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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının öncülüğünde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen, TEKNOFEST 2020 etkinliği ülkemiz için adeta gurur 
ve övünç kaynağı olmuştur. TEKNOFEST etkinliğine bu yıl ülkemi-
zin 81 ilinin tamamının yanı sıra 84 farklı ülkeden 20 binin üze-
rinde takım ve 100 bin yarışmacı başvurusu yapılmıştır. Türkiye 
son yıllarda giderek gelişen Milli Teknoloji Hamlesini; yerli ve milli 
sanayileşme, savunma, havacılık ve uzay teknolojilerini uluslara-
rası alım-satım, reklam, üretim ve AR-GE çalışmalarıyla daha da 
büyütmektedir. Özellikle genç mühendislerimiz tarafından tasar-
lanan ve geliştirilen onlarca yerli ve milli teknoloji ürünleri son 
yıllarda birçok ülke tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Katma 
değeri yüksek üretim sayesinde küresel rekabet gücümüz artacak 
ve kritik önem taşıyan teknolojilerde inşallah tüm dünyada ses 
getireceğiz.

2023’e giden büyük Türkiye yolunda yeni büyüme hikayemizi, 
teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha 
nitelikli iş imkanları oluşturacağız. Hükümetimiz, Türkiye’yi 2023 
hedefleriyle buluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Hiç şüphesiz 
gençlerimiz bu yoldan ilerleyerek 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata 
geçirecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, her anlamda büyük bir 
değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. 

Güçlü sanayi altyapımız, üretim ve tedarik zincirimiz, nitelikli 
insan kaynağımız sayesinde birçok önemli başarılara imza atan 
ülkemiz için hayati önem taşıyan konulardan birisi de Milli Tekno-
loji Hamlesi doğrultusunda yürüttüğümüz politikalardır. İktidara 
geldiğimiz günden bugüne savunma sanayiinde; ülkemizin dışa 
bağımlılığını yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düşürdük. Bu alanda 
2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten 
Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 proje kapasitesine 
ulaşmıştır. Aynı dönemde savunma sanayinde faaliyet gösteren 
firma sayımız 56’dan 1.500’e çıkarken, sektörün cirosu da 1 milyar 
dolardan 11 milyar dolara yükselmiştir. Dünyanın en büyük savun-
ma şirketleri listesinde ise 5 firmamızın bulunuyor olması, geldiği-
miz yerin en önemli göstergesidir. Amacımız Türkiye’yi bir üst lige 
çıkararak, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında görmektir.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde ülkemiz, 
her anlamda büyük bir 
değişim ve dönüşüm 
süreci yaşamaktadır.”
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SAYFA 8
GÜNDEM

“IHA’lardaki Başarıyı 
Otomobil ve Uçan 

Arabalarda da 
Yakalayacağız”

İçindekiler

SAYFA 04
TÜRKIYE’DE 
AKTÜALITE

Türk Turşusu 120 Ülkede
Sofralara “Lezzet” Kattı

Yılın 8 Ayında “Made in 
Sakarya” Damgalı 109 Bin

242 Araç Ihraç Edildi

Hidroelektrik Santral 
Yatırımları Yılın Ilk 

Yarısına Damga Vurgu

AB ve Ingiltere 
Müzakereleri Tıkanma 

Noktasında

Hafızalardan Silinmeyen 
Sabra ve Şatilla 

Katliamının Üzerinden
38 Yıl Geçti

OPEC’in Petrol Üretimi 
Ağustosta Arttı

SAYFA 06 
DÜNYA’DA  

AKTÜALITE

SAYFA 14
GÜNDEM

“Teknofest Toplumu 
Dönüştürme Gücüne Sahip 

Olan Bir Etkinlik”

SAYFA 16
GÜNDEM

“Bundan Sonraki 
Hedefimizde Akıllı Uçan 

Arabalar Var”
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SAYFA 34
GÜNDEM

“Salgınla Birlikte ‘Dünya 
Beşten Büyüktür’ Tezinin 

Haklılığını Bir Kez Daha 
Görmüş Olduk”

SAYFA 38
GÜNDEM

“Tuzaklarla 
Durduramadıkları 

Türkiye’yi, Rotasından 
Çıkarmaya Çalışanlar 

Hüsrana Uğrayacaklardır”

SAYFA 42
GÜNDEM

“Türkiye’nin Kalkınmasını
Savunan Özel Sektöre 
Düşmanlık Yapmaz”

SAYFA 57
MALI VE IDARI IŞLER 

BAŞKANLIĞI

“Büyük ve Güçlü Türkiye
Hedefimizi Şartlar Ne Olursa 

Olsun Gerçekleştirmeye 
Kararlıyız.”

SAYFA 58
GENÇLIK KOLLARI

“Sağlıklı Bir Yaşam Için
Spor Yapmalı ve Hareketli

Olmalıyız”

SAYFA 20
GÜNDEM

“Ülkemiz Için Doğrusu, 
Hayırlısı, Iyisi Neyse 

Onu Yapmaya Devam 
Edeceğiz”

SAYFA 24
GÜNDEM

“Macron Senin Zaten 
Süren Az Kaldı. Gidicisin”

SAYFA 28
GÜNDEM

“Ermenistan Işgal Ettiği
Azerbaycan Topraklarını
Derhal Terk Etmelidir”

SAYFA 56
AR-GE BAŞKANLIĞI

“Siyaset Akademisi, AK 
Parti’nin Vizyonunu 

Ortaya Koymaktadır”
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Türkiye’de Aktüalite

Türk Turşusu 120 Ülkede  
Sofralara “Lezzet” Kattı
Türkiye, yılın 8 ayında 120 ülkeye ihraç ettiği turşudan 155 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Sakarya’da ocak-ağustos 
döneminde 109 bin 242 otomotiv 
ihraç edilerek, ülke ekonomisine 
2 milyar 184 milyon 229 bin dolar 
döviz girdisi sağlandı.

Yılın 8 Ayında 
“Made in Sakarya” 
Damgalı 109 Bin 
242 Araç İhraç 
Edildi
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“Okuryazarlık  
Seferberliği” ile 1 Milyon  
51 Bin Vatandaşa Ulaşıldı

Türkiye  
5. Nesil Uydusu  
İçin Gün Sayıyor

Türkiye’de bu yılın ilk yarısında faaliyete giren 978 megavatlık yeni lisanslı elektrik santrali 
yatırımlarının 652,6 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluşturdu. HES’ler, bu dönemde 
devreye alınan kapasite içinde yüzde 66,7’lik payla ilk sırada yer aldı.

Hidroelektrik Santral Yatırımları 
Yılın İlk Yarısına Damga Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuryazarlık 
Seferberliği” kapsamında bugüne kadar 1 milyon 51 
bin 636 kişiye ulaşıldı.

Uydu sahibi 30 ülkeden biri 
olan Türkiye’nin beşinci nesil 
haberleşme uydusu Türksat 5A, 30 
Kasım’da uzaya gönderilecek.
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Sudan’da Geçiş Hükümeti İle Silahlı 
Gruplar 17 Yıllık Çatışmaya Son Veren 
Anlaşmayı İmzaladı

AB ve İngiltere Müzakereleri Tıkanma Noktasında

Sudan’da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci 
Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya 
ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve Londra’nın Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal etmeye 
yönelik girişimi ilişkilerde tıkanmaya neden oldu.

