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SIFIR ATIK PROJESİ KASIM 2019 VERİLERİ

Sıfır Atık Projesi çalışmaları AK Parti Genel Merkezi'nde tüm hızıyla devam ediyor.
2019 yılının Kasım ayında AK Parti Genel Merkezi'nde;

789 kg kağıt ve karton geri dönüştürülerek 13 ağacın korunması sağlandı.

269 kg cam geri dönüştürülerek 27 litre petrol tasarrufu sağlandı.

4,650 kg metal geri dönüştürülerek 2,98 kWh enerji tasarrufu sağlandı.
121 kg plastik geri dönüştürülerek 4,96 kg sera gazı emisyonu azaltımı sağlandı.



Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha 
tehlikeli şekillerde hissedildiği, ülkemizin de bu etkilere en fazla 
maruz kalacak ülkelerin başında olduğu bir dönemden geçmekte-
yiz. Bu zorlu dönemin hepimizi ilgilendiren ve hepimize önemli so-
rumluluklar yükleyen koşullarına göre siyasetimizin şekillenmesini 
bir zorunluluk olarak görüyoruz.

AK Parti, milletimizin teveccühü ile iktidarı devraldığı günden 
itibaren çevre gibi asli bir unsuru bütün boyutlarıyla gözeterek si-
yasetini yürütmüştür. 17 yıllık bu dönemde ülkemizin, çevresel ko-
şulların yol açtığı problemlerle baş edebilme kapasitesi artırılmış-
tır. Tabiat parklarımızın, arıtma tesislerimizin, fidan üretimimizin, 
mavi bayraklı plajlarımızın sayılarında yüksek bir artış sağlanmış, 
çevrenin insan eliyle tahribatının durdurulması, ekosistemin ve 
ekolojik dengenin korunması yolunda önemli kazanımlar elde edil-
miştir. Enerji üretimimizde yenilenebilir enerjinin payı her geçen 
yıl daha da yükselmiştir. 2023 hedeflerimize ulaşmak adına gerçek-
leştirdiğimiz faaliyet ve icraatlarımızın sürdürülebilir kalkınma mo-
deline uygun olması için azami gayret gösterilmiştir.

Kültürümüzde müstesna bir yeri bulunan ağaca ve bir bütün ola-
rak doğaya karşı milletçe duyduğumuz yoğun sevginin bir karşılığı 
olarak başlattığımız ağaçlandırma seferberlikleri ile ülkemiz, dün-
yada var olan eğilimin aksine, orman alanını artıran nadir ülkeler 
arasında yer almıştır. Ağaçlandırma seferberliğimiz, Cumhurbaş-
kanımızın kararıyla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 
Kasım tarihinde vatandaşlarımızın emeğiyle toprağa kavuşturulan 
13.785.832 fidanla doruğa ulaşmıştır. Toplumumuzun her kesimin-
den çok geniş bir katılımla gerçekleşen bu etkinlikte, hedeflenen 
miktarın oldukça üstünde fidanın sahiplenilmesi, milletimizin 
ağaçlandırma konusundaki hassasiyetini de göstermiştir. Dikilen 
bu fidanlar geleceğimize nefes olacak, çocuklarımızın daha yeşil, 
daha sağlıklı bir Türkiye’de yaşamalarını sağlayacaktır. Cumhur-
başkanımızın ifadesiyle, “zümrüt yeşili bir Türkiye” için fidanları 
toprakla buluşturan bütün vatandaşlarımıza derin şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Kalkınma hikâyemizi yazarken geleceğimizi de koruyacak, daha 
yeşil bir Türkiye için doğa ile barışık, kendisini doğanın efendisi 
görmeyen, sürdürülebilirliği önceleyen, tahribatla mücadele eden 
bir bakışla yolumuza devam edeceğiz.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Ağaçlandırma 

seferberliğimiz, 

Cumhurbaşkanımızın 

kararıyla Milli 

Ağaçlandırma Günü 

olarak ilan edilen 

11 Kasım tarihinde 

vatandaşlarımızın 

emeğiyle toprağa 

kavuşturulan 

13.785.832 fidanla 

doruğa ulaşmıştır.”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Sakarya’dan 10 ayda 
3,9 milyar dolarlık 
otomotiv ihracatı
Türkiye’nin otomotiv 
ihracatının yüzde 19,1’ini 
karşılayan Sakarya’da, yılın 
ilk 10 aylık döneminde 
225 bin 835 araç üretimi 
gerçekleştirildi.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol alan başarılı oyuncu Haluk 
Bilginer, kariyerini Emmy Ödülü ile taçlandırdı. Sanatçı, “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla 
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen “47. Uluslararası 
Emmy Ödülleri” töreninde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne değer görüldü.

“Uluslararası Emmy Ödüllü ilk 
Türk oyuncu: Haluk Bilginer”
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A Milli Futbol Takımı, 
tarihinin en iyi grup 
performansıyla EURO 2020’de

İstanbul 
polisinden 
DHKP/C’ye
tarihi darbe

Türkiye’nin PISA 
sonuçlarında 
iyileşme sağlandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol 
Takımı, H Grubu’nu 2-0’lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup 
performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı.

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü, bu 
yıl terör örgütü 
DHKP/C’ye yönelik 
operasyonlarda, 
İçişleri Bakanlığının 
aranan teröristeler 
listesinde yer alan 10 
teröristi yakalayarak 
tarihi bir başarıya 
imza attı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) tarafından 
uygulanan Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) 2018 sonuçları 
yayımlandı. Türkiye, PISA 
2015 araştırmasında okuma 
becerilerinde 50. sırada yer 
alırken PISA 2018 araştırmasında 
40. sıraya; matematik 
okuryazarlığında 50. sıradan 42. 
sıraya; fen okuryazarlığında 54. 
sıradan 39. sıraya çıktı.

Ar-Ge harcamaları
10 yılda 5 katına çıktı
Türkiye’de araştırma 
ve geliştirme (Ar-Ge) 
faaliyetleri için yapılan 
harcamaların tutarı 10 yılda 
yaklaşık 5 katına çıkarak 
toplam 187,6 milyar liraya 
ulaştı.
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Dünya Aktüalite Atlası

Hong Kong yerel seçiminde 
sandıktan demokrasi 
savunucularının zaferi çıktı

AB’nin ABD’ye 
Karşı Ticaret 
Fazlası Artıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı 50 yaşında

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan 
yerel seçimde demokrasi savunucuları, Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye 
meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı.

Kuruluş gerekçesi 
Kudüs ve Filistin 
olan İslam İşbirliği 
Teşkilatı, geçen 50 
yılda İslam dünyasının 
her alanda hak ve 
çıkarlarını korumak 
üzere çalışmalar yürüten 
devletler arası bir iş 
birliği platformu oldu.

ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Avrupa Birliği’nin 
(AB) ülkesine karşı ticarette 
fazla vermesini eleştirmesine 
rağmen, iki taraf arasındaki 
dış ticaret açığının ABD 
aleyhine artması dikkati çekti.
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Yeni AB Komisyonu 
AP Genel Kurulunda 
güvenoyu aldı

BM’den 29 milyar dolarlık rekor 
insani yardım çağrısı

Tunus’un yeni Meclis 
Başkanı Gannuşi

Demir İpek Yolu hayali 
gerçek oldu

Ursula von der Leyen 
başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu 
(AP) Genel Kurulunda güvenoyu 
aldı. Komisyon, 31 Ekim 2024’e 
kadar görev yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) tarihinin en büyük yardım 
çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde 
gıda, barınak, sağlık hizmeti, eğitim ve koruma 
gibi acil insani yardıma muhtaç 168 milyon kişiye 
ulaşabilmek için 29 milyar dolar yardıma ihtiyaç 
duyulduğunu bildirdi.

Çin’den yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye’ye 
giriş yapan tren, Marmaray’ı kullanarak 
Avrupa’ya geçen ilk yük treni oldu. 

Tunus’ta Meclis Başkanı seçilen 78 
yaşındaki Raşid el-Gannuşi, siyasi 
geçmişi ile dikkati çekiyor. Tunus’ta 
geçen ay yapılan genel seçimlerin 
ardından parlamentoda açılış 
oturumu dün gerçekleştirildi. Nahda 
Hareketi lideri Gannuşi, 217 üyeli 
parlamentoda 123 oyla Meclis Başkanı 
seçildi. Nahda, 2011’deki devrimin 
ardından Tunus siyasetinde merkezi 
konumda yer alsa da hareketin lideri 
Gannuşi, bugüne kadar herhangi bir 
siyasi görev üstlenmekten kaçınmıştı. 
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“82 Milyon Hep Birlikte 
Diktiğimiz Fidanlarla 
Gürlemeyi Sürdüreceğiz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Batı-
kent Çakırlar Mevkii’nde ger-
çekleştirilen, Milli Ağaçlan-
dırma Günü “11 Milyon Ağaç; 
Bugün Fidan, Yarın Nefes” 
Programına iştirak ederek, 
vatandaşlara hitap etti. 

Konuşmasına tüm katılım-
cıları selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugün burada sizlerle 
birlikte paylaştığımız şu 
güzel manzara ülkemizin 81 
vilayetindeki 2 bin 23 ayrı 
noktada aynı anda yaşanı-
yor. 11.11.2019 tarihinde, saat 
11.11’de, toplam 11 milyon 
fidan ve ağacı geleceğe nefes 

olması ümidiyle toprakla 
buluşturuyoruz. Hedefimiz 
zümrüt yeşili bir Türkiye 
fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.” 
diye konuştu. 

Kampanyada emeği geçen-
leri tebrik eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kay-
detti:

“Özellikle de davete ica-
bet ederek ağaç sevgisini bir 
seferberlik haline dönüştüren, 
fidan dikimini bir millet mese-
lesi olarak gören aziz milleti-
me şükranlarımı sunuyorum. 
Bizimle bu heyecanı paylaşan 
Kazakistan Başbakanı değerli 
kardeşime de aynı şekilde 
sevgilerimi, onun şahsında 
Kazakistan Cumhurbaşkanı ve 
yine aynı şekilde Aksakalımı-
za da selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum.”

Geleceğe nefes seferberli-
ğinin gördüğü yüksek ilgiyle 
hedeflerini aşarak dünyaya 
örnek olacak bir kampanyaya 
dönüştüğünü aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Rekorumuz bugün Guin-
ness Rekorlar Kitabı yetki-
lileri tarafından Çorum’dan 
takip edilecek ve kayıtlara 
geçirilecektir. Milletimizin 
özellikle gençlerimizin ve 
çocuklarımızın kampanya-
ya ilgisi bu tarihin ve saatin 
önümüzdeki yıllarda da ‘ağaç 
günü’ olarak değerlendiril-
mesi fikrini ortaya çıkardı. 
Biz de bu fikri destekledik ve 
11 Kasım’ın Milli Ağaçlandır-
ma Günü olarak ilan edilme-
siyle ilgili Cumhurbaşkanlığı 
kararını geçtiğimiz hafta 
imzaladım. Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü’nün ülkemize, mille-
timize, gençliğimize, ço-
cuklarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. İnşallah bundan 
sonra her yıl milletimiz tak-
vimler 11 Kasım’ı ve saatler 
de 11.11’i gösterdiğinde fidan 
dikmek üzere belirlenen 
alanlarda olacaktır.”

Dede Korkut’un ağacı “Ağaç 
ağaç dersem sana arlanma 
ağaç, Mekke ile Medine’nin 
kapısı ağaç, Musa Kelimin 
asası ağaç, büyük büyük 
suların köprüsü ağaç, kara 
kara denizlerin gemisi ağaç, 
Zülfikar’ın kını ile kabzası 
ağaç.” ifadeleriyle anlattığı-
nı aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İşte bugün burada 

“Biz de 82 milyon 
hep birlikte ortaya 
koyacağımız 
eserlerle ve elbette 
diktiğimiz fidanlarla 
oluşturacağımız 
ormanlarla gürlemeyi 
sürdüreceğiz.”

“Her meselemizde 
olduğu gibi ağaçlandırma 
seferberliğimizde de 
milletimizle el ele, omuz 
omuza, gönül gönüle 
çalışıyoruz.”
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Gündem

diktiğimiz fidanların her 
birinin ileride nerede, hangi 
hayırlı iş için kullanılacağını 
şimdiden bilemeyiz. Onun 
için ne kadar çok ağaç diker-
sek geleceğe o kadar büyük 
miras bırakmış oluruz.” şek-
linde konuştu.

Ecdadın “Ağaç dalıyla 
gürler” dediğini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz de 82 milyon hep birlik-
te ortaya koyacağımız eser-
lerle ve elbette diktiğimiz 
fidanlarla oluşturacağımız 
ormanlarla gürlemeyi sür-
düreceğiz. Milletimiz hep 
olduğu gibi bugün de tarih 
yazıyor. İstiklaline ve istikba-
line yönelik saldırılara karşı 
verdiği mücadeleyle tarih 
yazıyor, terör örgütlerine kar-
şı tarih yazıyor. Ekonomide, 

sanayide, ihracatta, turizm-
de her alanda tarih yazıyor.” 
diye konuştu. 

Milletin ağaçlandırma, ye-
şillendirme ve tabiata sahip 
çıkma konusunda da tarih 
yazdığına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte birileri ağaç ba-
hanesiyle şehirlerimizi talan 
etmeye kalkmıştı, haftalarca 
sokakları ateşe vermişler, 
esnafımızın malını, mülkü-
nü yağmalamışlardı. Biz işte 
burada ağaçlandırma yapı-
yoruz. Peki nerede o ağaç 
diyerek ortalığı karıştıranlar? 
Çevrecilik adına 17 yıldır bize 
söylemediklerini bırakma-
yanlar hani, nerede? Hiçbiri 
ortada yok, dikili ağaçları 
yok. Çünkü bunların derdi 
ağaç dikmek değil Türkiye’yi 
bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu 
yaz olanları duydunuz değil 
mi? Bodrum’da, Marmaris’te, 
İzmir’de, Antalya’da birçok 
yerde ormanlık alanları nasıl 
yaktıklarını izledik değil mi? 
Bu PKK denilen bölücü terör 
örgütü onların yan kolları 

“Geleceğe nefes ol 
derken fidan dikmenin 
ötesinde, çocuklarımıza 
her bakımdan daha güçlü 
bir Türkiye bırakmanın 
kararlılığını da ifade 
ediyoruz.”
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kendileri bunları açıkladılar, 
‘biz yaktık’ dediler. Onlar 
yaktılar, biz diktik.

Bunların derdi çevreyi 
korumak değil birileri adına 
Türkiye’yi kuşatmaktı. Ham-
dolsun Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle bu 
tuzakların hepsini de boşa 
çıkardık. Her meselemizde 
olduğu gibi ağaçlandırma 
seferberliğimizde de mille-
timizle el ele, omuz omuza, 
gönül gönüle çalışıyoruz. 
Onlar sakalımızı tıraş etti-
ler ama bilin ki tıraş edilen 
sakal daha gür biter, ama biz 
onların kollarını kesiyoruz, o 
yerine gelmez.”

“Bizim kültürümüzde 
toprağı hem ana hem de yar 
olarak görmek, suyu aziz 
bilmek, ekmeği öpüp alına 
götürmek vardır.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını Aşık 
Veysel’in şu dizeleriyle sür-
dürdü:

“Dost dost diye nicesine 
sarıldım, benim sadık yâ-
rim kara topraktır, beyhude 
dolandım boşa yoruldum, 
benim sadık yârim kara top-
raktır. Karnın yardım kazma-
yınan belinen, yüzün yırttım 
tırnağınan elinen, yine beni 
karşıladı gülünen, benim sa-
dık yârim kara topraktır. Her 
kim ki olursa bu sırra mazhar, 
dünyaya bırakır ölmez bir 
eser, gün gelir Veysel’i bağrı-
na basar, benim sadık yârim 
kara topraktır. Dünyada top-
rağı böylesine sadık bir yar 
olarak gören başka bir millet 
var mıdır bilmiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Toprakta biten güller solsa 
da gönüllerde biten gülle-
rin daimi olduğunu” söyle-
yen Hazreti Mevlana misali 
fidanları hem toprağa hem 
gönüllere diktiklerini dile 

getirerek, “Ne mutlu bize 
ki ecdadımızdan miras aldı-
ğımız toprak, ağaç, orman 
sevgisini işte bu kampanyay-
la taçlandırıyoruz. Küresel 
ısınmanın ve iklim değişimi-
nin gündemi işgal ettiği bir 
dönemde havanın, suyun, 
toprağın ve bunların oluştur-
duğu güzelliklerin korunması 
için çalışıyoruz. Rabbimin 
bize emaneti olan tabiatı 
sadece korumakla kalmayıp 
geliştirerek güzelleştirerek 
bizden sonraki nesillere bı-
rakmanın çabası içindeyiz.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin orman alanını 
ve ağaç servetini çoğaltmak, 

biyolojik çeşitliliği geliş-
tirmek, çevreyi korumak 
amacıyla 17 yıldır çok büyük 
yatırımlar yaptıklarını anla-
tan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“17 yılda toplam 4,5 milyar 
fidanı toprakla buluşturarak 
orman varlığımızı 20,8 mil-
yon hektardan 22,6 milyon 
hektara çıkardık. Böylece 
erozyonla kaybettiğimiz 
toprak miktarını yıllık 500 
milyon tondan 154 milyon 
tona kadar düşürdük. Baş-
lattığımız ‘5 bin köye 5 bin 
orman’ projesiyle bugüne 
kadar ceviz, badem, zeytin, 
defne, kestane gibi ağaçlar 
yetiştirmek için 14 milyon 
fidanı toprağa diktik. Böylece 
insanlarımızın topraktan elde 
ettikleri kazancın artması-
nı da sağladık. Bizim yeşil 
sevdamızın adı Cumhuri-
yet döneminin tamamında 
yapılan ağaçlandırmanın 1,5 
katını 17 yılda yapabilmektir. 
Tabiat sevgimizin adı ya-
nan alanların 40 katı kadar 

“Bizim kültürümüzde
toprağı hem ana hem de 

yar olarak görmek, suyu 
aziz bilmek, ekmeği öpüp 
alına götürmek vardır.”
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ağaçlandırma yapabilmektir. 
Bizim yeşil sevgimizi, ağaç 
hassasiyetimizi, çevre has-
sasiyetimizi kimsenin tera-
zisi ölçmeye yetmez. 25 yılı 
aşan hizmet müktesebatımız 
bunların eşsiz örnekleriyle 
doludur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
atık yönetiminde İstanbul’a 
çağ atlatıldığını, daha sonra 
gelen belediye başkanlarının 
da aynı anlayışla İstanbul’a 
hizmet ettiğini söyleyerek, 
şunları kaydetti:

“Bırakın yaptığımız hizmet-
leri, sadece İstanbul’da yap-
tığımız temel atma ve açılış 
törenlerini tek tek saymaya 
kalksak günler, haftalar, aylar 
sürer. Birileri, bir önceki 
dönemde hazırlıkları tamam-
lanan ileri biyolojik arıtma 
tesisi yatırımı için, şu gaflete 
bakın, ‘temel atmama töreni’ 
yapıyor. Bunlar temel atma 
ve açılış töreni gibi işlere za-
ten yabancılar. Ben zaten pek 
temel atma törenine değil, 
daha çok açılışlara giderim, 

bu benim prensibim, o ayrı. 
Ama bunların yaptığına 
bakın temel atmama töreni... 
Onun için tıynetlerine, karak-
terlerine uygun şekilde temel 
atmama töreni düzenlemiş-
ler. Ülkeye ve millete hizmet 
bunların bünyesine ağır gelir. 
Onun için kendilerine yakı-
şanı yapmışlar. Şimdi vatan-
daş orada koku başlayınca 
sokaklara döküldü. Aslında 
bu yaklaşımın adı, İstanbul’u 
gelecekte yeniden kokuya, 
pisliğe, perişanlığa mahkum 
etmektir. İstanbul’un ne 
olduğunu, nereden geldiğini, 
nerede durduğunu, gelecekte 
nereye gittiğini bilmeyen bir 
zihniyetin, yapılan ve yapıl-
mak istenen işleri anlamasını 
beklemek beyhudedir.”

25 yıl önce İstanbul’un 
2050’ye kadar olan sorunla-
rını çözecek adımları attık-
larını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, ardından 
da şehrin 2100 yılına kadar 
olan ihtiyaçlarının çözümünü 
planladıklarını, bunları adım 
adım hayata geçirdiklerini 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İhtiyaç yok” denilen projenin 
de işte böyle bir proje olduğu-
nu vurgulayarak, “İstanbul’a 
atık suyu içme suyu kalitesine 
dönüştürecek, kendi alanında 
dünyanın en modern, ileri, 
gelişmiş teknolojisine sahip 
bir tesis kazandıracaktık. Tabii 
hizmet bir vizyon ve nasip 
meselesidir. Vizyon olmayın-
ca nasip de bağlı olunca işte 
burada olduğu gibi önünüze 
gelen hazır projeyi hayata 
geçirme fırsatını da tepersi-
niz. Milletimiz bütün bunları 
görüyor, takip ediyor, zihnin-
de ve kalbinde de not ediyor. 
İnşallah vakti saati geldiğinde 
hepsinin de hesabını birer bi-
rer soracaktır.” diye konuştu.

Gündem
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“Toprak ne ekersen onu 
verir. Toprağa ne kadar 
emek verirsen o kadar 
karşılık alırsın. İnsan da 
öyledir. Bunun için biz 
‘insanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ diyoruz.”

Ankara’da da yine aynı 
şekilde sıkıntıların olduğu-
nu, eski Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’ten önceki belediye 
başkanının atılması gereken 
adımları atmadığını hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara’nın Gökçek ile deği-
şim ve dönüşüm yaşadığını 
söyledi.

Bugün ecdadın mirası üze-
rine katkıda bulunulduğunu, 
yarın da gençlerin bunun 
üzerine daha fazlasını koya-
rak geleceğe yürüyeceğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Geleceğe nefes ol derken 
fidan dikmenin ötesinde, 
çocuklarımıza her bakım-
dan daha güçlü bir Türkiye 
bırakmanın kararlılığını da 
ifade ediyoruz. Bugün diki-
len fidanlar her yıl büyüyüp 
serpilirken çocuklarımız da 
onlarla birlikte ülkemizin ge-
leceğini kucaklamaya talip bir 
donanımla kendilerini geliş-
tirecekler. Toprak ne ekersen 
onu verir. Toprağa ne kadar 
emek verirsen o kadar karşı-
lık alırsın. İnsan da öyledir. 
Bunun için biz ‘insanı yaşat 
ki devlet yaşasın’ diyoruz. 

‘Kıyametin kopacağını bil-
seniz dahi elinizdeki fidanı 
dikiniz.’ diyen bir medeniyet 
birikimine sahibiz. Evliya 
Çelebi bugünkü manzaranın 
tersine yemyeşil bir Anado-
lu tasviri yapıyor. Demek ki 
kaybımız çok. Yurt edindiği 
toprağa ‘ana’ diyen bir millet 
olarak her bakımdan kayıp-
larımızı telafi edeceğiz. Hem 
toprağımızı fidanlarla buluş-
turacağız hem yeni nesillerin 
gönüllerini tarihimizle, kül-
türümüzle, medeniyetimizle 
şenlendireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan alana 
gelişlerinin ardından fidan di-
kerek can suyu verdi. Tanıtım 
filminin gösterildiği program-
da Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş dua etti.
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“Türk Tarımını, Küresel Tarım 
ve Gıda Şirketlerinin Güdümüne 
Sokacak Her Türlü Teşebbüsün 
Karşısındayız”

Gündem

14 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Beş-
tepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde, Tarım ve Or-
man Bakanlığınca düzenle-
nen “3. Türkiye Tarım Orman 
Şurası” kapanış programında 
katılımcılara hitap etti.

Türkiye’nin tarım ve or-
mancılığını geliştirmek, 
sıkıntılarına çözüm bulmak 
için şuraya 50 binin üzerin-
de görüş iletildiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şöyle devam etti:

“Bunun yanında 81 ilde 
düzenlenen toplantılara sek-
törle ilgili 7 bini aşkın insanı-
mız katıldı. Bu özellikleriyle 
3. Tarım ve Orman Şurası, 
şimdiye kadarki en geniş 
katılımlı şura olarak kayıtlara 
geçti. Gerek şura sırasında 
sektör temsilcilerinin ge-
rekse dijital platformlarda 
halkımızın dile getirdiği her 
bir görüşün başımızın üzerin-
de yeri vardır. Biz ülkemize 
dahil her meselede istişare 
kültürüne, danışmaya daima 
önem veren bir kadroyuz. 
Bizim için değişmez hüküm, 
‘Her işinizde istişare edi-
niz...’ Siyasetten ekonomiye, 
turizmden tarıma kadar her 
alanda ‘Bin bilsen de bir bile-
ne danış’ prensibiyle hareket 
ettik.” 

3. Tarım ve Orman Şura-
sı’nın da temel ilkesinin de 
istişare olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şura’da alınan kararlar mil-
letimizin, uzmanların, sektör 
temsilcilerinin ve şu anda bu 
millet sarayında, özellikle 
millet evinde sizlerle birlikte 
bu çalışmayı yapmak, ge-
leceğimizi aydınlatacak en 
önemli adımdır.” ifadesini 
kullandı.

Uzaktan eleştirmek yerine 
konuya bizzat müdahil olan, 

kanaatlerini açık yüreklilikle 
paylaşan herkese katkıları 
için teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Alınan kararların tarım ve 
ormancılık sektörümüzün 
önümüzdeki 5 yılına istika-
met çizeceğine inanıyorum. 
Elbette karar almak önem-
lidir ama asıl mesele alınan 
kararları takip edip haya-
ta geçmesini sağlamaktır. 
Uygulamaya ve politikaya 

dönüşmeyen her karar, ne 
kadar güzel, ne kadar güçlü, 
ne kadar ufuk açıcı olursa 
olsun havada kalmaya mah-
kumdur. Çiftçimizin, üre-
ticimizin, rızkını topraktan 
çıkaran tarım emekçilerimi-
zin hakkını ancak bu şekilde 
ödeyebiliriz.

Türk tarım ve çok daha 
ilerilere taşımak istiyorsak 
ortak akılla şekillendirdi-
ğimiz şura kararlarını yine 
ortak bir çabayla uygulamaya 
koymamız gerekiyor. Tabii 
tarımcılık, bunun yanında 
hayvancılık bütün bunlarla 
beraber, gerek süt ve süt ma-
mullerinde gerek et ve et ma-
mullerinde atılacak adımlarla 
inanıyorum ki bu sektörde 
sizler çok ciddi sınavları veri-
yorsunuz ve vermektesiniz.”

Cumhurbaşkanı olarak Türk 
tarımını geliştirecek, Türk 
çiftçisinin güçlendirecek tüm 
kararların yakından takip-
çisi olacağını vurgulayan 

“Türk tarım ve çok 
daha ilerilere taşımak 
istiyorsak ortak akılla 
şekillendirdiğimiz şura 
kararlarını yine ortak 
bir çabayla uygulamaya 
koymamız gerekiyor.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Evvelki akşam Ziraat Ban-
kası Genel Müdürümüzle 
de etraflıca görüştüm ve bu 
görüşmeden sonra da Ziraat 
Bankamız, inşallah çiftçileri-
mizle çok daha etraflıca geniş 
kapsamlı ve kredide bugüne 
kadar alışılmışın dışında bir 
dayanışmayı sürdürecektir. 
Belki de sizlerle ortaklığa gi-
recek bu tür adımları atacak.” 
dedi.

