifleri için 
teşekkür ettiği belediye 
başkanlarına başarı dileğinde 
bulundu.
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“Nasıl Korvetlerimizi Kendimiz 
İnşa Ettiysek, Nasıl Atak 
Helikopterlerimizi Kendimiz 
Yapabildiysek, Nasıl İHA’larımızı, 
SİHA’larımızı, Uydularımızı 
Geliştirip, Uçurduysak İnşallah Kendi 
Savaş Uçağımıza da Kavuşacağız”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, MİL-
GEM Projesi’nin 4’üncü Gemisi 
Olan “TCG Kınalıada’nın (F-514) 
Hizmete Giriş Töreni” ve Pakis-
tan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci 
Gemi Sac Kesme Töreni’nde yap-
tığı konuşmada, bu projede 50’yi 
aşkın yerli firmanın alt yüklenici 
olarak görev yaptığını söyledi.

MİLGEM Ada sınıfı korvetlerin 
ilk üçünden farklı olarak Kına-
lıada’nın ROKETSAN tarafından 
milli imkanlarla geliştirilen 
Atmaca füzesini kullanacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “HAVELSAN ve Deniz 
Kuvvetlerimizin birlikte geliş-
tirdikleri “Advent” adı verilen 
savaş yönetim sistemi de ilk kez 
Kınalıada gemisinde yer alacak. 
Böylece geminin yerlilik oranı 
daha da arttırılmış oldu. MİL-
GEM Projesi’nin 5. gemisi ve Ada 
sınıfı korvetlerin devamı niteli-
ğindeki İ sınıfı fırkateynlerin ilki-
nin inşasına da Savunma Sanayi 
Başkanlığımız ile STM arasındaki 
sözleşmenin imzalanmasıyla 
başlandı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiz-
mete giren korvetlerin bugüne 
kadar çok sayıda milli ve ulusla-
rarası tatbikatta yer alarak kendi-
lerine verilen görevleri başarıyla 
yerine getirdiklerini vurguladı.

Birçok devletin ilgisini çeken 
bu korvetlerin görevlerindeki 
başarılarıyla dünyadaki benzer 
sınıftaki gemiler arasında en üst 
sıralarda yer aldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Bugün denize iniş töreni için 
bir araya geldiğimiz bu gemimi-
zin de denizlerdeki gücümüze 
güç katacağına yürekten inanı-
yorum. Deniz Kuvvetlerimizi 
güçlendirmeye yönelik daha pek 
çok projemiz vardır. Ülkemiz 
ile dost ve kardeş devletlerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak olan di-
zel-elektrikli denizaltı projesiyle 
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ilgili çalışmalar da sürüyor. İzmir 
tersanesini deniz kuvvetlerimi-
ze daha iyi hizmet verebilmesi 
için altyapı ve yüzer havuzlarla 
güçlendiriyoruz. Buradaki ilk 
yüzer havuzu önümüzdeki 
kasım ayında hizmete alıyo-
ruz. Askeri ve sivil tersaneler 
arasındaki iş birliğini artırarak 
büyük bir potansiyelin olduğu 
dünya piyasalarındaki yerimizi 
genişletmeyi planlıyoruz. Gemi 
makinalarından deniz toplarına, 
füzelere, torpidolara, elektronik 
sistemlere kadar her alanda yerli 
ve milli imkanları en üst seviye-
ye çıkarmakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin savunma sanayi 
alanında kat ettiği mesafenin 
istiklaline ve istikbaline daha 
güvenli bakmasını sağladığını 
vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Geçmişte arzu ettiğimiz, 

gemileri, uçakları, araç/gereçleri 
paramızla dahi alamadığımızı 
asla unutmadık, unutmaya-
cağız. Son olarak proje ortağı 
olduğumuz F-35 uçakları ko-
nusunda yaşananlar bizim bu 
alandaki kararlığımızı daha da 
arttırmıştır. Nasıl korvetlerimizi 
kendimiz inşa ettiysek, nasıl 
Atak helikopterlerimizi kendi-
miz yapabildiysek, nasıl İHA’ları-
mızı, SİHA’larımızı, uydularımızı 
geliştirip, uçurduysak inşallah 
kendi savaş uçağımıza da kavu-
şacağız. Zaman yakındır.”

Savunma sanayinde dışa 
bağımlılığın azaldığına vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Savunma sanayinde dışa 
bağımlılığımızı yüzde 80’ler-
den, yüzde 30’lara indirerek 
gerçekten önemli mesafe kat 
ettik. Daha önce neredeyse yok 
denecek seviyede olan savunma 

sanayindeki araştırma, geliştir-
me harcamaları bir buçuk milyar 
dolara yaklaştı.” dedi.

Türkiye’de 700 ayrı savunma 
sanayi projesi yürütüldüğünü 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, proje hacmi itibarıyla 
sektörde 60 milyar dolarlık bü-
yüklüğe ulaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, “İhale 
sürecindekilerle bu rakam 75 
milyar dolara çıkacak. Bugün 
dünyanın en büyük 100 savun-
ma şirketi arasına giren 5 firma-
mız bulunuyor. İnşallah bu sayı 
sürekli artacaktır. Hedefimiz 
2023 yılında savunma sanayinde 
dışa bağımlılığımızı tamamen 
ortadan kaldırmaktır.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yürüttüğümüz çalışmaların 
sonuçlarını kendi ihtiyaçlarımızı 
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karşılamanın yanında, dostla-
rımız ve kardeşlerimizle payla-
şıyoruz. Savunma ve havacılık 
ihracatımız, geçtiğimiz yıl 
itibarıyla yaklaşık 2 buçuk milyar 
doları buldu. 

Esasen, özellikle son 6 yıldır 
bir biri ardına yaşadığımız sıkın-
tıların gerisindeki sebeplerden 
biri de Türkiye’yi işte bu hedef-
lerine ulaşmaktan alıkoymak 
olduğu açıktır. Hep söylediğim 
gibi, başaramayacaklar. Ma-
dem uyuyan devi uyandırdılar, 
sonuçlarına da katlanacaklar. 
Madem bizim açık ikazlarımıza 

rağmen üzerimize, üzerimize 
geliyorlar, bunun da sonuçlarına 
katlanacaklar. Türkiye’yi ve Türk 
milletini hala tanıyamamış olan-
lara kendimizi tanıtmaya devam 
edeceğiz demektir.”

Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanı’nın törende yaptığını 
konuşmaya değinen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bakın bir 
şeyden bahsetti. Nedir o? Cam-
mu Keşmir’den bahsetti. Şimdi, 
burada cereyan eden olayların 
ne anlama geldiğini iyi bilelim. 
8 milyon insan adeta bir açık 
hava hapishanesinde şu anda 
yaşamaya mahkum ediliyor-
lar. Her türlü işkenceye maruz 
bırakılıyorlar. Bakınız, Cammu 
Keşmir’deki bu olayın bir diğeri 
nerede yaşanıyor? Filistin’de 
yaşanıyor. Filistin’de yaşananlar 
da bunun aynısı. Orada da açık 
hava cezaevinde yaşıyormuş gibi 
insanlar ne yazık ki toprakların-
dan çıkıp bir başka yere gidemi-
yorlar. Şimdi Cammu Keşmir’de-
ki olaylar bunun bir değişik 
versiyon. Peki insanlık buna 
karşı ne yapıyor? Dünyadaki bu 

güçlü ülkelere acaba buna karşı 
ne diyor? Sesleri çıkıyor mu? Ha-
yır. Sadece biz konuştuk, sadece 
Malezya konuştu. Kimse konuş-
muyor. Niye? Maalesef, herkesin 
zihinlerinde başka senaryolar 
var. Ama bizim zihnimizde 
tek senaryo var. Biz hakkın ve 
haklının yanında olmaya devam 
edeceğiz. Mazlumların yanında 
olmaya devam edeceğiz. Güçlü-
nün yanında değil, çünkü bizim 
inancımızda güçlünün haklı 
olduğu değil, haklının güçlü 
olduğu bir dünya var, biz buna 
inanıyoruz. Ve buna da böylece 
devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Kınalıada gemisinin Türkiye’ye 
kazandırılmasında emeği geçen-
leri tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Gemimizin yolu açık, 
denizleri sakin, pruvası neta ol-
sun diyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“Biz tüm bu yatırımları, 
dostlarımızın emin 
olmasını sağlamak, 
birliğimize ve 
bütünlüğümüze göz 
dikenleri caydırmak için 
yapıyoruz, yapmaya 
devam edeceğiz.”
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“Milletimizin Takdiriyle Hayata 
Geçen Yeni Yönetim Sistemimiz, 
Artık Sorunlarımızı Demokrasinin 
İmkânlarıyla Çözebileceğimizin En 
Büyük İspatıdır”
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Meclisin 27. Dönem Üçüncü 
Yasama Yılı’nın açılışı dolayı-
sıyla TBMM Genel Kurulunda, 
milletvekillerine hitap etti.

Malazgirt’ten Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı devletle-
rinin kuruluşuna, İstanbul’un 
fethinden İstiklal Harbi’ne 
ve terörle mücadele sürecine 
kadar bu toprakların vatan 
olması ve ilelebet öyle kalması 
için mücadele eden, şehit veya 
gazi olan tüm kahramanları 
rahmetle, minnetle yad eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Halen tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet şiarıyla 
sınırlarımız içinde ve dışında 
canları pahasına mücadele 
eden güvenlik güçlerimizin 
her birini Rabbim muhafaza 
buyursun diyorum. Suriye’de, 
Irak’ta, Afganistan’da, Ka-
tar’da, Somali’de, Lübnan’da, 
Balkanlarda ve daha pek çok 
yerde bayrağımızı gururla 
dalgalandıran güvenlik güç-
lerimize Mevla’dan başarılar 
diliyorum.” diye konuştu. 

Türkiye’nin yumuşak gücü 
olarak dünyanın hemen her 
köşesinde, son derece zor 
şartlar altında, insani yardım 
ve kalkınma faaliyeti yürüten 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerine de muvaffaki-
yetler temenni eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Bu yıl, İstiklal Harbimi-
zin başlamasının 100’üncü 
yıl dönümü. Bir asır önce 
Samsun’dan başlayıp Amasya, 
Erzurum, Sivas duraklarının 
ardından Ankara’da ilk menzi-
line ulaşan bu kutlu yolculuk, 
23 Nisan 1920’de Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışıyla yeni bir 
safhaya evrilmiştir. Kurtuluş 
Savaşımızı bizzat sevk ve idare 
eden Büyük Millet Meclisi, dö-
nemin tüm zorluklarına göğüs 
gererek, bu mücadeleyi zaferle 

taçlandırmıştır. 600 yıllık bir 
çınarın yerine dikilen genç 
Türkiye Cumhuriyeti fidanı, 
inşallah 4 yıl sonra bir asrını 
geride bırakacaktır. Milleti-
miz, sadece bu topraklardaki 
bin yıllık varlığı döneminde 
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti olarak üç devlet 
kurmuştur. Cumhurbaşkanlığı 
forsunda sembolleri yer alan 
devletlerimize baktığımızda 
2 bin 200 yılı aşkın bir mirasa 
sahip olduğumuzu görüyoruz. 
Dünyada böylesine derin, yay-
gın ve kesintisiz devlet tecrü-
besine sahip bir başka millet 
yoktur. Bu süreklilik aynı 
zamanda millet olarak bizim 
hiçbir zaman esareti kabul et-
mediğimizi; özgürlüğümüze, 
onurumuza, ideallerimize hep 
bağlı kaldığımızı ifade ediyor.”

“Son dönemde de PKK’dan 
DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar 
envaiçeşit terör örgütüyle dize 
getirmeye kalktıkları bu necip 
millet, bir kez daha kıyam 
ederek, istiklaline ve istikba-
line olan bağlılığını göster-
miştir.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu süreçte verdiği 
mücadele ile TBMM’nin de 
ikinci defa gazilik unvanıyla 
şereflendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“15 Temmuz gecesi bu millete 
sıkılan her kurşun, atılan her 
bomba, bizi büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası yolundan 
vazgeçirmek bir yana, kararlı-
lığımızı daha da perçinlemiş-
tir. İstiklal Marşı ‘korkma’ diye 
başlayan bir milleti, darbeyle 
teslim alacaklarını sananlar, 
daha gün doğmadan ‘hakkıdır 
hakka tapan milletimin istik-
lal’ nidasına teslim olmuşlar-
dır. Şayet bugün geleceğimize 
çok daha güvenle ve cesaretle 
bakıyorsak, işte bu mücade-
lenin başarısı sayesindedir.” 
dedi.

TBMM’nin, İstiklal Harbini 

yönetirken de 15 Temmuz’da 
darbecilerin karşısına cesaret-
le dikilirken de milletin adına 
tarihte eşine az rastlanır bir 
mücadele verdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “İnşallah ge-
lecekte de bu kutlu çatı altın-
da aynı mücadele kararlılıkla 
verilmeye devam edecektir. 
Siyaset yaparken de Meclis 
çalışmalarını yürütürken de 
hepimiz önce bu ülkeye ve 
millete karşı sorumlu olduğu-
muzu unutmayacağız. ’Önce 
milletim, önce memleketim’ 
demeyen hiç kimsenin bu 
kutlu kurumun çatısı altında 
yer almaya hakkı olmadığını 
düşünüyorum. Türkiye’nin 
en büyük gücü, milletiyle ve 
onu temsil eden kurumlarıyla 
sergilediği birliktir, beraberlik-
tir, dayanışmadır. Bu öyle bir 
güçtür ki ne parayla ne tekno-
lojiyle ne de diğer imkanlarla 
kıyas kabul eder.”

Türkiye’nin, Cumhuriyet 
döneminde yeniden ayağa 
kalkma mücadelesi verirken 
aynı zamanda darbeler, ve-
sayet, geri kalmışlık, iş bil-
mezlik gibi nice sıkıntılarla 
da boğuşmak zorunda kaldı-
ğını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şöyle geriye dönüp 
baktığımızda, demokraside, 
ekonomide, altyapıda, sanayi-
de, ticarette, eğitimde, sağlık-
ta velhasıl her alanda uzunca 
bir süre milletimizin oldukça 
düşük hizmet standartlarına 
mahkum edildiğini görüyo-
ruz.” diye konuştu.

“Biz ülkemize, milletimize, 
kendimize ve politikalarımıza 
inandık.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, her şeyden önce 
TBMM’nin sorunları çözme 
ve Türkiye’nin önünü açma 
iradesinin büyüklüğüne de 
inandıklarını vurguladı.