Dünya’da Aktüalite
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Hafızalardan Silinmeyen Sabra ve 
Şatilla Katliamının Üzerinden  
38 Yıl Geçti

OPEC’in Petrol Üretimi Ağustosta Arttı

Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’ta, işgalci 
İsrail ordusunun 
himayesinde aşırı 
sağcı Hristiyan 
Falanjist milislerin 
3 binden fazla 
savunmasız 
insanın canına 
kıydığı Sabra ve 
Şatilla katliamının 
üzerinden 38 yıl 
geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 
760 bin varil artarak 24 milyon 50 bin varile yükseldi. Ağustosta küresel petrol arzı önceki aya göre 
günlük 1 milyon 320 bin varil artarak 89 milyon 880 bin varil oldu.
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
öncülüğünde Gaziantep Ortado-
ğu Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen, Anadolu Ajansının “Global 
İletişim Ortağı” olduğu TEKNO-
FEST 2020’de konuştu.

Festivalin şehre, ülkeye, mil-
lete ve özellikle gençlere hayırlı 
olmasını dileyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, ülkeyi bu güzel 
etkinlikle buluşturan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı-
nın tüm mensuplarına teşekkür 
etti. Gazianteplilere de bu güzel 
programa ev sahipliği yaptıkları 
için ayrıca teşekkürlerini iletti.

İlk iki TEKNOFEST’in bu alana 
ilgi duyan gençlerin yanında 
çocuklarıyla beraber ailelerden 
oluşan milyonların iştirakiyle İs-
tanbul’da yapıldığını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstan-
bul’da alevlenen teknoloji heye-
canının dalga dalga tüm Anado-
lu’yu kuşattığını, neredeyse tüm 

illerden festivale ev sahipliği 
talebi geldiğini aktardı.

Bunun üzerine TEKNOFEST’in 
tek rakamlı yıllarda İstanbul’da, 
çift rakamlı yıllarda diğer iller-
den birinde yapılmasına karar 
verildiğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, festivalin Anado-
lu’daki ilk durağının da ülkenin 
insani ve ekonomik tüm güzel-
liklerini bünyesinde barındıran 
Gaziantep olduğunu söyledi. 

Bugün buraya gelerek “Tekno-
loji güneşi doğudan yükseliyor” 

“İHA’lardaki Başarıyı Otomobil ve 
Uçan Arabalarda da Yakalayacağız”

Gündem
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temasıyla Gaziantep’ten yük-
selen heyecana ortak olmak 
istediklerini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, tüm alan-
larda dereceye giren takımları ve 
yarışmacıları tebrik etti.

Festivalin salgın sebebiyle 
alışık olunan büyük kalabalık-
lar yerine daha sınırlı gruplarla 
gerçekleştirildiğini ifade eden Er-
doğan, bu durumun TEKNOFEST 
heyecanının ülkeyi ve gençleri 
sarmasına engel teşkil etmedi-
ğini bildirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Karşımdaki kalabalık, 
bu manzara sizlerin azmini ve 
kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir 
engelin, hiçbir tehdidin durdu-
ramayacağını gösteriyor.” diye 
konuştu.

“Bu, Türkiye’nin son 18 yıldaki 
hikayesinin de özetidir”

Gençlere seslenen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, TEKNOFEST’e bu 
yıl ülkenin 81 ilinin tamamının 
yanı sıra 84 farklı ülkeden 20 
binin üzerinde takım ve 100 bin 
yarışmacı başvurusu yapıldığı-
nı belirterek, festivalin paydaş 
sayısının 14’ten 63’e yükselme-
sinin bu heyecanın çocuklar ve 
gençlerle birlikte ülkedeki her 
kesimi sardığının ispatı olduğu-
nu kaydetti.

Gençlere duyulan güvenin 
ifadesi olan bu tablonun özgür 
fikirler geliştiren, çalışan, üreten, 
azmeden herkesin ihtiyacı olan 
mecrayı bulabileceğini söyledi-
ğini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Esasen bu, Türki-
ye’nin son 18 yıldaki hikayesinin 
de özetidir.” ifadesini kullandı.

Uzun bir ihmal edilmişlik 
döneminin ardından batısından 
doğusuna, kuzeyinden güneyine 
ülkenin her köşesini kalkındı-
rırken aynı zamanda üretmek 
ve kazanmak isteyen herkese 
aradığı fırsatı sunduklarını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin alt yapı, insan gücü, 

üretim ve ihracat seviyesinin 
geldiği yerin, bu fırsatın en güzel 
şekilde değerlendirildiğinin işa-
reti olduğunu söyledi.

TEKNOFEST’in de bu hizmeti 
kendi alanında yaptığını aktaran 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Edirne’de Lagari Hasan 
Çelebi’nin izinden gidip roket 
bilimine merak salan gencimi-
zin kendini ifade edip kabili-
yetini ortaya koyabileceği yer, 
işte burası. Şırnak’ta Cezeri’nin 
birikimini yaşatma hayali kuran 
evladımızın robotik alanındaki 
becerilerini gösterebileceği yer, 
işte burası. Trabzon’da Hezarfen 
Ahmet Çelebi’nin gayretiyle ha-
vacılığa yönelen çocuğumuzun 
tutkusunu gerçeğe dönüştüre-
bileceği yer, işte burası. Sahip 
olduğumuz medeniyet mirasını 
teknoloji boyutunda yeniden 
ayağa kaldırmak isteyen herkese 
aradığı fırsatı sağlayan yer, işte 
burası.”

Amerika’daki yarışmada başa-
rılı olup yaptıkları uydu aralık 
ayında uzaya fırlatılacak olan 
Grizu takımının, T3 Vakfı’nın 
desteklediği takımlardan biri 

olduğunu anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, insansız su altı 
sistemleri içerisinde ipi göğüsle-
yen TEKNOFEST ekibinin şimdi 
uluslararası alanda rekabet ede-
cek özgün sistemler geliştirdiğini 
söyledi.

İki defa roket takımı birinciliği 
kazanan gençlerin bu başarılarını 
girişime dönüştürmeye hazır-
landığını, yapay zeka girişimi 
kurarak, dünya çapında başarılar 
için kolları sıvayan gençlerin 
TEKNOFEST’in lise seviyesi 
birincileri olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
yılki yarışmacılarımızdan da 
önümüzdeki dönemde benzer 
başarılara imza atacaklar elbette 
çıkacaktır. Yapay zekadan siber 
güvenliğe kadar her alanda çığır 
açacak yenilikler burada tohum-
lanacak, filiz bulacak, kök ve boy 
salacaktır.” dedi.

“Teknolojinin en büyük ser-
mayesi üretken zihinlerdir”

Tüm bu söylediklerinin sadece 
temenniden ibaret olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Sizler gibi, gençlerin kurduğu 
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Gündem

ve kısa sürede dünya çapında 
başarıya ulaşıp milyar dolarlık 
değerlere ulaştırdığı girişim-
ler olduğunu biliyoruz. Yapay 
zeka, siber güvenlik, nesnele-
rin interneti gibi yeni alanlar 
başta olmak üzere teknolojinin 
her boyutunda benzer başarı-
ların kazanılmaması için hiçbir 
sebep yoktur. Teknolojinin en 
büyük sermayesi üretken zi-
hinlerdir. Diğer her şey bunun 
ardından gelir. Düne kadar in-
sanlı ve insansız hava araçları 
alanında esamesi okunmayan 
bir ülke durumundaydık. Bu-
gün ise yaptığı işe inanan, gece 
gündüz çalışarak hedeflerine 
yürüyen bir avuç insan saye-
sinde aynı alanda dünyanın 
sayılı ülkeleri arasında girdik. 
İnşallah benzer bir başarıyı 
otomobilde ve uçan arabalarda 
yakalayacağız. Biz Türkiye’yi 
2023 hedefleriyle buluşturmak 
için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Gençlerimiz de inşallah 
2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu 
tohumları ulu çınarlara dönüş-
türeceklerdir.”