Artık hayvan ithali yapıl-
masını istemediklerini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Zaten biliyorsunuz bütün 
bunlarla beraber bu konuda 
atılmış çok kararlı adımla-
rımız var. İnşallah Anado-
lu, ‘Ana’ olarak her alanda 
görevini yerine getirecek. 
Dünyamız, iletişim ve ula-
şım teknolojilerinde yaşanan 
ilerleme sonucunda çok bü-
yük bir dönüşüm geçiriyor. 
Hayatımızın her alanında 

teknoloji devriminin olumlu 
veya olumsuz yansımala-
rına şahit oluyoruz. 15-20 
yıl öncesine kadar üzerinde 
yeterince durmadığımız ik-
lim değişikliği, obezite, göç, 
gelir adaletsizliği, kuraklık 
ve küresel ısınma gibi birçok 
mesele bugün artık insanlı-
ğın ana gündem maddeleri 
haline geldi.

Coğrafi konumu veya 
gelişmişlik düzeyi ne olursa 

olsun dünyadaki tüm ülkele-
rin bu sorunlarla bir şekilde 
yüzleştiğini görüyoruz. İklim 
değişikliği sadece dünyayı en 
fazla kirleten gelişmiş devlet-
leri değil Afrika kıtasındaki 
fakir ülkeler başta olmak tüm 
insanlığı etkiliyor. Biz de bu 
olumsuzluklardan etkilenen 
ülkeler arasındayız. Yüce Al-
lah’ın tüm insanlığa emaneti 
olan tabiat, özellikle Batılı 
büyük şirketler eliyle tarihte 
belki de hiç olmadığı kadar 
hoyratça kullanılıyor, adeta 
talan ediliyor.

Verimli tarım alanlarının 
azaldığı, su kaynaklarının 
giderek kıtlaştığı, denizlerin 
kirlendiği, iklimlerin değişti-
ği, hava olaylarının öngörüle-
mez hale geldiği ürkütücü bir 
dönemin içindeyiz. Bu yeni 
dönemin alametifarikaların-
dan biri de toprağın, suyun, 
tarım alanlarının stratejik 
öneminin ve rekabetinin 
artmasıdır. Geçtiğimiz asırda 

Gündem

“Yüce Allah’ın tüm 
insanlığa emaneti olan 
tabiat, özellikle Batılı 
büyük şirketler eliyle 
tarihte belki de hiç 
olmadığı kadar hoyratça 
kullanılıyor, adeta talan 
ediliyor.”

16 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



yeraltı kaynakları için yü-
rütülen mücadelenin aynısı 
bugün tarım alanlarının ve su 
kaynaklarının kontrolü için 
veriliyor.” 

Tarım arazisi ve su kay-
nakları bakımından zengin 
birçok Afrika ve Güney Ame-
rika ülkesinin istikrarsızlıkla 
boğuşmasının sebeplerinden 
birisinin bu olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“(Ambarın anahtarı kimin 
elindeyse güç de onun elinde 
olur) derler. Milletimizin gıda 
güvenliğini garanti altına 
almak, her ülke gibi Türki-
ye için de bir milli güvenlik 
meselesi haline gelmiştir. 
Temel tarım ürünlerinde dışa 
bağımlı olmak, en az savun-
ma sanayinde dışa bağımlılık 
kadar tehlikelidir. Kıtaların 
ve çıkar mücadelelerinin 
kesiştiği bir bölgede yer alan 
bizim gibi bir ülke için bu asla 
göze alınamayacak bir risktir. 
Tarım politikalarımızı işte 
bu gerçeklerin üzerine bina 
ediyoruz. Ülkemiz için gü-
venlik riski oluşturacak hiçbir 
adıma şimdiye kadar müsaa-
de etmedik, asla da müsaade 
etmeyeceğiz.”

İktidara geldikleri günden 
itibaren tarım alanlarının 
geliştirilmesine, su kaynak-
larının korunmasına, orman 
varlıklarının güçlendirilme-
sine özel önem verdiklerini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tarımsal üretimi, 
ekonomik boyutunun çok 
ötesinde stratejik bir sektör 
olarak değerlendirdiklerini 
vurguladı.

Bundan sonra da aynı 
hassasiyetle yollarına devam 
edeceklerine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Türk tarımını, küresel 

tarım ve gıda şirketlerinin 
güdümüne sokacak her türlü 
teşebbüsün karşısındayız. 
Tarım topraklarımızın miras 
yoluyla bölünmesini gelin 
birlikte engelleyelim. Bakın 
iktidara geldiğimizden bu 
yana hep bunun gayreti içeri-
sindeyiz. Bunu engelleyelim 
istiyoruz. Çünkü özellikle 
tarımda bu parçalanmayı, 
bölünmeyi engelleyebildiği-
miz zaman hep birlikte ailece 
de milletçe de güç kazanırız. 
Çiftçimize her türlü araç-ge-
reç, gübre, tohum desteği 
verelim. Ürünlerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi-
ni sağlayalım. Bu konuların 
hepsinin arkasındayız, ya-
nındayız. Ama Türk tarımını 
küresel şirketlerin sadece kar 
odaklı çalışan çarkı içinde 
kesinlikle ezdirmeyeceğiz. 
Tarımda milli güvenliğimize 
özellikle öncelik vermeyen 
her türlü projeye, her türlü 
dönüşüme, karına-zararına 
bakmaksızın karşı olduğumu-
zu altını çizerek bir kez daha 
ifade etmek istiyorum.”

Son 17 yılda Türkiye’ye eko-
nomide, turizmde, sağlıkta, 
savunmada nasıl çağ atlatıldı 
ise tarım ve hayvancılık ala-
nında da Türkiye’yi ilklerle 
tanıştırdıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ta-
rım sektörünü yılların ihma-
linden, öngörüsüzlüğünden 
kurtarmak için yeni üretim ve 

destekleme modellerini dev-
reye aldıklarını anımsattı.

Çiftçilere bugüne kadar 
toplamda 137,7 milyar lira 
tutarında tarımsal destek 
verdiklerini bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu:

“Bakın hayali rakamlar 
söylemiyorum, yaptıklarımızı 
söylüyorum. Bakanlığımızın 
2020 yılı bütçesinin yüzde 
54,5’ini tarımsal desteklere 
ayırdık. Yani bir önceki yıla 
göre, tarımsal desteklerimizi 
yüzde 36,7 oranında artırdık. 
Tarımsal Gayrisafi Yurt İçi 
Hasılamız, 37 milyar liradan 
2018 yılında, bu rakam da çok 
önemli, 213,3 milyar liraya 
ulaştı. Şimdi ana muhalefetin 
başı zaman zaman çıkıyor 
saçma sapan bir şeyler ko-
nuşuyor. Bak buradan şimdi 
yine açıklıyorum. Benim ra-
kamlarım resmi rakamlardır. 
Gazete kupürlerinden topla-
nan rakamlar değildir. Devlet 
yalan söylemez. Devlet gerçe-
ği söyler, ben de bunu söylü-
yorum. Biz tarımsal hasılada 
dünyada yedinci, Avrupa’da 
ise birinci sıradayız. Fındık, 
kiraz, incir, kayısı ve ayva 
üretimde dünya lideriyiz. 
Dünyanın 195 farklı ülkesine 
bin 690 tarım ürünü ihraç 
ediyoruz. Sebzede üretimin 
talebi karşılama oranı yüzde 
107’ye çıktı. Meyve ürünle-
rinin tamamına, yakınında 
kendimize yeter durumda 
olduğumuzu görüyoruz, 
göreceğiz. CHP Genel Başka-
nı’nın sürekli istismar ettiği 
buğday konusunda, göreve 
geldiğimizde üretimimiz, iç 
talebi dahi karşılayamazken, 
şimdi yüzde 112 gibi çok bü-
yük bir oranı yakaladık. Fakat 
bunlardan anlamaz, buğdayı 
göster tanımaz. Böyle bir 
durum var.”

“Milletimizin gıda 
güvenliğini garanti altına 
almak, her ülke gibi 
Türkiye için de bir milli 
güvenlik meselesi haline 
gelmiştir.”
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Tarım ve hayvancılıkta bu 
adımları atarken, ormanları 
da asla ihmal etmediklerinin 
altını çizen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ülkenin orman 
alanını ve ağaç servetini 
çoğaltmak, biyolojik çeşit-
liliği geliştirmek ve çevreyi 
korumak için ciddi yatırımlar 
yaptıklarını belirtti.

Muhalefetin “Milli Ağaç-
landırma Günü” dolayısıyla 
açıklamalarına değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Ancak ülkemizde öyle 
bir muhalefet var ki, böyle 
hayırlı bir işi bile karalama-
ya kalkar. Atalarımız ‘Tarla 
bozuk, tohum çürük, ekin 
mi olur’ diyor. Bunların 
durumu da işte böyledir. 11 
Kasım’da milletin heyecanı-
na ortak olmak, ağaç sefer-
berliğine katkıda bulunmak 
varken, ‘Kasım ayında fidan 
mı dikilir?’ diyerek, yapılan 
işe çamur atmaya kalktılar. 
Cehaletleri anlaşılınca da 
milletten özür dilmek yerine, 
bu sefer de ‘11 milyon fidanın 
9 milyonu kurur’ diyerek işi 
pişkinliğe vurdular. Herkesin 
ufku, denizi kadardır. Bun-
ların, bırakın asırlık, yarım 
asırlık, çeyrek asırlık projeler 
üretmeyi, yarına dair hiçbir 
tasavvurları yok. Ne 2023’e 
dair bir kanaatleri, ne 2053’e 
dair bir hayalleri, ne de 2071’e 
dair bir vizyonları var.”

Milletin olup bitenle-
rin hepsini hafızasına 
kaydettiğini vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İnşallah vakti, saati geldi-
ğinde bunların hepsinin de 
hesabını soracaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
40 yıllık siyasi hayatı bo-
yunca hep ileriye baktığını, 
hedeflerine odaklandığını 
belirterek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Polemik üretmenin değil, 
iş yapmanın, eser üretmenin 
peşinde olduk. Tarım ve Or-
man Şurası da işte bu anla-
yışın ürünüdür. Şimdi şura 
kararlarından öne çıkanları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Arazi toplulaştırma ve sınıf-
landırma işlemlerini hızlan-
dırarak, bu önemli projeyi 10 
yıl içinde tamamlayacağız. 
Toprak bilgi sistemine da-
yalı tarımsal arazi kullanım 
planları hazırlayacağız. Atıl 
tarım arazilerinin üretime ka-
zandırılması için arazi banka-
cılığı ve birlikte üretim gibi 
alternatif modelleri devreye 
alacağız. Miras mevzuatını 
geliştirerek, tarım arazile-
rinin bölünmesi sorununa 
kalıcı çözüm getireceğiz.”

Gıda depolarında izlenebi-
lirliğin sağlanmasına büyük 
önem verdiklerinin altını çi-
zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aile işletmeciliğinin sürdürü-
lebilirliği için kadın ve genç 
girişimcileri desteklediklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kırmızı et sektöründe 
küçükbaş hayvan eti tüketi-
mini özendirerek, pazardaki 
payını artıracağız. Ben o 
sektörde çalıştım, o sektörde 
bulunmuş birisi olarak söylü-
yorum önemli bu. Kırmızı et 
sektörünü hafife almayaca-
ğız, ürünlerini hafife alma-
yacağız. Küçük ve büyükbaş 
hayvancılıkta yerli ırkların 
muhafazasına ve ıslahına 
yönelik çalışmalara ağırlık 
vereceğiz.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
süt ürünlerinde balık işle-
me sektörünü geliştirerek, 
ihracatın ve yerli tüketimin 
artırılmasına gayret göstere-
ceklerini dile getirdi.

Tohumdan sofraya tüm 
üretim zincirinde çok daha 
etkin bir izleme ve denetim 
sistemi kuracaklarını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ülkemiz su kaynaklarının 
verimli yönetilebilmesi ama-
cıyla Su Kanunu’nu çıkaraca-
ğız.” dedi.

Tarım ve orman mevzuatını 
sadeleştireceklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sözleşmeli üretim ve hay-
vancılık modellerini yaygın-
laştıracağız. Türkiye’yi bölge-
sel ve küresel ölçekte orman 
fidanı üretim ve pazarlama 
merkezi haline getirmekte 
kararlıyız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çiftçileri desteklemek ve 
onlara yol göstermek amacıy-
la mesleki eğitim kurumları 
açmayı planladıklarını ifade 
ederek, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Gıda kaybı ve israfının 
önlenmesine yönelik yeni 
tedbirler getiriyoruz. Gıdada 
taklit ve tağşiş cezalarını, 
caydırıcı seviyeye yüksel-
teceğiz. Şurada bunların 

“Türk tarımını, küresel 
tarım ve gıda şirketlerinin 
güdümüne sokacak 
her türlü teşebbüsün 
karşısındayız.”

“Devlet yalan söylemez. 
Devlet gerçeği söyler, ben 
de bunu söylüyorum. 
Biz tarımsal hasılada 
dünyada yedinci, 
Avrupa’da ise birinci 
sıradayız.”

Gündem
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dışında, tarımımızın ve or-
mancılığımızın geleceğine ışık 
tutacak daha pek çok teklif 
çıktı. Bunların hepsini de bi-
rer birer hayata geçirmek için 
çalışacağız.” 

“Ülkemizdeki besicilik sek-
törünün korunmasına verdi-
ğimiz önemi gayet iyi biliyor-
sunuz.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu anlayışla son 
1,5 yılda zorunlu olmadıkça 
et ithalatı yaptırmadık. Besi-
lik hayvan için kasım ayıyla 
beraber yeni ithalat müracaatı 
almıyoruz. İnşallah bu hassa-
siyetimizi 2020’de de devam 
ettireceğiz.” ifadesini kullan-
dı.

Su ürünleri konusunda yeni 
bir dönemin kapısını açan 
kanun değişikliğin TBMM’de 
kabul edildiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Balık yetiştiricilerine 
desteklemelerimiz ödendi. 
Toplamda 15 bin kıyı balıkçı-
mızı ilgilendiren destekleme-
leri de inşallah önümüzdeki 
ay ödeyeceğiz. Avrupa’nın ve 
ülkemizin ilk tarıma dayalı 
ihtisas organize su ürünleri 
yetiştiricilik bölgesini, 16 bin 
500 ton kapasite ile kuruyo-
ruz. Ormancılık faaliyetlerin-
de çalışan vatandaşlarımızın, 
arazi şartlarında güvenli, 
sağlıklı ve konforlu bir şekilde 
barınmalarını teşvik edeceğiz. 
Bu amaçla orman çalışanları-
nın, maliyetinin yüzde 20’si 
hibe, kalan kısmı faizsiz kredi 
şeklinde olmak üzere prefab-
rik evler edinmelerini sağla-
yacağız. 

Çiftçimize ek gelir temini 
kapsamında ‘Bin Köye Bin 
Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi’ 
kurulmasını hedefliyoruz. 
Yazılımı, tasarımı, üretimi 
yerli ve milli elektrikli trak-
törümüzün tanıtımını, Hasat 
Bayramı’nda Polatlı’da yap-
mıştım. Şimdi de elektrikli 
traktörün farklı bir modeli ile 
kendi yürür ilaçlama makina-
sı üretim aşamasına geldi. Bit-
kisel üretimimizi önümüzdeki 
yıl yüzde 5 artırarak, yaklaşık 

125 milyon tona yükseltmeyi 
planlıyoruz. Sertifikalı tohum 
üretimimizi de yine yüzde 
5 artırarak 1,2 milyon tona, 
tohum sektörümüzün pazar 
büyüklüğünü ise 1,4 milyar 
dolara çıkarmayı planlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çay üreticisine desteklerin de 
süreceğine dikkati çekerek 
konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Bunu Rizeli olduğum için 
söylemiyorum. Çay saati 
deyip geçmeyin, çok önemli. 
Önümüzdeki yıl yaş çay alım 
miktarı 650 bin tona, ihracat 

dahil kuru çay satışı da 115 bin 
tona çıkacak.

Doğal kaynaklarımızı koru-
maya devam edeceğiz. Ko-
runan alan sayısını 599’dan 
605’e çıkaracağız. Orman 
varlığımızı 2020 yılı sonunda 
22,9 milyon hektara ulaştıra-
cağız. Zirai don tahminlerini 
493 ilave ile 922 ilçemizin 
tamamına inşallah yaygın-
laştırıyoruz. Baraj sayımızı 
841’den 856’ya çıkarmayı ve 
depolama hacmini 178 milyar 

metreküpe ulaştırmayı hedef-
liyoruz.”

Bundan sonra asıl mesele-
nin, alınan kararların Türki-
ye’nin, milletin ve çiftçinin 
menfaatini en üst düzeyde 
tutacak şekilde uygulanması 
olduğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Sorum-
luluğumuzun, 17 yıldır bizi 
gerektiğinde canı pahasına 
destekleyen milletimizin 
kendisine karşı olduğunu 
aklımızdan çıkarmıyoruz. 
Milletimiz için çalışmaya, 
üretmeye ter dökmeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

“Gıda kaybı ve israfının 
önlenmesine yönelik yeni 
tedbirler getiriyoruz.”
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Gündem

“2002 Yılından Önce 
Yılda 75 Milyon Fidan 
Üretilirken Biz Son 17 
Yıldır, Yılda Ortalama 350 
Milyon Fidan Üretiyoruz”
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Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, Milli Ağaçlan-
dırma Günü’nde düzenlenen 
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” Programı kapsa-
mında, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Yenimahalle Çakırlar mevki-
inde gerçekleştirilen törene 
katıldı. 

Törende konuşan Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, etkinlikle Türk milleti-
nin vatan toprağına duyduğu 
sevginin taçlandığını, kam-
panyayı 11 milyon fidanla 
sınırlandırmalarına karşın 
seferberliğe yoğun ilgi göste-
ren vatandaşların 14 milyona 
yakın fidanı sahiplendiğini 
söyledi.

Yoğun ilgiyle kampanyanın 
bir seferberliğe dönüştüğünü 
ve bir memleket meselesi ha-
line geldiğini belirten Pakde-
mirli, “Bundan sonra her 11 
Kasım’da milletimizle yine fi-
dan dikimi alanlarında olaca-
ğız. Milli Eğitim Bakanımız ile 
de konuştuk, her 11 Kasım’da 
okullarımız da fidan dikim 
alanlarında olacak.” dedi.

Türkiye’nin orman varlığını 
artıran nadir ülkelerden biri 
olduğuna dikkati çeken Pak-
demirli, Bakanlık olarak 57 
yılda yapılan ağaçlandırmanın 
1,5 katını son 17 yılda gerçek-
leştirdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yanan ormanla-
rın 40 misli kadar alanı ağaç-
landırdıklarını ifade ederek, 
şöyle konuştu:

“2002 yılından önce yılda 75 
milyon fidan üretilirken biz 
son 17 yıldır, yılda ortalama 
350 milyon fidan üretiyo-
ruz. 2002 öncesinde ülkemiz 
yüzölçümünün 4’te 1’i orman 
iken bugün yüzölçümümüzün 
3’te 1’ini ormanlık alana ulaş-
tırdık. Yani orman varlığımızı 
17 yılda 1,8 milyon hektar alan 
artırdık. Bugün iki Kıbrıs adası 
büyüklüğünde orman alanını 
ülkemize kazandırmış olduk. 
İnşallah 2023 yılına kadar da 
ülkemizde 7 milyar fidanı top-
rakla buluşturacağız. Yani 7 
milyarlık dünya nüfusu kadar 
fidan dikmiş olacağız.”

Fidan dikme etkinliğinin 
büyüklüğüne değinen Pak-
demirli, “11 milyon fidanla 

ağaçlandırılan alan 13 bin 
futbol sahası büyüklüğüne 
denk geliyor. Bu alan, ayrıca 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 
bin 765 kilometrelik kara ve 
deniz sınırlarının tamamını 
birer metre arayla fidanlarla 
çepeçevre çevrelemek de-
mek.” diye konuştu.

11 milyon fidan seferberli-
ğiyle Türkiye’nin Guinness 
Rekorlar Kitabı’na adını iki 
rekorla yazdıracağını vurgula-
yan Pakdemirli, şunları kay-
detti:

“232 bin 647 adet fidanla 
Endonezya’ya ait ‘1 saatte 
en fazla fidan dikme dünya 
rekoru’, bugün Çorum’da 1 
saatte daha fazla fidan dikimi 
sonrası Türkiye adına tescil 
ettirilecek. İkinci rekorumuz 
için de bugün fidan dikerken 
çektirdiğiniz bir fotoğrafı 
‘gelecegenefesalbum.com’ ad-
resine yüklemenizi istiyoruz. 
Böylelikle ‘Dünyanın En Bü-
yük Online Fidan Diken İnsan 
Albümü’nü Guinness’e tescil 
ettirerek ikinci bir rekora daha 
milletçe imza atmış olacağız.”
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GELECEĞE NEFES

ADANA
Katılım Durumu %122
Hedeflenen Fidan: 205.000
Sahiplenilen Fidan: 250.764

AFYONKARAHİSAR
Katılım Durumu %115
Hedeflenen Fidan: 142.355
Sahiplenilen Fidan: 164.222

AMASYA
Katılım Durumu %128
Hedeflenen Fidan: 50.200
Sahiplenilen Fidan: 64.256

ADIYAMAN
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 175.000
Sahiplenilen Fidan: 175.000

AĞRI
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 13.500
Sahiplenilen Fidan: 13.500

ANKARA
Katılım Durumu %143
Hedeflenen Fidan: 240.000
Sahiplenilen Fidan: 345.259
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ANTALYA
Katılım Durumu %122
Hedeflenen Fidan: 200.035
Sahiplenilen Fidan: 244.295

Hedeflenen Fidan: 11.047.430
Sahiplenilen Fidan: 13.785.832

MANİSA : %172

İLK 5

AYDIN
Katılım Durumu %116
Hedeflenen Fidan: 100.000
Sahiplenilen Fidan: 116.571

BİLECİK 
Katılım Durumu %124
Hedeflenen Fidan: 32.210
Sahiplenilen Fidan: 39.978

ARTVİN 
Katılım Durumu %109
Hedeflenen Fidan: 100.000
Sahiplenilen Fidan: 109.950

BALIKESİR
Katılım Durumu %153
Hedeflenen Fidan: 250.000
Sahiplenilen Fidan: 383.430

BİNGÖL
Katılım Durumu %158
Hedeflenen Fidan: 65.000
Sahiplenilen Fidan: 103.000

%124
TUNCELİ : %163 ISPARTA : %162 BİNGÖL : %158 EDİRNE : %158
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BİTLİS
Katılım Durumu %140
Hedeflenen Fidan: 60.000
Sahiplenilen Fidan: 84.015

EDİRNE
Katılım Durumu %158
Hedeflenen Fidan: 122.500
Sahiplenilen Fidan: 194.344

HATAY
Katılım Durumu %120
Hedeflenen Fidan: 98.000
Sahiplenilen Fidan: 117.673

BOLU
Katılım Durumu %111
Hedeflenen Fidan: 108.225
Sahiplenilen Fidan: 120.957

ELAZIĞ
Katılım Durumu %103
Hedeflenen Fidan: 250.000
Sahiplenilen Fidan: 259.203

ISPARTA
Katılım Durumu %162
Hedeflenen Fidan: 145.000
Sahiplenilen Fidan: 235.000

BURDUR
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 213.000
Sahiplenilen Fidan: 214.437

ERZİNCAN
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 150.250
Sahiplenilen Fidan: 150.250

MERSİN
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 251.000
Sahiplenilen Fidan: 283.000

BURSA
Katılım Durumu %123
Hedeflenen Fidan: 236.440
Sahiplenilen Fidan: 291.270

ERZURUM
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 139.000
Sahiplenilen Fidan: 139.000

İSTANBUL
Katılım Durumu %119
Hedeflenen Fidan: 177.000
Sahiplenilen Fidan: 212.000

ÇANAKKALE
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 205.000
Sahiplenilen Fidan: 230.107

ESKİŞEHİR
Katılım Durumu %120
Hedeflenen Fidan: 290.000
Sahiplenilen Fidan: 350.000

İZMİR
Katılım Durumu %121
Hedeflenen Fidan: 300.000
Sahiplenilen Fidan: 364.504

ÇANKIRI
Katılım Durumu %126
Hedeflenen Fidan: 205.000
Sahiplenilen Fidan: 259.269

GAZİANTEP
Katılım Durumu %122
Hedeflenen Fidan: 130.000
Sahiplenilen Fidan: 158.822

KARS
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 29.000
Sahiplenilen Fidan: 29.000

ÇORUM
Katılım Durumu %92
Hedeflenen Fidan: 401.110
Sahiplenilen Fidan: 370.906

GİRESUN
Katılım Durumu %114
Hedeflenen Fidan: 115.935
Sahiplenilen Fidan: 133.298

KASTAMONU
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 132.750
Sahiplenilen Fidan: 149.359

DENİZLİ 
Katılım Durumu %139
Hedeflenen Fidan: 200.000
Sahiplenilen Fidan: 279.614

GÜMÜŞHANE
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 70.000
Sahiplenilen Fidan: 78.823

KAYSERİ
Katılım Durumu %110
Hedeflenen Fidan: 487.500
Sahiplenilen Fidan: 537.631

DİYARBAKIR
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 300.000
Sahiplenilen Fidan: 300.000

HAKKARİ
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 50.000

KAHRAMANMARAŞ
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 221.000
Sahiplenilen Fidan: 249.000
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KIRŞEHİR
Katılım Durumu %113
Hedeflenen Fidan: 60.000
Sahiplenilen Fidan: 68.056

NEVŞEHİR
Katılım Durumu %123
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 61.617

KOCAELİ
Katılım Durumu %142
Hedeflenen Fidan: 63.000
Sahiplenilen Fidan: 89.797

NİĞDE
Katılım Durumu %122
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 61.186

KONYA
Katılım Durumu %110
Hedeflenen Fidan: 429.100
Sahiplenilen Fidan: 475.189

KONYA
Katılım Durumu %110
Hedeflenen Fidan: 429.100
Sahiplenilen Fidan: 475.189

KÜTAHYA
Katılım Durumu %111
Hedeflenen Fidan: 250.000
Sahiplenilen Fidan: 277.518

ORDU
Katılım Durumu %118
Hedeflenen Fidan: 103.300
Sahiplenilen Fidan: 121.924

MALATYA
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 200.470
Sahiplenilen Fidan: 226.409

RİZE
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 65.000
Sahiplenilen Fidan: 65.000

MARDİN
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 135.000
Sahiplenilen Fidan: 135.000

SAMSUN
Katılım Durumu %153
Hedeflenen Fidan: 55.555
Sahiplenilen Fidan: 85.472

MANİSA
Katılım Durumu %172
Hedeflenen Fidan: 200.000
Sahiplenilen Fidan: 344.685

SAKARYA
Katılım Durumu %120
Hedeflenen Fidan: 87.000
Sahiplenilen Fidan: 105.233

MUĞLA 
Katılım Durumu %109
Hedeflenen Fidan: 200.000
Sahiplenilen Fidan: 218.221

SİİRT
Katılım Durumu %123
Hedeflenen Fidan: 100.000
Sahiplenilen Fidan: 123.400

KIRKLARELİ
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 80.010
Sahiplenilen Fidan: 80.010

MUŞ
Katılım Durumu %148
Hedeflenen Fidan: 65.000
Sahiplenilen Fidan: 96.371

Hedeflenen
Fidan:

SAHİPLENİLEN
Fidan:

11 MİLYON
47 BİN
430 FİDAN

13 MİLYON
785 BİN
832 FİDAN

%124
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YOZGAT
Katılım Durumu %156
Hedeflenen Fidan: 204.650
Sahiplenilen Fidan: 320.705

YALOVA
Katılım Durumu %123
Hedeflenen Fidan: 31.350
Sahiplenilen Fidan: 38.681

ZONGULDAK
Katılım Durumu %111
Hedeflenen Fidan: 87.300
Sahiplenilen Fidan: 97.300

KARABÜK
Katılım Durumu %112
Hedeflenen Fidan: 67.700
Sahiplenilen Fidan: 76.500

AKSARAY
Katılım Durumu %113
Hedeflenen Fidan: 90.000
Sahiplenilen Fidan: 102.535

AKSARAY
Katılım Durumu %113
Hedeflenen Fidan: 90.000
Sahiplenilen Fidan: 102.535

BAYBURT
Katılım Durumu %113
Hedeflenen Fidan: 70.000
Sahiplenilen Fidan: 79.465

KİLİS
Katılım Durumu %119
Hedeflenen Fidan: 51.400
Sahiplenilen Fidan: 61.650

BATMAN
Katılım Durumu %129
Hedeflenen Fidan: 46.000
Sahiplenilen Fidan: 59.586

OSMANİYE
Katılım Durumu %144
Hedeflenen Fidan: 95.000
Sahiplenilen Fidan: 136.846

ŞIRNAK
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 50.000

ŞIRNAK
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 50.000

BARTIN
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 5.000
Sahiplenilen Fidan: 5.000

DÜZCE
Katılım Durumu %120
Hedeflenen Fidan: 41.775
Sahiplenilen Fidan: 50.325

ARDAHAN
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 7.500
Sahiplenilen Fidan: 7.500

IĞDIR
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 111.110
Sahiplenilen Fidan: 111.110

SİVAS
Katılım Durumu %142
Hedeflenen Fidan: 368.350
Sahiplenilen Fidan: 526.357

UŞAK
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 100.000
Sahiplenilen Fidan: 100.000

VAN
Katılım Durumu %128
Hedeflenen Fidan: 60.000
Sahiplenilen Fidan: 77.299

SİNOP
Katılım Durumu %117
Hedeflenen Fidan: 67.250
Sahiplenilen Fidan: 78.716
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TEKİRDAĞ
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 86.000
Sahiplenilen Fidan: 86.000

TOKAT
Katılım Durumu %139
Hedeflenen Fidan: 46.700
Sahiplenilen Fidan: 65.012

TRABZON
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 100.000
Sahiplenilen Fidan: 100.000

TUNCELİ
Katılım Durumu %163
Hedeflenen Fidan: 50.000
Sahiplenilen Fidan: 81.616

ŞANLIURFA
Katılım Durumu %100
Hedeflenen Fidan: 200.000
Sahiplenilen Fidan: 200.000
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Röportaj

“Son 17 Yılda, Dünyadaki
Orman Varlığı Azalırken, 

Orman Varlığımızı 1,8 Milyon
Hektar Artırdık”

DR. BEKİR PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı
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Bakanlığımızın ülkemizin 
çölleşmeyle mücadelesi 
hususundaki gelecek 
vizyonu nedir? Bu vizyon 
etrafında, vatandaşlarımıza 
ne tür görevler 
düşmektedir? 