Kadim bir medeniyet ve ta-
rih birikiminin varisi olmanın, 
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Türkiye’ye büyük itibar 
kazandırma yanında, ağır 
sorumluluklar da yüklediğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün bölgemizde ve 
dünyada, kalbiyle ve gözüyle 
bizi takip eden yüz milyonlar-
ca insan bulunuyor. Türkiye, 
yalnızca komşularının değil, 
onlarla birlikte bugün bize 

uzak gibi gözükse de aslın-
da aynı tarih ve medeniyet 
dairesinde birlikte olduğumuz 
tüm kardeşlerinin ve dostları-
nın meseleleriyle ilgilenmek 
zorundadır. Suriye’ye sırtı-
mızı dönemeyeceğimiz gibi 
Filistin’e, Libya’ya, Pakistan’a, 
Afganistan’a, Arakan’a, Tür-
kistan’a da sırtımızı döneme-
yiz. Irak’ı, İran’ı görmezden 
gelemeyeceğimiz gibi, Azer-
baycan’dan Kazakistan’a, Öz-
bekistan’dan Türkmenistan’a, 
Kırgızistan’dan Kırım’a kadar 
Asya coğrafyasının hiçbir kö-
şesine bigâne kalamayız. 

Kıbrıs’taki, Yunanistan’daki, 
Bulgaristan’daki soydaşları-
mızın haklarını korumak nasıl 
vazifemiz ise tüm Balkan ve 
Avrupa coğrafyasına da aynı 
gözle bakmakla mükellefiz. 
Akdeniz’in, Ege’nin, Karade-
niz’in her karışındaki gelişme 

bizi doğrudan ilgilendirir. Av-
rupa’dan Kafkaslara, Orta As-
ya’dan Güney Asya’ya kadar 
her yerde bu anlayışla varlık 
gösteri-
yoruz. 
Türkiye 
olarak 
bu geniş 
coğrafya-
da, sade-

ce ya-
şatmak, 
yardımcı 
olmak ve 
imkân 
varsa 
birlikte 
kazan-
mak için 
çalışırız, 
mücade-
le ederiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin sınırları dışındaki 
hiçbir faaliyetinin işgal, ilhak, 
istismar amaçlı olmadığının 
altını çizerek, şunları kaydetti: 
“Kendi güvenliğimiz, huzuru-
muz ve refahımız adına neyin 
peşindeysek, yakındaki ve 
uzaktaki tüm dostlarımız için 
de aynı mücadeleyi veriyoruz. 
Birileri sınırlarından binlerce 
kilometre öteye kaynakları sö-
mürmek, bu uğurda gerekirse 

terör örgütlerini, canileri, dik-
tatörleri desteklemek için gi-
diyor olabilir. Biz ise çevremi-
ze sadece yaşatmak, yardım 

etmek ve imkan varsa birlikte 
kazanmak anlayışıyla bakıyo-
ruz. İnsan merkezli bu anla-
yışın elbette bir bedeli var. Ne 
bedel ödersek ödeyelim, Türk 
milletini diğerlerinden ayı-
ran bu insani duruşumuzdan 
hiçbir zaman vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz.”

Münbiç dahil, Fırat’tan Irak 
sınırına kadar oluşturulacak 
30 kilometre derinliğindeki 
güvenli bölgede bir milyo-
nu yeni yerleşim yerlerinde, 
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bir milyonu mevcut yerlerde 
olmak üzere, iki milyon kişiyi 
iskan etmeyi planladıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, “Planlarımız hazır. Proje 
çalışmalarımız hazır. Bunları, 
devlet başkanlarıyla, başba-
kanlarla, hepsiyle BM Genel 
Kurulundaki ikili görüşmeler-
de paylaştık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“İdeolojik saplantılar ve 
günlük siyasi çıkarlar uğruna 
bu dengeyi bozmaya yönelik 
söz ve eylemler içine girenler 
bize değil, ülkeye ve devlete 
zarar verdiklerini bilmelidirler. 

Milletimizin bizden beklen-
tisinin de uyum içinde çalış-
mamız olduğuna inanıyorum. 
Bugüne kadar millet iradesinin 

üstünlü-
ğü dışın-
daki tüm 
yolları 
reddet-
tim, aksi 
yöndeki 
her girişi-
me karşı 
mücadele 
verdim. 
Vesayetin 
cezaevi-
ne attığı, 
darbe-
cilerin 
hayatı-
na kast 
ettiği bir 
siyaset 
ve devlet 
adamı 
olarak, 
başka 
bir yolu, 
yöntemi 
aklım-
dan dahi 
geçir-
medim. 
Milleti-
mize de 
dünyaya 
da sözü-
müzü, 

öyle kapalı kapılar ardında de-
ğil, meydanlarda, kürsülerde, 
ekranlarda söylemeye devam 
edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’de bugün deprem-
den sele, yangından heyelana 
kadar tüm afet çalışmaları-
nın, 2009 yılında kurdukları 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) tarafından 
sevk ve idare edildiğini, ayrıca 
sığınmacılara geçici barınma 
hizmeti verilmesi ile sınırlar 

dışındaki afetlere müdahale 
çalışmalarının da AFAD’ın 
sorumluluğu altında olduğunu 
belirtti.

Hem kriz, hem de risk yö-
netimini birlikte yürüten bir 
sistemle, 81 ilin tamamında 
afetlere karşı hazırlık yapıl-
dığını ve müdahalede bulu-
nulduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Kızılay başta 
olmak üzere, sivil toplum ku-
ruluşu mahiyetindeki yardım 
ve müdahale birimleri de, bu 
kurumumuz tarafından koor-
dine ediliyor. Bir yandan afet 
risklerinden arındırılmış yer-
leşim yerleri inşa etme, diğer 
yandan afet öncesi bilinçlen-
dirme ve afet sonrası yardım 
çalışmalarıyla ilgili güçlü bir 
kurumsal altyapı oluşturmuş 
bulunuyoruz. Henüz istediği-
miz seviyeye ulaşamadığımız 
bir gerçek olmakla birlikte, 
bugün Türkiye’nin 17 yıl 
öncesine göre afetlere daha 
hazırlıklı olduğu bir gerçek-
tir. Geçtiğimiz hafta yaşanan 
deprem bize, bu yöndeki çalış-
malarımızı hızlandırmamız ve 
yaygınlaştırmamız gerektiğini 
göstermiştir. Biz, bu doğ-
rultuda üzerimize düşenleri 
kararlılıkla yapmaya devam 
edeceğiz. Deprem gibi hayati 
meselelerin siyaset üstü oldu-
ğuna ve bu şekilde konuşul-
ması, tartışılması, çalışılması 
gerektiğine inanıyoruz. Aksi 
yöndeki her tavır ve beyan, 
hiç kimseye, ülkemize zarar 
vermekten başka fayda sağla-
mayacaktır. Rabbim ülkemizi 
her türlü tabii afetten muhafa-
za etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini, TBMM’nin 27. Dö-
nem 3. Yasama Yılı’nın hayırlı 
olması temennisi ve millet-
vekillerine başarı dilekleriyle 
tamamladı.