Gençlerin potansiyelini, azim 
ve kararlılığını, ülkenin en bü-
yük avantajı olarak gördüklerine 

dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Deneyap atölyelerinden TEK-
NOFEST’e, bütün bunlara kadar 
tüm platformları da bu potan-
siyeli desteklemek amacıyla 
oluşturuyoruz. Buna karşılık 
ülkemizde bazılarının hala milli 
teknoloji hamlelerini küçümse-
diklerini, hatta ellerinden gelse 
yok etmeye niyetli olduklarını 
teessürle takip ediyoruz. Hal-
buki dünya büyük bir dijital 
devrim sürecinde. Teknolojinin 
hızına yetişmek artık bir tercih 
değil mecburiyet halini almıştır. 
Daha önemlisi yaşadıklarımız 
bize bu değişimi yerli ve milli 
imkanlarla gerçekleştirmemizin 
de şart olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’nin teknolojiyi tasarla-
yan, geliştiren, üreten bir ülke 
olması gerektiği konusundaki 
ısrarımızın ve gayretlerimizin 
gerisinde bu hakikat ve tecrübe 
var. Cumhurbaşkanlığımızın 
bünyesinde faaliyete geçirdiği-
miz Dijital Dönüşüm Ofisi başta 
omak üzere pek çok yapıyı bu 
amaçla kurduk veya dönüş-
türdük. Teknoloji devrimini 
gençlerimizle birlikte yürütme 
çabamız ise bu değişimi uzun 

soluklu kılma ve enerjik şekilde 
hayata geçirme anlayışımızın 
bir kaynağıdır. Buradan kaynak-
lanıyor. Sizler hayallerinizde 
ısrarcı olursanız geleceğin tek-
nolojilerinin Türk malı damga-
sıyla tasarlanıp üretileceğine 
inanıyorum.”

“Teknoloji dediğimiz alan 
devasa bir dünya”

Gençlerin dinamizmini boş 
sloganlarla heba etmek isteyen-
lere verdikleri en güzel ceva-
bın TEKNOFEST’teki manzara 
olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bugüne kadar 
gençlerimiz, onlara güvendiği-
miz hiçbir konuda hamdolsun 
bizi mahçup etmedi. İnşallah 
bundan sonra da sizler başarı-
larınızla bizi gururlandırmayı 
sürdüreceksiniz. Sevgili gençler 
bizim medeniyetimiz insan 
medeniyetidir, ilim medeniyeti-
dir, irfan medeniyetidir, hikmet 
medeniyetidir. Bu kavramların 
ifade ettiği ruhtan koptuğumuz 
dönemlerde teknoloji çıktıları 
başta olmak üzere her alanda 
geriledik.” ifadelerini kullandı.

Sık sık “maziden atiye köprü 
kurmak” ifadesini kullandığını 
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anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu, öylesine söyle-
nen bir belagat cümlesi değildir. 
Geçmişini bilmeyen, bugün 
nerede durduğunu ve gelecekte 
nereye yönelmesi gerektiğini de 
bilemez.” dedi.

İslam bilim ve teknoloji ta-
rihini bilmeyen, İstanbul’daki 
aynı isimli müzeyi gezmemiş 
olanların, yaptıkları ve yapmaya 
çalıştıkları işlerin ilhamını nere-
den aldıklarını anlayamayacağı-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Vecihi Hürkuş ve Nuri Demi-
rağ’ın havacılıktaki gayretlerini 
ve akıbetlerini bilmeyenlere, bu-
gün sahip olduğumuz insansız 
hava aracı teknolojilerini, kendi 
uçağımızı, kendi helikopterimizi 
yapma gayretlerimizin önemini 
izah edemeyiz. 

Nuri Killigil başta olmak üzere 

yerli ve milli savunma sanayimi-
zi geliştirme yolunda hayatlarını 
feda eden isimlerin mücadele-
sini bilmeyen, kendi tankımızı, 
topumuzu, silahımızı üretme 
ısrarımızın manasını çözemez. 
Geleceğin teknolojilerini öğret-
mek için ter dökerken işte böyle 
bir tarihe ve birikime sahip 
olduğunuzu hatırlarsanız emin 
olun kendinize olan güveniniz 
de şevkiniz de azminiz de kat-
lanarak artacaktır. İnsan olarak 
kendimizi tanımadan, tüm 
maddi unsurlarıyla dünyanın da 
evrenin de onların incelenmesi 
ile elde edilen bilginin de sırrına 
vakıf olamaz, sonuçlarından 
istifade edemeyiz.”

Araştırma kavramının tam 
tercümesinin “yeniden keş-
fetme” olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu gerçek bize 

araştırmanın ve gelişmenin sını-
rının bulunmadığını, kıyamete 
kadar devam edecek bir sürecin 
içinde olduğumuzu ifade eder.” 
dedi.

Teknolojiye gönül veren genç-
lerin, bu geniş alanın neresinden 
ilerlerlerse ilerlesinler önlerinin 
açık olduğunu belirten Erdoğan, 
bu yıl TEKNOFEST’te 21 alanda 
yarışmalar düzenlendiğini ve bu 
sayının ileride çok daha artaca-
ğını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü teknoloji dediğimiz 
alan, giderek genişleyen, çeşitle-
nen, daha alt dallara ve onların 
bölümlerine ayrılan devasa bir 
dünyadır. Unutmayınız, bu dün-
yada herkese yer var. Yeter ki 
hayal edin, hayalinizi gerçekleş-
tirmek için harekete geçin. Çok 
çalışın ve azminizi asla kaybet-
meyin” dedi.
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“Türkiye’nin size ihtiyacı var”
İrlandalı şair Samuel Be-

ckett’ın “Hep denedin, hep 
yenildin. Olsun gene dene, gene 
yenil. Daha iyi yenil” dizelerini 
okuyan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu çabanın, bu emeğin 
sonucu mutlaka başarıya, zafere 
çıkar. Hayat denen içi fırsat-
larla dolu ama zemini de taşlı, 
dikenli, çamurlu inişli, çıkışlı 
yolda küçük engellere takılıp 
kalırsanız hem kendinize yazık 
etmiş hem bu ülkeye ve millete 
haksızlık yapmış olursunuz.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşmak için tasarlayan, üreten, 
geliştiren ve somut neticelere 
ulaşan başarılı gençlere, başa-
rılı insanlara ihtiyacı olduğunu 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Daha açık bir ifade ile 
Türkiye’nin size, gayretlerinize, 
çabalarınıza, enerjinize vizyo-
nunuza ihtiyacı var. Bin yıldır 
bu toprakları, vatanımız kılmak 
uğrunda canlarını ortaya koyan 
ecdadımız, onca fedakarlığı 
sizin bugün ve gelecekte göste-
receğiniz başarılar için yapmış-
tır.” dedi.

Gençlerden, eğitimlerine, 
çalışmalarına ve geleceklerine 
dört elle sarılmalarını isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Standları gezerken ilköğre-
timdeki yavrularımızı gördüm. 
Birikimlerini gördüm, üni-
versiteli gençlerimizi gördüm 
ve ürettikleri, hamdolsun, 
füzeleri gördüm ve şu andaki 
menzillerin ötesine menzille-
rin menziline ulaşacaklarını 
inanıyorum. Rabb’im yardım-
cıları olsun.” 

“Eksikler varsa tamamlanır”
Bütün meselenin azmetmek 

olduğun vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kay-
detti:

“Bizim gençliğimiz bunları 
yapar mı? Evelallah bizim genç-
liğimiz bunları yapar ve yapa-
caktır. Biz, kurduğumuz güçlü 
altyapıyla verdiğimiz destek-
lerle sağladığımız fırsatlarla 
TEKNOFEST gibi platformlar-
la yanınızda olmaya devam 
edeceğiz. Hiç şüphesiz her 
şeyin ideal olduğunu da söyle-
yebilecek durumda değiliz ama 
sizlere destek olmakta kararlı-
yız. Eksikler varsa tamamlanır, 
hatalar varsa düzeltiriz, ihti-
yaçlar varsa gideririz, engeller 
varsa kaldırırız. 