Fidan dikiminin 
yaygınlaştırılması için ne tür 
çalışmalar yapılmaktadır?

Dünya hızla sanayileşmeye 
giderken aşırı derecede 
karbon salınımıyla oluşan 
sera gazı etkileriyle 
yağışların şekli, zamanı ve 
miktarında değişiklikler 
oldu. Dünyada ve ülkemizde 
olmayan yağışlar ve seller 
meydana gelmeye, can 
ve mal kayıplarına sebep 
olmaya başladı. 

Böyle bir ortamda 
Bakanlığımız üzerine düşen 
görevi yerine getirmek 
için gayretli bir çalışma 
içerisindedir. Temel 
misyonumuz; toprağın 
nehirlere karışmadığı bir 
coğrafyada gelecek nesillere 
daha yeşil ve huzurlu bir 
dünya bırakmaktır. 

Bakanlığımızca yapılan 
“Çölleşme Risk Modeli” 
sonuçlarına göre ülkemizin 
yüzde 22,5’i çölleşmeye 
karşı yüksek risk grubunda 
yer alıyor. Yüksek risk 
grubu taşıyan bu alanlara 
yönelik ilgili yerel 
yönetimlere, kamu kurum 
ve kuruluşlarına bilgi ve 
proje desteği sağlıyoruz. 
Bu kapsamda 9,6 milyon 
hektar alanda çölleşme ve 
erozyonla mücadele faaliyeti 
yürütüldü. 

Çölleşmenin temel 
sebeplerinden birisi Arazi 
Tahribatı konusudur. Bu 
konuda “Arazi Tahribatın 
Dengelenmesi (ATD) 

Ulusal Raporu” hazırlandı. 
Raporda belirtilen 
hedeflere ulaşabilmek ve 
sonuçlarının ülke genelinde 
yaygınlaştırılması gayesiyle 
arazi tahribatı konusunda 
ülkemizde gerçekleştirilecek 
ilk uluslararası proje 
niteliğindeki “Ulusal Arazi 
Tahribatının Dengelenmesi 
Projesi”ni 10 Aralık 2019 
tarihinde Ankara’da 
başlatacağız. 

Ülkemizde akarsularla 
akıp giden toprak miktarı 
yılda 500 milyon tondu, 
yaptığımız çalışmalarla bunu 
154 milyon tona indirdik. 
2023 yılına kadar bu miktarı 
130 milyon tona indirmeyi 
hedefliyoruz. 

Dünyada ve ülkemizde 
önemi gittikçe artan entegre 
havza rehabilitasyon 
projeleri ile havza 
problemlerinin bütüncül ve 
paylaşımcı bir yaklaşımla 
çözümü esas alınıyor. Bu 
kapsamda Çoruh Nehri 
Havzasında 450 bin, 
Murat Nehri Havzasında 
288 bin hektar alanda 
yapılan çalışmada, 
erozyonla kaybolan 
toprak miktarı azaltılırken 
barajların ekonomik 
ömrü de uzatılıyor. 
Verilen desteklerle yöre 
halkının geçim şartları da 
iyileştiriliyor. 

Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon projesi ile 
ilgili yapılan sosyo ekonomik 
izleme değerlendirme sonuç 
raporlarına göre; arıcılık 
için hane başı net gelir yıllık 
6.065 lira, seracılık için ise 
8936 lira oldu. Vejetasyon 
izleme değerlendirme 
sonuç raporlarına göre 
ise bitki birey ve tür 
sayılarındaki artış, ortalama 

örtme derecelerindeki 
artış ve biyolojik çeşitlilik 
indislerindeki artış sonucu 
800.557 ton karbon 
tutulması sağlandı. 

Yapılan bu tür çalışmalar 
ile daha az toprak 
kaybedilmekte, daha fazla 
karbon tutulumu sağlanarak 
iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileri azaltılmakta, tüm 
insanlığa hizmet için 
küresel çölleşmeye dur 
denilmektedir.

Çölleşme ile mücadele 
konusunda elde 
ettiğimiz bilgi, birikim ve 
tecrübelerimizi bütüncül 
bir yaklaşımla diğer ülkeler 
ile paylaşıyoruz. Başta 
Afrika, Orta Asya ve Türki 
Cumhuriyetler olmak üzere 
100 ülkenin uzmanına 
çölleşme ile mücadele 
konusunda eğitimler verdik. 
Çölleşme ile mücadelede 
lider ülkelerden biriyiz ve 
bu misyonumuzu devam 
ettireceğiz.

‘Milli Ağaçlandırma 
Günü’ olarak ilan edilen 
11 Kasım’daki ‘Geleceğe 
Nefes’ etkinliğinde ne tür 
kazanımlar elde edildi? 
Ülkemiz genelinde bir 
ağaçlandırma ve çevre 
bilinci oluştuğu kanısında 
mısınız?

Bakanlık olarak ‘Her 
şey daha yeşil bir 
Türkiye için’ dedik ve 
bu amaca ulaşma çabası 
içerisinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda 
son 17 yılda, dünyadaki 
orman varlığı azalırken, 
orman varlığımızı 1,8 milyon 
hektar artırdık. 2002 yılında 
20,8 milyon hektar olan 
orman alanımızı, bugün 22,6 
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milyon hektara çıkardık. 
Orman alanımız, bugün 
ülkemizin yüzde 29’unu 
kaplıyor.

2023 yılına kadar, bir 
yandan bozuk ve verimsiz 
ormanları ıslah ederek 
verimli hale getirmek, 
diğer yandan da orman 
alanlarını genişleterek 
ülke yüzölçümünün yüzde 
30’u olan, 23,4 milyon 
hektara çıkarmak, öncelikli 
hedeflerimiz arasında 
bulunuyor.

2023’e kadar dünya nüfusu 
kadar, yani 7 milyar fidanı 
toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da 
gerçekleştirdiğimiz fidan 
dikim etkinliği, ağaç 
konusunda ülkemizde 
önemli bir farkındalık 
yarattı. 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü’nde 11 
milyon fidan milletimizle 
birlikte toprağa 
kavuşturduk. Yaklaşık 13 bin 
futbol sahası kadar 80.000 
dekar alan ağaçlandırılmış 
oldu. 

Orman teşkilatı güçlü 
bir teşkilat ve her yıl 
milyonlarca ağaç dikmekte. 
Bu program vesilesi ile 
halkımızla yapılan 11 milyon 
fidanın toprakla buluşması, 
bu çalışmalara daha büyük 
anlam yüklemiştir.

Etkinliğimize 7’den 77’ye 
toplumun bütün kesimi 
gönüllü katılım sağlayarak 
fidan dikti. Bu etkinlikle 
yeşile ve doğaya sevgisi 
olan vatandaşlarımız bu 
hasretlerini giderirken, 
çocuk ve genç yaşta ilk 
kez fidan dikimine katılan 
vatandaşlarımızda da ağaç 
ve orman sevgisi konusunda 
bilinçlenmiş oldular.

Beklenenin çok üzerinde 

bir katılım olması, bu 
etkinliğe ne kadar fazla 
ihtiyaç olduğunu da ortaya 
koymuş oldu.

Bu etkinlikten sonra 
karşılaştığımız birçok insan 
hayatında ilk defa 11 Kasım 
günü fidan diktiğini ve 
mutlu olduğunu ifade etti.

Birçok kişi kurumumuza 
geri dönüş yaparak 
etkinlikten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirmiştir.

Netice olarak çok faydalı 
ve yerinde bir etkinlik 
yapmış olduk ve her yıl 11 
Kasım’da bu tür etkinlikleri 
tekrarlayacağız.

III. Tarım Orman 
Şûrası’nda alınan kararlar 
doğrultusunda önümüzdeki 
dönemlerde tarım 
politikalarının ana damarını 
şekillendirecek ilkeler 
nelerdir?

15 yıl aradan sonra 3. 
Tarım Orman Şurasını 
18-21 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleştirdik. 
Şûra ile ana hedefimiz; 
çiftçilerimizin refahı, 
tarımsal üretimin artışı, 
güvenilir gıdanın temini, 
doğal kaynaklarımızın 
sürdürülebilirliği, orman 
ürünlerinde üretim artışı, 
tüketicimizin kollanması 
ilkelerinin belirlenmesidir. 

Şura tanıtımının yapıldığı 
17 Temmuz’dan bu yana 
geçen 4 aylık sürede 
vatandaşlarımızdan 50 
binden fazla görüş ve 
öneri geldi. Gelen bu 
görüş ve öneriler de 
dikkate alınarak şuradaki 
21 ayrı çalışma grubunda 
bitkisel üretimden hayvan 
sağlığına, desteklemeden 

gıda güvenliğine, orman 
hukukundan balıkçılık 
ürünlerine, tarımda 
teknolojik dönüşüme kadar 
çok geniş bir yelpazede 
kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejiler belirlendi. Ön 
plana çıkan sorunlar; 
planlama, girdiler, 
örgütler, finansman, gıda 
güvenliği, ulaşılabilir 
fiyatlar ve tarımsal üretimin 
pazarlanması olarak 
sıralanabilir. Çözüm önerisi; 
üretici örgütleri aracılığıyla 
yapılacak sözleşmeli 
üretime, finans kurumları 
/ piyasa alıcıları tarafından 
girdi finansman desteği 
verilmesine dayanıyor. Biz 
de bakanlık olarak bu modeli 
destekliyoruz. Tarımsal 
desteklerde alternatif bir yol 
olarak ortaya koyacağımız 
bu modelle, çiftçimiz, 
üyesi olduğu kooperatifle 
sözleşme yapacak. 
Kooperatif hasat vadeli sıfır 
faizle girdi temin edecek, 
ürünleri pazarlayacak. 
Yeni dönemde Bakanlık 
olarak, sözleşmeli üretim 
yapan üretici örgütlerini 
destekleyeceğiz. Yani 
çiftçimiz örgütü aracılığı 
ile sözleşmeli üretim 
yaparsa, tohuma gübreye 
para vermeden tarlasını 
ekecek. Ayrıca çiftçimizin 
malını pazarlama derdi 
de ortadan kalkacak. 
Girdileri hasadından sıfır 
faizle mahsup edilecek. 
Bu modelin samimiyetle 
tartışılmasını arzu ediyor, 
Şûramızın ilk somut çıktısı 
olmasını diliyorum.

Şura kararları 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanmıştı. 
Bu sürecin ardından ilk 2 
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aylık süreçte yol haritasını 
belirleyeceğiz. Yol haritasının 
belirlenmesinin ardından 
uygulama aşamasında, 
mevzuat, bütçe, zaman, 
insan kaynağı ve etkin iş 
birliği kıstaslarını dikkate 
alarak, bir eylem planı ortaya 
koyacağız. Böylece başta 
çiftçilerimiz olmak üzere, 
önümüzdeki çeyrek asrın 
yol haritasını birlikte çizmiş 
olacağız. Ve Şûra’nın takip 
sürecini ciddiyetle yöneterek, 
çıkacak olan eylem planının 
uygulanması konusunda 
yasal veya kamusal her türlü 
tedbiri alacağız. 

Şûra ile tarım ormancılıkta, 
önümüzdeki beş yılı 
planlayarak, gelecek 
25 yılı yönetmeyi 
hedefliyoruz. 
Bakanlığımız, şûra 
vesilesiyle, çizilen 
hedefleri gerçekleştirme 
yolunda; tarım, orman ve 
su konularında verimlilik 
ve sürdürülebilirlik 
çerçevesinde, 
gıda güvenliği ve 
güvencesinin sağlanması 
için, ortak akıl ve bilimin 
önderliğinde bir yol 
haritası belirleyecektir.

Şurada alınan kararlar 
sonrası yapılması ve 
çalışılması gereken yasal 
düzenlemeleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

- Su kaynaklarımızın 
daha etkin ve daha verimli 
yönetilebilmesi, ihtiyaç 
duyulan hukuki alt yapının 
sağlanabilmesi amacıyla Su 
Kanunu’nun çıkarılması, 

- Gıda kayıp ve israfının 
önlenmesine yönelik ulusal 
politikaların geliştirilmesi, 
ulusal ve uluslararası iş 
birliklerinin artırılması, 

- Gıdada taklit ve tağşiş 
cezalarının etkin caydırıcılığı 

için kanuni düzenleme 
yapılması, 

- Gıda konusunda yapılan 
bilgi kirliliğine karşı caydırıcı 
tedbir alınması, 

- Atıl tarım arazilerinin 
üretime kazandırılması 
için arazi bankacılığı ve 
birlikte üretim gibi alternatif 
modellerin oluşturularak 
yaygınlaştırılması, miras 
mevzuatı geliştirilerek 
tarım arazilerindeki intikal 
sorununun çözülmesi, 

- Gıda ve yem güvenliği, 
halk sağlığı, bitki sağlığı, 
hayvan sağlığı ve refahını 
sağlamak amacıyla tohumdan 
sofraya tüm zincirde etkin 

bir izlenebilirlik sağlanması 
ve denetim sisteminin 
etkinliğinin arttırılması, 

- Küçük ve büyükbaş 
hayvancılıkta halk elinde 
ıslah ve benzeri projelerle 
yerli ırklarımızın muhafaza 
ve ıslahına yönelik 
çalışmaların artırılması, 

- Ülkemizin yerel hazinesi 
olan ata (yerel) tohum 
çeşitlerinin korunması, 
geliştirilmesi ve ticarete 
kazandırılmasıyla ilgili 
çalışmalara ağırlık verilmesi.

2050 yılına kadar, dünya 
nüfusunun 10 milyara 

yaklaşacağı ve bu nüfusun 
beslenmesi için mevcut 
gıda üretiminin yüzde 50 
artırılması gerektiği göz 
önünde bulundurulunca, 
ülkemizin tarım 
potansiyelini geleceğe 
hazırlamak adına neler 
yapılmaktadır?

Tarım, orman ve su 
ülkemiz için stratejik ve 
vazgeçilmez sektörlerdir. 
Tarım aynı zamanda bir 
ülkenin ekonomisi ve 
sanayisidir. Ülkemiz tarım ve 
orman sektöründe iddialı bir 
konumdadır. 2018 yılında, 
tarım ve orman sektörleri 

milli hasılaya yüzde 5,8 
oranında katkı sağladı. 
Sektör geçen yıl yüzde 
1,9, bu yılın ilk altı aylık 
döneminde ise yüzde 2,3 
büyüme kaydetti. 

Dünyada 
yaşanan ekonomik 
olumsuzluklar ile iklim 
değişikliklerine rağmen 
tarım sektörümüz 
büyümektedir. Bitkisel 
üretimimiz son 17 yılda 
yüzde 20 artarak 119 
milyon tona ulaştı. 
68 milyon büyükbaş 

ve küçükbaş hayvan 
varlığımızla da Avrupa’da ilk 
sırada yer almayı başardık. 
2019 yılı ilk 6 ay verilerine 
göre; büyükbaş hayvan 
varlığını 1 milyon artışla 18,2 
milyona, küçükbaş hayvan 
varlığını ise 4 milyon artışla 
50 milyona çıkardık. 

Son 17 yılda, suyun yönüne 
göre hareket eden değil, 
suyun akışına yön veren 
politikalar izledik ve bu 
kapsamda; baraj sayımızı 
yüzde 205, sulama tesis 
sayımızı yüzde 76 oranında 
artırdık. Teknik ve ekonomik 
olarak sulanabilir 8,5 milyon 
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hektar arazinin 6,6 milyon 
hektarını sulamaya açtık. 
Ülkemiz; 44 milyar dolarlık 
tarımsal hâsıla ile dünyada 
ve Avrupa’da lider ülkeler 
arasında yer alıyor. Son 17 
yılda, yıllık ortalama yüzde 
2,72’lik büyüme ile birçok 
Avrupa ülkesini geride 
bıraktık. 

Ülkemiz bugün 195 ülkeye, 
1.690 çeşit tarımsal ürün 
ihraç eder konuma yükseldi. 
Tarımsal ihracatımız 2018 
yılında 17,7 milyar dolara 
ulaştı ve 4,8 milyar dolar 
cari fazla verdik. 

Bu gelişmelerin 
sağlanmasında 
çiftçilerimize, üreticilerimize 
verdiğimiz desteklerin 
etkisi büyük olmuştur. 2002 
yılında 1,8 milyar lira olan 

tarımsal destek miktarını 
9 kat artışla, 2019’da 16,1 
milyar liraya çıkardık. Son 
17 yılda çiftçimize, toplam 
139,4 milyar lira destek 
verdik. Önümüzdeki yıl ise 
çiftçilerimize yaklaşık 22 
milyar lira destek vermeyi 
planlıyoruz.

Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de doğal 
kaynaklar sınırlıdır ve bu 
kıt kaynakları optimize 
ederek ülkemiz ekonomisine 
daha fazla katma değer 
sağlamak amacıyla tarım 
ve orman sektörüne 
yatırım imkânlarının 
artması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

2050 yılında dünya nüfusu 
10 milyarı, Türkiye nüfusu 
100 milyonu geçecek. 

Gıda ihtiyacı dünyada ve 
Türkiye’de yüzde 50 artacak. 
Artan nüfus yeterli ve 
dengeli beslenemezse; iş 
gücü kaybına, refah kaybına 
ve hastalıklara neden 
olabilir. Bunlarla birlikte; 
giderek artan global rekabet, 
rakip ülkelerin tarım ve 
istihdam politikaları, açlık, 
israf ve obezite, hepsi bizleri 
yakından ilgilendiriyor. Yani 
çok zor bir ev ödevimiz var; 
bir avuç toprak, bir damla 
su kaybetme lüksümüz 
kesinlikle yok. Fakat ülke 
olarak; fırsatlarımız çok, 
gücümüz var, aklımız ve 
teknolojimiz var.

Tarımsal üretimdeki 
başarımızda; birim alandan 
elde edilen verimdeki artış, 
tarımda mekanizasyonun 
yaygınlaşması, 
Bakanlığımızın 
üreticilerimize vermiş 
olduğu destekler, özel 
sektörün tarıma olan 
ilgisinin ve yatırımlarının 
artması önemli bir role 
sahip. 

Çiftçilerimize sağladığımız 
desteklerin yanı sıra 
tarımda teknoloji kullanımı 
da önemli konudur. Bu 
kapsamda üreticilerimizin 
girdi maliyetlerini 
düşürmek ve yüzde 100 
yerli ve milli, 45 dakika 
şarj ile 7 saat aralıksız 
çalışabilen çevre dostu ve 
sessiz elektrikli traktör 
prototipini geliştirdik. 
Küçükbaş hayvancılıkta ise 
sağım işini kolaylaştırarak 
sağılmayan sütün 
ekonomiye kazandırılması 
ve aynı zamanda süt 
kalitesini de arttırmak için 
güneş enerjisi ile çalışan 
gezen hibrit sağımcı 
adında sağım makinasını 
geliştirdik. Bunun yanında 
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hayvancılıkta her türlü 
hayvan kayıtlarının 
tutulması için hassas tarım 
tekniklerinden faydalanıp 
verimliliği arttıracak akıllı 
küpe geliştirme çalışmalarına 
başladık. Ayrıca zirai 
mücadelede değişken 
oranlı gereksinime göre 
ilaçlama yapacak Otonom 
İlaçlama Robotu geliştirme 
çalışmalarını da başlattık. 

2020 yılı bitkisel ürün 
miktarının arttığı ve 
meraların optimum 
kullanıldığı bir yıl olacaktır. 
Bitkisel üretimimizi yaklaşık 
125 milyon tona, sertifikalı 
tohum üretimimizi 1,2 
milyon tona çıkaracağız. 

Küçükbaş hayvan 
varlığımızı ise sürü büyütme 
projesi kapsamında, sürüye 
katılan hayvan başına ilave 
100 lira destek ve diğer 
projeler ile 56 milyon başa 
ulaştıracağız. 

Küçükbaş hayvanlardaki 
sayısal artış, büyükbaş 
hayvanlardaki üremeye bağlı 
kayıpların azaltılması ve etçi 
- kombine buzağılara ilave 
250 lira destek ile kırmızı et 
üretimimiz 1,25 milyon tona 
çıkacak. Beyaz et üretimimiz 
de, 2,4 milyon ton olacak. 

Kırsal kalkınma destekleme 
programı kapsamında toplam 
4,1 milyar lira tutarında 
yatırımı destekleyerek 16 bin 
yeni istihdam sağlayacağız.

Tarıma dayalı sanayi 
bölgelerimizi artırarak, 
sanayi üretimine katkı 
sağlayacağız.

Örtüaltı üretimde, yeni 
teknolojileri uygulamayı 
teşvik ederek hem gelir hem 
de istihdam sağlayacağız. 
30 adet topraksız serada, 
yıllık yaklaşık 31 bin ton 
domates yetiştirilip, ürünler 
ihraç edilerek 155 milyon lira 

katma değer elde edilecek. 
Projede 1.000 kişi çalışacak.

Su ürünlerinde de ilkleri 
yapacağız. 16.500 ton 
kapasitede Avrupa’nın 
ve ülkemizin ilk tarıma 
dayalı ihtisas organize su 
ürünleri yetiştiricilik bölgesi 
kurulacak. Karadeniz’de 
yetiştiricilik projeleri 
desteklenerek Türk Somonu 
üretimi, 9 bin ton dan 30 bin 
tona çıkarılacak.

Yerli ve milli üretimle 
dışa bağımlılığı azaltacağız. 
Ülkemizin tavukçuluk 
üretimini garanti altına 
alacak sistemler kurulmuş 
olup, 220 bin yerli etçi ve 
yumurtacı damızlık civciv 
üretimi yapılacak. Bu 

damızlıklar kullanılarak 30 
milyon tavuk üretilebilecek.

Halk elinde küçükbaş 
hayvan ıslahı ülkesel 
projesi kapsamında 80 bin 
damızlık koç/teke üretimi 
gerçekleştirilecek.

Gelecek için Ar-Ge 
ve inovasyona ilişkin 
çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz. 
Ar-Ge’ye 27 milyon lira 
uluslararası finansman 
sağlayacağız. Özel sektöre 
Ar-Ge Destek Programı 
kapsamında, 21,4 milyon lira 
destek vereceğiz.

Elektrikli traktörün 65 HP 
lik 2. Prototipini ve kendi 
yürür ilaçlama makinesinin 
prototipini üreteceğiz.
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“Ülkemiz DEAŞ’la Göğüs
Göğüse Mücadele Eden ve Bu 
Uğurda Şehitler Veren Tek
NATO Müttefikidir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
daveti üzerine çalışma ziya-
reti gerçekleştirmek için ile 
ABD’nin başkenti Washing-
ton’a gitti. 

Cumhurbaşkanımız, ABD 
Başkanı Donald Trump tara-
fından resmi törenle karşı-
landı.

Cumhurbaşkanımız, Trump 
ile baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerin ardından Oval 
Ofis’te bazı senatörlerle bir 
araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 
çok verimli toplantılar ger-
çekleştirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
görüşmelerde Türkiye’nin 
stratejik ortağı ABD ile ikili 
ilişkileri de en güzel şekilde 
ele alma fırsatı bulduklarına 
değinerek, ”100 milyar do-
larlık bir hedefe kilitlenmiş 
durumdayız.” diye konuştu.