58 ___ Türkiye Bülteni ___ Ekim

Gündem

Diyarbakır’da, 23 Ağustos 
2018 tarihinde, 21 yaşındaki 
oğlunun HDP’lilerce dağa ka-
çırıldığını iddia ederek oturma 
eylemi başlatan Hacire Akar’ın 
bu eylemi ülke genelinde 
büyük yankı buldu. Daha önce 
terör örgütü PKK’nın kaçırdı-
ğı bir oğlu ve yakınının ölüm 
haberlerini HDP’lilerden alan 
anne Hacire Akar, ortadan 
kaybolan diğer oğlu Mehmet 
Akar’ı, örnek mücadelesinin 
ardından terörün pençesinden 
kurtarmayı başardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan, “Di-
yarbakır’da analar evlatları-
nı, bölücü örgütün elinden 
kurtarmak için destansı bir 
mücadele veriyor. Yine ‘kadın 
hakları, çocuk hakları, insan 
hakları’ diyerek her fırsatta 
ortalığı ayağa kaldıranlardan 
en küçük bir ses seda duydu-
nuz mu? Ben analara şunu 
söylüyorum; ‘Biz devlet olarak 
anaların yanındayız, hiç en-
dişeniz olmasın. Süreci takip 
ediyoruz.” dedi.

Hacire Akar’ın eyleminin 
ardından, çocukları PKK 

tarafından kaçırılan 50’den 
fazla aile, HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı önünde oturma 
eylemi başlattı. Sanatçılar, 
gazeteciler, yazarlar, sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri 
olmak üzere toplumun her 
kesiminden vatandaşlar aile-
leri ziyaret ederek, acılarını 
paylaştı, desteklerini bildirdi. 
Evlatlarını bekleyen ailelerin 
sesleri tüm Türkiye’de duyu-
lurken, bir kısım sanatçı, yazar 
ve siyasetçi bu sesi bütünüyle 
görmezden geldi.

“Diyarbakır’da Analar Destansı 
Bir Mücadele Veriyor”
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Gündem
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Gündem

“Usta Fotoğrafçımız 
Arkasında 20. Yüzyılın 
Görsel Hafızasını 
Bırakmıştır”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Alexan-
der Hamilton ABD Gümrük 
Binası’nda Ara Güler Sergisi’nin 
açılışını yaptı, Fahir Atakoğlu 
müzik dinletisine katıldı ve 
burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kültür ve sanat, toplum-
lar arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesinde evrensel köp-
rü vazifesi görüyor. Bu anlayış-
la, mesleğinde gerçek anlamda 
bir dünya markası olan Ara Gü-
ler’in eserlerinin, dünyanın dört 
bir yanından New York’a gelen 
farklı kültür ve milletlere ait ge-
niş kitlelere ulaşmasını temenni 
ediyorum.” diye konuştu.

Geçen yıl hayatını kaybeden 

“Master of Leica” unvanına 
sahip fotoğraf sanatçısı ve foto 
muhabiri Ara Güler’in, fotoğraf 
sanatı alanında Türkiye’nin 
yetiştirdiği en büyük değerler-
den biri olduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Ara Güler kendini, ‘tarihi 
makinesiyle yazan bir foto 
muhabiri’ diye tanımlıyordu. 
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Son nefesine kadar da fotoğ-
raf makinasının deklanşörüne 
bizim için, tüm insanlık için 
basmaya devam etmiştir. Evime 
gelip resimlerimi çektiği zaman 
çok farklı bir anı bırakmıştı. 
Özellikle torunlarımla beraber 
çektiği resimlerin pozisyon-
larını ayarlarken, hazırlarken 
gerçekten farklı bir anıyı unu-
tamıyorum ve o anı tabii ki o 
fotoğraf karelerinin içerisinde 
her an bizimle beraber yaşıyor. 
Büyük usta Ara Güler de objek-
tifiyle tarih yazmış, dünyanın 
önemli müze ve koleksiyonla-
rında eserleri yer almış, hayata 

dair fotoğraflarıyla milyonlarca 
kişiye ulaşmıştır. Dünyanın en 
iyi fotoğrafçılarından biri olarak 
kabul edilen sanatçımız, ‘İstan-
bul’un gözü’, ‘İstanbul’un son 
şairi’ gibi isimlerle de anılıyor. 
Sadece bu mu, Ara Güler aynı 
zamanda rahmetli, muzipliğiyle 
de anılan bir şahıstır. Nüktedan 

olmasının yanında gerçekten 
sizi durduğunuz yerde gülüp 
geçirir. Usta fotoğrafçımız arka-
sında 20. yüzyılın görsel hafıza-
sını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret 
eden dostlarımızın İstanbul ve 
Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığı-
na katkıda bulunmak bizler için 
büyük bir mutluluk olacaktır.”

Konuşmanın ardından Erdo-
ğan, beraberindekilerle kurdele 
keserek serginin açılışını yaptı. 
Erdoğan, daha sonra sergiyi 
gezdi ve eserlerle ilgili bilgi aldı.

“Büyük sanatçılar, 
vefatlarından sonra 
da geride bıraktıkları 
eserleriyle yaşamaya 
devam ederler.”
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İnsan Hakları Başkanlığı

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Leyla Şahin 
Usta, çocuklarının dağa 
kaçırılmasından HDP’yi 
sorumlu tutarak HDP İl 
Başkanlığı binası 
önünde oturma 
eylemi başlatan 
Diyarbakır 
annelerinin onurlu 
direnişinin sonuna 
kadar destekçisi 
olduklarını açıkladı.

Genel Başkan 
Yardımcısı Usta, 
evlatlarından 
kopartılan anne ve 
babaların haklı ve 
samimi bir cesaret 
örneği sergileyerek, 
terörün gerçek 
yüzünü oturma 
eylemi ile bütün dünyaya 
gösterdiklerine dikkati çekti.

Terörizmden canı yanan 
insanlığın sesine yürekleriyle 
ses olan acılı annelerin sadece 
kendi oğullarının kendi 
kızlarının değil bölgedeki 
tüm çocukların geleceğini 
değiştirdiğine vurgu yapan 
Usta, “Bir anne olarak acılarını 
paylaşıyor ve hepsini yürekten 
tebrik ediyorum. Bu eylemler 
gençlerimizin yarınlarına ışık 
olacaktır. Bizim tek arzumuz 
dağa kaçırılan gençlerimizin 
bir an önce bırakılması ve 
ailelerine kavuşturulmasıdır.” 
dedi.

Türkiye’nin terör karşısında 
tek yürek olması adına 
siyasi çıkarların bir kenara 
bırakılması gerektiğinin 
altını çizen Usta, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Evlatlarına kavuşmak 
isteyen acılı ailelerin samimi 
söylemine herkesin şartsız 
destek olması lazım. Çünkü 
burada siyasi hiçbir çalışma ve 
amaç yok. Ancak HDP süreci 
kolaylaştıracak bir hamleyi 
bırakın PKK’yı lanetleyen bir 
tavır bile ortaya koyamadı. 
Bu durum HDP’nin terör 
örgütü PKK ile bağını açıkça 
bir kez daha göstermiştir. 
Daha vahim olansa bu 
işbirliğinden beslendikleri 
için acılı annelerin ve 
babaların feryatlarına kulak 
vermekten çekinenlerin 
varlığıdır. Ağaç kesildiği 

bahanesiyle Türkiye’de 
kıyametleri kopartıp 
demokrasiyi sorgulamaya 
çalışan sözde sanatçılar, 
basın-yayın organları, sivil 
toplum kuruluşu ve insan 

hakları örgütleri 
bugün neden sessizler 
bunu merak ediyoruz. 
Bugün neden 
oradaki annelerin ve 
babaların feryatlarını 
duymuyorlar neden 
onların yüreklerinin 
acısına ortak 
olmuyorlar aslında bu 
durumun tartışılması 
gerekmektedir.” 