Yeter ki siz hayallerinizi gerçe-
ğe dönüştürmek için mücadele 
etmekten, gayret göstermekten, 
emek vermekten vazgeçmeyin. 
İçinizden kendi şehrinden baş-
layıp, Türkiye’ye ve tüm dünya-
ya uzanacak başarılarıyla adını 
insanlık tarihine altın harflerle 
yazdıracak nice yıldızlar çıkaca-
ğına yürekten inanıyorum.”

TEKNOFEST yarışmalarında 
dereceye giren gençleri tebrik 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TEKNOFEST’in kurulmasın-
da ve bugünlere gelmesinde 
emeği geçenlere de şükranlarını 
sundu.

Gündem

12 ___ Türkiye Bülteni ___ Ekim



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
rahatsızlığı nedeniyle festivale 
katılamayan öğrenciyle görüntü-
lü konuştu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşması öncesinde festivale ka-
tılan bazı öğrencilerle standların 
bulunduğu alanı gezdi. Öğren-
ciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
standlar ve çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. Türk bayrağı hediye 
edilen Erdoğan, öğrencilerle anı 
fotoğrafı çektirdi. 

Festival kapsamında düzenle-
nen yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerin projelerini incele-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
öğrencilerin talepleri üzerine 
ödül kartları ile festival kapsa-
mında hazırlanan ve aralarında 
“Mavi Vatan” ismi verilen bir 

projenin de bulunduğu roketleri 
imzaladı.

Akıllı ulaşım ve diğer sistemle-
re yönelik projeler hakkında da 
bilgi alan Erdoğan, rahatsızlığı 
nedeniyle festivale katılamayan 
bir öğrenciyle görüntülü konuş-
tu ve geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Öğrenci Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından, canlı 
bağlantıyla 30 ilde “dene yap 
teknoloji atölyesi” açılışı yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağ-
lantı yapılan illerden Hakkari ve 
Edirne’de valilerle görüştü, bilgi 
aldı.

Gençlere üstün başarılar dile-
yen Erdoğan, “İnşallah aydınlık 
geleceğimizin adımı olsun” 

diyerek beraberindekilerle kur-
deleyi kesti ve açılışı yaptı.

Erdoğan, daha sonra festival 
kapsamında düzenlenen ya-
rışmalarda dereceye girenlere 
ödüllerini verdi. Öğrenciler de 
Erdoğan’a “Teknofest 2020” 
yazılı kilim takdim etti.

Programa Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, Genelkurmay Başkanı Or-
general Yaşar Güler, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin ve İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun da katıldı.
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Anadolu Ajansının (AA) 
“Global İletişim Ortağı” olduğu, 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı öncülüğünde düzenle-
nen Uzay ve Teknoloji Festivali 

“TEKNOFEST 2020” Gazian-
tep’te başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Gaziantep Kale-
si önünde düzenlenen törende, 
milli teknoloji hamlesinin adeta 

markası haline gelen festivalin, 
her aşamasında emeği geçen 
T3 Vakfı başta olmak üzere tüm 
paydaşlara teşekkür etti.

Bakan Varank, şöyle devam 
etti:

“TEKNOFEST’e olan ilgi her 
sene katlanarak artıyor. Festi-
valin ilk yılında, 4 bin 333 takım 
yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri 
yalnız bırakmadı. İkinci sene-
mizde yarışan takım sayısı 17 bin 
773’e çıktı. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen gençlerin yanı 
sıra sınırlarımızı da aştık, 122 
ülkeden de yarışmacıya ülke-
mizde ev sahipliği yaptık. Geçen 
sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiy-
le, kendi alanında dünyanın bir 
numaralı festivali olduk. Biliyor-
sunuz ilk 2 sene İstanbul’daydık, 
üçüncü senemizde Anadolu’ya 
çıkarma yapalım dedik ve işte 
Gaziantep’teyiz. Bu sene Tekno-
fest’e 100 binden fazla yarışmacı 
başvurdu, bu hakikaten muaz-
zam bir rakam.”

“Yüz binlerce genç bize katıl-
maya devam ediyor”

Bakan Varank, salgının, tekno-
lojiye gönül verenleri, gençleri 
durduramadığını ifade ederek, 
şöyle devam etti:

“Teknoloji üreten Türkiye he-
defiyle çıktığımız bu yolda, yıl-
dan yıla yüz binlerce genç bize 
katılmaya devam ediyor. Hepsi 
sadece tek bir amaca, çığır açıcı 
teknolojileri geliştirmeye odak-
lanmış durumda. Ben açıkçası, 
bir ülkenin geleceği için bundan 
daha kıymetli bir şeyin olmadı-
ğını düşünüyorum. Bugün işte 

Gündem

“Teknofest Toplumu Dönüştürme 
Gücüne Sahip Olan Bir Etkinlik”
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o yerinde duramayan, ayakları 
yere basmayan gençlerimizin 
çoğu aramızda. Ellerindeki im-
kanları zorlayarak, gençlerimiz 
önce takımlarını oluşturdular. 
Sonra fikir jimnastiği yaptılar, 
Ar-Ge ve inovasyon yol harita-
larını çıkartıp, projeye döktüler. 
Atölyelerinde sabahlayıp, elekt-
rikli otomobillerden roketlere, 
otonom araçlardan insansız 
su altı araçlarına varıncaya 
dek birbirinden iddialı, özgün 
işlere imza attılar. Ürünlerini 
test ettiler, yarıştırdılar. Kimi-
leri test aşamasında, kimileri 
de yarışmalarda geride kaldılar 
ama inanın bizim için bunun 
hiçbir önemi yok. Bizim için 
başarı; sizlerin cesaretle, azimle 
ve inançla buradaki yarışmalara 
başvurmanız, kendi sınırlarınızı 
zorlamanız. 

Sizler TEKNOFEST’in gerçek 
kahramanlarısınız. Dereceye gir-
mek elbette çok güzel, çok gurur 
verici ama dereceye giremeyen-
ler de hiç üzülmesinler. TEK-
NOFEST, toplumu dönüştürme 
gücüne sahip olan bir etkinlik. 
Şimdi ektiğimiz tohumların 
etkilerini orta ve uzun vadede 
hep birlikte göreceğiz. Bugün 
burada roket fırlatan, İHA ya-
rıştıran, enerji araçları üreten 
gençlerimiz, yarın bu ülkenin en 
modern füzelerinin, uçaklarının 
ve akıllı şehirlerinin mimarları 
olacak.”

“İddialı, ama bir o kadar da 
gerçekçi hayallerimiz var”

Teknoparklarda, üniversite-
lerde, kuluçka merkezlerinde 
kurulan gencecik firmala-
rın küresel boyutlara ulaşıp 

adlarından söz ettirmesini 
istediklerini, buradan hareketle 
2023 Sanayi veTeknoloji Stra-
tejisinde kendilerine somut 
hedefler koyduklarını belirten 
Bakan Varank, “Bakanlığımı-
zın tüm politikalarını Milli 
Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 
şekillendirip hayata geçiriyoruz. 
Geleceğin kritik teknolojilerini 
geliştirmek, yüksek teknoloji 
alanlarında rekabetçi ürünler 
çıkartmak için çalışıyoruz ancak 
bu şekilde ekonomik ve tekno-
lojik bağımsızlığımızı kazana-
biliriz. Bizim iddialı, ama bir o 
kadar da gerçekçi hayallerimiz 
var. Tüm dünyanın peşinden 
koştuğu yenilikçi ve vazgeçil-
mez ürünler geliştirmeyi ve 
bunların üzerinde ‘Türkiye’de 
üretilmiştir’ damgasını görmek 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Gündem

TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Selçuk Bayraktar, 
Anadolu Ajansının (AA) “Global 
İletişim Ortağı” olduğu, Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
öncülüğünde Gaziantep’te dü-
zenlenen TEKNOFEST 2020’de 
Cezeri Uçan Araba ve savunma 
teknolojilerine yönelik çalış-
malara ilişkin AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

Otomotiv sektöründe birisi 
elektrikli diğeri akıllı araçlar 
olmak üzere iki büyük devri-
min yaşandığını vurgulayan 

Bayraktar, “Bundan sonraki 
hedefimizde akıllı uçan araba-
lar var. Adeta kişisel bilgisayar 
gibi kullanılan, akıllı arabaları 
hayal ediyoruz. Eskiden bilgi-
sayar teknolojisi sadece büyük 
kurumların kullandığı dev sabit 
makinelerden oluşuyordu şimdi 
herkesin elinde kullandığı tek-
nolojilere dönüştü. Aynen biz de 
akıllı araçların geleceğini öyle 
görüyoruz.” diye konuştu.