Bir Senatörün sorusu üzeri-
ne Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kürtler benim aynı zaman-
da vatandaşım. Dünyada 
en çok Kürtün yaşadığı yer 
benim ülkemdir. Şu anda 
Parlamentoda partimin 50 
kadar Kürt milletvekili var. 
Diğerlerinde böyle bir şey 
yok. Özellikle Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu bölgesinde 
ciddi manada siyasi parti ya-
pılanmasını en geniş anlam-
da yapan benim partimdir.” 
diye konuştu.

“O bölgelere yaptığım yatı-
rımları ancak yerinde göre-
bilirseniz anlayabilirsiniz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Sayın Obama döneminde 
Kobani’den ülkeme iltica 
eden Kürtlerin sayısı 350-
360 bindir. Bunları kimse 
kabul etmezken biz kabul 
ettik. Onların giyimi, ye-
dirmesi, içirmesi, sağlığı, 
eğitim durumları hepsi bize 
ait. Kimsenin bunlara eko-
nomik herhangi bir desteği 
söz konusu değildir. Fakat 
sizin ‘Kürt’ diye zikrettiğiniz 
herhalde PYD/YPG. Bunlar 
terör örgütüdür ve bunlar 
PKK’nın yan kuruluşlarıdır. 
Ben sizlere bazı belgeleri 
özellikle vermek istiyorum. 
‘Apo’ denilen bölücü terör 
örgütü başının bu mesela 
Ferhat Abdi Şahin aslında 
manevi evladıdır. Bunları 
özellikle tabii bilmekte fayda 
var. Benim Sayın Başkanın 
ifade ettiği ki Sayın Obama 
döneminde de bunu ifade 
etmiştim, güvenli bölgeyi 

bizim yapmamız lazım.
Uluslararası bir donör-

ler toplantısıyla Suriye’nin 
kuzeyinde şu anda 444 
kilometre uzunluk ve 32 ki-
lometre, Sayın Başkanın ‘20 
mil’ diye ifade ettiği o böl-
geyi ‘Güvenli Bölge’ olarak 
ifade edebiliriz. Biz planları 
yaptık, projeleri hazırladık 
ve burada adımı atarsak 6 
ayla 2 yıl arasında burada ko-
nutlarıyla her şeyiyle bu gü-
venli bölgeye 1 milyon mül-
teciyi yerleştirebiliriz. Bir 
milyon da Rakka, Deyrizor 
bu bölgeye yerleştirebiliriz. 
Şu anda bizde olan 4 milyon 
mültecinin 3 milyon 650 bini 
Arap, Keldani, Hristiyan’dır, 
350 bini de Kürt’tür. Toplam-
da 4 milyon. Bizim şu ana 
kadar yaptığımız yatırım 40 
milyar dolardır. Avrupa’dan 
bize gelen ise bütün bu 
süreç içinde maalesef sa-
dece 3 milyar avrodur. O da 
bizim milli bütçemize değil, 
STK’ler vasıtasıyla Kızılay ve 
AFAD’adır.” 

Görüşmede, Cumhuriyetçi 

“Sayın Başkan’la milli 
güvenliğimizi tehdit 
eden terör oluşumlarıyla 
mücadele konusunda 
karşılıklı irademizi teyit 
ettik.”
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senatörler Lindsey Graham, 
Jim Risch, Ted Cruz, Joni 
Ernst ve Rick Scott yer aldı. 

Ortak Basın Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

ABD Başkanı Donald Trump, 
baş başa görüşme ve heyet-
ler arası çalışma yemeğinin 
ardından Beyaz Saray’da 
ortak basın toplantısı düzen-
ledi.

Konuşmasına Trump ve eşi 
Melania Trump’a misafirper-
verlikleri için teşekkürlerini 
ileterek başlayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Trump 
ile gündemlerinde yer alan 
konulara ilişkin kapsamlı ve 
samimi görüşmeler gerçek-
leştirdiklerini söyledi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türk-Amerikan ilişkilerinin 
güçlü ve sağlıklı bir zeminde 
ilerletilmesi, iş birliğimizin 
derinleştirilmesi konuların-
da hemfikiriz. Köklü müt-
tefiklik bağımıza uygun bir 
şekilde ilişkilerimizde yeni 
bir sayfa açmakta kararlıyız. 
Sayın Başkan’la milli güven-
liğimizi tehdit eden terör 
oluşumlarıyla mücadele 
konusunda karşılıklı irade-
mizi teyit ettik. DEAŞ’a karşı 
ortak mücadelemizin sürdü-
rülmesinin önemine değin-
dik. Bilindiği gibi özellikle 

Bağdadi’nin ölümünden son-
raki süreçte de bizler gerek 
cezaevlerinden Suriye tara-
fında kaçmaya çalışan gerek 
ülkemizde şu anda 2 bin 200 
civarında DEAŞ’lı elimizde 
tutuklu veya mahkumdur.” 
değerlendirmesinde bulun-
du.  

Türkiye’nin 9 Ekim’de 
başlattığı Barış Pınarı Hare-
katı ile terörle mücadelede 
yeni ve önemli bir adım 
attığını vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ülkemiz 
bu harekatla PKK/YPG’nin 
Suriye’deki ayrılıkçı günde-
mine ağır darbe vurmuştur. 
17 Ekim mutabakatımızla 
Suriye’de iş birliğimizin 
geliştirilmesi için önemli bir 
fırsat yakaladığımızı düşü-
nüyoruz.” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin 
bu mutabakatı bozmak için 
Türk askerlerini ve sivilleri 
hedef alan provokatif saldı-
rılar düzenlediğine dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, son 24 saat içinde terör 
örgütü tarafından 19 taciz 
ve saldırı gerçekleştirildiğini 
dile getirdi.

“Bu ay başında Telabyad’da 
pazar yerine koydukları 
bombanın patlaması netice-
sinde 13 sivil hayatını kay-
betti. Buna rağmen biz Suri-
ye’deki krize kalıcı bir çözüm 
bulmak 
için 
Amerika 
ile olan 
mutaba-
katımıza 
bağlılı-
ğımızı 
sürdürü-
yoruz.” 
diyen 
Cumhur-
başkanı 
Erdoğan, 

terör örgütlerine sempati 
besleyen birtakım çevrelerin 
bundan rahatsızlık duyduk-
larını, dezenformasyonla 
kamuoyunun algısını bulan-
dırmaya, ilişkileri bozmaya 
çalıştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şöyle devam etti:

“Hatta tarihi meseleleri 
bile çarpıtarak önümüze ikili 
münasebetlerimizi dina-
mitleyecek yeni sorunlar 
koymaya gayret ediyorlar. 
Temsilciler Meclisi’nde 29 
Ekim’de alınan kararların 
tam da bu amaca hizmet 
ettiğini, Türk milletini incit-
tiğini ve ilişkilerimize gölge 
düşürme gayreti güttüğünü 
sayın Başkan’la paylaştım. 
104 yıl önce savaş şartların-
da yaşanmış bir meselede 
karar vericiler siyasetçiler 
değil tarihçiler olmalıdır. 
Bizim bu konuda alnımız ak, 
başımız dik, öz güvenimiz 
tamdır. Açık söylüyorum 
Türkiye bu konuda diya-
logdan ve özgür tartışma 
ortamından yanadır. Ermeni 
tarafına ortak tarih komis-
yonu kurulması teklifimiz 
halen geçerlidir. Biz bütün 
arşivlerimizi açmış durum-
dayız, silahlı kuvvetlerimi-
zin 1 milyonu aşkın belgesi 
mevcuttur arşivlerinde ve 
her an gelip bunları gezip 

“104 yıl önce savaş 
şartlarında yaşanmış 
bir meselede karar 
vericiler siyasetçiler 
değil tarihçiler olmalıdır. 
Bizim bu konuda alnımız 
ak, başımız dik, öz 
güvenimiz tamdır.”
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görebilirler ve araştırmaları-
nı yapabilirler.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye ve ABD’nin DEAŞ’ı 
tamamen bitirmek ve Suri-
ye’ye barış ve istikrar getir-
mek için birlikte çalışabile-
ceğine işaret ederek, şunları 
kaydetti:

“Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin bölgedeki bu ama-
cı gerçekleştirebileceği en 
güvenilir ortağı Türkiye’dir, 
öyle olmalıdır. Ülkemiz DE-
AŞ’la göğüs göğüse mücade-
le eden ve bu uğurda şehitler 
veren tek NATO müttefi-
kidir. Bugüne kadar 7 bin 
680 yabancı terörist savaşçı 
yakaladık ve ülkelerine geri 
gönderdik. DEAŞ’la bağlantı-
lı olabileceğini değerlendir-
diğimiz yaklaşık 77 bin kişiye 
de ülkemize giriş yasağı 
koyduk. Şu an hapishanele-
rimizde 40 farklı ülke vatan-
daşı 1216 DEAŞ mensubu var. 
PKK/YPG’nin elindeki kamp-
lardan kaçarak Türkiye’nin 

kontrolündeki bölgeye geçen 
aralarında kadınların ve 
çocukların da bulunduğu 287 
kişiyi yakaladık.

Şahsımı yayınlarında man-
şet yaparak hedef gösteren 
sadece Türkiye’de 304 vatan-
daşımızın ölümüne yol açan 
bu terör örgütüyle mücade-
lemizi kararlılıkla sürdüre-
ceğiz. Yabancı terörist sa-
vaşçıların kaynak ülkelerce 
alınması da büyük önem arz 
ediyor. Avrupa’dakiler başta 
olmak üzere kaynak ülke-
lerini geri kabule ikna etme 
konusunda sayın Başkan’la 
ortak anlayışa sahibiz.” 

Türkiye’nin Suriye ile 911 
kilometre uzunluğunda sı-
nırı bulunduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu ülkede yaklaşık 9 sene 
önce çatışmalar başladığında 
hadiselerden en fazla etki-
lenen biz olduk. Halihazırda 
3 milyon 650 bini Suriyeli 
daha çok Arap, Ezidi, Kel-
dani olmak üzere, bunun 

yanında 350 bini de Kürtler-
den oluşan 4 milyonu aşkın 
sığınmacıya ev sahipliği 
yapıyoruz. Bu insanlar için 
bütçemizden şu ana kadar 
40 milyar doları aşkın har-
cama yaptık. Avrupa ise bize 
şu ana kadar söz verdiği hal-
de ne yazık ki 3 milyar avro 
gibi bir desteği STK’lerimize 
sağladı.” şeklinde konuştu.

Aynı şekilde Suriye toprak-
ları içinde yaşayan 3 milyon 
insana da düzenli insani yar-
dım gönderdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmede bulundu:

“2015 yılındaki G20 Antal-
ya Zirvesi’nde yaptığım gü-
venli bölge oluşturma çağrısı 
zamanında hayata geçmediği 
için 10 binlerce masum haya-
tını kaybetti. Bu sorunun ila-
nihaye böyle devam etmesi 
mümkün değildir. Daha önce 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatı ile 4 bin kilometre-
karelik alanı terörden arın-
dırmıştık. Sayın Başkan’ın da 
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güvenli bölge ilanı talebine 
aynen katılıyorum, bunu 
gerçekleştirmemizin çok çok 
önemli olduğuna da inanıyo-
rum. Daha önce Fırat Kalka-
nı dedim, Zeytin Dalı dedim 
ama 365 bin Suriyelinin ken-
di topraklarına geri dönüşü-
nü sağladık Cerablus’ta.” 

Barış Pınarı Harekatı’yla 
güvenli hale getirdikleri şe-
hir ve köylere de geri dö-
nüşlerin başladığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Hazırladığımız ve Sa-
yın Trump’la paylaştığımız 
özellikle plan-projeyi Birleş-
miş Milletler ve uluslararası 
toplumun da desteğiyle ha-
yata geçirebilirsek önümüz-
deki dönemde geri dönenle-
rin sayısı daha da artacaktır. 
Hedefimiz ilk güvenli bölge 
Irak sınırından Cerablus’a 
kadar olan bölgede 20 mil 
derinliğinde olan bölgeye 1 
milyon insan yerleştirilebilir. 
Rakka, Deyrizor bu bölgeye 
de 1 milyon yerleştirilmesi 
halinde bu rakam 2 milyo-
na ulaşmış olur.” ifadesini 
kullandı.

FETÖ’nün Türkiye’nin 
anayasal düzenini başarısız 
bir darbe girişimiyle orta-
dan kaldırmaya kalkışmış 
bir terör örgütü olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “251 insanımızı 
katleden, 2 bin 193 insanı-
mızı yaralayan bu teröristler 
parlamentomuzu havadan 
bombalama cüretini dahi 
gösterebilmişlerdir. Görüş-
melerimizde tabii FETÖ’nün 
Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki mevcudiyetinin 
sona erdirilmesi yönündeki 
talebimizi ve beklentilerimi-
zi bir kez daha vurguluyo-
ruz.” dedi. 

Trump ile ortaya koydukla-
rı 100 milyar dolarlık ticaret 
hacmi hedefine en kısa süre-
de nasıl erişebileceklerini de 
ele aldıklarına değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi 
meseleler ile ticari konuların 
birbirine karıştırılmaması 
gerektiğine de inanıyoruz. 
100 milyar dolar hedefimiz 
bağlamında Ticaret Bakan-
larımızın çalışmaları devam 
ediyor. Temennimiz ve arzu-
muz bu hedefe ulaşmayı zor-
laştıracak adımlardan imtina 
edilmesidir.” diye konuştu. 

Savunma sanayi alanın-
daki ilişkiler konusunun da 
gündemlerinde yer aldığını 
aktaran Erdoğan, konuşma-
sına şöyle devam etti:

“S-400 sistemi ve F-35 
programı başta olmak üzere 
bu alanda karşılaştığımız sı-
namaların üstesinden ancak 
diyalogla gelebiliriz. Değerli 
dostum, Türkiye’nin Patriot-
lar konusunda maruz kaldığı 

haksızlıkları Osaka’da bizzat 
kendileri gayet güzel, açık 
bir şekilde ifade etmiştir. 
Sayın Başkan’a şayet isteni-
len şartlarda teklif verilmesi 
halinde Patriot satın alabile-
ceğimizi tekrar söyledim ve 
söylüyorum. Türkiye olarak 
Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi’yle de yapıcı bir 
diyalogla angajmanımızı sür-
dürmeye hazır olduğumuzu 
sayın Başkan’la paylaştım.”

Gerçekleştirdikleri görüş-
melerin hayırlı sonuçlar do-
ğurmasını temenni ettiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Trump’a daveti 
ve misafirperverlikleri için 
teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin Suriye’deki Hris-
tiyan’ları koruyacağına dair 
güvence verip veremeye-
ceğine ilişkin soru üzerine, 
“Keldani, Ezidi ve Hristiyan-
lar noktasında da bizim özel 
gayretimiz, çalışmamız var. 
Gerek Suriye tarafında kalan 
ve ibadethaneleri bile yıkıl-
mış durumda olanların biz 
ibadethanelerini de yeniden 
restore etmek suretiyle o 
insanların kendi ibadethane-
lerinde ibadetlerini yapma 
fırsatını da onlara biz hazır-
lamış vaziyetteyiz. Şu anda 
Keldani, Ezidi, Arami, Hris-
tiyan bütün bunlardan bizim 
tarafımıza geçmiş olanlar 
zaten onlar, herhangi bir 
sıkıntı yaşamıyor ama Suriye 
tarafında kalanlarla ilgili de 
onların oradaki imkanlarını 
mümkün olduğunca daha 
özel bir şartta hallediyoruz. 
Onlara da yiyecek, giyecek, 
ilaç vesaire, onları da götü-
rüyoruz.” şeklinde konuştu.

Görüşmede Türkiye ABD 
ilişkileri adına FETÖ ko-
nusunda bir gelişme olup 
olmadığına ilişkin bir soruya 

“2015 yılındaki G20 
Antalya Zirvesi’nde 
yaptığım güvenli 
bölge oluşturma 
çağrısı zamanında 
hayata geçmediği için 
10 binlerce masum 
hayatını kaybetti.”

“S-400 sistemi ve F-35 
programı başta olmak üzere 
bu alanda karşılaştığımız 
sınamaların üstesinden 
ancak diyalogla gelebiliriz.”
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karşılık Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti:

“Birçok belgeleri özellikle 
bu seyahatimizde de ken-
dilerine takdim ettik. Bu 
belgeler ışığında da Feto bi-
zim için bir terörist başıdır. 
Zira bizim 251 vatandaşımız 
şehit olmuştur, devlete bir 
darbe yapılmıştır. 2 bin 193 
vatandaşımız gazi olmuştur. 
Bütün bu olayların faili olan 
bir insanın Amerika’da 400 
dönüm bir arazide yaşaya-
rak, oradan dünyadaki diğer 
yerleri idare etmesi gerçek-
ten kabul edilebilir bir du-
rum değildir. Şimdi 
seyahatimizde bel-
geler falan ayrıca 
getirdik. Bu belge-
leri de kendilerine 
takdim edeceğiz. 
Temenni ederim 
bu belgeler ışığın-
da herhalde bizden 
nasıl teröristler 
istendiği zaman biz 
veriyorsak onlar 
da bu teröristi bize 
verirler.”

ABD Başkanı 
Trump’ın Cumhur-
başkanı Erdoğan’a 
gönderdiği belirtilen mektu-
ba yönelik bir soru üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
bilgileri verdi:

“Tabii bu mektupları bu-
gün Sayın Başkan’a ben tek-
rar takdim ettim ve özellikle 
de Ferhat Abdi Şahin denilen 
bu teröristin Amerika gibi 
bir ülkenin başkanı tara-
fından muhatap alınmasını 
üzüntüyle tabii ki karşıladım 
ve Ferhat Abdi Şahin denilen 
yüzlerce insanımızın öldü-
rülmesine vesile olan bir 
teröristtir ve şu anda cezae-
vinde olan Apo’nun da ‘ma-
nevi oğlum’ dediği bir terö-
risttir. Böyle birisinin bizim 

stratejik ortağımız tabii 
Amerika tarafından bu şekil-
de karşılanması doğrusu bizi 
üzmüştür. Aynı şekilde tabii 
bu şahıs Rusya tarafından 
da yine bu şekilde karşılan-
mıştır. Bunları anlamakta 
dünyadaki terörizmle müca-
delede zora giriyoruz.

Eğer biz terörizmle sağlıklı 
bir mücadele vereceksek bu 
konuda çok daha hassasiyet 
içerisinde olmamız lazım. 
Bugün bize yarın bir başkası-
na. O bakımdan bu konudaki 
hassasiyetimiz devam edi-
yor. Bunlarla ilgili de belge-

leri verdim. Hatta CIA teş-
kilatının bu adamın terörist 
olduğuna dair vermiş olduğu 
belgeyi de ben yine kendi-
lerine bugün takdim ettim. 
Çünkü CIA de bunun bir 
terörist olduğunu belgelemiş 
ve bu belgeleri bize de aktar-
dılar ve biz de bunu ayrıca 
bugün Sayın Başkan’a aynen 
takdim ettik. Gelen mektubu 
da yine aynı şekilde kendile-
rine verdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Neden Suriye’deki Kürtlerle 
müzakerede bulunmuyorsu-
nuz Irak’taki gibi?” sorusuna 
şu karşılığı verdi:

“Bir şeyi birbirinden ayırt 

etmemiz lazım. Bizim Kürt-
lerle bir sorunumuz yok. 
Bizim sorunumuz terör 
örgütleriyle. Kürtlerin için-
den çıkan bir kısım terörist-
ler. Kim bunlar? YPG/PYD ki 
bunlar PKK’nın uzantılarıdır. 
Nasıl ki Kuzey Irak’taki Kürt 
kardeşlerimizle bizim mü-
nasebetlerimiz gayet iyiy-
se Kuzey Suriye’deki Kürt 
kardeşlerimizle de bizim 
bir sorunumuz yok. Esed’in 
Kuzey Suriye’deki Kürtleri 
kabul etmediği dönemde 
ben o zaman Esed’e ‘Yanlış 
yapıyorsun, pasaportlarını 

ver’ demişimdir. 
Benim böyle bir 
konumum var. İki, 
çok daha önemlisi, 
şu anda bilmeni 
isterim Parlamento-
da benim partimin 
50’yi aşkın Kürt 
milletvekili vardır. 
Bizim Kürtlerle 
sorunumuz yok. 
Bizim sorunumuz 
teröristlerle. Her-
halde teröristlere 
sizler de sahip çık-
mazsınız. Kim olur-
sa olsun. Bunda ay-

rım yapmayacağız. Bizim 
mücadelemiz dediğim gibi 
tamamen teröristlerledir. 
Çünkü teröristin ırkı, milleti, 
dini, vatanı olmaz. Terörist 
teröristtir. Eğer mücadeleyi 
vermezseniz, bedelini yarın 
çok ağır ödersiniz.”

“Nasıl ki Kuzey Irak’taki 
Kürt kardeşlerimizle 
bizim münasebetlerimiz 
gayet iyiyse Kuzey 
Suriye’deki Kürt 
kardeşlerimizle de bizim 
bir sorunumuz yok.”
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“TANAP Ülkemizin Barışçıl 
Vizyonunun En Somut 
Nişanesidir”
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
İpsala’da MS4 TANAP İstas-
yonu’ndaki TANAP Avrupa 
Bağlantısı Açılış Töreni’nde 
konuştu.

Her aşaması sabırla, dira-
yetle Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın ortak gayretiyle 
7,5 senelik uzun ve meşak-
katli bir sürecin başarıyla 
taçlandırıldığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her şeyden önce TANAP, 
Azerbaycan, Gürcistan, Tür-
kiye güzergahından Avru-
pa’ya TAP (Trans Adriyatik 

Doğal Gaz Boru Hattı) hat-
tına bağlanıyor, devamıyla 
da Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Arnavutluk, Sır-
bistan, Bosna Hersek güzer-
gahındaki ülkeler de buradan 
istifade ediyor. Bütün bu 
adımları atarken, bunun bir 
bölgesel proje olduğunu, bir 
barış projesi olduğunu da 
özellikle vurgulamam lazım.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in şahsi ilgisi, 
gerek Gürcistan makam-
larının iş birlikleri gerekse 
projeye emek verenlerin gay-
retleriyle bugünkü aşamaya 
ulaşıldığını vurgulayarak, 
“Hep beraber verilen emek-
lerin boşa gitmediğini görü-
yoruz. ‘Enerjinin İpek Yolu’ 
olarak görülen bu muhteşem 
projenin belirlenen takvi-
me, hedeflerimize ve taah-
hütlerimize uygun şekilde 

ülkelerimizle ilgili kısmını 
bugün itibarıyla tamamlamış 
oluyoruz. Bu projeyle sahip 
olduğumuz zenginlikleri 
kendi vatandaşlarımızın, 
onlarla birlikte tüm bölge 
halklarının, tüm insanlığın 
hizmetine sunma irademi-
zi teyit ettik. Biz TANAP’la 
ülkemizin enerji ihtiyacını 
garanti altına almanın yanı 
sıra Avrupa’nın enerji arz 
güvenliğine de katkı yapmayı 
hedefledik.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TANAP’ın, 
Azerbaycan’dan Avrupa’ya 
uzanan 3 bin 500 kilomet-
relik enerji koridorunun en 
önemli parçası olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla Azerbay-
can’dan doğal gaz ülkemiz 
üzerinden 20 il, 67 ilçe ve 
600 köyden geçerek artık Av-
rupa’nın kapısına, yani bura-
ya ulaştı. TANAP’la 16 milyar 

“Biz TANAP’la ülkemizin 
enerji ihtiyacını garanti 
altına almanın yanı sıra 
Avrupa’nın enerji arz 
güvenliğine de katkı 
yapmayı hedefledik.”
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metreküplük Azerbaycan 
doğal gazının Türkiye ve Av-
rupa’nın istifadesine sunul-
ması hayalden çıkıp gerçeğe 
dönüşmüştür. 16 milyar met-
reküplük bu gaz miktarının 6 
milyarını biz, 10 milyarını ise 
Avrupa ülkeleri kullanacak. 
Nitekim 18 Kasım 2019 itiba-
rıyla TANAP üzerinden Tür-
kiye’ye taşınan gaz miktarı 
3,23 milyar metreküpe ulaştı. 
İlerleyen yıllarda TANAP’ın 
taşıma kapasitesini önce 24 
milyar metreküp ardından 31 
milyar metreküpe çıkarmayı 
planlıyoruz. Bundan sonra 
asıl sorumluluk sınırın öte 
tarafındaki komşularımıza 
düşüyor. Avrupa’ya gaz sev-
kinin başlaması için TAP’ın 
bir an önce tamamlanması 
gerekiyor.

 İnşallah TAP’ın da 2020 
yılı içinde tamamlanmasını 
bekliyoruz.”

Özellikle içinde bulunu-
lan bu coğrafyanın enerji 
kaynakları üzerine yaşanan 
yıkıcı rekabete bizzat sah-
ne olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Orta Doğu’nun on yıllardır 
istikrarsızlıkla boğuşmasının 

arka planında bu mücadele 
olduğunu, bir damla petrolü 
insan kanından, insan ha-
yatından daha değerli gören 
zihniyetin dünyaya barış ve 
huzur getiremediğini anlattı.

Yaşanan onca acıya, ölüme, 
yıkıma rağmen ne yazık ki bu 
anlayışın belli güçler tara-
fından devam ettirildiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Özellikle Doğu Akdeniz’de 
bulunan hidrokarbon kay-
naklarının paylaşımı konu-
sunda birileri hakça paylaşım 
yerine gerilimi körüklemeye 
çalışıyor. Adaletli paylaşım 
imkanı varken tehdit dili-
ne ve şantaj politikalarına 
başvuruluyor. Oysa hiç bir 
ülke uluslararası hukuktan 
üstün değildir. Emrivakilerle 

“Özellikle Doğu 
Akdeniz’de bulunan 
hidrokarbon 
kaynaklarının paylaşımı 
konusunda birileri hakça 
paylaşım yerine gerilimi 
körüklemeye çalışıyor.”
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netice alınamayacağı artık id-
rak edilmelidir. ‘Ben yaptım 
oldu.’ mantığıyla kimse bir 
yere varamaz. Aba altından 
sopa göstererek hiçbir ülke 
bir başkasına haklarından 
sarfınazar ettiremez. Bilhassa 
Türkiye böyle bir zillete asla 
boyun eğemez. Ülkemiz ne 
kendi hukukunu ne de Kıbrıs 
Türkü’nün çıkarlarının çiğ-
nenmesine izin verir. Doğu 
Akdeniz’de ne uzun deniz 
sınırlarına sahip bir ülkeyi 
dışlamak, ona rağmen proje-
ler gerçekleştir-
meye çalışmak 
zaten mümkün 
değildir. Şu an 
son teknolojiye 
sahip 2 sondaj 
gemimiz Fatih 
ve Yavuz ile 2 
sismik araştırma 
gemimiz bölge-
de çalışmalarını 
sürdürüyor. Biz 
bunların bağır-
malarıyla, çağır-
malarıyla oradan 
bu gemilerimizi 
çekmeyiz. Orada 
görevlerini yapı-
yorlar ve yap-
maya da devam 
edecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Libya’ya bu konuda yapılan 
anlaşmanın parlamentoya ge-
leceğini ve buradan geçmek 
suretiyle bu işin çok daha 
farklı bir konuma taşınaca-
ğını dile getirerek, “Şimdi 
Libya’yı tehdit etmeye baş-
ladılar. Bu anlaşma yapıldı. 
Bu anlaşmanın diğer ayakları 
da aynen uygulamaya gire-
cek. Bizim sondajlarımızdan 
çatışma ve kan değil, barış ve 
refah fışkıracaktır. Bu inanç-
la Doğu Akdeniz’deki tüm 
taraflara samimi bir çağrıda 

bulunmak istiyorum. Gelin 
enerjiyi bir çatışma aracı 
yerine iş birliği zeminine 
dönüştürelim. Diplomasinin 
imkanlarını kullanmak var-
ken, bölgeye yeni bedeller 
ödetecek yollara tevessül 
etmeyin.” diye konuştu.