Teröristlerin artık 
hiçbir şey yapamaz 
duruma getirildiğini 
vurgulayan Usta, 
“PKK’ya yönelik 

başarılı operasyonlarla 
örgütün hem sayı hem de 
güç olarak zayıflatıldığı bir 
dönemdeyiz. Burada tabi 
ki bizim AK Parti olarak 
teröristlere karşı göstermiş 
olduğumuz güçlü bir 
mücadele var. Diyarbakır 
annelerinin ilham kaynağı 
da teröre karşı gösterdiğimiz 
güçlü iradedir. Artık değişen 
Türkiye’de, umutların 
yeşerdiği Diyarbakır da o 
cesur anneler ve babalar 
sayesinde olacak. Bunun aksi 
için uğraşanlara asla müsaade 
etmeyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

“Diyarbakır Annelerinin 
İlham Kaynağı Teröre Karşı 
Gösterdiğimiz Güçlü İradedir”
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Genel Sekreterlik

AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih 
Şahin, Sakarya 
Zaferi’nin 98. 
yılı dolayısıyla 
Polatlı Duatepe’de 
düzenlenen 
programa iştirak 
etti.

Sakarya Zaferinin 
98. Yıl dönümünü 
kutlayarak 
konuşmasına 
başlayan Genel 
Sekreter Şahin, 
Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere Kurtuluş 
Savaşının bütün isimsiz 
kahramanlarını, gazilerden 
ebediyete irtihal etmiş 
olanları rahmetle, minnetle ve 
şükranla yad ettiğini, hayatta 
olan gazilere de sağlık, sıhhat 
ve afiyet dilediğini söyledi.

“Bizlere emanet olarak 
bırakmış oldukları bu 
vatanı ilelebet, bağımsız 
bir yurt olarak muhafaza 
etme sözünü bir kez daha 
huzurlarınızda yinelemek 
istiyorum.” ifadesini kullanan 
Şahin, 98 yıl önce Polatlı 
ve Haymana’nın içinde yer 
aldığı Anadolu bozkırında 
bütün dünyanın büyük bir 
mücadeleye şahit olduğunu 
anlattı.

Genel Sekreter Şahin, şöyle 
konuştu: “Eğer o gün burada 
Polatlı’da, Haymana’da 

bu savunma mücadelesi 
verilmemiş olsaydı düşman 
orduları Ankara’ya ve 
millet iradesinin tecellîgâhı 
olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ulaşacaklar ve 
Aziz milletimizin geleceği 
için çok daha zor bir dönem 
başlayacaktı. Ancak Anadolu 
Bozkırı’nın evlatları buna dur 
diyerek tarihe isimlerini altın 
harflerle yazdırdılar. Buradaki 
mücadele bir onur ve esareti 
kabul etmeme mücadelesiydi. 
Bir nefsi müdafaaydı ve o 
günden sonra bu toprakların 
işgal edilemeyeceği gerçeği 
bir kez daha bu vesileyle ifade 
edilmiş oldu.”

Sakarya Meydan 
Muharebesinin istiklal ve 
istikbal mücadelesinde çok 
önemli bir dönüm noktası 
olduğunu vurgulayan 
Şahin, şunları kaydetti: 

“Burada kazanılan 
zaferle ordumuz ve 
milletimizin morali 
yükselmiş ve büyük 
zafere doğru çok 
önemli bir adım 
atılmıştı. Sonuçları 
milletimizin geleceğini 
çok önemli bir şekilde 
etkilemişti. O tarihi 
günden 95 yıl sonra 
15 Temmuz gecesinde 
Polatlı yine tarihi bir 
savunmaya şahit oldu. 
15 Temmuz gecesinde 
Fethullahçı Terör 

Örgütünün teşebbüs etmiş 
olduğu o darbe gecesinde, 
milletimizin vergileriyle 
alınmış olan mühimmatı 
buradan Ankara’ya götürerek 
milletimizin üzerine yağdırma 
teşebbüsüne karşı büyük bir 
kahramanlık sergiledi. Eğer 
o gece Polatlılılar mühimmat 
sevkiyatına karşı kahramanca 
direnmemiş olsalardı, 15 
Temmuzun o karanlık 
gecesini 16 Temmuzun 
aydınlığına çevirmemiz 
çok da kolay olmayacaktı. 
Onun için bütün bir millet 
olarak, bütün bir Türkiye 
olarak Polatlı’ya medyunu 
şükranız. Teşekkür ediyoruz. 
Polatlı bir kez daha o gece 
kahramanlıklarını göstermiş 
oldu. Sakarya Zaferine imza 
atan kahramanların torunları 
olduklarını o gece bir kez daha 
göstermiş oldu.”

“Sakarya Meydan Muharebesi 
İstiklal ve İstikbal Mücadelesinde 
Çok Önemli Bir Dönüm Noktası”
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AR-GE Başkanlığı

“CHP Yangınların Müsebbibi 
Terör Örgütü PKK’yı Kınayamadı”

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’nde Karabağ-
lar yangınıyla ilgili terör örgütü 
PKK’nın kınanmasına ilişkin ve-
rilen önergenin CHP’nin oylarıyla 
reddedilmesi hususunda ve gün-
demdeki diğer konulara yönelik 
açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Belediye Meclisi’nde İzmir’de 
çıkan orman yangınlarıyla ilgi-
li olarak PKK’nın kınanmasına 
ilişkin verilen önergenin CHP oy-
larıyla reddedilmesini eleştiren 
Hamza Dağ şunları söyledi: Or-
man yangını gibi toplumun tüm 
kesimlerinin ortak tavır alması 
gereken bir mesele de bile gördük 
ki, CHP’li siyasetçiler siyasi bir 
çıkar elde etmek uğruna İzmir’de 
gerçekleşen orman yangınları-
nın söndürülmesi için gösterilen 
olağanüstü çabaları görmezden 

gelmiş ve süreci manipüle etmek 
için ellerinden geleni yapmıştı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı ise 
o süreçte yangınların söndürül-
mesi için hiçbir mücadele ver-
memiş yangın bölgesinde kısa 
bir görüntü verip “yanan alanları 
imara açmayacağız” şeklinde po-
pülist ve bilgiden yok bir açıkla-
ma yapmıştı. Hükümetimizin ve 
devlet kurumlarımızın orman 
yangınlarının söndürülmesi için 
yaptığı cansiperane mücadeleyi 
manipüle ederek eleştiren CHP, 
bu yangınların müsebbibi olan 
terör örgütü PKK’yı ise kınaya-
madı. Bu durum CHP’nin geldiği 
nokta açısından çok vahimdir.