Bayraktar, Cezeri’nin ilk çıktı-
ğında ilgi gördüğünü, test uçuşu 
sonrası ise dünyada büyük bir 
yankı uyandıran araç olarak ön 

plana çıktığını vurguladı.
Bilişim teknolojilerinin çok 

hızlı ilerlediğinin altını çizen 
Bayraktar, “Bugün sadece büyük 
yolcu uçaklarında uçuyoruz, 
sadece belli çok özel şartları olan 
kişiler pilot olabiliyor. Cezeri 
herkesi pilot yapabilen çok akıllı 
bir araç, taşıt olarak ön plana çı-
kıyor. Tabii aracımız henüz çok 
çok yeni, doğum aşamasında 
diyebiliriz. Dünyada bu alanda 
çalışan onlarca bilişim teknolo-
jisi var. Bazısı çok büyük ku-
rumlar, bazıları da küçük çaplı 
çalışmalardan ibaret.” dedi.

“Bundan Sonraki Hedefimizde 
Akıllı Uçan Arabalar Var”
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“Türkiye artık bu alanda ben 
de varım diyor”

Bayraktar, Cezeri’ye ilişkin 
çalışmaların çok yönlü ve kap-
samlı şekilde devam ettiğini dile 
getirdi.

Teknolojik hamlelerin bir-
biri ardına geldiğini hatırlatan 
Bayraktar, “Bu bizim çok uzun 
bir yolculuğumuzun hikayesi-
dir. Ben şuna da benzetiyorum. 
2005 yılında yaptığımız Tür-
kiye’nin ilk milli ufak 5 buçuk 
kiloluk insansız hava aracına da 
benzetiyorum. Bugün 2005’ten 
bu yana 15 yıl içerisinde Türki-
ye dünyanın kendi sınıfında en 
modern en iyisi diyebileceğimiz 
5 buçuk tonluk Akıncı’yı yapar 
hale geldi. Ve dünyada sadece 
birkaç ülke bu sınıfta ve kapasi-
tede insansız hava aracı yapıyor. 
Yarınların yarışında bugünden 
çalışanlar olacak, bu kesin. 
Türkiye artık bu alanda ben de 
varım diyor.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Selçuk Bayraktar, dünya 
piyasasında, kısa sürede yapay 
zekayla donatılmış akıllı araçla-
rın çok daha fazla görülebilece-
ğini anlattı.

“Cezeri’nin hayatımıza girişi 
erken olabilir”

Bayraktar, teknolojide artık 
5-10 yılın bile çok uzun bir za-
man dilimi olduğunu belirterek, 
“Nasıl ki telefonlarımızın her iki 
yılda bir modelleri ve fonksiyon-
ları değişiyorsa teknoloji de çok 
hızlı evinim yaptığından Ceze-
ri’nin hayatımıza girişi biraz daha 
erken olabilir. Benim öngörüm 5 
ila 15 yıl arasında geçen bir süreci 
kapsar. Çünkü bazı kırılımlar 
gerekiyor yani kent taşımacılı-
ğında sivillerin kullanması için 
ama ondan önce sportif maksatla 
kullanılacağını düşünüyorum. 
İlk hedefimiz kırsal alanda spor-
tif maksatlarla kullanılabilecek 
araçlar olarak kullanılmasını 
sağlamaktır.” diye konuştu.

“4 senem Güneydoğu’da geçti”
Bayraktar, İHA’ların çok kar-

maşık teknolojileri bünyesinde 
barındırdığını ifade etti. Ekip 
olarak 2005 yılından itibaren 
aktif ve yoğun bir şekilde milli 
savunma sanayisinin içerisinde 
yer aldıklarını vurgulayan Bay-
raktar, şöyle dedi:

“Sürekli arazide Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin yanında görev 
alıyoruz. TSK şu anda dünyada 
İHA ve SİHA’ları en iyi kullanan 
askeri kuvvettir. Biz de 2005’ten 
bu yana teknik anlamda eksik-
liklerini gidermek ve yenilikleri 
hızlı şekilde kuvvetlerimize en-
tegre etmek için çok çalışıyoruz. 
Benim son 15 yıldaki bu serüven 
içerisindeki toplam 4 senem Gü-
neydoğu’da geçti. Yakın zaman-
da Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, 
Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi 
çok büyük harekatlarda İHA ve 
SİHAlarımız askeri hamlelerimiz 
için kullanıldı. Bunun bu şekilde 
devam edeceğini öngörüyoruz.”
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Gündem

TEKNOFEST 2020 Dolu Dolu Geçti
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“Ülkemiz İçin Doğrusu, Hayırlısı, 
İyisi Neyse Onu Yapmaya Devam 
Edeceğiz”

Gündem

Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, video konferans yön-
temiyle düzenlenen 140’ıncı AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda katılımcılara 
hitap etti.

AK Parti’ye gönül veren, 
teşkilatlarda görev alan dava 
arkadaşlarına şükranlarını su-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ay 19 yaşını 

tamamlayan AK Parti, siyasette 
de yönetimde de icraatta da 
bölgesel ve küresel politika-
larda da rüştünü ispat etmiş, 
tarihe damgasını vurmuş bir 
partidir. Milletimizin huzuruna 
çıktığımızda her alanda anlata-
cak hikayemiz, gösterecek ese-
rimiz bırakınız günleri, haftaları 
sayıp dökecek icraatlarımız 
var. Türkiye’de kuruluşundan 
itibaren girdiği her seçimde 
istisnasız birinci çıkan tek parti, 

AK Parti’dir. Çünkü partimiz, 
sürekli kendisini yenilemeyi 
başaran, sürekli kendisini bir 
sonraki mücadeleye hazırlayan, 
sürekle dinamik kalabilen bir 
partidir. İnşallah 7’nci Olağan 
Kongremizi bu çerçevede çok 
büyük bir atılımın dönüm nok-
tası haline getireceğiz.”

Siyasi partilerin hitap ettiği 
toplumla kurduğu en güçlü 
bağlardan birinin üye çalış-
maları olduğunu belirten 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Başlattığımız gönül seferber-
liği ile bir yandan kongrelerde 
yeni yönetimleri seçiyor, diğer 
yandan üye sayımızı artırarak 
tabanımızı genişletiyoruz. AK 
Parti, sadece bu yıl yaptığı 601 
bin yeni üyeyle pek çok top-
lam sayısını geride bırakmıştır. 
Üstelik bu 601 bin yeni üyenin 
yarısını 18-25 yaş arasındaki 
gençler oluşturuyor.” dedi.

Bu tablonun, AK Parti ile 
gençler arasındaki gönül bağı-
nın güçlendiğini gösterdiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Esasen partide, teşkilat ka-
demelerinde ve ülke yönetimin-
de çalışmayı tercih ettiği kadro-
lar da en yüksek genç oranına 
sahip siyasi teşekkül biziz. Aynı 
zamanda, Türkiye’nin en büyük 
ve en aktif kadın kollarına, 
gençlik kollarına sahip parti-
siyiz. Ülkemizin 81 vilayetinin 
tamamına yayılmış olan 10,5 
milyon üyemizle adeta Türki-
ye’nin sekizde bir oranındaki 
modeli durumundayız. Genel 
Merkezinden mahalle ve köy 
temsilcisine kadar bu büyük 
mekanizmayı en ahenkli şekilde 

çalıştırmak, siz teşkilat yöneti-
cilerimizin görevidir.