Türkiye’nin stratejik konu-
muyla enerji üreten ve tüke-
ten ülkelerin tam kavşağında 
yer aldığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Bugün yer kürede yer alan 

doğal gaz rezervlerinin yüzde 
70’i, petrol rezervlerinin ise 
yüzde 60’ı komşularımızın 
topraklarında bulunuyor. 
Ayrıca ülkemiz Avrupa’nın 
4’üncü, dünyanın 18’inci en 
büyük doğal gaz piyasası 
konumundadır. 2002 yılında 
5 ilimizde doğal gaz varken, 
bugün 81 ilimizin tamamına 
doğal gaz arzı sağladık. 2019 
yılı Ağustos sonu rakamlarıy-
la 144 bin kilometreyi aşan 
bir doğal gaz dağıtım şebeke-
sine çıktık. Ülke nüfusumu-
zun yüzde 81’ine yani 66,5 

milyon insanımıza doğal gazı 
ulaştırdık. 2018 yılı doğal gaz 
talebimiz ise 49,3 milyar met-
reküpü buldu. Doğal gaz de-
polama kapasitemizi 4 milyar 
metreküpten 11 milyar met-
reküpe çıkarmayı planlıyo-
ruz. 2 yüzer gaz depolama ve 
gazlaştırma gemisini hizmete 
sunduk. İnşallah bunlara bir 
yenisini daha ekleyeceğiz. 
Toplamda 5,4 milyar metre-
küplük kapasiteye sahip Tuz 
Gölü Doğalgaz Depolama 
Tesisi’nin son bölümünün 

temelini bu sene 
attık. Bu kısmın 
2023’te devreye 
girmesiyle tuz 
yapılarında dün-
yanın en büyük 
depolama tesisine 
sahip olacağız.”

“TANAP ülkemi-
zin barışçıl vizyo-
nunun en somut 
nişanesidir.” 
diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, 
dünya gündemi-
nin ticaret savaş-
larıyla, terörle, 
sokak olaylarıyla, 
istikrarsızlıkla 
meşgul olduğu bir 
dönemde Avrupa 

ile Asya’yı TANAP’la bir kez 
daha birbirine bağladıklarını, 
buradan bölgeleriyle beraber 
tüm dünyaya iş birliği ve or-
taklık mesajları verdiklerini, 
Türkiye’yi üç kıtanın enerji 
ve ticaret merkezine dönüş-
türme yolunda yeni bir adım 
daha attıklarını söyledi.

“Gelin enerjiyi bir 
çatışma aracı yerine 
iş birliği zeminine 
dönüştürelim.”
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“Ülkemizi Dünyanın En Üst Ligine 
Çıkarmakta Kararlıyız, Atatürk’ü 
Anlamak da Anmak da Böyle Olur, 
Lafla Değil”
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk, ebediye-
te intikalinin 81’inci yılında 
Anıtkabir’de düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı. Anıtkabir’deki 
tören, saat 08.45’te devlet erka-
nının Aslanlı Yol’da yürüyüşüy-
le başladı. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki kortejde, 
TBMM Başkanvekilleri Süreyya 
Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, yüksek 
yargı organlarının başkanları, 
kuvvet komutanları, siyasi par-
tilerin temsilcileri, bürokratlar 
ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

kırmızı beyaz karanfillerden 
oluşan ay yıldızlı çelengi, 
Atatürk’ün mozolesine bıraktı. 
Atatürk’ün 81 yıl önce vefat 
ettiği saat olan 09.05’te say-
gı duruşunda bulunuldu ve 
ardından İstiklal Marşı okun-
du. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve protokolde yer alan devlet 
erkanı, daha sonra Misak-ı Milli 
Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, burada Anıtkabir Özel 
Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Kurtuluş Savaşımızın Başko-
mutanı, Cumhuriyetimizin ku-
rucusu, ilk Cumhurbaşkanımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ahirete irtihalinin 81’inci yıldö-
nümünde bir kez daha rah-
metle yad ediyoruz. Merhum 
Atatürk ve silah arkadaşları ile 
bin yıldır bu toprakları bizlere 
vatan yapmak için mücadele 
eden tüm şehitlerimizin ve 
gazilerimizin aziz hatıraları 
milletimizin kalbinde hep ya-
şayacaktır. Kendisinin emaneti 
olarak Cumhuriyetimizi ilelebet 
yaşatmak, geliştirmek, güçlen-
dirmek için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Ruhu şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Anıtkabir’deki programın 
ardından, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu tarafın-
dan Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 81’inci yılı dolayı-
sıyla düzenlenen “Atatürk’ü 

Anma Töreni”ne iştirak ederek, 
katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bin yıldır bu toprakları vatan 
yapmak için her alanda çalışan, 
mücadele eden, katkı sağlayan 
herkesi tazimle yad ettiğini 
belirterek, şunları söyledi:

“Maziden atiye giden bu yol-
culukta ülkesine ve milletine 
verdiği hizmetlerle adını tarihe 
altın harflerle yazdıran tüm 
güzel insanlar yüreğimizde hep 
yaşayacaktır. Türk tarihini bin-
lerce yıllık devamlılığı içinde 
kavramak yerine hala bir asra 
sıkıştırmaya çalışan ideolojik 
bir zihniyetle karşı karşıyayız. 
Üstelik bunların arasında siya-
setçilerin de bulunuyor olması 
gerçekten üzüntü vericidir. 
Cumhuriyeti yüceltmek için 
tüm tarihimizi yok saymaya 
kalkanlar bize göre kendi geç-
mişlerinden utananlardır. Gazi 
Mustafa Kemal’in hizmetlerini 
anlatmak için ondan önceki 
tarihimize kin kusanlar da aynı 
şekilde Atatürk maskesi takarak 
bu millete olan husumetlerini 

“Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu, ilk 
Cumhurbaşkanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ahirete irtihalinin 81’inci 
yıldönümünde bir kez 
daha rahmetle yad 
ediyoruz.”
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gizlemeye çalışıyorlar. Ne Ata-
türk’ü ne de Cumhuriyeti bu 
istismarcı zihniyetin insafına 
terk etmedik, etmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Cumhuriyet tarihinin 
tamamında yapılan-
ların 10 katına kadar 
hayata geçirilen hiz-
metlerle bu icraatları 
uygulamaya koy-
duklarını belirterek 
“Hayatları boyunca 
Türkiye’nin büyümesi, 
kalkınması, gelişmesi 
için tek bir çivi dahi 
çakmamış kişilerin ağızlarından 
çıkan cumhuriyet ve Atatürk 
sözü koskoca bir yalandan 
ibarettir. Ülkemizde yıllardır en 
büyük ticaret Atatürk ve cum-
huriyet ticaretidir. Bu kavramlar 
önde perde gibi kullanılarak ar-
kada ülkemizin yıllarca demok-
ratik ve ekonomik olarak nasıl 
sömürüldüğünü en iyi milleti-
miz biliyor.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milleti kendi içinde bölmek, 
çatıştırmak, birbirine kırdırmak 
için her yolu deneyenlerin bunu 
başaramadığını dile getirdi.

Milli iradeyi alt etmek, demok-
rasiyi yıkmak, darbecilerin ve 
cuntacıların zulmü altına sok-
mak için ellerindeki gizli-açık 

tüm araçları seferber edenlerin 
bunda da muvaffak olamadığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, terör örgütlerini kullanarak 
Türkiye’yi kana ve ateşe boğmak 
isteyenler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
binlerce yıllık tarihi süreklilik 
içindeki son devlet olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve onun kuru-
cusuna sahip çıkmanın herkesin 
görevi olduğunu belirtti.

Bunu yaparken geçmişe 
özellikle de Osmanlı ve Selçuklu 
devletlerine haksızlık edilme-
mesi gerektiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sö-
ğüt’te dikilen Osmanlı çınarının, 

600 yıl boyunca 3 kıta, 7 iklimde 
şanla, şerefle, adaletle ve başa-
rıyla yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizi, Osman-
lı’dan kurtarabildiğimiz miras 
üzerinde kurduk. O olmasa, kök 
olmazsa, ağaç olur mu? Olmaz. 
Onun üzerinde yükseldik. Bu 
mirasa sadece topraklarımız 
değil, kurumlarımız da, gelenek-
lerimiz de dahildir. Gazi Mustafa 
Kemal, Samsun’a, bir Osmanlı 
subayı olarak çıkmış, Ankara’da-
ki Meclis’i yine Osmanlı adına 
faaliyete geçirmiştir. Cumhu-
riyetin inşası da Osmanlı’dan 
devralınan mevcut idari sistem 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

hakikatler, apaçık ortadayken 
sürekli olarak Osmanlı’ya haka-
reti ve aşağılamayı bir siyaset 
tarzı haline getirmek ya cehalet-
tir ya gaflettir ya da art niyettir.

Tarihimiz bizim yörünge-
mizdir. Yörüngeden çıkan bir 
gök cismi nasıl sonsuz karanlık 
içinde kaybolmaya ve muhte-
melen yok olmaya mahkumsa 
toplumlar da öyledir. Türk mille-
tini, kendi tarihi yörüngesinden 
çıkarmak için geçmişiyle bağını 
koparmaya çalışanların amacı 
da budur. Milletler ve devletler 
mezarlığı olan tarih bunun sayı-
sız örnekleriyle doludur. Allah’a 
şükür bugüne kadar milletimizi 

kadim tarih yörün-
gesinden çıkarmaya 
kimse muvaffak 
olamadı. Kimi 
dönemlerde kısmen 
de olsa zayıflıklar 
ortaya çıktı ama 
milletimiz güçlü 
irfanıyla, ilmiyle her 
seferinde işi düzelt-
meyi başardı.”

Kemal Karpat baş-
ta olmak üzere liya-
katlarına kimsenin 
itiraz edemeyeceği 

tarihçilerin, geçen asrın başın-
da Osmanlı’da okuma yazma 

“Coğrafyamızdaki 
600 yıllık hükümranlığı 
döneminde neredeyse 
savaşsız tek bir haftası 
olmayan Osmanlı’nın 
silah sanayisinin 
olmadığını iddia etmek 
kadar saçma bir 
iddia olmaz.”

“Sakarya’daki Tank 
Palet Fabrikasında 
yapılan işletme hakkı 
devri sözleşmesini diline 
dolayanlar, bırakınız 
diğer meseleleri, daha bu 
konunun dahi ne anlama 
geldiğinden habersiz ve 
sürekli olarak ortalığı 
karıştırmaya gayret 
ediyorlar.”
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oranının nüfusun yarısından 
fazla olduğunu dile getirdiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bunun o dönem Rusya, 
İspanya, İtalya başta olmak 
üzere pek çok ülke ile karşılaş-
tırıldığında çok yüksek bir oran 
olduğunu vurguladı.

Osmanlı’nın, Balkan Savaşları 
ile başlayan, 1. Dünya Savaşı ve 
İstiklal Harbi ile devam eden 
süreçte okur yazar nüfusunun 
büyük kısmını kaybettiğini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Özellikle erkek nüfusun 
önemli bir kısmı şehit oldu. 
Çanakkale’yi düşünün. ‘Kına-
lı kuzular’ diyoruz ya, kınalı 
kuzuları biz orada kaybetmedik 
mi? Orada kaybettik. Bunlar 
sıradan işler değil. Toplam 
nüfusumuzun bir kısmı da 
sınırlarımız dışında kaldı. Bir 
de buna Cumhuriyet’le birlikte 
gerçekleştirilen Harf Devrimi 
ile adeta her şeyin sıfırlandığını 
eklediğimizde elbette ülkemiz 
okuma yazma oranın çok düşük 
olduğu bir dönem yaşadı. Bunu 
Osmanlı’ya yüklemek tam an-
lamıyla bir bühtandır. Nitekim 
zaman içerisinde Türkiye yüzde 
yüzlük bir okur yazar seviyesine 
ulaşmıştır. Osmanlı’nın silah 
sanayisi olmadığı da koskoca 
bir yalandır. Bunların, ne tarihle 
alakası var ne geçmişini araş-
tırmakla alakası var. Coğrafya-
mızdaki 600 yıllık hükümranlığı 

döneminde nere-
deyse savaşsız tek 
bir haftası olmayan 
Osmanlı’nın silah 
sanayisinin olma-
dığını iddia etmek 
kadar saçma bir 
iddia olmaz. Bura-
da asırlar boyun-
ca dünyaya top, 
tüfek, gemi başta 
olmak üzere silah 
sanayisi ihracatı 
yapan bir ülkeden 

söz ediyoruz.”
Konuşmasında Sakarya’daki 

Tank Palet Fabrikasına ilişkin de 
açıklamalarda bulanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Sakar-
ya’daki Tank Palet Fabrikasında 
yapılan işletme hakkı devri 
sözleşmesini diline dolayanlar, 
bırakınız diğer meseleleri, daha 
bu konunun dahi ne anlama gel-
diğinden habersiz ve sürekli ola-
rak ortalığı karıştırmaya gayret 
ediyorlar. Bu işin gece gündüz 
istismarını yapanlara sorun, 
‘Satış nedir, işletme devri nedir, 
daha önce bu fabrika nasıl ve 
hangi şartlarda çalışıyordu, 
şimdi ne yapacak?’ gibi sorula-
rın hiçbiriyle ilgilenmiyor.” diye 
konuştu.

Kocaeli’de doğru dürüst 
üretim yapamadığında “Böyle 

olmaz.” diyerek SEKA Kağıt 
Fabrikasını kapatma kararı al-
dıklarını, oradaki işçileri Kocaeli 
Belediyesine devrettiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şunları kaydetti:
“O makineler tamamen tarih, 

dedik ki burayı müze haline 
getirelim, müze ve bütün o böl-
geyi Kocaeli Belediyesinin eliyle 
de milli park haline dönüştür-
dük. Şu anda orası böyle bir hiz-
meti veriyor ve kağıt noktasında 
da üretimi çok daha farklı bir 
şekilde yapar hale geldik. Tıpkı 
Atatürk istismarı, tıpkı Cumhu-
riyet istismarı gibi bu konuda 
da kendilerine bir istismar yolu 
bulmuşlar, gözleri kapalı bir 
şekilde oradan devam ediyorlar. 
Sakarya’daki Tank Palet Fabri-
kasının satımı diye bir şey söz 
konusu değil, tamamıyla BMC 
fabrikasının yüzde 50’si Katar’ın 
ortaklığında, yüzde 50’si Türk 
ortaklar olmak üzere kurulan 
bu şirketle, şu anda Karasu’da 
kendi fabrikalarını yapıyorlar, 
ayrıca yapılacak ve burada da 
o fabrikanın yapımı ile birlikte 
buranın işletmesi alınmak su-
retiyle bu süreç devam ediyor. 
Dürüst olun, samimi olun mil-
leti aldatma yoluna gitmeyin. 
Biz netice netice netice diyoruz, 
ama siz maalesef farklı yaklaşı-
yorsunuz.

Şöyle bir etraflarına baksalar, 
hakikatleri görecekler. Tabii 
şayet göz kamaştırıcı ise ha-
kikatle yüzleşmek bazılarının 
işine gelmiyor. Onlar deve kuşu 
misali kafalarını kuma gömüp 
her yeri karanlık sanıyor diye 
Türkiye öyle olmuyor. Biz 
Cumhuriyet’e sahip çıkmak 
ve Cumhuriyet’i bize emanet 
edenlere layık olmak için her 
alanda gece gündüz çalışıyoruz. 
İnşallah ülkemizi 2023 hedef-
lerine ulaştırarak dünyanın en 
üst ligine çıkarmakta kararlıyız. 
Hep söylediğim gibi Atatürk’ü 
anlamak da anmak da böyle 
olur, lafla değil.”

“Biz Cumhuriyet’e 
sahip çıkmak ve 
Cumhuriyet’i bize 
emanet edenlere layık 
olmak için her alanda 
gece gündüz çalışıyoruz.” 
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Gündem
 

“CHP ve HDP ile Onlarla Birlikte 
Hareket Eden Marjinal Çevreler, 
Yalanda ve İftirada Adeta Sınır 
Tanımıyorlar”
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, genel merke-
zimizde düzenlenen Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantı-
sı’nda konuştu. 

AK Parti 7. Olağan Kongre 
sürecinin takvime uygun şe-
kilde sürdürdüğünü ve aralık 
ayında belde kongreleriyle 
sürecin başlayacağını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu-
bat ayıyla birlikte ilçe kongre-
lerine geçileceğini ifade etti.

AK Parti’de “eski” diye bir 
kavram olmadığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Her AK Parti’li son nefesine 
kadar bu kutlu davanın men-
subudur. Partimizde sadece 
görev değişikliği olur. Teşki-
latlarımızda, belediyelerimiz-
de, Meclisimizde sorumluluk 
üstlenmiş tüm arkadaşlarımız-
la, farklı konumlarda birlik-
te çalışmayı sürdürüyoruz. 
Görevine devam edecek ve 
değişecek teşkilatlarımızla 
ilgili çalışmalarımızı belirli bir 
safhaya getirdik. Bu süreçte 
istifa ederek teşkilatlarının 
yeniden yapılandırılmasına 
katkıda bulunan kardeşlerime 
de teşekkür ediyorum. Yeni 
görev alan kardeşlerime de 
şimdiden muvaffakiyetler 
diliyorum. İnşallah bu süreci 
tam bir dayanışma içinde, 
kardeşlik hukukunu gözeterek 
başarıyla yürüteceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin sahibinin millet 
olduğunu, bunun için teşkilat-
ların milletle en güzel kucak-
laşmayı sağlayacak isimlerden 
oluşması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şayet bir yerde oy oranı düş-
müşse, hele hele milletvekili 
ve belediye başkanı sayısı 
azalmışsa, hiçbir şey yok gibi 
hareket edemeyeceklerini 
vurgulayarak, bu tür yerlerde 
önce teşhisi doğru koyacakla-
rını, sonra da en ideal çözümü 
hayata geçireceklerini belirtti. 

Teşkilat Başkanlığı başta 
olmak üzere Genel Merkez’de-
ki tüm birimlerin bu konudaki 
çalışmaları titizlikle yürüttük-
lerine inandığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Kongrelerimizde ortaya 
çıkacak yeni teşkilat yapımız, 
2023 ve 2024 seçimlerindeki 
başarımızda hayati rol oy-
nayacaktır. Bunun için en 
küçük bir eksikliğe, boşluğa, 
hataya meydan vermeden 
süreci tamamlamalıyız. Tür-
kiye, güvenlikten ekonomiye 
kadar pek çok cephede aynı 
anda beka mücadelesi verdiği 

bir dönemden geçiyor. Bizim 
dışarıdan gelen tehditlerin 
üstesinden gelme konusunda 
en küçük bir sıkıntımız yok-
tur. İster sahada ister masada 
olsun, ülkemizin ve milletimi-
zin geleceği için tehdit teşkil 
eden her türlü hamleyi berta-
raf ediyoruz. Teröristleri öne 
sürüyorlar, ezip geçiyoruz. 
Sınırlarımızı taciz ediyorlar, 
tehditlerin kaynağına iniyo-
ruz. Ekonomimize saldırı-
yorlar, kısa sürede toparlanıp 
yolumuza devam ediyoruz. 
Dışarıdan bizi köşeye kıstır-
maya çalışıyorlar, dostlukla-
rımızı tazeleyerek bunu da 
boşa çıkartıyoruz. Gerçekten 
de sadece son birkaç yılda 
Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akde-
niz’de, sığınmacı meselesinde 
ve diğer pek çok konuda, elde 
ettiğimiz sonuçlar, başlı başı-
na bir başarı hikayesidir. Bu 
sorunlar üzerinden Türkiye’ye 
diz çöktürmeyi planlayanlar, 
ülkemizin elde ettiği kaza-
nımlar karşısında şaşkın-
lıklarını da gizleyemiyorlar. 
Ülkemize ve milletimize 
husumet besleyenleri şa-
şırtmak bizim için en büyük 
şereftir.”

“Kongrelerimizde 
ortaya çıkacak yeni 
teşkilat yapımız, 2023 
ve 2024 seçimlerindeki 
başarımızda hayati rol 
oynayacaktır.”
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Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu sadece kendi-
lerinin değil, küresel serma-
yenin de ciddiye almadığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’de yatırım 
yapan veya yapmak isteyen 

küresel sermayenin, Türki-
ye’nin gücünün ve imkanları-
nın farkında olduğunu ifade 
etti.

Türkiye’nin küresel doğ-
rudan yatırımlardan aldığı 
payın, AK Parti döneminde 
binde 1’den yüzde 1,1’e çıktı-
ğına dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bay Kemal 
önce bunu bir defa öğrenmen 
lazım ama Bay Kemal binde 1 
ile yüzde 1,1’i ayırt edemez.” 
diye konuştu.

“Türkiye, her alanda tarihi-
nin en büyük mücadelelerini 

verirken, CHP Genel Başkanı 
acaba neredeydi?” diye soran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Mesela 15 Temmuz’da, 
millet canı pahasına darbeye 
direnirken, bu zatın darbeci-
ler eşliğinde, tanklar arasın-
dan gittiği Bakırköy Belediye 
Başkanı’nın evindeki rahat 
koltuğunda televizyon seyret-
tiğini biz gayet iyi biliyoruz. 
Bunlar kayıtlarda mevcut. 
Ekonomimize yönelik saldırı-
lar yaşanırken, kendisini hiç 
ortada görmedik.  

“Türkiye, her alanda 
tarihinin en büyük 
mücadelelerini verirken, 
CHP Genel Başkanı acaba 
neredeydi?”

50 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Terör örgütleri ülkemizi 
kuşatmak için saldırı üstüne 
saldırı yaparken, bu zat orada 
sadece bizi eleştirecek mal-
zeme çıkarmanın peşindeydi. 
Hatta teröristlere ‘arkadaşlar’ 
diyerek onları pohpohlamakla 
meşguldü. Yürüttüğümüz ha-
rekatlar konusunda şöyle içten 
gelen bir ‘hayırlı 
olsun’ sözünü ağzın-
dan duymadık ama 
teröristlere de hiçbir 
zaman ‘bunlar terö-
risttir’ dediğini yine 
ağzından duymadık. 
Her milli meselemiz-
de karşımızdakilerin 
ağzıyla ve üslubuyla 
bize saldırdı.”

“Allah’a şükür bu 
zatı sadece biz değil, 
dünyadaki hiç kimse 
ciddiye almıyor da 
zararı sadece ken-
di partisiyle sınırlı 
kalıyor.” ifadelerini 
kullanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu 
hastalıklı zihniyetin, 
dün Parlamentoda 
kadın Grup Başkan-
vekillerine saldırdı-
ğını söyledi.

Bunun geçmişte de yaşan-
dığını anımsatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Geçmişte de 
malum Ecevit o zaman yine 
bir bayan milletvekilimize, 
şimdi Malezya Büyükelçimiz, 
ona ‘susturun bu kadını’ diye 
hakaret etmişti. Şimdi dün de 
herhalde oradan ilhamla Grup 
Başkanvekilimiz Özlem hanı-
ma ‘susturun bu kadını’ diye-
cek kadar ahlaksız, edepsiz bir 
şekilde davranan bir CHP’nin 

yetkilileri var. Kimse kusura 
bakmasın, biz bu ahlaksızlara, 
edepsizlere prim verecek du-
rumda değiliz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm grubumuzun, hele 
hele bir bayan milletvekilimi-
ze, bir bayan Grup Başkanve-
kilimize bu şekilde saldıracak 
olan ahlaksız, edepsizlere 
bu Parlamento içinde Parla-
mentonun gereken cevabı da 
vermesi lazım. Ceza ise ceza 
vermesi lazım. Efendim işte 

‘Özür diledi.’ Bıraksınlar bu 
işi. Bunlar öyle kuru özürle 
geçiştirilecek işler değil. Neyse 
Parlamentonun İçtüzüğündeki 
veya disiplindeki cezai mü-
eyyideler bunların verilmesi 
lazım. Ve bu zatların yaptıkları 
ilk defa değil. Sürekli yaptıkla-
rı şeyler bunlar. Zaten bunların 
başkanları şahsıma, bir diğeri 
yine bir konuşmasında şah-
sıma yine bu Parlamentonun 
çatısı altında her türlü hakare-
ti edepsizce yaptılar. Bunların 

edepsizlikleri karşısında artık 
susmak diye bir şey yok gereği 
neyse aynen bunlara cevabını 
vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
diğer taraftan, hükümete gel-
diklerinde adeta kucaklarında 
buldukları 23,5 milyar dolarlık 
IMF borcunu da son kuruşuna 
kadar ödeyip, bu defteri kapat-
tıklarını anımsatarak, şunları 
ifade etti:

“Bunlar, geçenlerde bize 
nasihat ediyorlardı, hatırlayın. 
Ne diyorlardı? ‘Yine IMF’den 

biraz kredi, borç al-
manız lazım.’ Geçen 
malum buraya ge-
lenlerle özel toplan-
tılar yaptılar, ondan 
sonra kıvırmaya 
başladılar. ‘Yapılır, 
yaparız, bunu yap-
makta bir sakınca 
yok.’ Tamam da size 
mi kaldı? Siz zaten 
zamanında yaptı-
nız, bu ülkeyi du-
man ettiniz. Fakat 
biz geldik bu borç-
lanmayı ödedik, 
defteri kapattık. 
Bizim şu anda IMF 
ile işimiz yok, biz 
bize yeteriz. Dikkat 
ederseniz bunların 
hepsi de bizden 
önceki dönemlerde 
toplanıp harcanan, 

ödemesi bize kalan borçlardır. 
Hep söylüyorum; devlet, mil-
letine borçlu olamaz diyerek 
biz tüm bu meseleleri çözdük.”

2002’de yıllık sadece 70 
milyar lira yatırım yapan 
Türkiye’nin, bugün yıllık 1 
trilyon liranın üzerinde yatı-
rım seviyesine ulaştığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, genel ticaret sistemindeki 
ihracatın 180 milyar doları 
geçerek her ay rekor tazeledi-
ğini vurguladı.