Kurulan İttifakların Diyeti
CHP’nin terör örgütü PKK’nın 
kınanmasına ilişkin önergeyi 
reddetmesini seçim öncesi kuru-
lan ittifakların bir sonucu olarak 

değerlendiren Hamza Dağ, “CHP, 
HDP ile kurduğu ittifakın diyeti 
olarak terör örgütüne karşı güçlü 
bir duruş sergileyemiyor. Terörle 
ilişkisi olduğu için görevden alı-
nan belediye başkanlarına destek 
oluyor, onları ziyaret ediyor ve 
hatta İzmir’de özel misafir olarak 
ağırlıyor. Bu belediye başkanla-
rından birisi geçtiğimiz günlerde 
Karaburun’da bir programa katıl-
dı. CHP’li belediye başkanlarının 
ev sahipliği yaptığı bu programda 
terörle ilişkisi olduğu için görev-
den alınan bir belediye başkanına 
şov yaptırıldı.” dedi. CHP’nin te-
rörle ilişkisi tespit edilmiş kişileri 
meşrulaştırma çabalarının kabul 
edilemeyeceğini söyleyen Dağ, 
bu yapılanların İzmirliler nez-
dinde de kabul görmediğini dile 
getirdi 

Dağ konuşmasını şu şekilde 
tamamladı: “Terörle mücadele-
de en başarılı dönemlerden biri 
yaşanmaktadır. Bu mücadelenin 
bir neticesi olarak terör örgütüne 
karşı bölge halkı büyük bir duruş 
sergilemektedir. Diyarbakır’da 
annelerimiz çocukları için mü-
cadele veriyor. HDP ve PKK’dan 
hesap soruyor. Böyle bir dönem 
içerisinde CHP ise terör örgütü-
nü kınayamıyor ve terör örgütü 
ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkı-
yor. Atatürk’ün manevi mirasına 
sahip çıktığını iddia eden bir par-
tinin, Atatürk’ün kurmuş olduğu 
Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak 
temel gayesi olan bir terör örgü-
tünü içselleştirip kabul etmesi ve 
destek çıkması samimiyetsizliğin 
ve ikiyüzlülüğün en açık göster-
gesidir”
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

“Sıfır Atık Konusunda Türkiye 
Tecrübesini Dünya Liderleriyle Paylaştık”

BM 74. Genel Kurulu 
görüşmeleri kapsamın-
da ABD’nin New York 
şehrinde gerçekleşen 
BM İklim Zirvesi’ne ka-
tılan Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
eşlik eden AK Parti Çev-
re, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın BM İklim 
Zirvesi’ndeki hitabının 
Türkiye’nin çevre ve 
iklim dostu çalışmaları 
ile bu alanda hedefleri-
nin bir özeti olduğunu 
vurgulayarak, “Ortak 
evimiz Dünya’yı tehdit 
eden her türlü sorun 
küresel platformların 
bir numaralı gündemi 
olmaya devam ederken 
biz de Türkiye olarak bu 
sorunların çözümü nok-
tasında inisiyatif alıyor, 
irademizi ortaya koyu-
yoruz. İnsan hakları ve 
demokrasi mücadelemizde oldu-
ğu gibi kuraklık, iklim değişikliği 
ve çevre kirliliğiyle mücadele ko-
nusunda da Dünya’ya örnek ola-
cak bir tavır sergiliyoruz. Üzerin-
deki canlı ve cansız tüm varlığıyla 
bir bütün olan çevrenin insana 
emanet olduğu bilinci ve üzeri-
mize düşen sorumluluğun far-
kındalığıyla sürdürülebilir kalkın-
ma modelini benimsiyor, iklime 
duyarlı politikalar geliştiriyoruz. 
Yerel ve ulusal stratejilerimiz ve 
eylem planlarımız kadar bölgesel 

ve küresel işbirliklerine de Türki-
ye olarak değer veriyoruz. Bu ve-
sileyle BM İklim Zirvesi hem ül-
kemizin çevre konusunda son 17 
yılda yaptıklarını ve geleceğe dair 
kapsamlı hedeflerini paylaşmak 
hem de çevresel sorunların çözü-
münde ortaklıkları güçlendirmek 
için önemli bir işlev üstlenmiştir.” 
açıklamasında bulundu.

Karaaslan, Türkiye’nin AK Parti 
iktidarlarıyla ekonomiden sosyal 
politikalara, adalet hizmetinden 
kamu yönetimine her alanda ol-
duğu gibi çevre ve iklim dostu 

uygulamalar konu-
sunda da çok önemli 
mesafeler kat ettiğini, 
Dünya’nın gıptayla iz-
lediği adımlar attığının 
altını çizdi.

“Ülkemizin tama-
mında atık yönetimi, 
iklim değişikliği ile 
mücadelede yeni tek-
nolojilerin ve çevre 
dostu enerji kaynak-
larının kullanımı ve 
yaygınlaştır ı lması, 
yeşil alanların artırıl-
ması, çevre dostu ula-
şımın teşviki yönün-
de önemli gelişmeler 
kaydettik.” diyen Ka-
raaslan, “Bütün bun-
ları yeterli görmüyor, 
yeni hedefler ortaya 
koyuyoruz. Sn. Cum-
hurbaşkanımızın eşi 
Emine Erdoğan Hanı-
mefendi’nin himaye-
lerinde Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’mız 
t a r a f ı n d a n  h ay at a 
geçirilen Sıfır Atık Ha-

reketi, Türkiye’de çevre alanında 
bir milat oldu. Tüm uygulamala-
rımızı sıfır atık anlayışıyla uyum-
lu hale getiriyoruz. New York’ta-
ki temaslarımız sırasında çeşitli 
toplantı ve görüşmeler vesilesiyle 
Sıfır Atık konusunda Türkiye tec-
rübesini Dünya liderleriyle pay-
laştık. Kalkınma hedeflerimizden 
vazgeçmeden iklim değişikliğine 
uyumlu politikaları hayata geçir-
mek suretiyle ülkemizi hak ettiği 
güçlü geleceğe taşıyacağız.” ifa-
delerini kullandı.
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AK Parti Genel Merkezi Yerel 
Yönetimler Başkanlığı tarafın-
dan Yerel Yönetimler İstişare ve 
Değerlendirme Bölge Toplantı-
ları düzenleniyor. Erzurum, Şan-
lıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyon-
karahisar olmak üzere 5 bölgede 
gerçekleştirilen ve sonuncusu 
Samsun’da yapılması planlanan 
toplantılara ilgi oldukça büyük.

AK Parti Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Özhaseki başkanlı-
ğında yürütülen 6 bölgede yapıl-
ması planlanan toplantılarda son 
bölgeye gelindi. Bölge toplan-
tılarına; belediye başkanları, il 
genel meclis başkanları, büyük-
şehir belediyesi başkan vekilleri, 
il başkanları, il yerel yönetimler 
başkanları, il kadın ve gençlik 

kolları yerel yönetimler başkan-
ları katılım sağlıyor.

“Tecrübe paylaşımını 
önemsiyoruz.”
Oldukça verimli geçen bölge top-
lantısının birinci gününde; önce-
ki dönemlerde başarılı belediye 
başkanları bilgi ve tecrübelerini, 
yeni belediye başkanlarıyla pay-
laşıyor. Burada yerel yönetimler-
de başarının sırları, belediyecili-
ğin incelikleri gibi birçok konuda 
tecrübe paylaşımı yapılıyor.

Toplantının ikinci gününde; 
basına açık bölümde protokol 
konuşmaları yapılıp ardından 
belediye başkanlarına liderlik, 
halkla ilişkiler, etkili iletişim, 
kaynak geliştirme, mevzuat, büt-
çe ve personel yönetimi alanında 

uzman kişiler tarafından eğitim-
ler veriliyor.