Hangi seviyede olursa olsun, 
AK Parti teşkilatlarında görev 
almak demek ülkenin ve mil-
letin geleceğinin inşasında so-
rumluluk üstlenmek anlamına 
gelir. Bunun için teşkilatlarımızı 
çok dikkatli bir şekilde oluştur-
maya çalışıyoruz. Olağan büyük 
kongre sürecimiz, koronavirüs 
salgının yol açtığı birkaç aylık 
ötelemeye rağmen belirledi-
ğimiz takvime uygun şekilde 
yürüyor. Kongrelerimizin hepsi 
de salgınla mücadele kuralla-
rı harfiyen uygulanarak, aynı 
zamanda büyük bir heyecan ve 
coşkuyla icra ediliyor.”

“577 ilçemizde kongrelerimi-
zi gerçekleştirdik”

Partisinin ilçe kongrelerinin 
önemli bir kısmının tamamlan-
dığını bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugüne kadar 577 il-
çemizde yani tüm ilçelerimizin 
yüzde 59’unda kongrelerimizi 
gerçekleştirdik. Bu kongreler 
sonucuna göre, yüzde 51 ora-
nında yeni ilçe başkanlarımız ve 
yeni yönetimleriyle yola devam 
ediyoruz. Son iki senedeki deği-
şimi göz önüne aldığımızda bu 
oran yüzde 61’i buluyor.” dedi.

Ülkeye ve millete hizmet 
yolunda sürdürdükleri bayrak 
yarışında görevi devreden tüm 
belde ve ilçe başkanlarına, yö-
netim kurullarındaki arkadaşla-
rına teşekkür eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“AK Parti’de unvanlar değişe-
bilir ama ülkeye ve millete hiz-
met yarışı bitmez. Her bir arka-
daşımız, kendisine yarın farklı 
görevlerde yeniden sorumluluk 
tevdi edilebileceğinin bilinciyle 
Partimizle ve milletimizle olan 
gönül bağını hiç eksilmeden 
devam ettirmelidir.

Unutmayalım, hak bir dava 
yolunda verilen mücadele 

seçime kadar değil, mezara 
kadar sürer. Bizler, davamızın 
hak, yolumuzun doğru, niye-
timizin halis olduğuna inanan 
insanlarız. 83 milyon insanın 
her birinin gönlünü kazanmayı 
hedeflerken, kendi teşkilatları-
mızda görev almış tek bir kişi-
nin dahi bu gönül çemberinin 
dışında kalmasına rıza göste-
remeyiz. Bu konuda en büyük 
görev il ve ilçe başkanlarımıza 
düşüyor. Sizlere güveniyorum.”

“Şimdiden ‘Bismillah’ deme-
liyiz”

İl kongrelerine de ekim ayı 
ortasından itibaren başlatmayı 
planladıklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bazı kong-
relere telekonferans yoluyla 
iştirak edeceğini, bazılarına ise 
bizzat katılacağını söyledi.

“Amacımız önümüzdeki yıl 
yapacağımız büyük kongremi-
ze, milletimizin bağrına bastığı 
çok güçlü bir teşkilat yapısıyla 
girmektir.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, “Böylece 2023 yı-
lında partimizi hem cumhur-
başkanlığı hem milletvekilliği 
seçiminde bir kez daha zafere 
taşıyacağımıza inanıyorum. Bizi 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılı olan 2023’e ilişkin 
hedeflerimize ve hayallerimize 
taşıyacak bu sürecin başarısı 
için hep birlikte daha çok çalış-
malıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Sizlerin de gördüğü gibi 
zaman su gibi akıp gidiyor. 
Kendimizi, bu hıza uygun bir 
çalışma temposuna sokmazsak, 
önce yavaşlamaya ardından 
durmaya ardından da gerileme-
ye mahkum olur. Asıl acısı diğer 
partilere benzeriz ki ‘Allah bizi 
böyle bir akıbetten muhafaza 
eylesin’ diyorum. Diğer yandan 
Türkiye’nin 2053 vizyonunu so-
mutlaştıracak zihni egzersizler, 
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beklenti ve talep tespitleri, 
analizler, teknik ve siyasi proje 
hazırlıkları içinde şimdiden 
‘Bismillah’ demeliyiz. Başkala-
rının böyle bir derdi böyle bir 
hazırlığı olmayabilir ama AK 
Parti’nin olmak zorunda. Çünkü 
biz sadece geçmişin sadece 
bugünün değil geleceğin de 
partisiyiz, geleceğin de iktidarı 
ve umuduyuz. Rabbim yaptığı-
mız ve yapacağımız tüm çalış-
malarda bizi rıza-i ilahi dışında 

bir gayeye yöneltmesin, her 
daim milletimizin hayır duasını 
almayı nasip etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şun-
ları söyledi:

“Avrupa ve Amerika demokra-
si ve ekonomide tümüyle yerle 
yeksan olsa bile biz milletimi-
zi her alanda kalkındırmaya 
devam edeceğiz. Kendimizle 
birlikte tüm dostlarımız, kar-
deşlerimiz için aynı mücadeleyi 
vermekte kararlıyız. Bunun 

adı Türkiye modelidir. Milleti-
mizin desteğiyle ülkemiz için 
doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse 
onu yapmaya devam edeceğiz. 
Türkiye her şeyden vazgezeçer-
se Fransa, başındaki kifayetsiz 
muhterisin yol açtığı savrul-
malardan kurtulup sağduyulu 
siyasete mi yönelir? Eksik bırak-
tığımız her yerin yalan, yanlış, 
fitne odakları tarafından dol-
durulması kaçınılmaz. Bunun 
için gece gündüz milletimizle 

Gündem
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olacağız. Sorularımızın hepsi-
ne gerçekçi ve samimi bir evet 
cevabı verilebilirse izlediğimiz 
politikayı gözden geçirmek 
de üzerimize vacip hale ge-
lir. (Yönelttiği sorular) Küçük 
bir kesim dışında bu sorulara 
aklı başında olup evet cevabı 
verebilecek kimseyi görmedim, 
duymadım, tanımıyorum.”

AK Parti’nin ülkeye kazandır-
dığı başarı tablosunun, yaşattı-
ğı gururun yanında kendilerine 

çok büyük sorumluluklar da 
yüklediğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, iktidarın ilk 
döneminde geçmişteki ihmaller 
ve hatta ihanetler sebebiyle 
ortaya çıkan demokrasi ve 
kalkınma eksiğini gidermek 
için çalıştıklarını, ülkenin her 
karış toprağını, yatırımlarla, 
hizmetlerle, eserlerle donattık-
larını, milletin her kesimden 
insanına ulaşmak için nesiller 
boyu mücadele ettiği hak ve 
özgürlüklere kavuşturdukla-
rını, Türkiye’nin uluslararası 
alandaki itibarını, gücünü ve 
kabiliyetlerini geliştirdiklerini 
anlattı.

Bunun sadece bir başlangıç 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Büyüyen, 
güçlenen, özgüveni gelişen bir 
ülke olarak çıtayı sürekli daha 
yükseğe çıkardık. 2023 hedef-
lerimizle milletimizin geleceğe 
ilişkin umutlarına ve beklenti-
lerine cevap verecek bir vizyon 
ortaya koyduk. Dünyanın en 
büyük 10 ülkesi arasına girmeyi 
amaçlayan bu vizyon doğrultu-
sunda çok daha büyük atılımla-
rın hazırlıklarına giriştik.” diye 
konuştu.