“2020 inşallah, faizlerin 
çok daha düştüğü bir yıl 
olacak.”
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Enflasyonla ilgili de açıkla-
malarda bulunan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Enflasyonu yeniden tek 
haneli rakamlara indirerek, 
faizleri hızla düşürerek, ülke-
mizin üzerindeki kara bulut-
ları dağıtıyoruz. 2020 inşallah, 
faizlerin çok daha düştüğü bir 
yıl olacak. Buradan girişimle-
rimize sesleniyorum. Gelin, 
yatırım yapın. Her sektöre 
sesleniyorum. Hangi sektörde 
çalışıyorsa, gel yatırım yap. 
Bankalarımızın kapısı artık 
sizlere açık ve faizdeki oranlar 
açık net ortada. Gel, yatırım 
yap. İki; diyorum ki kendi 
parana dön ve kendi paranı 
kullanmaktan çekinme. Artık 
dövizle borçlanma değil, yerli, 
milli parayla adım atma döne-
mine döndük. Bunu başarıyla 
yürütme durumundayız. Şu 
anda geçen yıl yaşanan sıkıntı-
lar sebebiyle gerileyen konut, 
otomobil, beyaz eşya satışları 
ile yeni kurulan şirket sayı-
sının yeniden yükselmeye 
başlaması, ekonomideki 
toparlanmanın işaretlerinden 
biridir. Konut satışlarında 
ciddi artış, otomobilde ve 
beyaz eşyada aynı şekilde bu 
artışlar başladı. Yatırımcıla-
rımıza sesleniyorum, endişe 
etmeyin, tereddüt etmeyin, 
lütfen kendi alanlarınızda, 
sektörünüz de yatırım yap-
maya devam edin.” 

Siyasi ilişkilerdeki dalgalan-
maların diğer konulara nasıl 
kolaylıkla sirayet ettirilebil-
diğinin pek çok örneğini son 
yıllarda ardı ardına yaşadık-
larını anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu tablo bize 
her alanda aynı anda güçlü 
olmamız gerektiğini göste-
riyor. Demokrasiyi, ekono-
miyi, güvenliği, altyapıyı 
hep birlikte ne kadar ileriye 

taşıyabilirsek, ülkemizin 
geleceğini o derece aydınlık 
hale getirebiliriz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun için 2023 hedeflerine 
sıkı sıkıya sahip çıktıklarını 
değinerek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bizden sonraki nesillere 
miras bırakacağımız 2053 
ve 2071 vizyonları ancak 
böyle güçlü bir temel üze-
rinde hayata geçirilebilir. 
İşte tüm bu süreci sizlerle 
birlikte yönetecek, başarı-
ya ulaştıracağız. AK Parti, 
Türkiye’nin son 17 yılına 
damga vurmanın yanında 
geleceğinin de partisidir. 
Sizler partimizi ne kadar iyi 
temsil eder, milletimizle 
olan bağını ne kadar güç-
lendirirseniz, ülkemiz de 
hedeflerine o kadar hızlı 
ve kararlı bir şekilde yürü-
yebilir. Bu konuda sizlere 
güveniyorum. Bugüne ka-
dar verdiğiniz emekler ve 
bundan sonraki çalışmala-
rınız için her birinize tekrar 
şükranlarımı sunuyorum. 
İllerinizde, ilçelerinizde, 
beldelerinizde, toprağımı-
za, milletimize olan göre-
vimizi yerine dört dörtlük, 
getirelim diyorum.”

Gündem

“AK Parti, Türkiye’nin son 
17 yılına damga vurmanın 
yanında geleceğinin de 
partisidir. Sizler partimizi 
ne kadar iyi temsil eder, 
milletimizle olan bağını 
ne kadar güçlendirirseniz, 
ülkemiz de hedeflerine o 
kadar hızlı ve kararlı bir 
şekilde yürüyebilir.”
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Gündem

“Kuruluşundan Bu Güne AK 
Parti Kademelerinde Görev 
Yapmış Her Bir Arkadaşımızın 
Başımızın Üzerinde Yeri Vardır”
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Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti TBMM 
Grup Toplantısı’nda 
milletvekillerine hitap etti. 

Milletvekillerinin gerek 
TBMM Genel Kurulunda 
gerek bütçenin komisyon 
görüşmelerinde ve diğer 
komisyonlarda yoğun bir 
gayret gösterdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı şekilde AK Parti Genel 
Merkezi’nde hem rutin 
faaliyetler hem de kongre 
süreciyle ilgili çalışmaların 
tüm hızıyla sürdüğünü 
bildirdi. 

Bu çalışma temposunun 
kademe kademe tüm illere, 
ilçelere, beldelere, mahalle 
temsilciliklerine kadar 
yayılarak devam ettiğine 
inandığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti, asla seçimden 
seçime milletin karşısına 
çıkan, seçimden seçime 
görünmeye çalışan bir 
parti olmamıştır. Biz 
yılın 365 günü, günün 
24 saati bilfiil çalışan, 
işleyen milletimizle gönül 
gönüle yol yürüyen bir 
partiyiz. AK Parti’nin 
kurulduktan 15 ay sonra 
iktidara gelmesinin ve 
17 yıldır bu konumunu 
sürdürmesinin gerisindeki 
sırrı merak edenler işte 

buraya baksın. Milletimiz, 
ortaya koyduğumuz 
siyasetle yaptığımız 
hizmetlerle, olaylar 
karşısındaki tavrımızla, 
duruşumuzla, sözümüzle, 
muhabbetimizle bizi 
kendisinden bir parça 
gördüğü için hep 
yanımızdadır. Bu anlayışla 
halka tepeden bakanların, 
milleti kendi ajandalarının 
bir aracı olarak görenlerin, 
insanların dertlerini 
ve beklentilerini hiçe 
sayanların devrini sona 
erdirdik. Sadece eski 
Türkiye’nin hastalıklı 
siyaset tarzını çöpe 
atmakla kalmadık, yönetim 
sistemini de değiştirerek 
bunu kalıcı bir hale 
getirdik.”

Türkiye’nin, bölgesindeki 
gelişmeler karşısında 
kararlı ve onurlu bir duruş 
sergilediğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dünyadaki mazlumların, 
mağdurların, mahzunların 
sesi olarak itirazlarımızı 
her platformda en yüksek 
sesle dile getiriyoruz. 
Bütün bunları yaptığımız 
bir dönemde bu tür 
bedeller ödememiz 
kaçınılmazdır. Şayet, eski 
Türkiye’de olduğu gibi 
kendi kabuğumuza çekilip 
iç çekişmelerimizle, küçük 
hesaplarla uğraşıyor, 
tarihimize ve kültürümüze 
sırt çeviriyor olsaydık 
bunların hiçbirini 
konuşuyor olmazdık.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Bunun için büyük kongre 
sürecine büyük önem 
verdiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

81 vilayetin tamamında 
gönül bağı güçlü, hizmet 
etme kabiliyeti, kapasitesi 
ve kararlılığı yüksek, dava 
bilincine sahip bir teşkilat 
yapısıyla yola devam 
edeceklerini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Kuruluşundan bu güne 
AK Parti kademelerinde 
görev yapmış her bir 
arkadaşımızın başımızın 
üzerinde yeri vardır. 
Partimizde sadece görev 
değişikliği olur. Şahsım 
başta olmak üzere her 
AK Parti’li, davamızın 
ve hedeflerimizin tabii 
neferidir. Bundan daha 
büyük bir unvan yoktur. 
Gerisi gayret işidir, takdir 
işidir, nasip işidir, kader 
işidir. Görüldüğü gibi 
bizim işimiz ülkemiz ve 
milletimize nasıl hizmet 
edebileceğimizdir. 
Partimizi de bu amaca 
uygun şekilde donatmaya 
ve yönetmeye çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın dört bir yanında 
ülkenin menfaatlerini 
savunduklarını, 
ülkeye yeni eserler 
kazandırmanın arayışı 
içinde bulunduklarını 
ifade ederek, buna karşılık 
alınan oy oranı ve sahip 
olduğu sandalye sayısı 
bakımından Türkiye’nin 
ikinci büyük partisinin 
gündemine bakıldığında 
bambaşka bir manzara 
görüldüğünü dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Önce bir grup 
başkanvekili Meclis 
Genel Kurulunda AK 
Parti’yi temsil eden bir 

“Biz yılın 365 günü, 
günün 24 saati bilfiil 
çalışan, işleyen 
milletimizle gönül gönüle 
yol yürüyen bir partiyiz.”
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grup başkanvekilimize, 
‘Bu hanıma haddini 
bildiriniz’ diyerek imalı bir 
sataşmada bulunuyor. Bir 
de orada ‘ulan’ ifadesini 
kullanıyor. Dün Katar’dan 
dönerken basın mensupları 
şöyle bir soru sordu: 
‘Şizofrenik vakalarla 
caddeler dolu. Bu durum 
ne olacak Sayın Başkan?’ 
dediler. Ben de kendilerine 
dedim ki, ‘Şizofrenik 
vakalar sadece caddelerde 
değil, parlamentonun 
içinde de var’. Önce 
bu şizofrenik vakaları 
parlamentodan 
temizlemek 
lazım. Bu 
şizofrenik 
vakalardan 
parlamentomuzu 
temizleyemezsek 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
bu 
parlamentosuna 
yazık olur. 
Bu temizliği 
yapmamız 
lazım.”

Sokaklarda 
başörtülülere, 
kendi 
anlayışlarına göre had 
bildirmeye kalkanların 
gözaltına alınıp 
tutuklanabildiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunlar ise 
dokunulmazlık zırhına 
sarılarak bu ifadeleri 
kullanıyor. Hadi bakalım, 
dokunulmazlık zırhı 
olmasa acaba bu şizofrenik 
vakalar bu adımları 
atabilir mi? Gidecekleri 
yer bellidir. O da akıl 
hastaneleridir. Hukuk 
devleti sınırları içinde 

bunların hepsinin hesabı 
sorulmuştur. Ama şimdi de 
kişisel hakkını, hukukunu 
korumak suretiyle grup 
başkanvekilimiz de 
bunun arayışı içinde 
muhakkak olacaktır. 
Özürmüş mözürmüş 
filan bunlar geçiştirme. 
Yüreği varsa, ‘Benim 
dokunulmazlık hakkımı 
kaldırın, hukukta bu 

mücadeleyi verelim’ desin. 
Çünkü bunların eskiden 
gelme alışkanlıkları var. 
Ama bu alışkanlıkların 
artık bu parlamentoda 
yerinin olmaması gerekir. 
‘Kadına şiddet’ diyeceksin, 
karşı çıkacaksın. ‘Kadını 
doğrayanlar’ deyip 
karşı çıkacaksın, ‘Tokat 
atanlar’ diyeceksin, karşı 
çıkacaksın ve her tarafta 
bas bas bağırıp bunun 
istismarını yapacaksın. En 
önemli yeri olması gereken 
Türkiye Cumhuriyeti 
Parlamentosuna 

gelince, ‘Benim 
dokunulmazlığım var.’... 
‘Ulan’ da diyeceksin, 
‘haddini bildirin’ de 
diyeceksin. Bunu geçmişte 
gördük, biliyoruz. Ama 
artık bunları görmek 
istemiyoruz, bunlar geride 
kaldı, eski Türkiye’de 
kaldı. CHP yöneticilerinin 
bu tavrı bu partinin 28 
Şubat zihniyetinden bir 
milim öteye geçmediğinin 
işaretidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, demokrasiye, 
milli iradenin üstünlüğüne 

sıkı sıkıya sahip 
çıkıp 28 Şubat 
zihniyetini 
gömdüğünü 
belirterek, 
hala bunun 
kalıntılarının 
var olduğunu, 
Meclis’te yaşanan 
tartışma dolayısıyla 
gördüklerini 
kaydetti.

“Milletimizin 
ilk fırsatta bu 
kafaya hak ettiği 
dersi vereceğine 
inanıyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, bunun tartışması 
bitmemişken Türkiye’nin 
kendini CHP merkezli bir 
başka kavganın içinde 
bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bir CHP’linin 
casus filmlerine taş 
çıkartacak bir senaryoyla 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne gelip gizlice 
kendileriyle görüştüğünün 
iddia edildiğini 
anımsatarak, şunları 
söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi milletin evidir. 

Gündem
“Külliye benim şahsi 

malım değildir. Külliye, bu 
milletin varlığıdır.”

56 ___ Türkiye Bülteni ___ Aralık



Herkes gibi CHP’lilerin 
de buraya gelme hakkı 
vardır. Nitekim çeşitli 
vesilelerle CHP’lilerden 
de külliyeye gelenler 
olmuştur. Mesela 15 
Temmuz’un ardından bay 
Kemal’de gelmiştir. Sayın 
Bahçeli gelmişti. Mesela 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
döneminde Muharrem 
İnce bizimle görüşmek 
için Külliye’ye değil 
ama partimize gelmişti 
ve genel merkezimizde 
Sayın İnce ile de bir 
görüşme yaptık. Mesela 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın 
İmamoğlu da geldi. Onu 
da kabul ettik. Seçim 
sonrası tüm büyükşehir 
belediye başkanlarını 
yine külliyede kabul ettik. 
Onlarla da görüşmeler 
yaptık. Başka vesilelerle 
gelenler arasında da 
mutlaka CHP üyesi olanlar 
mevcuttur. Külliye benim 
şahsi malım değildir. 
Külliye, bu milletin 
varlığıdır.”

Buranın idari merkezi, 
camisi, çok amaçlı 
büyük bir salonunun 
yanında Türkiye’nin en 
büyük kütüphanesinin 
bitirildiğini ve ocak ayı 
içerisinde açılışının 

yapılacağını aktaran 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin 
tüm meselelerini, 
Türkiye’nin ikinci büyük 
partisinin yöneticileriyle 
konuşmaktan ve 
değerlendirmekten asla 
kaçınmayacaklarını dile 
getirdi.

“Fakat son günlerdeki 
tartışma bambaşka bir 
mecrada cereyan ediyor.” 
diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ne kadar saçma 
olursa olsun, CHP’nin 
halini göstermesi 
bakımından ibret verici 
olan böyle bir olayı takip 
etmeyenler için kısaca 
özetlemek istediğini 
söyledi ve şöyle devam 
etti:

“Londra’da tedavi 
gördüğü anlaşılan ve 
mesleki kariyeri çok 
da yeni nesillere örnek 
gösterilemeyecek 
olan bir gazeteci var. 
Bu kişi, CHP Genel 
Başkanı’nın, basınımızın 
yeni amiral gemisi 
olarak sıfatlandırdığı 
gazetede ‘müthiş bir 

haber’ başlığıyla bir iddia 
ortaya attı. Buna göre, 
9 Kasım’da bir CHP’li, 
plakası değiştirilmiş bir 
araçla Külliye’ye gelip 
bizimle görüşmüş ve farklı 
plakalı bir araçla çıkıp 
gitmiş. Yine iddiaya göre 
bu görüşmede biz gelen 
kişiye ‘Senin CHP Genel 
Başkanı olman gerekir’ 
demişiz.

Hani meşhur bir 
hikaye vardır: Adamın 
biri etrafındakilere 
kurban meselesini şöyle 
anlatıyormuş: Hz. Musa, 
Allah’a ‘Ya Rabbi bana 
bir kız evlat bahşedersen 
onu sana kurban edeyim’ 
diye dua etmiş. Bir zaman 
sonra Hz. Musa’nın 
bir kızı olmuş. Adını 
Ayşe koymuş. Çoçuğun 
kurban edileceği zaman 
gelince Hz. Musa bıçağı 
yavrucağın boynuna 
dayamış. Tam kesecekken, 
Azrail gökten elinde bir 
keçiyle gelmiş. Hikayenin 
tam bu noktasında 
dinleyenlerden biri 
dayanamamış ve şöyle 
demiş: Ben bunun 

“Hiçbir CHP’liye Genel 
Başkan olması gerektiği 
yönünde telkinde 
bulunmadım çünkü sayın 
Kılıçdaroğlu’ndan daha 
ideal bir genel başkan 
olmaz.”
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neresini düzelteyim? Hz. 
Musa değil, Hz. İbrahim; 
kız değil erkek; Ayşe 
değil İsmail; Azrail değil 
Cebrail; keçi değil koç. 
Şimdi biz de bu iddianın 
neresini düzeltelim 
bilemiyoruz? Her 
şeyden önce böyle bir 
görüşmemiz olmadı. İddia 
edildiği gibi gizli saklı 
hiçbir CHP’li yanımıza 
gelmedi. Bu Külliye’ye 
giren araç da bellidir çıkan 

araç da bellidir. Hepsinin 
künyesi giriş çıkışlarda 
bellidir. Herhalde bunlar 
kendi merkezleri gibi 
zannediyorlar burayı.”

“Hiçbir CHP’liye Genel 
Başkan olması gerektiği 
yönünde telkinde 
bulunmadım çünkü sayın 
Kılıçdaroğlu’ndan daha 
ideal bir genel başkan 
olmaz.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“CHP’nin başında kimin 

olduğundan bize ne? Konu 
CHP Genel Merkezini, CHP 
delegelerini, CHP’ye oy 
verenleri alakadar eder.” 
dedi.

Meselenin dallanıp 
budaklanması üzerine 
“Cumhurbaşkanlığımı 
ortaya koyuyorum” 
diyerek, iddiayı 
yalanladığını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Buna rağmen kendisi 
çıkıp delikanlıca ‘hata 

ettim, özür 
dilerim’ diyemedi. 
Zaten bu zatın 
klasik tarzıdır. 
Akıl ve izan dışı 
her türlü iddiayı 
ortaya atar sonra 
da ‘hadi cevap 
ver’ diyerek 
kenara çekilir. 
Çünkü yalan, en 
önemli mesleğidir 
bu zatın. Cevap 
verilir, iddialar 
belgeleriyle 
çürütülür ama bu 
zat yine yine aynı 
şeyleri söylemeye 
devam eder. Eline 
tutuşturulan 
kağıtların, 
kulağına üflenen 
hezeyanların her 
defasında çürük 
çıkması, bu zatı 

yolundan döndürmeye 
yetmez.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, 
Sakarya’daki Tank Palet 
Fabrikası konusundan 
Man Adası iddialarına 
kadar hep aynı şekilde 
davrandığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yargıda çıkan kararlar da 
bu adamı yola getirmiyor. 
‘Man Adası’ dedi davayı 
bizim arkadaşlarımız, 
kardeşlerim, hepsi 

kazandılar ama yine 
aynı yola devam ediyor. 
Kendisi CHP’nin başına 
bir kaset kumpasıyla 
geldiği için orada 
kalmanın çarelerini de 
hep benzer yöntemlerle 
arıyor. Çünkü ‘Bay 
Kemal’ olmak böyle bir 
şeydir. Öyle ya yalanları 
yüzüne vurulduğunda 
sürekli ‘yarabbi şükür’ 
deyip işine bakacaksın 
ki devamı gelsin.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

CHP’nin siyaset üretme 
gücünün, kendi iç 
kavgalarında sergiledikleri 
şenlikten ibaret olduğunu 
tüm Türkiye’nin bir 
kez daha gördüğünü 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Onurlu bir 
siyasetçinin yapacağı iş, 
gelinen noktada, önce 
bizden sonra itham 
ettikleri kişilerden 
özür dilemek olmalıdır. 
En başta da yalanla, 
iftirayla, karalamayla, 
altı boş iddialarla, içi 
boş ithamlarla, alavera 
dalavera siyasetiyle 
ülkemizi meşgul ettikleri 
için milletimizden özür 
dilemeleridir. CHP kendi 
kendine bir orta oyunu 
oynadı ve artık bitti.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 

Gündem

”Bunca yıl başbakanlık 
yaptım, cumhurbaşkanlığı 
yaptım en çok 
hayıflandığım konulardan 
biri, şöyle dişime göre 
bir ana muhalefet 
bulamayışımdır.”
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ”Bunca yıl 
başbakanlık yaptım, 
cumhurbaşkanlığı yaptım 
en çok hayıflandığım 
konulardan biri, şöyle 
dişime göre bir ana 
muhalefet bulamayışımdır. 
Kendilerince en güçlü 
oldukları zamanda 
düştükleri durum ortada. 
Bakalım yarın hangi 
senaryoyla karşımıza 
çıkacaklar? Bir kez daha 
Rabbim, ülkemizi ve 
milletimizi CHP afetinden 
muhafaza eylesin diyorum.” 
yorumunu yaptı.

Ekonomideki toparlanma 
sürecinin tüm hızıyla 
sürdüğünü bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ama yalan bunlarda bol. 
Toparlanırken, bunlar hala 
‘battık, bittik’ gibi ifadeler 
kullanıyorlar. Açıklanan her 
veri bu gerçeği doğruluyor.” 
dedi. 

Savunma Sanayi ile ilgili 
önemli bazı gelişmeleri 
paylaşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biliyorsunuz 
son 5-6 yıldır, batılı ülkeler 
giderek artan bir şekilde 
ülkemize karşı artık inkarı 
mümkün olmayan boyuta 
ulaşan bir savunma sanayi 
ambargosu uyguluyor. 
Öyle ki işi, bırakın yeni 
anlaşmaları, önceden 
alınmış lisansların iptaline 
kadar vardırdılar. Türkiye, 
örneğine ancak savaş 
durumunda rastlanabilecek 
sertlikte bir ambargoyla 
karşı karşıyadır.” şeklinde 
konuştu. 

Özellikle Suriye’deki 
son harekatlar ve Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelerin 
ardından bu uygulamaların 
daha da sertleştiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “ Hamdolsun 
savunma sanayimiz, tüm 
bu kuşatmaları etkisiz hale 
getirebilecek kabiliyete 
ulaşmıştır.” dedi. 

Son 17 yılda sabırla 
ve kararlılıkla ekilen 
tohumların meyvelerini 
aldıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son gelişmeler ışığında 
ortaya çıkan eksikliklerin 
hızla tamamlandığını 
bildirdi. 

Kılıçdaroğlu’nun, 
“Arifiye’deki Tank Palet 
Fabrikası’yla ilgili yalan 
üstüne yalan” söylediğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Konuyu bilmiyor. 
Ne diyor? ’20 milyar dolar.’ 
Bu adam rakam bilmiyor, 
dolar nedir bilmiyor. 
İnanın para nedir bilmiyor. 
Bunlardan haberi yok. 
Burayı satmadığımızı 
defaatle söylemiş olmamıza 
rağmen devamlı buranın 
satıldığını söylüyor.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Arifiye’deki Tank Palet 
Fabrikası satılmamıştır, 
25 yıllığına Katar ve Türk 
sermayesinin ortaklığıyla 
şu anda çalıştırılan BMC 
firmasına tahsis edilmiştir. 
Burada satış kesinlikle 
yok. Burası mevcut 
tanklarımızın, paletlerin 

tamir ve bakımı burada 
yapılacak hatta burada 
gerekirse burada sıfır 
üretim de yapılacak. Bay 
Kemal, bunları öğren.” dedi.

Bunların yanı sıra 
sözleşmede bir şart 
olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Buraya kiralamayı yapan, 
tahsisi alan 50 milyon dolar 
yatırım yapacak. Çünkü 
içerideki bütün makineler 
vesaire bunların hepsi 
yenilenmeye muhtaç. 
Bu yenilenme sebebiyle 
bu adımı BMC birlikte 
atacaklar. Bu yenilenmeyi 
de böylece yaparak 
Arifiye’deki Tank Palet 
Fabrikası’nı çok daha farklı 
bir duruma getirecekler. 
Durmadan yalan. Fakat 
biz işimize bakacağız, 
yapacak çok şeyimiz 
var. İstediği kadar yalan 
söylesin, yalancının mumu 
yatsıya kadar yanar ve şu 
anda da burada bu firma 
çalışmalarını sürdürüyor.”

F-35 konusunda 
Türkiye’ye haksızlık 
yapıldığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Allah’ın izniyle 5-6 yıl 
içinde kendi Milli Muharip 
Savaş Uçağımızı hazır hale 
getirmeyi planlıyoruz. Bize 
tüfek, tabanca gibi araçları 
vermeyince sandılar ki 
elimiz boş kalacak, daha 
iyisini ürettik ve güvenlik 
güçlerimizin kullanımına 
sunduk. Harekatlarımızda 
kullandığımız silah ve 
mühimmatlar konusunda, 
özellikle Batı ülkelerine 
bağımlılığımız neredeyse 
kalmadı. Şimdi yeni ve daha 
ileri hamleler içindeyiz.” 
ifadelerini kullandı.

“Arifiye’deki Tank Palet 
Fabrikası satılmamıştır, 
25 yıllığına Katar ve Türk 
sermayesinin ortaklığıyla 
şu anda çalıştırılan 
BMC firmasına tahsis 
edilmiştir.”
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“İslam Dünyasını Tehdit Eden 
En Önemli Sıkıntılardan Biri 
Taifecilik Fitnesidir”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet 
İşleri Başkanlığınca bir otelde 
düzenlenen 6. Din Şurası’nın 
kapanış programında yaptığı 
konuşmasında, şuranın ülke, 
millet ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diledi, 
katkı sunanlara şükranlarını 
iletti.

Şura kapsamında değerli ilim, 
hikmet ve gönül insanları ile be-
raber olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
dört bir köşesinden gelen, her 
biri kendi alanında temayüz et-
miş hocalarla görüşme fırsatını 
bulduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
birikimleri, değerli görüşleri ile 
şuraya katkı sunan tüm hoca-
lara, bilim adamlarına, müte-
fekkirlere teşekkür ederek, şura 
kararlarının kapsamlı istişareler 
sonucunda ortaya çıkmış ol-
masını da ayrıca önemsediğini 
belirtti.

İstişarenin bir peygamber 
geleneği olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
konu hakkında işin ehline 
başvurarak danışmak ve fikir al-
manın Allah Resulü’nün benim-
sediği ve ümmetine öğrettiği bir 
usul olduğunu anlattı. 

Hazreti Muhammed’in “İs-
tişare eden, pişman olmaz.” 
hadisi şerifini hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, peygam-
berin bu sözüyle hem tavsiyede 
bulunduğunu hem de müjde 
verdiğini söyledi.

“Asr-ı Saadetten bugüne kadar 
Müslümanlar da şura geleneğini 
ayakta tuttukları müddetçe ba-
şarıdan başarıya koşmuşlardır.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
istişare kültürünün terk edildiği 
dönemlerde ümmet olarak hep 
birlikte geriye düşüp mevzii 
kaybettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
iki asırda yüzleştikleri pek çok 
sıkıntının gerisinde şuraya hak 
ettiği değerin verilmemesinin 

olduğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti: 

“Kendi meselelerini özgürce 
konuşmayan, tartışmayan Müs-
lümanlar, maalesef başkalarının 
yönlendirmesine, kimi zaman 
da manipülasyonuna açık hale 
gelmiştir. İstişare kültüründen 
uzaklaştıkça vahdetin yerini 
giderek tefrika almıştır. Ne 
yazık ki İslam ümmeti zamanla 
bir araya gelme, ortak iş yapma, 
sorunlarına müşterek çözüm 

üretme zeminlerini de kaybet-
mişlerdir. Bugün bile Kudüs, Fi-
listin, İslam düşmanlığı, terörle 
mücadele, adalet, insan hakları 
dahil pek çok meselemizde bu 
eksikliği görüyoruz. Müslüman-
lar sıkıntılarına devayı din kar-
deşlerinde değil yabancılarda, 
Batılılarda, Batı başkentlerinde 
arıyor. Mezhep, meşrep ve 
çıkar eksenli yaklaşımlar, İslam 
ümmetini ortak bir paydada 
buluşmaktan alıkoyuyor. Kişisel 
kavgalarını, ümmetin maslaha-
tının üstünde gören bir anlayı-
şın, Müslümanlara verebileceği 
hiçbir şey yoktur.”