İstişare ve değerlendirme top-
lantısının son gününde ise; şe-
hirlerin kendine has sorunlarının 
ivedilikle çözülmesi için ilgili 
bakanlıkların bakan yardımcıları 
ile ilgili kurum ve kuruluşların 
genel müdürleri geniş katılımlı 
istişare toplantısında belediye 
başkanları ve diğer katılımcılar-
la bir araya geliyor. Bu kısımda 
belediye başkanları, şehirleriyle 
ilgili vatandaşların beklenti ve 
taleplerini bakan yardımcılarına 
ve genel müdürlere iletme imka-
nı buluyor.

AK Parti Genel Başkanı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın belediye başkanlarına ta-
limatlarını ileten AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-
haseki, düzenlenen toplantıların 
temel amaçlarından birinin de 
“Gönül Belediyeciliği” fikrinin 
yerel yöneticilere tam manasıyla 
aktarılması olduğunu ifade etti. 
Tecrübe paylaşımını önemsedik-
lerinin altını çizdi.

“AK Parti; geçici, günübirlik 
heveslerle kurulan bir parti 
değildir.”
Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki, “Yol yapabilirsi-
niz, köprü yapabilirsiniz, birçok 
hizmet yapabilirsiniz ama insan-
ların gönlünü kazanamıyorsanız 
orada bir eksiklik var demek. 

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler İstişare 
ve Değerlendirme Bölge 
Toplantıları Devam Ediyor
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Biz, ortaya yeni bir anlayış, mis-
yon koyuyor ve yine kendimizle 
yarışmaya devam ediyoruz. AK 
Parti; geçici, günübirlik heves-
lerle kurulan bir parti değildir. 
Biz belediyelerin bir imtihan yeri 
olduğuna inanıyoruz. İnsanlar 
belediyeden çok şeyler bekliyor. 
Elinde imkanlar kısıtlı da olsa 
herkes her şeyi belediyelerden 
bekliyor. Belediye başkanları da 
bu talep ve isteğe ellerinden gel-
diğince gücü nispetinde cevap 
veriyor.” dedi.

Özhaseki, “AK Parti olarak, be-
lediyecilikte dünyada emsali ol-
mayan bir başarının da sahibiyiz. 
Belediyeler açısından bakıldı-
ğında, Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde dönüm noktasının 1994 
yılıdır. Bu tarihten sonra hizmet 
belediyeciliğini vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunduk. Hizmet 
belediyeciliğinin ardından sos-
yal belediyeciliği ortaya koyduk. 
Şehirleri büyüterek marka şehir-
ler üretmeye çalıştık. Bunlar AK 
Parti’nin belediyecilik anlayışı-
nın ürünüdür. Son dönemde de 
gönül belediyeciliğine geçildi.” 
şeklinde konuştu.

“AK Belediyeler olarak diğer 
belediyelere de örnek olacak 
çalışmalar yürütme gayemiz var.”
AK Parti’nin devrim niteliğin-
de icraatlarını da özetleyen 
Özhaseki, “18 yaşın heyecanı 
ve dinamizmi ile ülkemize çok 
güzel şeyler yaşatacağız. Gönül 
dünyamızdaki bu hikaye günü-
müzde AK Parti olarak devam 
ediyor. 18 yıllık süre içerisin-
de merkezi iktidarda destanlar 
yazdık, devrim niteliğinde iş-
ler yaptık. Bunları sıralayacak 
olursak yüzlerce madde halin-
de, bütün vaktimizi alır. Mer-
kezi idarede elimizden gelen ne 
varsa en güzel işleri yaptık geç-
miş iktidarlara kıyasla. Ham-
dolsun, o kadar güzel işler yap-
tık ki bundan dolayı bütün AK 
Partili kardeşlerim başlarını dik 
tutabilirler. AK Parti ekonomi-
den ulaştırmaya, milli savun-
madan milli eğitime kadar Tür-
kiye’de bir devrim yapmıştır. 
2002’de ekonomik olarak Türki-
ye’de çökmüş bir ortam vardı, o 
günlerden başlayıp bugün gel-
diğimiz noktada kişi başına dü-
şen milli gelir dahil olmak üzer 

hepsi kat kat arttı. Bu faaliyet-
leri bundan sonra da yapmaya 
devam edeceğiz. Sağlık alanın-
da yapılanları düşünün. Gece 
4’te hastane kuyruklarına giren 
kardeşinizim. En son gezdiğim 
Şehir Hastanesi, şehirlerdeki 5 
yıldızlı otellerden daha üstün, 
her bir hastanede yüzlerce uz-
man çalışıyor. Bütün AK Partili 
kardeşlerimiz şunu bilsinler ki 
17 yıllık işlerimizle dünyanın 
en büyük 17’nci ülkesi haline 
getirdik. Türkiye’nin büyü-
yüp gelişmesinden sonra Sayın 
Cumhurbaşkanımız, ülkemizi 
eskisinden çok daha yüksek ve 
güçlü bir şekilde temsil etmek-
tedir.” dedi.

Yalnızca bugünler için değil; 
nesiller için çalışmanın da AK 
Belediyeciliğin önceliklerinden 
olduğunu dile getiren Özhase-
ki, “AK Belediyeler olarak diğer 
belediyelere de örnek olacak 
çalışmalar yürütme gayemiz 
vardır. Rabbim bu gayeden bir 
an olsun şaşırtmasın, memle-
ketimiz için hayırlı yarınlara 
ulaşmayı nasip etsin.” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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Kadın Kolları

AK Parti Kadın Kolları’nın Üye 
Güncelleme Çalışmaları Başladı

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları; AK Parti’ye 
gönül veren 4.667.415 
kadın üyenin bilgilerinin 
güncellenmesi amacıyla 
81 ilde eş zamanlı çalışma 
başlattı. 

İl ve ilçe teşkilatları AK 
Parti üyelerini arayarak 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını ileterek, 

üyelerin hal hatırları 
sorularak adres ve telefon 
gibi kişisel bilgileri 
güncellenmektedir. 

İletişim bilgileri eksik 
olan üyelerin bilgileri 
mahalle teşkilatları 
aracılığıyla adreslerinde 
ziyaretler gerçekleştirilerek 
tamamlanmaktadır. 
Böylelikle hem üyelerin 

bilgileri güncellenmekte 
hem de vatandaşlar yerinde 
ziyaret edilerek istişarelerde 
bulunulmaktadır. AK 
Partiye üye olmayan 
vatandaşların da 
yeni üyelik kayıtları 
gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmalar tüm üyelere 
ulaşım sağlanıncaya kadar 
devam edecektir.
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Portre

Sıfırı Bulan Adam 

HAREZMİ

Müslüman bilginleri Mısır, 
Suriye, İran ve Mezopotamya 
topraklarında mevcut olan 
kadim kültürlerin ortaya 
koyduğu bilimsel değerleri 
benimseyerek ileriye taşıdı. 
Endülüs’ten Sicilya’ya, İran’dan 
Mısır’a uzanan kültür ve bilim 
coğrafyasında astronomi 
alanında çalışan en erken 
bilginler arasında akla ilk gelen 
isim ise kuşkusuz Harezmi’dir. 
Miladi 830 senesinde 
tamamladığı “zîc el-Sind” (Sind 
Takvimi) çalışmasında Yunan 
Ptolemi Hanedanlığı döneminin 
astronomi kavramlarını 
devrin İslam bilim dünyası 
ile tanıştırmış olması çok 
önemli bir adımdır. Harezmi 
bu çalışmasında güneşin, 
ayın ve bilinen beş gezegenin 
hareketlerini gösteren tablolar 
hazırlamıştı. 