“Bunun adı Türkiye modelidir”
Günümüzde Avrupa ve Ame-

rika coğrafyasının lafzı dışında 
demokrasi ile uzaktan yakın-
dan ilgileri kalmadığını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Kiminde faşizm, kiminde 
sömürgecilik, kiminde başka 
hastalıklar, ülkenin yönetimle-
rini ve toplumsal yapılarını tıp-
kı kanserli hücrelerin bünyeye 
yaptığı gibi hızla işgal etmekte-
dir.” ifadelerini kullandı.

“Biz, ülkemizi başkaları öyle 
istediği veya sadece onlardan 
öyle gördüğümüz için değil, 
milletimiz layık olduğu için 
kalkındırmaya, geliştirmeye, 
hak ve özgürlüklerin en geniş 

manada tesisi için çalışıyoruz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Bunun adına demokrasi 
dememiz, tüm dünyadaki ortak 
kavram olduğu içindir. Avru-
pa ve Amerika, demokraside 
ve ekonomide tümüyle yerle 
yeksan olsa bile biz, milletimizi 
her alanda kalkındırmaya, hak 
ve özgürlüklerini genişletmeye 
devam edeceğiz. Kendimiz-
le birlikte ister tarihi bağlara 
dayansın, ister yeni ilişkiler 
kurmuş olalım tüm dostlarımız, 
kardeşlerimiz için de aynı mü-
cadeleyi vermekte kararlıyız. 
Bunun adı Türkiye modelidir. 
Başka bir yerde insani değerler 
üzerinde bina edilmiş böylesine 
samimi bir demokrasi, adil bir 
kalkınma hedefi, köklü bir hak 
ve adalet ideali bulamazsınız. 
İnşallah 2053 vizyonumuzu işte 
bu model üzerinde inşa edece-
ğiz.”

“Evet cevabı verecek kimseyi 
görmedim”

“AK Parti demek, bir yandan 
günlük işleyişi yürütür ve so-
runları çözerken diğer yandan 
da böylesine kapsamlı ve köklü 
tasavvurların peşinde koşmak 
demektir.” ifadelerini kulla-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Partimiz bu çizgiden ne kadar 
uzaklaşırsa o derece sığlaşır. 
Bu sığlık da beraberinde önce 
milletten kopmayı, ardından 
milletin desteğini kaybetmeyi 
getirir. Ülkemizde bir kesim, 
kendileri böyle fiziki icraat 
ve zihni derinlik sahibi olma-
dıkları için ısrarla bizi kendi 
sığ suların çekmeye çalışıyor. 
Hamdolsun 19 yıldır bu tuzağa 
düşmedik, hep kendi vizyonu-
muzun, kendi gündemimizin 
ve kendi projelerimizin peşin-
den gittik. Bugün de, yarın da 
aynısını yapacağız.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
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Gündem

Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen AK Parti İstanbul 
100 Bin Yeni Üye Programı’nda 
katılımcılara hitap etti. 

AK Parti’ye yeni katılanlara 
“hoş geldiniz” diyerek sözlerine 
başlayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Geleceğe emin adımlarla 
yürürken, bu güzel program 
vesilesiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir memnu-
niyet duyuyorum. Esasen bu 
programı, 100 bin yeni üyemizin 
tamamının katılımıyla yapmayı 
istiyorduk. Ancak salgın şartları 
sebebiyle bu şekilde sınırlı bir 

toplantıyla iktifa etmek du-
rumunda kaldık.” ifadelerini 
kullandı. 

Salgının engellemesinin yü-
rüyüşlerini durdurmayacağını 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “İşte şu anda bu meydanda 
hamdolsun, bu coşkulu katılım-
la adımı attık, yolumuza devam 
ediyoruz. Gönüller bir olduktan 
sonra fiziki mesafelerin önemi-
nin kalmadığına inanıyoruz. Biz-
leri bir araya getiren İl Başkanı-
mıza ve ekibine teşekkürlerimi 
sunuyor, Rabb’im muhabbetimi-
zi, dayanışmamızı daim eylesin 
diye dua ediyorum.” şeklinde 
konuştu. 

“AK Parti 10,5 milyonu aşkın 
üyesiyle dünyanın sayılı siyasi 
hareketlerinden biridir”

Kuruluşundan bugüne İs-
tanbul teşkilatlarında görev 
alanlara gayretleri, emekleri, 
sadakatleri için şükranlarını 
ileten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, İstanbul İl Teşkilatının 
partiye kazandırdığı 100 binin 
üzerindeki yeni üyeye “Büyük 
AK Parti ailesine hoş geldiniz” 
dedi. 

Yeni üyelerin partiye kazan-
dırılmasında emeği geçen, 
katkısı olan tüm teşkilat men-
suplarını tebrik eden Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Macron Senin Zaten Süren  
Az Kaldı. Gidicisin”
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“Üye Sayımız Artıyor, Ailemiz 
Büyüyor’ sloganıyla yürüttüğü-
müz bu çalışmanın bereketli bir 
şekilde neticelendiğini görüyo-
ruz. Salgınla mücadele kuralları 
bizi üye çalışmalarında yeni 
yöntemler geliştirmeye yöneltti. 
Her şeyin dijitalleştiği bir devirde 
siyasetin bunun dışında kalması 
elbette düşünülemez. Biz de üye 
başvurularını internet üzerinden 
alacak bir sistem kurduk. Yeni 
üyelerimizden 11 binin ön baş-
vurularını ‘akuyelikistanbul.org’ 
internet sitesi aracılığıyla aldık. 
Buradan başvuran vatandaşla-
rımızı bizzat evlerinde ziyaret 
ederek, üye kayıtlarını kesinleş-
tirdik. Yeni üye seferberliğinin 
parti teşkilatlarımıza farklı bir 
dinamizm, yepyeni bir heyecan 
kazandırdığını görüyoruz. Salgın 
sebebiyle yüz yüze iletişimin 
zorlaştığı, dünyanın birçok ülke-
sinde hayatın neredeyse durma 
noktasına geldiği bir dönemde 
İstanbul Teşkilatımızın bu kam-
panyası çok da değerlidir, anlam-
lıdır. Önümüzdeki süreçte ‘TA-
MAM’ diye sloganlaştırdığımız 
temizlik, maske, mesafe tedbirle-
rini harfiyen uygulayarak par-
timize yeni üyeler kazandırma 
çalışmalarına devam edeceğiz. 
Hamdolsun bugün AK Parti 10,5 
milyonu aşkın üyesiyle bırakın 
Türkiye’yi, dünyanın sayılı siyasi 
hareketlerinden biridir.”

“AK Parti ne kadar geniş bir 
kitleye ulaşırsa milletimizin kar-
deşliği o derece kuvvetlenir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye 
Programı’ndaki konuşmasında, 
ülkenin tüm renklerini kucakla-
yan, bütün farklılıklarını kuşatan 
bu hareketin, bu davanın Türki-
ye’nin en geniş ailesi olduğunu 
söyledi. 

Sadece üye sayısına göre değil, 
aynı zamanda temsil kabiliyeti 
bakımından da açık ara birinci 

parti olduklarını dile getiren Er-
doğan, AK Parti’nin güçlü olması 
ve güçlü kalmasının Türkiye’nin 
birlik, bütünlük ve selameti 
açısından hayati öneme sahip 
olduğunu kaydetti. 