İslam dininin hayatın tüm 
alanlarını kuşatan, kucaklayan, 
kurallar ve yasaklar manzumesi 
olduğuna işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, ticaretten 
beşeri münasebetlere, eğitim 
öğretimden evliliğe, temizlikten 
kılık kıyafete, yaşantının her 
safhasını düzenleyen bir dine 
inandıklarını dile getirdi.

“Asr-ı Saadetten 
bugüne kadar 
Müslümanlar da şura 
geleneğini ayakta 
tuttukları müddetçe 
başarıdan başarıya 
koşmuşlardır.”

“Paylaşmanın 
yerini bencilliğin, 
dayanışmanın yerini 
yıkıcı rekabetin, 
diğerkamlığın yerini 
umursamazlığın, 
mahremin yerini 
teşhirciliğin, tevazuunun 
yerini kibrin, 
merhametin yerini 
vicdansızlığın, evliliğin 
yerini gayrimeşru 
ilişkilerin aldığı zorlu, 
sıkıntılı, garip bir 
dönemin içindeyiz.”

Aralık ___ Türkiye Bülteni ___ 61



Gündem

“Müslüman olarak günün 24 
saati, yılın 365 günü, ömrümü-
zün sonuna kadar Müslümanca 
yaşamakla emrolunduk.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kuran-ı Kerim’in, inananlar 
için dünya ve ahiret saadetinin 
anahtarı, Hazreti Muham-
med’in ise bekarlığı, gençliği, 
evliği, aile reisliği, dostluğu, sa-
vaşçılığı ve idareciliği ile rehber 
olduğunu vurguladı.

İslam’ı çağlar üstü kılan has-
letlerden birinin içtihada imkan 
vermesi olduğunu, içtihat 
kapısının açık olmasının dinin 
insanın önüne çıkacak her yeni 
soru, sorun ve meseleye cevap 
üretebilmesi anlamını taşıdığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu değerlendirmede 
bulundu:

“İçtihat kapısının kapandığını 
iddia etmek din ile hayat arasın-
daki muhkem bağı da yaralaya-
caktır. Bilhassa din ile insanın 

irtibatını koparmaya yönelik 
girişimlerin arttığı bir dönemde 
bu konuda yeni bir tavır alınma-
sı gerekiyor. Akif’in ifadesiyle 
‘asrın idrakine söyletmeliyiz İs-
lam’ı’ anlayışı işte bunu ifade et-
mektedir. İnsanlık olarak gönül 
ve zihin dünyamızı etkileyen, 
hayatımızın her alanını kuşatan 
büyük bir değişim sürecinden 
geçiyoruz. Ferdi tutum ve dav-
ranışlardan aile ilişkilerine, sos-
yal hayattan eğitime, üretimden 
tüketime, siyasetten ticarete 
hemen her alanda bu değişimin 
yansımalarını, kimi zaman da 
sancılarını görüyoruz. Modern 
insan, sahip olduğu onca tekno-
lojiye, iletişim aracına, imkana, 
güce rağmen hiç olmadığı kadar 
yalnızdır. Aşkın ve mukaddes 
olan sosyal hayattan çekilirken 
insanı insan yapan kadim de-
ğerlerden itibarsız hale geliyor. 
İnsan, sadece kendi fıtratına de-
ğil, ailesinden çevresine, içinde 

yaşadığı toplumdan, dünyadaki 
diğer varlıklara kadar pek çok 
şeye yabancılaşıyor. Bencillik, 
modern bireyin hem kabusu 
hem de belirleyici karakteri 
haline dönüşüyor.”

Özellikle gençler arasında 
ekran bağımlığı gibi daha önce 
hiç duyulmamış yeni bağımlı-
lıkların ortaya çıktığına dikkati 
çeken Recep Tayyip Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Artık apartman daireleri 
arasındaki ilişki değil, maale-
sef dijital sistemdeki akrabalık 
bağları gelişmeye başlamış 
durumda. Hakla batılı karıştı-
ran amorf inanç sistemlerinin 
genç kuşaklar arasında rağbet 
görmesinden endişe ediliyor. 
İstikbalimizin teminatı ola-
rak baktığımız evlatlarımız, 
çoğu Batı menşeli, batılı zihin 
ürünü sapkın akımlar karşı-
sında ne yazık ki savunmasız 
kalıyor. Paylaşmanın yerini 
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bencilliğin, dayanışmanın ye-
rini yıkıcı rekabetin, diğerkam-
lığın yerini umursamazlığın, 
mahremin yerini teşhirciliğin, 
tevazuunun yerini kibrin, mer-
hametin yerini vicdansızlığın, 
evliliğin yerini gayrimeşru 
ilişkilerin aldığı zorlu, sıkıntılı, 
garip bir dönemin içindeyiz. Bu 
manzarayı hiçbirimizin bilhassa 
da sizler gibi sorumluluk sahip-
lerinin uzaktan seyretme lüksü 

yoktur.
Hepimizin bildiği gibi kai-

nat boşluk kabul etmez. Hak 
ve hakikatin geri çekildiği 
alanı batıl hemen işgal eder. 
Sahih din anlayışı öğretilmezse 
sapkınlık zemin kazanır. Tarih 
boyunca istismara konu edilmiş 
en kıymetli değerlerden biri de 
hiç şüphesiz din ve dindarlık 
olmuştur. 15 Temmuz gecesi 251 
insanımızı şehit eden FETÖ ile 
İslam dünyasını kana bulayan 
DEAŞ, Eş-Şebab, Boko Haram 
gibi terör örgütleri bunun en 
son örnekleridir. Bu örgütler, 
cihat, hilafet, dar-ül İslam, şe-
hadet gibi kavramları çarpıtarak 
genç dimağları ifsat etmişler, 
şer odaklarını ekmeğine yağ 
sürmüşlerdir. Bu bakımdan 
dinimizin o cihan şümul sa-
biteleri ile hayatın gerçekleri 
arasında, güçlü ve muhkem bir 
bağ kurulması önem arz ediyor. 
Yaşanan hayatı, değişimi ve sos-
yal gerçeklikleri nazarı dikkate 
almayan bir din tasavvurunu 
etkisi de sınırlı olacaktır.”

Dinini sağlam kaynaklardan 
öğrenen bir müminin aklını ve 
idrakini bir başkasına kiralama-
yacağının, din istismarcısına 
fırsat vermeyeceğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Üzülerek belirtmek isterim 
ki şu an İslam dünyasını tehdit 
eden en önemli sıkıntılardan 
bir diğeri de taifecilik fitnesidir. 
Kişinin mezhebini dinleştirme-
si diye tarif edeceğimiz bu fitne 
Suriye ve Irak’taki olayların da 
etkisiyle 
en yaygın 
dönem-
lerinden 
birini yaşı-
yor. Avru-
pa’nın 4 
asır önce 
yaşadı-
ğı 30 yıl 
savaşları-
na benzer 
bir kavga 
çok daha 
yıkıcı bir 
şekilde 
bugün 
yakın coğ-
rafyamız-
da vuku 
buluyor. 
Irk, dil, 
mezhep, 
meşrep farklılıkları öne çıkartı-
larak Müslümanlar arasındaki 
fay hatları daha da keskinleşti-
riliyor.

Böylece aynı dine, aynı 
Peygambere, aynı mukaddes 
kitaba inanan, her gün 5 vakit 
aynı kıbleye yönelen kalp-
ler arasına nifak tohumları 
ekiliyor. Şiilik veya Sünnilik 
amel ve itikata dair farklı 
yorumlar olmanın ötesinde 
belli çevreler tarafından adeta 
ayrı bir din gibi yansıtılmaya 
çalışılıyor. Batı’da pişirilen 
son dönemde ülkemize ihraç 

edilmeye çalışılan ‘Ali’siz’ 
Alevilik gibi kimi yıkıcı pro-
jelerin toplumumuz içinde 
pohpohlanmasının gerisinde 
yine bu senaryolar var. Açık ve 
net söylüyorum Alman dev-
leti Ali’siz Alevilik’e çok ciddi 
bedeller ödemek suretiyle 
İslam dünyasında, özellikle 
de ülkemizde bir bölünmenin 
tohumlarını ekmek istiyor. 
Oysa bizim milletimiz Hulefa-i 
Raşidin arasında asla bir ayrım 
yapmaz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz 
yaralı gönüllere dokunmaz, 
onları tamir etmezseniz baş-
kaları zehirli oklarıyla o kalp-
leri parçalayacaktır. Görevini 
samimiyetle yapan hocala-
rın dolduramadığı boşluğu 
muhakkak Pensilvanya’daki 
şarlatan gibi din tüccarla-
rı kapatacaktır. İnsanlar, 
bilhassa gençler dini alan-
daki susuzluklarını sahih 
kaynaklardan gideremezse 
FETÖ ve DEAŞ gibi sapkın-
ların pençesine düşecektir.” 
dedi.

“İnsanlar, bilhassa 
gençler dini alandaki 
susuzluklarını 
sahih kaynaklardan 
gideremezse FETÖ ve 
DEAŞ gibi sapkınların 
pençesine düşecektir.” 
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AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve İzmir Milletvekili Hamza 
DAĞ Başkanlığı’ndaki AK Parti 
heyeti, birtakım görüşmelerde 
bulunmak üzere, 23-30 Kasım 
tarihlerinde, Çin Komünist Par-
tisi’nin davetlisi olarak Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Heyet, Başkent Pekin 
ve Xi’an şehrinde üst düzey top-
lantılara katıldı. Ziyaret sonrasın-
da konuşan ve bu tür organizas-
yonların ilişkilerin kuvvetlenmesi 
noktasında önemli olduğunun 
altını çizen Dağ “Ziyaretimiz sıra-
sında özellikle ekonomi, ticaret ve 

turizm konusunda önemli görüş-
meler gerçekleştirdik. 18 yıldır ya-
pılan yatırım ve hizmete sunulan 
devasa projelerle büyüyen Türki-
ye, bölgeye yönelik ihracat hacmi-
ni zamanla artıracaktır. Davet ve 
ağırlama nedeniyle Çin’li yetkili-
lere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
dedi.

AK Parti AR-GE’den sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Hamza 
DAĞ ve beraberindeki heyet, Çin 
Komünist Partisi’nin daveti üze-
rine, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
gitti. Bir hafta süren ziyarette, 
ekonomi, turizm ve ticaret gibi 

konularda üst düzey toplantılar 
gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin 
her sene gerçekleştirildiğini ve bu 
vesileyle Çin Komünist Partisi ile 
AK Parti arasında dostane bir ile-
tişimin tesis edildiğini ifade eden 
Hamza DAĞ, yapılan görüşmelerle 
ilgili değerlendirmede bulundu. 

Dağ değerlendirmesinde “Ora-
da bulunduğumuz süre içerisinde 
iki ülke ilişkilerinin durumu ve 
geleceğiyle ilgili toplantılarımız ve 
değerlendirmelerimiz oldu. Tem-
muz ayında Çin Devlet Başkanı 
Xi Jinping ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış 

AR-GE Başkanlığı

AK Parti’den Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne Ziyaret
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olduğu görüşmede birçok konu 
ele alınmış ve kamuoyu ile payla-
şılmıştı. Biz de ziyaretimizde hem 
ikili hem de heyetler arası görüş-
melerde ekonomi, ticaret ve tu-
rizm konuları üzerinde değerlen-
dirmelerde bulunduk.” ifadelerini 
kullandı. 

Ziyaretleri sırasında Çin’li yöne-
ticilere Çin’in Sincan bölgesinde 
yaşayan Uygur Türklerinin yaşa-
mış oldukları baskı ve sıkıntılarla 
ilgili iddiaları da dile getirdiklerini 
belirten Dağ “Görüşmelerimizde, 
özellikle Türkiye Kamuoyunun 
yakından takip ettiği Doğu Tür-
kistan meselesini de dile getirmiş 
olduk. Yakın zamanda, içinde 
Türkiye’den yetkililerin de bulun-
duğu bir heyetin bölgeyi ziyaret 
etmesi planlanmaktadır.” dedi ve 
açıklamasını şu ifadelerle nokta-
ladı:

“Çin Halk Cumhuriyeti ile ti-
caret hacmi noktasında, ivmenin 
yükseleceğine inanıyoruz. Ulusal 
Halk Meclisi Daimi Komitesi Baş-
kan Yardımcısı ve beraberinde-
ki heyet ile olan görüşmemizde 
ve Çin Komünist Partisi Şaanxi 

S ekreteri  Hu 
Heping ile yap-
tığımız toplan-
tıda, özellikle ti-
caret ve turizm 
konusunda iki 
ülke ilişkileri-
nin güçlendiril-
mesine ilişkin 
istişarelerde bu-
lunduk. Tarihi 
İpek Yolu’nun 
canlandırılma-
sına yönelik, 
Kuşak ve Yol 
Projesi’ni Tür-
kiye olarak biz 
de çok önemsi-
yoruz. Modern 
İpek Yolu ola-
rak değerlendi-
rebileceğimiz 

kuşak ve yol projesinde Türki-
ye’den geçen orta koridor ulaşım 
hattının inşası ve canlanması için 
elimizden geleni yapmaktayız. Bu 
konuda bilindiği üzere ‘Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu Hattı’nı’ inşa 
ettik ve ulaşıma açtık. Yine bu ko-
ridor üzerinde bulunan ve Türki-
ye üzerinden Avrupa’ya kesintisiz 
bir demiryolu ulaşımı gerçekleşti-
rilmesini sağlayan Marmaray’ı te-
sis ettik. Bu vesileyle Çin’in Xi’an 

şehrinden çıkan bir tren, deniz 
yoluyla yapılacak bir seyahatin 
hemen hemen yarısı kadar bir sü-
rede Londra’ya ulaşmaktadır. Ara-
lık ayı içerisinde Çin Demiryolları 
yöneticileri Türkiye’ye gelecekler 
ve bu noktada mevcut sorunla-
rın giderilmesi için gerekli görüş-
meleri yapacaklar. Ocak ayından 
itibaren de Xi’an’dan İstanbul’a 
şimdilik haftada bir tren seferleri 
başlatılacak. Turizmde ise, ülke-
mize gelen 500 bin civarındaki 
Çin’li turist sayısının giderek artış 
göstereceği noktasında hemfikir 
olduğumuzu ifade edebilirim. 
Üniversitelerimizde ve okulları-
mızda Çin’ce öğreniminin artma-
sı, Türk Hava Yolları seferlerinin 
artış göstermesi gibi hamleler ya-
pıldığında, Çin ile Türkiye arasın-
da turistik amaçlı gerçekleşen se-
yahatlerin artacağına inanıyoruz. 
Dünyanın gidişatına baktığımızda 
yaşlanan bir Avrupa, büyüyen bir 
Asya görüyoruz ve biz tam da bu 
iki bölgenin ortasındayız. 18 yıldır 
yapılan yatırım ve hizmete su-
nulan devasa projelerle büyüyen 
Türkiye, bölgeye yönelik ihracat 
hacmini zamanla artıracaktır. 
Çin’li yetkililere davetlerinden ve 
misafirperverliklerinden ötürü te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.”
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AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Türkiye’nin 7 Bölgesinde 
istişare ve değerlendirme toplan-
tıları düzenleyerek 81 İl Gençlik 
Teşkilatlarıyla bir araya geldi. Top-
lantılarda göreve gelinen süreden 
bu yana yapılan çalışmalar değer-
lendirildi. 

Genel Merkez Gençlik Kolla-
rı’nın 7 bölgede gerçekleştirdiği 
istişare ve değerlendirme toplan-
tıları sona erdi. 16 Ekim’de Ege 
Bölge Toplantısı Denizli’de, 19 
Ekim’de Marmara Bölge Toplan-
tısı Bursa’da, 30 Ekim’de Karade-
niz Bölge Toplantısı Samsun’da, 

2 Kasım’da İç Anadolu Bölge 
Toplantısı Konya’da, 17 Kasım’da 
Doğu Anadolu Bölge Toplantısı 
Erzurum’da, 23 Kasım’da Güney-
doğu Anadolu Bölge Toplantısı 
Gaziantep’te ve son olarak 1 Ara-
lık’ta Akdeniz Bölge Toplantısı 
Alanya/Antalya’da gerçekleştirildi. 

Bölge toplantılarında kongre-
lerden bugüne kadar yapılan ça-
lışmaların değerlendirmeleri ve 
bundan sonraki süreçte yapılması 
gerekenler tüm boyutlarıyla ele 
alındı. Basına açık ve kapalı olarak 
iki bölümden oluşan toplantılar-
da, teşkilatların verimli çalışması 

ve performansı noktasında isti-
şarelerin yapıldığı yuvarlak masa 
toplantıları da gerçekleştirildi. 
Tüm birimlerin çalışmalarıyla ala-
kalı plan ve değerlendirmelerin de 
yapıldığı toplantılar, kongre önce-
si hazırlık için büyük bir önem arz 
ediyor.

Bölgelerde gerçekleştirilen top-
lantılara, Gençlik Kolları Merkez 
Yürütme Kurulu Üyeleri, Teşkilat 
Bölge Koordinatörleri, Bölge İl 
Gençlik Kolları Başkanları ve İl Yü-
rütme Kurulu Üyeleri katıldı.

Gençlik Kolları Başkanlığı

Gençlik Kolları Bölge 
Toplantılarını Tamamladı
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AK Parti Genel Sekreteri Fa-
tih Şahin, Türkiye Gazi ve Şehit 
Aileleri Vakfı’nın yeni hizmet 
binasının açılış törenine katıldı.

Genel Sekreter Şahin, konuş-
masına, şehitlere rahmet, gazi-
lere sağlık, hayırlı ve uzun ömür 
temennisiyle başladı.

Güvenlik güçlerine ve asker-
lere yürütmekte oldukları terör-
le mücadelede “muzaffer” ol-
maları dileğinde bulunan Şahin, 
şöyle konuştu:

“Dünyada ülkemiz kadar çok 
sayıda terör örgütüyle mücade-
le eden başka bir ülke yok. Bir 
taraftan PKK ve türevleri olan 
PYD/YPG, bir diğer taraftan 
FETÖ, bir diğer taraftan DEAŞ, 
DHKP-C, TİKKO, adeta hepsi bir 
ahtapotun kolları gibi ülkemizi 
boğmaya, devletimizi bölme-
ye çalışıyorlar. Ancak bu hain 
emellerine ulaşamayacaklar, 
ülkemizi bölemeyecekler, eza-
nımızı dindiremeyecekler, bay-
rağımızı indiremeyecekler, bile-
ğimizi bükemeyecekler bunun 
teminatı aziz milletimizdir. Bu 
güzel tablodur, birliğimizdir, be-
raberliğimizdir, kardeşliğimizdir, 
şehitlerimizdir, gazilerimizdir.”

Türk milletindeki gaza ruhu-
nun dünyadaki hiçbir millete 
nasip olmayan bir ruh olduğuna 
dikkati çekerek Yahya Kemal’in 
“Fıtrat değişir sanma, bu kan 
yine o kandır.” dizelerini hatır-
latan Şahin, o kanın değişmedi-
ğinin, 15 Temmuz gecesinde FE-
TÖ’nün o hayasızca akınına karsı 
göğsünü siper eden aziz milletin 
asil duruşuyla ve teröre karşı ya-
pılan mücadele ile gösterildiğini 

söyledi.
Türk milletinin varlığına kast 

edenlere karşı tarihin her döne-
minde gerekli cevabı verdiğinin 
altını çizen Şahin, “Çünkü biz, 
vatanımıza, bayrağımıza, ezanı-
mıza, dini mübini İslam’a karşı 
saldırıldığında elindeki imkan-
larla değil, yüreğindeki sarsılmaz 
imanıyla mücadele eden bir mil-
letiz.” diye konuştu.

Şehit yakınlarına ve gazilere 
seslenen Şahin, ne yaparlarsa 
yapsınlar onlara olan borçlarını 

layıkıyla ödeyemeyeceklerini be-
lirterek, her zaman, her koşulda, 
her şartta emirlerine amade ol-
duklarını, dün olduğu gibi bun-
dan sonrada ne yapılması gere-
kiyorsa bütün imkânları seferber 
etmeye devam edeceklerini kay-
detti.

Şahin, vakfın yeni hizmet bi-
nasının hayırlı olması temenni-
sinde bulunarak, binayı vakfa 
tahsis eden Altındağ Belediye 
Başkanı Asım Balcı’ya da teşek-
kür etti.

Genel Sekreterlik

“Yüreğinde sarsılmaz imanla 
mücadele eden bir milletiz”
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AK Parti İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Leyla Şahin Usta, kadınları yok 
sayan zihniyetin eski Türkiye’de 
kaldığını belirterek, kılık kıyafe-
tinden dolayı kadınlara yönelik 
sözlü veya fiili şiddete varan pro-
vokasyonlara asla göz yummaya-
caklarını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin 
Özkoç’un tavrını “had bilmemez-
lik” olarak değerlendiren Genel 
Başkan Yardımcısı Usta, “Artık 
2019 Türkiye’sinde, hele hele 
TBMM’sinde konuşulmayacak 
ifadeler. Bizi 25 yıl öncesine götür-
müş ifadeler. Hala içlerinde bazı 
şeyleri doğru algılayamadıklarını, 
doğru yönetemediklerini görüyo-
ruz. Ne kadar anlamak istemeseler 
de biz 28 Şubat zihniyetinin hort-
lamasına müsaade etmeyiz.” diye 
konuştu.

Özkoç’un ifadelerinin çok çirkin 
olduğunun altını çizen Usta, bu 
sözlerin sadece başörtülü kadınlar 

için değil, hiçbir kadın için kabul 
edilebilir sözler olmadığına işaret 
ederek şöyle konuştu:

“O yüzden ne kadar da özür 
dileseler, yıllarca yaptıklarının as-
lında unutulmadığını ve içimizde 
hep bir yara olduğunu biliyoruz. 
Biz bu yaraların üstünü örttük 
ama bu söylemler, bu yaraları tek-
rar görünür hale getiriyor. Özür 
dilemek yetmeyecektir. Aslında 
Engin Özkoç’un her kadın millet-
vekilimizi tek tek ziyaret edip özür 
dilemesi lazım. Sadece AK Parti’li 
değil, TBMM’deki bütün kadınlar-
dan tek tek özür dilemesi lazım.”

Usta, halk tarafından itibar gör-
meyen bu ifadelerin, söyleyenle-
rin itibarını kaybetmesine sebep 
olduğunu vurgulayarak, değerlen-
dirmelerine şöyle devam etti:

“Biz Millet Meclisinde milletin 
oyu ile seçilmiş hiç kimsenin böy-
le ifadeler kullanmasına müsaade 
edilmemesinden yanayız. Ve eğer 
had bildirilmesi gereken birileri 

varsa asıl o 
Mecliste te-
rörist hakla-
rını savunan-
ların haddini 
bilmesi ge-
rekir. Varsa 
cesareti En-
gin Özkoç’un 
çıksın orada 
terörist hak-
larını savu-
nanlara bir 
had bildirsin 
görelim ama 
yapmıyorlar. 
Neden? On-
lar  da tam 

tersine onlarla birlikte o terörist-
lerin haklarını savunmak için yeri 
geldiğinde çok daha insancıl, çok 
daha hümanist, çok daha demok-
rat açıklamalarda bulunuyorlar. O 
açıdan söylemlerinin hiçbir inan-
dırıcılığı yok.”

“Umarım kendisini düzeltir. 
Sadece sözle değil, sadece özür 
dilemekle değil, umarım kendi 
içindeki o yanlışları düzeltme ça-
basını gösterir.” diyen Usta, İnsan 
Haklarından Sorumlu bir Genel 
Başkan Yardımcısı olarak bu ifa-
denin peşini bırakmayacaklarını 
kaydetti.

“En iyi cevabı millet sandıkta 
verecektir”

Usta, kadınların haklarını sonu-
na kadar savunacaklarını vurgula-
yarak, şu görüşlerini paylaştı:

“Bunlara da en iyi cevabı mil-
letin sandıkta vereceğinden hiç 
şüphemiz yok. Biz her platformda 
aslında bu konuların tartışılma-
sından ve gündeme gelmesinden 
rahatsızız. Bizim ülkemizin gün-
demine yakışır şeyler değil bunlar. 
Kadınların başörtülü, başı açık ol-
duğu için ayrımcılığa uğramasını 
konuşmak, tartışmak hiç istemi-
yoruz. Bir cezadan yana değiliz, 
insanların ötekileştirilmesinden 
yana değiliz. Ben Engin Özkoç’un 
da toplum nezdinde linç edilme-
si için bir çaba içerisinde değilim. 
Asla, tam tersine, kendisini dü-
zeltsin, içindeki yanlışları, kadın-
lar üzerindeki baskı kurucu ifa-
delerini bir daha kullanmasın. Bu 
yönde kendisini arındırırsa mem-
nun oluruz.”

İnsan Hakları Başkanlığı

“28 Şubat zihniyetinin 
hortlamasına müsaade etmeyiz”
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Dijital Hizmet Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun 
Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edildi.

Teklif sahibi olarak düzen-
leme hakkında bilgi veren AK 
Parti Mali ve İdari İşlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Vedat Demiröz, teklifi hazırlar-
ken bakanlıklarla istişarelerde 
bulunduklarını belirterek, teklif 
içerisinde Dijital 
H i z m e t  Ve rg i -
si’nin yanında 
Konaklama Ver-
gisi ve Değerli 
Ko n u t  Ve r g i s i 
gibi yeni ihdas 
edilen üç mües-
sese olduğunu, 
bunun dışında 
bazı kanunlarda 
düzenleyici ve 
piyasanın önünü 
açan maddelerin 
b u l u n d u ğ u n u 
kaydetti.

Teklifin amaç-
l a r ı n ı  a n l a t a n 
Demiröz, “Tür-
kiye’de di j i tal 
ortamda sunulan 
her türlü reklam 
hizmetleri, içerik satışları, sosyal 
medya sitelerinde verilen ücretli 
hizmetler, mal ve hizmet satışın-
da aracılık yapan web sitelerinde 
sunulan aracılık hizmetlerinde 
elde edilen hasılat üzerinden 
vergi alınmasını temin etmek 
amacıyla Dijital Hizmet Vergisi 
adı altında yeni bir vergi ihdas 
edilmektedir.” dedi.

Demiröz teklifle, hükümet 
tarafından açıklanan ekonomi 
programında öngörülen şekilde 

istisnaların azaltılması hedefine 
uygun olarak spor hakemlerinin 
ücretlerinin istisna kapsamından 
çıkarılarak vergilendirileceğini 
belirtti.

Demiröz, dünya genelindeki 
toplam hasılatı 750 milyon Euro 
ve Türkiye’den elde edilen hası-
latı da 20 milyon lirayı aşan di-
jital hizmet sunan firmaların bu 
vergiyi ödeyeceğini, vergi ora-
nının yüzde 7.5 olarak belirlen-

diğini vurguladı. Demiröz, vergi 
yükümlülüklerini yerine getir-
meyen mükelleflerin faaliyetleri-
nin belirli şartlarla durdurulaca-
ğını ifade etti.

Konaklamaya vergi
Genel Başkan Yardımcısı De-

miröz, teklifle otel, motel, tatil 
köyü, pansiyon, apart, misafir-
hane ve kamping gibi konaklama 
tesislerinde verilen hizmetlerden 
yeni bir vergi alınması amacıyla 

konaklama vergisi alınacağını 
açıkladı.