Harezmi günümüzde 
matematikçi olarak tanınıyor 
olsa da astronomiye yaptığı 

katkıları çok 
değerlidir. 
Yeryüzünü 
inceleyerek 
dağlar, 
şehir, nehir 
ve adalar 
hakkında 
çalışmalarda 
bulundu. 
Astronomi 
alanında 
yaptığı 
çalışmalarını; 
Zîc-ul 

Harezmî, Kitab al-Amal bi’l 
Usturlab ve Kitab’ul Ruhname’de 
toplamıştır. Eserleri geleceğin 
astronomisini büyük ölçüde 
etkilemiştir.

Harezmi’nin günümüz 
matematiği üzerindeki etkisi 
tıpkı zamanındaki gibi çok 
büyüktür. Hint rakamlarını 
derinlemesine incelemiş, sadece 
değerini takdir etmemiş, aynı 
zamanda konuyla ilgili bir 
de kitap yazmıştır. Dönemin 
bilim dili Arapça olduğu için 
bu kitap, Endülüs İspanya’sını 
da içine alan Müslüman 
dünyasını dolaştı. Birkaç 
yüzyıl sonra kitap İngiliz keşiş 
Adelard tarafından Latince’ye 
aktarıldı. Ardından İtalyan 
matematikçi Fibonacci Hint-
Arap rakamlarını tüm Avrupa’da 
yaygınlaştırdı. Harezmi ve 
birlikte Hint rakamları üzerine 
çalıştığı matematikçi Aryabhatta 
matematiğin geleceği için 
on tabanlı rakam sistemini 

geliştirerek ve kullanarak 
matematik tarihine devamlılığını 
halen koruyan muhteşem bir 
katkıda bulundular. Günümüzde 
kullandığımız sayılar Arap-Hint 
sayı sistemi olarak bilinmektedir.

Harezmi Anadolu’da 
Harezmi Abbasiler döneminde 
Bağdat’ta kurulan Beyt’ül 
Hikme’de (Bilgelik Evi) bulundu. 
Halife El Vasık döneminde 
Ashab-ı Kehf’in (Yedi uyurlar) 
mezarını bulması için 
Anadolu’ya gönderildi ve İzmir 
Efes’e kadar geldi.

*Algoritma sözcüğü Harezmî’nin 
Latince karşılığı olan “Algoritmi”den 
türemiştir.

Matematik ile ilgili eserleri
El- Kitab’ul Muhtasar fi’l Hesab’il 
Cebri ve’l Mukabele
Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind

El-Mesahat

Astronomi ile ilgili eserleri
Zîc-ul Harezmî
Kitab al-Amal bi’l Usturlab
Kitab’ul Ruhname
Coğrafya ile ilgili eserleri

Kitab surat al-arz

Tarih ile ilgili eserleri
Kitab’ul Tarih

HAREZMİ’NİN ESERLERİ
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Gönül Coğrafyamız

Ecdat İzinde

Beyrut

Lübnan’ın başkenti Beyrut, 
Doğu Akdeniz kıyılarının 
en önemli şehri. Tarih boyu 
birçok savaş ve yıkımla 
karşı karşıya kalsa da her 
seferinde küllerinden doğdu. 
Beyrut, Müslümanlar ve 
Hristiyanlar başta olmak 
üzere farklı inançların, 
onlarca mezhebin birer sokak 

arayla görülebileceği çok 
farklı ve renkli bir âlem. Bu 
farklılık mimaride de çok 
çarpıcı biçimde görülmekte. 
Beyrut’ta dolaşırken kendinizi 
bir anda İtalya, Fransa ya 
da İspanya’nın güneyinde 
zannedebilirsiniz. Endülüs, 
Eyyubi ve Memlük tarzı 
mescidler size Beyrut’ta 

olduğunuzu tekrar 
hatırlatır. İnsanların giyim 
kuşamlarında, kısacası tarz-ı 
hayatlarında da farklılıkların 
doğurduğu renklilik her an 
yanınızda burada. Beyrut, 
gerçek bir şehir... 

1516’da Osmanlıların 
Memlüklüler ile yaptığı 
Mercidabık Savaşı’yla 
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Suriye, Filistin ve Lübnan 
Osmanlı topraklarına dâhil 
oldu. Bu tarihten itibaren 
Osmanlı Devleti, 400 yıldan 
daha uzun süre Lübnan’da 
varlığını sürdürdü. Tarihçiler, 
Osmanlı’nın İstanbul’dan 
bu kadar uzak bir noktada, 
böylesi uzun bir süre hakim 
kalabilmesinin adaletli 
bir yönetim anlayışından 
kaynaklandığını söylüyor.

Asırlar boyu Osmanlı çatısı 
altında yaşayan Lübnan’da 
o döneme ait derin izler 
varlığını sürdürüyor. Lübnan 
iç savaşının ardından hasar 
gören bazı Osmanlı eserleri 
restore edilerek, resmi kurum 
olarak kullanılmaya başlanmış. 
Beyrut’ta Osmanlı’dan kalma 
çok sayıda medrese, hastane, 
bina, cami, kışla, köşk, park, 
bahçe ve türbe bulunuyor. 
Başkentteki dikkat çekici 
Osmanlı yapılarından biri 
de şehre hâkim bir tepe 

üzerinde yükselen Lübnan 
Başbakanlık Sarayı. 1830 
yılında inşa edilen yapının 
yapımında İstanbul’daki 
Selimiye Kışlası örnek alınmış. 
Sarayın hemen yanındaki 
şehrin sembollerinden saat 
kulesi de yine Osmanlılar 
tarafından Sultan İkinci 
Abdülhamid’in tahta çıkışının 
anısına yapılmış. Sadece 
birkaç yüz metre ileride ise 
görkemli bir Osmanlı cami 
bulunuyor. Şehirdeki Osmanlı 
eserleri bunlarla sınırlı değil. 
Resmi istatistiklere göre 
Lübnan’da 1300’den fazla 
Osmanlı eseri olduğu biliniyor. 
Bunların önemli bir kısmı 
ise Beyrut’ta bulunuyor. 
Örneğin, İçişleri Bakanlığı 
olarak kullanılan tarihi bina 
da Osmanlı döneminden 
kalma. Ayrıca, günümüzde 
Katrina Hastanesi olarak 
bilinen El-Mihceri es-Sıhhi 
Binası da restore edilmeye 

ihtiyaç duyan zarif Osmanlı 
yapılarından. Şehre sonradan 
kazandırılan mavi kubbesi ve 
Osmanlı tarzı minareleriyle 
dikkat çeken Nebi Muhammed 
Camii Beyrut’un en büyük 
camilerinden. Cami eski Devlet 
Başkanı Refik Hariri tarafından 
yaptırılmış. Ortaçağ’ın en 
önemli kalelerinden olan 
Sayda Kalesi denizin üzerinde 
yükselen görünümüyle dikkat 
çekiyor ve turistlerin ilgi odağı 
olmayı sürdürüyor.

Dünyanın tanınmış 
markaları, muhafazakar 
mahalleler, farklı inançlar, 
zengin doğa, ılık Akdeniz 
suları ve karlı dağlar... Beyrut 
tezatlarıyla güzel! Beyrut 
kozmopolit yönüyle İstanbul, 
Paris, Londra ve New York 
gibi büyük metropollere de 
benziyor. Kentteki iç savaş 
yıllarını yansıtan binalar her 
geçen gün yerlerini yeni, 
modern binalara bırakıyor. 