Buna göre, otel, motel, tatil 
köyü, pansiyon, apart otel, misa-
firhane, kamping, dağ evi, yayla 
evi gibi konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmeti ile bu 
hizmetle birlikte satılmak sure-
tiyle konaklama tesisi bünyesin-
de sunulan yeme, içme, aktivi-
te, eğlence hizmetleri ile havuz, 
spor, termal ve benzeri alanların 

kul lanımı  gibi 
hizmetler Konak-
lama Vergisi’ne 
tabi olacak.

500 bin TL ge-
liri aşan 46 bin 
kişi

5 0 0  b i n  T L 
üzerinde ücret 
geliri elde ede-
rek beyanname 
vermesi gereken 
kişi sayısının 46 
bin civarında ol-
duğunu belirten 
Demiröz “Bu sa-
yının ilerleyen 
süreçte sporcu, 
hakem, sanatçı-
lar ve diğer ücret 
alanlarla birlikte 

100 bine ulaşacağını düşünüyo-
ruz. Buradan elde edilecek gelir 
en fazla 1 milyar 500 milyon lira. 
Çok kazanandan alıp bu paraları 
sosyal alanlarda kullanacağız” 
dedi.

Teklifin, Hazine’ye kaynak 
sağlamak amacıyla yapılmadığı-
na dikkat çeken Demiröz, “Bu-
radan gelecek rakam 6-7 milyar 
lirayı geçmez. Düzenleyici mad-
deler önemli olan. Esas amaç ge-
lir değil adalet.” dedi.

Mali ve İdari İşler

“Esas amaç gelir değil adalet”
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25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete karşı Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı koordi-
nasyonunda, 81 ilde eş zamanlı 
yürüyüş ve basın açıklaması ya-
pıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Lütfiye Selva 
Çam, Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla bir yazılı açık-
lama yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Lütfiye Selva 
Çam; “Bizler AK PARTİ’nin 5 
milyona yaklaşmış kadın üyesi 

adına, genel geçer cümleleri 
kurmak ve “dostlar alışverişte 
gözüksün” misali buluşmalar 
için toplanmadık. 17 yılı aşkın 
iktidarımızda, her daim ortaya 
koyduğumuz samimiyet ve so-
rumluluk bilincimizle bu derin-
den kanayan yaraya derman ol-
maya çalıştık. 

“Kadınlara Karşı Ayrımcı-
lık Irkçılıktan Beterdir” diyen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve değerli ha-
nımefendinin, her platformda 
göstermiş oldukları samimi du-
yarlılıkları milletimizin malum-
larıdır. Yıllardır sürdürdükleri 

kapsamlı mücadeleler ile kadına 
ve aslında insana yakışır hak ve 
adaletin tesisinde büyük kaza-
nımlar elde edilmiştir.Hal böyle 
iken her “kadın” konusu günde-
me geldiğinde veya acı bir ha-
dise yaşandığında devletimiz-
le dayanışma yerine bir takım 
çevrelerin, bu meseleyi istismar 
etmeleri, kendi çirkin siyaset-
lerine malzeme yapmaları da 
bir başka hakikattir.Biz bugün 
Yaşanan acıların, ilkelliklerin, 
cehaletin yurdumuzda ve dün-
yanın her yerinde son bulması 
için kadınlar ve erkekler olarak, 
hep birlikte gerçek anlamda bir 

Kadın Kolları

“Her Türlü Şiddete Karşı 
Turuncu Çizgimizi Çekiyoruz”
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dayanışmaya davet ediyoruz. 
Dünyadaki hiçbir kazanım, güç 
veya makam bir kadının yaşam 
hakkından daha değerli olamaz. 

Bugün gerçekten bir daya-
nışma günü ise, başta HDP Di-
yarbakır İl başkanlığı önünde 
yavrularına kavuşma acısıyla 
gözyaşı döken analarımızın hay-
kırışlarına kulak verilmelidir. 
Her türlü terör örgütü lanetle-
nerek, annelerimizin talepleri-
nin karşılanması için dürüstçe 
somut adımların atılmalıdır.

 Gerçekten dayanışma günü 
ise, sokakta yürüyen tüm kadın-
ların kılık ve kıyafetine bakıl-
maksızın, yaşam tercihini veya 
inancını öne çıkarmadan, tüm 
siyasi partiler tutarlı ve ortak ta-
vır içinde olmalıdır.

Bugün kadına şiddet konu-
sunda dayanışma mesajı verile-
cekse, öncelikli olarak bir grup 
başkan vekili, partisinden olma-
yan kadın grup başkan vekiline 

haddini bildirme hadsizliği gös-
terdiğinde, bizzat kendi parti-
sinin binlerce kadın üyesi tepki 
vermelidir.

Başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere, yeryüzünde sözde geliş-
miş topluluklar kendi ülkelerin-
deki islamofobya örneklerine, 
inanç ve yaşam özgürlüklerine 
ilişkin saldırılara karşı durmalı-
dır. Ülkemiz de 6 milyona yakla-
şan her dinden ve Irktan gelmiş 
mültecilere ve özellikle de Suri-
yelilere gösterilen insani duruşu 
görülmeli ve takdir edilmelidir. 
Bu samimiyeti göstermeksizin, 
münferit hadiseleri Türkiye’deki 
iktidarı, lideri veya dolaylı ola-
rak milletimizi rencide etmek, 
aşağılamak ve siyasal bir fırsata 
dönüştürmek isteyenlere karşı 
dün olduğu gibi, bugün de SES-
SİZ KALMAYACAĞIZ.

Devlet olarak da, parti olarak 
da bizler ne kadar sorumluluk-
larımızın bilincinde olsak da; 

biliyoruz ki bu ahlaksız, acıma-
sız ve aşağıların aşağısı konum-
daki canavarların, zalimlerin 
ve katillerin bitmez tükenmez 
saplantıları, bozuk ruh ve karak-
terleri ve daha pek çok sapkın 
düşünceleri dünyada yayılarak 
artmaktadır.Bu acı hadisler kar-
şısında ülkelerin, şehirlerin, ma-
hallelerin veya apartmanların 
içine münferit olarak yayılmış, 
adeta birer virüs gibi sızmış bu 
hastalıklı hücreleri teker teker 
ayıklayıp bertaraf etmek için 
tüm tarafları dayanışmaya davet 
ediyoruz. 

AK Kadınlar, olarak bizler ilk 
günkü hassasiyetimiz ve titiz-
likle, bu konuda tavizsiz duru-
şumuzu göstermeye devam ede-
ceğiz. Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü’nde, her türlü 
şiddete karşı TURUNCU ÇİZGİ-
MİZİ çekiyoruz.”
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Genel Başkan Yardımcılarının 
Katılımlarıyla İl Kadın Kolları 
Başkanları Toplantısı Yapıldı

Kadın Kolları
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81 İl Kadın Kolları Başkanları 
Toplantısı AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Teşkilat Başkanı 
Erkan Kandemir ve AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Tanıtım 
ve Medya Başkanı Mahir Ünal’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez de ger-
çekleştirilen toplantıya, Genel 
Merkez Teşkilat Başkanı Sayın 
Erkan Kandemir, Genel Merkez 
Tanıtım ve Medya Başkanı Sayın 
Mahir Ünal ve Genel Merkez Ka-
dın Kolları Başkanı Sayın Lütfiye 
Selva Çam’ın katılımıyla, 81 İl 

Kadın Kolları Başkanları toplan-
tısı yapıldı. Toplantıda Olağan 
kongre süreci ve güncel çalışma-
lar değerlendirildi.

Teşkilat Başkanı Erkan Kan-
demir, insanı siyasetin özü ve 
öznesi gören bir siyasi parti ol-
duklarını vurguladıktan sonra 
Kadın Kollarının özverili ve gay-
retli çalışmalarını takdirle kar-
şıladıklarını dile getirdi. Kongre 
süreçlerinin başladığını, Teşkilat 
başkanlığı tarafından ilçe delege 
adayları tespit kriter oranlarının 
belirlendiğini, ana kademe ilçe 

delege adaylarının mevcut 400 
delegenin %10 (40 kişi) kadın 
kolları mahalle başkanları- yö-
netim kurulundan oluştuğunu 
söyledi.

Genel Merkez Tanıtım ve 
Medya Başkanı Sayın Mahir Ünal 
gündeme dair konuşmalarının 
ardından Uluslararası medyanın 
oluşturduğu farklı algılar üzerin-
de değerlendirmelerde bulundu. 
Tanıtım ve Medya çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. İl Kadın 
Kolları Başkanlarının sorularını 
cevapladı.
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü “11 Milyon 
Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” 
programında 81 ilde eş zamanlı 
çok sayıda Kadın Kolları üyesinin 
katılımıyla ağaç dikimi gerçekleş-
tirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 
öncülüğünde gerçekleşen “Ge-
leceğe Nefes” seferberliği kapsa-
mında, 11.11.2019 saat 11.11’de Tür-
kiye genelinde, 81 ilimizde 2023 
noktada vatandaşlarımızın katılı-
mıyla, eş zamanlı olarak fidan di-
kimi yapıldı. Genel Merkez Kadın 

Kolları Başkanlığı’nın koordinas-
yonu ile AK Parti Kadın Kolları da 
81 ilimizde eş zamanlı olarak fidan 
dikiminde görev aldı.

AK Kadınlar “Geleceğe Nefes” 
Verdi

Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın dediği gibi “Bizim çevre 
hassasiyetimizi ölçmeye, kimse-
nin terazisi yetmez.” 2012 yılında 
AK Parti Kadın Kolları Başkan-
lığı’nın organize ettiği fidan di-
kiminde ‘AK Kadınlar Ormanı’ 
adıyla 81 ilde eş zamanlı olarak o 
dönem kadın üye sayısı kadar yani 
3 milyon 200 bin fidan dikildi. 

11.11.2019 da “Kadın Üye Sayımız 
Kadar Fidan Dikiyoruz “diyerek 
seferberliğe katılan AK Parti Kadın 
Kolları, 81 il de 1 milyon 600 bin 
ağaç dikerek, toplamda 4 milyon 
800 bin ağaç dikmiştir. Böylelikle 
4 milyon 800 bine yaklaşan üye 
sayısı kadar fidan dikimi gerçek-
leştirilmiş, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’na destek verilmiştir.

Programa katılan Genel Başka-
nımız Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdo-
ğan hanımefendi ile birlikte dik-
tikleri fidanlara can suyu vermiş-
tir.

AK Parti Kadın Üye Sayısı Kadar 
Fidan Dikildi

Kadın Kolları
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın teşrifleriyle Ankara’nın 
Yenimahalle ilçesindeki Batıkent 
Çakırlar mevkiinde düzenlenen 
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” programına katılan 
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür-
den Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan 81 
ilde eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen fidan 
dikme seferberl iği 
hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

11  Kasım’da saat 
11.11’de Tarım ve Or-
m a n  B a k a n l ı ğ ı ’ n a 
bağlı  Orman Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü  k o o r -
dinasyonunda tüm 
T ü r k i y e ’d e  3  s a a t 
içinde milyonlarc a 
fidanın toprakla bu-
luştuğunu ifade eden 
Karaaslan, “11 milyon 
fidan hedefiyle başla-
tılan kampanya çok kısa sürede 
ülkemiz genelinde ve toplu-
mun tüm kesimlerince destek 
bularak gerçek bir seferberliğe 
dönüştü. Bakanlığımız tarafın-
dan belirlenen 11 milyon fidan 
beklenenden daha kısa sürede 
sahiplenildi, örnek bir bilinç or-
taya konuldu, şehirlerimiz bu 
kampanya vesilesiyle anlamlı 
bir yarışın içine girdi. Günü gel-
diğinde yediden yetmişe tüm 
vatandaşlarımız, seferberlik 
ruhuyla kendileri için belirle-
nen alanlara giderek fidanları 
toprakla buluşturdu, geleceğe 

nefes oldu. Bu vesileyle Tarım 
ve Orman Bakanımız Sn. Bekir 
Pakdemirli başta olmak üzere 
kampanyanın hayata geçirilme-
sinde ciddi bir emek ortaya ko-
yan herkese ve tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

7 Kasım 2019 tarihli Cumhur-
başkanlığı Genelgesi ile 11 Ka-
sım gününün “Milli Ağaçlandır-

ma Günü” olarak ilan edildiğini 
anımsatan Karaaslan, “Milletçe 
ilk defa, bayram havasında kut-
ladığımız ‘Milli Ağaçlandırma 
Günü’ vesilesiyle her yaştan in-
sanımızda orman varlığımızın 
önemine ve geleceğine dair bi-
lincin geliştiğini görmüş olduk. 
Ağaçlandırmanın milli bir mesele 
olduğunu ortaya koyarak ulusal 
bir gün olarak kutlanması kararı 
nedeniyle Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’a gönülden te-
şekkürlerimi sunuyorum.” görü-
şünü paylaştı.

Dünya’nın küresel ısınma, 
kuraklık, çölleşme, biyolojik çe-
şitliliğin azalması ve bazı canlı 
türlerinin yok olması gibi ciddi 
çevre felaketleriyle karşı kar-
şıya olduğunu, Türkiye’nin bu 
açıdan önemli bir sorumluluk 
üstlendiğini aktaran Karaaslan, 
“Dünya’nın bugün yaşamaya 
başladığı, önlem alınmadığı tak-

dirde gelecekte etkileri 
daha derin hissedilmesi 
muhtemel olan çevresel 
risklerle mücadelede 
AK Parti olarak sürdü-
rülebilir kalkınma ve 
çevrenin korunmasını 
ön plana çıkaran politi-
kaları hayata geçirme-
ye devam etmekteyiz.” 
dedi.

D ü n y a ’d a  o r m a n 
varlığı azalırken Türki-
ye’nin orman varlığını 
artıran nadir ülkelerden 
biri olduğunu söyleyen, 
bu durumun uluslara-
rası raporlara da yansı-

dığını ifade eden AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Karaaslan, 
“Dünya genelinde orman varlığı 
azalırken, 17 yılda ülkemizin or-
man varlığını 1,8 milyon hektar 
artırmayı başardık. Son 57 yılda 
yapılan ağaçlandırmanın 1,4 ka-
tını son 17 yılda yaptık. 2002 ön-
cesinde ülkemiz yüzölçümünün 
dörtte biri orman iken bugün 
üçte birini ormanlık alana ulaş-
tırdık. 2023 yılında 23,4 milyon 
hektar orman varlığı hedefiyle 
ülke yüzölçümünün %30’unda 
orman varlığı hedefliyoruz.” 
dedi.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Karaaslan: “Geleceğe Nefes” 
Kampanyası Seferberliğe Dönüştü
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AK Parti Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkanlığı tarafından 
81 ilde eş zamanlı kan bağışı prog-
ramı düzenlendi. AK Parti Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da genel merkez-
deki programa katılarak, bağışçı-
ları ziyaret etti…

AK Parti Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkanlığı tarafından 
başta Genel Merkez olmak üzere 
81 ilde ve TBMM’de eş zamanlı 
kan bağışı programı düzenlendi.  
Partililerin yanı sıra vatandaşlar 
da cana can katmak için kan bağış 
merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.

“Kan bağışla ki can yaşasın” 
sloganıyla kampanya düzenlendi-
ğini belirten Sosyal Politikalardan 
Sorumlu AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya: “Kanla birlikte insanları ya-
şatıyoruz, kan bağışı can yaşatan 
bir bağış kampanyası. İnsanların 
hayatına bu kadar önemli etkisi 
olan kampanyalara tüm milleti-
mizin desteği çok kıymetli” değer-
lendirmesinde bulundu.

Türk Kızılay’ın kurulduğu gün-
den bu yana insanlığın merhameti 
ve vicdanı olduğunu anımsatan 
Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 
yılında başlattığı kampanya ile bir-
likte özellikle güvenli kan desteği 
noktasında çok önemli bir başarı-
ya imza attık” ifadelerini kullandı. 
Kaya, Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcıları ve çok sayıda teşkilat 
üyesi ile birlikte Kızılay’a kan ba-
ğışında da bulundu.  

AK Parti İl Başkanları Toplantısı 
öncesi Genel Merkeze gelen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan kan bağışçıla-
rına yaptığı ziyarette kendileriyle 
kısa bir süre sohbet edip stantta 
bulunanlarla da hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Sosyal Politikalar Başkanlığı

‘Kan Bağışla ki Can Yaşasın’
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AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü vesilesiyle Türki-
ye’nin dört bir tarafından gelen 
engellileri AK Parti Genel Mer-
kezi’nde kabul etti

AK Parti Genel Merkez Sosyal 
Politikalar Başkanlığı tarafından 
organize edilen program ile en-
gelli sporcu, müzisyen, mucit ve 
daha birçok alanda başarı sağla-
mış engelliler ve aileleri, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile bir ara-
ya geldi. Kabulde Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya ve Sosyal Politikalar Başkan 
Yardımcıları da hazır bulundu.

Kabul, renkli anlara da sahne 
oldu. Cengiz Kahveci ve Suat 
Kahveci kardeşler Hacivat ve 
Karagöz gösterisi yaptı. Milli yü-
zücü Rana Bağdat şiirler okur-
ken, Kafkas-Zeybek Dans grubu 
üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek 
Oruçoğlu hünerlerini sergiledi. 
Doğuştan görme engelli olan ve 
Konya Şaziye Ak Camii’nde 20 
yıldan bu yana müezzinlik ya-
pan Ali İnan, 19 farklı enstrüman 
çalabilen Talha Ekinci, doğuştan 
görme engeli olan, akıllı baston 
teknolojisi ile yılın icadına imza 
atan Kürşat Ceylan ile Çorum 
Belediyesi Engelli Merkezi’nde 
5 yıldan bu yana öğrenim gören 

bedensel engelli Murat Akko-
yunlu da yer aldı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Talha Ekinci’ye 
kemençe hediye ederken engelli 
misafirlere de çeşitli hediyeler 
verdi.

Kabul, hatıra fotoğrafının çe-
kilmesiyle birlikte son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kabulü öncesinde engelli vatan-
daşlar ve aileleriyle yemekte bir 
araya gelen Genel Başkan Yar-
dımcısı, Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya, misafirlerin 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Engellilerle Buluştu
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Özbekistan’da
Tarihî Bir Şehir: TİRMİZ

Gönül Coğrafyamız

Tirmiz şehri, Özbekistan’ın 
güneyinde Amuderya 
(Ceyhun) nehrinin sağ 
yakasında, Afganistan 
sınırına çok yakın bir 
noktada bulunmaktadır. 
Meşhur hadis âlimlerinden 
Ebû Îsâ et-Tirmizî, tasavvuf 
âlimi Hakîm et-Tirmizî, 
Mevlânâ’nın şeyhi Seyyid 
Burhâneddin, Tirmiz’e 
mensup önemli şahsiyetler 

arasındadır. Büyük İskender 
tarafından kurulduğu 
öne sürülen şehrin adı 
eski Baktria dilinde “su 
kenarındaki kale, liman” 
anlamında Taramastha 
olup zamanla Demetrias, 
Taramata/Tarameta, 
Tarmid/Tarmiç denilmiş, 
X. yüzyıldan itibaren 
Tirmiz (Termiz, Türmiz) 
adı daha yaygın biçimde 

kullanılmıştır. Başka bir 
rivayete göre ise; Antik 
Çağda Yunanlılar bu bölgeye 
gelmiş ve “Termos” yani 
“sıcak” veya “sıcak yer” 
demişler.

 Orta Çağlarda 
Hindistan’a giden eski 
kervan yolu Tirmiz’den 
geçmekteydi. Burası aynı 
zamanda nehri takip 
ederek Hârizm ülkesinden 
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Aral gölüne doğru geçen 
ticaret gemileri ve balıkçı 
kayıklarının limanı olmuştur. 
Bununla birlikte X. yüzyıla 
ait coğrafya kitaplarında 
Tirmiz, Ceyhun nehri 
kenarında etrafı surlarla 
çevrilmiş, yönetim binası, 
pazarı, camisi, çoğu tuğla 
döşeli cadde ve sokaklarıyla 
güzel ve mâmur bir şehir 
diye kaydedilir; ayrıca 
burada üretilen sabunun 
kalitesi de vurgulanır. 
Milâttan önce I ve milâttan 
sonra I. yüzyıllarda Tirmiz; 
Kuşan Devleti, IV-VI. 
yüzyıllarda önce Hiyânîler ve 
Kidârîler, ardından Eftalitler 
(Akhunlar) ve mahallî Türk 
idarecilerinin hâkimiyetine 
girdi. Şehir 70 hektarlık 
bir alanı kaplayan kare 
şeklindeki kaleden ibaretti. 
Tirmiz “Tirmizşah” unvanlı 
mahallî idareciler tarafından 
yönetilirdi.

 Tirmiz’in tarihi, 
önemli ölçüde Horasan ve 
Mâverâünnehir’deki siyasî 
gelişmelerle şekillendi. 
Emevilerden sonra bir 
süre Sâmânîler’in hâkim 
olduğu Tirmiz; Karahanlılar, 
Gazneliler, Selçuklular, 
Karahıtaylar, Gurlular ve 
Hârizmşahlar gibi bölgede 
hüküm süren devletlerin 
idaresinde kaldı. 1220’de 
Cengiz Han kumandasındaki 
Moğol orduları tarafından 

tahrip edildi. 
Halkının Moğol 
istilâsı karşısında 
gösterdiği 
kahramanca 
direnişten 
dolayı Tirmiz 
“Medînetü’r-ricâl” 
adıyla anıldı.

 1758’de 
Mangıtlar’dan 
Atalık Muhammed 

Rahîm Han şehri yeniden 
inşa ettiyse de daha sonra 
şehir ve çevresi iç savaşlar 
yüzünden büyük tahribata 
uğrayarak neredeyse yok 
olma seviyesine geldi. 
1863’ten itibaren Türkistan 
ülkesi Çarlık Rusyası 
tarafından işgal edilince 
Rus askerleri 1894 yılında 
eski Tirmiz harabelerinden 
8 km. uzaklıkta bir sınır 
kalesi (Toprakkorgan) 
kurdular. Şimdiki Tirmiz, 
Toprakkorgan çevresinde 
gelişti. 1916’da Buhara-
Tirmiz demiryolunun 
yapılmasıyla şehir gelişti ve 
nüfusu arttı.

 Tirmiz’de ham 
maddesini tarımdan 
alan tekstil, ayrıca inşaat 
alanında hizmet veren 
çeşitli sanayi kuruluşları 
mevcuttur. Özbekistan’dan 

Afganistan’a ve çevre 
ülkelere yapılan taşımacılık 
hizmetleri özellikle 
demir yolu taşımacılığı 
Tirmiz üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca Tirmiz’deki Amuderya 
Limanı Özbekistan’ın yegâne 
nehir limanıdır. Ülkenin 
diğer ülkelerle olan ticarî 
faaliyetlerinde Tirmiz önemli 
rol oynamaktadır.

 Günümüzde bu 
şehirde, Tirmiz Devlet 
Üniversitesi yanında 
birçok öğretim kurumu, 
kütüphane, müze, tiyatro 
ve diğer eğitim kurumları 
mevcuttur. Tirmiz’deki 
önemli tarihî yapılar 
arasında Hakîm et-Tirmizî 
Külliyesi, Tirmizşahlar 
Sarayı (XI-XII. yüzyıllar), 
Kırkkız Kalesi ve Türbesi, 
Çar Kurgan Minaresi, 
Sâmânîler zamanında 
Tirmiz’de yerleşen 
Seyyidler’in soyundan gelen 
Sultân-ı Sâdât’ın külliyesi 
gibi Ortaçağ’ın nâdir mimarî 
âbideleri olarak söylenebilir. 
Günümüzde Özbekistan’ın 
Surhanderya idarî biriminin 
merkezi olan Tirmiz şehrinin 
nüfusu 2010’da 140.000 
civarında idi.
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Anadolu’da yetişen 
meşhur velîlerden olan 
Misâlî Baba, Gül Baba 
lakabıyla da tanınmıştır. 
17. asırda yaşamıştır. 
Osmanlı Sultanlarından 
IV. Murâd Hanla 
görüşmüştür. Bağdât seferi 
sırasında ziyaretine gelen 
“Sultan”a kış mevsiminde 
koynundan açılmış tâze 
gül çıkarıp vermesi 
sebebiyle, Gül Baba lakabı 
ile anılmıştır. Kabri, 
Niğde’nin 9 km kuzeyinde 
bulunan Güllüce 
köyündedir. Bu köy, ismini 
onun isminden almıştır.

 Misâlî Baba’nın 
kabri üzerine defâlarca 
türbe yapılmak istenmiş, 
ancak yapılan kısımların 
her sabah yıkıldığı 
görülmüştür. Bu zâtın, 
üzerine türbe istemediği 
kanâatına varılarak 
bundan vazgeçilmiştir. 

BİR AVUÇ BULGUR
 Osmanlı Sultânı 

IV. Murâd Han, Bağdât 
seferine giderken Misâlî 
Baba’nın bulunduğu 
köyün yakınında bir 
yerde ordusunu istirâhate 
çekmişti. Bu sırada çevreyi 
dolaşan Sultan, onun 
köyüne uğradı. Köyün 
alt tarafında küçük bir 
kulübe gördü. Yaklaşıp 
kapısını çaldı. Kulübenin 
kapısı açılıp, Sultanı, nûr 
yüzlü bir zât karşılayıp, 
tebessüm ederek içeri aldı. 
Onun velîlerden olduğunu 
fark eden Sultan, hürmetle 
huzurunda oturup, bir 
müddet sohbetini dinledi 

ve duâsını aldı. Ayrılıp 
giderken Sultana birkaç 
avuç bulgur ve bir torba 
da saman verdi. Sultan 
bunları alıp ordusuna 
döndü.

 O gün yemek 
zamânı kendisine Misâlî 
Baba tarafından hediye 
edilen birkaç avuç 
bulgurun pilav yapılmasını 
istedi. Sultanın emri 
üzerine bulgur, pilav 
yapıldı. Bu bulgur 
pişirilirken gitgide artıp 
çoğaldı ve kazanlar dolusu 
pilav oldu. Bütün ordu bu 
pilavdan yiyip doyduğu 
halde yine de arttı. Samanı 
da atlara vermişlerdi. 
Saman da artıp atları 
doyurdu.

 Sultan, Misâlî 
Baba’nın bu kerâmeti 
üzerine tekrar huzuruna 
gitti. Ona bazı hediyeler 
verdi. Misâlî Baba, 
Sultanın hediyesine 
karşılık, elini koynuna 
sokup, daha yeni açılmış 
tâze bir gül çıkardı ve 
Sultana verdi. Sultan 
gül mevsimi olmadığı 
halde kışın böyle bir gül 
vermesinin de başka 
bir kerâmeti olduğunu 
görerek, bir müddet daha 
sohbetinde kaldı. Sonra 
duâsını alıp elini öptü 
vedalaşıp ayrıldı.

 Bağdât seferine 
giden IV. Murâd Han, 
Misâlî Baba’nın ve yol 
boyunca ziyâret ettiği velî 
zâtların duâsı bereketiyle 
târihte benzeri az görülen 
bir zafer kazandı.

Portre

Misâlî Baba (Gül Baba)
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