Bu hareket ne kadar büyürse 
Türk demokrasisinin de o derece 
güçleneceğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu hareket 
ne kadar güçlenirse Türkiye’nin 
kalkınma gayretleri de o derece 
hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne 
kadar geniş bir kitleye ulaşırsa 
milletimizin kardeşliği o derece 
kuvvetlenir. AK Parti özellikle 
genç kuşaklarla kadrosunu ne 
kadar tahkim ederse Türkiye’nin 
geleceği o derece aydınlık ola-
caktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye 
çalışmalarını yürütürken yapılan 
her yeni kaydın partiyle beraber 
ülkeyi de güçlendirdiğinin asla 
akıllardan çıkarılmaması gerekti-
ğini vurgulayarak, ‘küçük ol-
sun, benim olsun’ düşüncesiyle 
değil, ‘büyük olsun bizim olsun’ 
vizyonuyla hareket edeceklerini 
söyledi. 

Konuşması sırasında “Tayyip 
dede” diye seslenen bir çocuğa 
“Hoş geldin torunum” diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“83 milyonun her bir ferdini 
kucaklamaya çalışacağız. Yeni 
isimlerle yeni yüzlerle yeni 
hizmet erleriyle kadrolarımızı 
tahkim ederken tek bir gönülda-
şımızı dahi dışarıda bırakmaya-
cağız. Hiç kimseyi dışlamadan, 
kırmadan, dökmeden, hatta 
varsa kırık kalpleri tamir ederek 
faaliyetlerimizi yürüteceğiz. 
Daha önce de ifade etmiştim, 
bu vesileyle tekrar altını çizerek 
söylemek istiyorum. AK Parti 
milletin partisidir. 83 milyo-
nun tamamının partisidir. Bu 
partiyi kuran da 18 yıl boyunca 
iktidarda tutan da milletimizin 
bizatihi kendisidir. Milletimizin 
sinesinden çıkmış bir hareket 
olarak bizim kimseyi dışlamaya, 
kimseyi ötekileştirmeye, kimseyi 
inancından, fikrinden, hayat tar-
zından ötürü hor, hakir görmeye 
hakkımız yoktur. Önce millet, 
önce memleket diyen Türkiye 
eksenli hareket eden herkese 
elimizi uzatmak durumundayız. 
Bugüne kadar uzattık, uzattığı-
mız için de Allah’a hamdolsun 
güçlüyüz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
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AK Parti çatısı altında terör ve 
şiddetle arasına mesafe koyan 
herkese, ne kadar aykırı olur-
sa olsun her türlü görüşe yer 
olduğunu, hakaret içermediği 
sürece partinin güçlenmesine 
katkı yapacak her türlü eleştiri-
ye de kapının sonuna kadar açık 
olduğunu kaydetti. 

Hakikatin kıvılcımının fikir-
lerin yasaklanmasından de-
ğil, fikirlerin çarpışmasından 
doğduğuna inandıklarını dile 
getiren Erdoğan, şimdiye kadar 

bu anlayışla hareket ettiklerini, 
farklı fikirlere daima açık olduk-
larını anlattı.

AK Parti’nin 7. büyük kongre 
süreci 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özellikle şu an çalışmaları 
devam eden 7. büyük kongre 
sürecini bu bakımdan en verimli 
şekilde değerlendirmek istedik-
lerini belirterek, şöyle konuştu:

“Büyük kongre hazırlıkları, 
bize hem muhasebe yapma hem 

kendimizi yenileme hem de 
eksikliklerimizi giderme fırsatı 
veriyor. Salgın sebebiyle kongre-
lerimizi sadece teşkilat mensup-
larıyla yapmak zorunda kalsak 
da milletimizin farklı kesimle-
riyle irtibatımızın kopmasına 
asla müsaade etmiyoruz. Salgın 
kurallarına uygun şekilde va-
tandaşlarımıza ulaşarak, onlarla 
hasbihal ediyor, fikirlerini alıyor, 
gönüllerini kazanmaya çalışıyo-
ruz. İnşallah bu sürecin sonunda 
AK Parti çok daha güçlenmiş 

Gündem
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şekilde yoluna devam edecektir. 
Sizler de görüyorsunuz Türki-
ye olarak aynı anda birden çok 
cephede çetin bir mücadele 
veriyoruz, içeride veriyoruz, 
sınır ötesinde veriyoruz, ötenin 
ötesinde de veriyoruz. Sade-
ce sınırlarımız içinde değil, 
Irak’tan Suriye’ye, Akdeniz’den 
Ege’ye kadar geniş bir alanda 
emperyalizmin farklı yüzleriyle 
muhatap oluyoruz. Bir asır önce 
Anadolu’yu işgal edenlerle bu-
gün Libya’da Doğu Akdeniz’de 

karşımıza dikilenler arasında 
niyet ve saik bakımından hiçbir 
fark yoktur. O dönemde işgal-
cilere alkış tutanlar olduğu gibi 
bugün de farklı kisveler altında 
mandacılığı savunanlar var. O 
dönemde işgalcilerle bir olup 
millete ihanet edenler olduğu 
gibi bugün de gavurun kılıcı-
nı sallayanlar var. O dönemde 
kalemini işgalcilerin emrine 
verenler olduğu gibi bugün de 
Batılı efendilerine şirinlik yapan 
kalemşörler var.”

“Saldırıların hedefi 100 yıl 
önce yarım kalmış hesabı 
görmek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi 
olaylarıyla fitili ateşlenen, 17-25 
Aralık girişimiyle devam eden, 
15 Temmuz hain darbe teşebbü-
süyle ayyuka çıkan saldırıların 
yegane hedefinin 100 yıl önce 
yarım kalmış hesabı görmek ol-
duğunu belirterek, bu coğrafya-
da ve dünyanın pek çok yerinde 
yapılanların ülkeye de uygulan-
mak istendiğini söyledi.

“Ülkemizi terörle baskıyla 
ekonomik tetikçileriyle hedef 
alanların amacı bizi onurlu ve 
kararlı duruşumuzdan vazgeçir-
mektir.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Böyle başkalarıyla bize kalkıp 
da ekonomik destur çekmeye 
çalışanlar kusura bakmasınlar. 
Bunların derdi ne AK Parti’y-
ledir, ne Tayyip Erdoğan’ladır. 
Bunların derdi milletimizin 
bizatihi kendisiyledir. Toprağın-
dan devletine kadar Türkiye’nin 
varlığıyladır. AK Parti ve Tayyip 
Erdoğan üzerinden Türkiye’yi 
teslim almak, Türkiye’ye diz 
çöktürmek için her yolu deni-
yorlar.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Fransa Cumhurbaşkanı Mac-
ron’un “Bizim problemimiz 
Türk milletiyle değil, bizim 
problemimiz Erdoğan’la, 

Erdoğan’ı indirmemiz lazım” 
dediğini anımsatarak, “Macron 
senin zaten süren az kaldı. Gi-
dicisin. Ben sana birkaç yıl önce 
ne demiştim? Bir telefon görüş-
memizde, bak tarih bilgin hiç 
yok, önce tarih öğren demiştim 
ve Türkiye’ye tarih dersi verme. 
Biz sizi Cezayir’den tanırız. Bir 
milyon Cezayirliyi siz öldür-
dünüz, 800 bin Ruandalıyı siz 
öldürdünüz. Biz sizi Libya’dan 
tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı 
siz öldürdünüz. Bize insanlık 
dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı 
olarak buralara gittiğimiz zaman 
barışı götürdük, buralara gittiği-
mizde insanlığı götürdük. Önce 
bunu öğren. Tabi bunu hazme-
demiyor, onun için çıldırıyorlar.” 
diye konuştu.

AK Parti’nin şahsında zayıfla-
tılmak istenenin 83 milyonun 
birlik, beraberlik ve kardeşliği-
nin olduğunu, tüm Türkiye’nin 
bunu kabul ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Medya ve siyaset mühen-
disliklerine rağmen halen 
Türkiye’nin en güçlü partisiy-
sek bunun sebebi milletimizin 
basiret ve ferasetidir. Son 18 
yıldır partimiz üzerinde oyna-
nan oyunların hepsi Anadolu 
insanının irfanı karşısında başa-
rısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi 
dertleri ne? ‘Eyvah Barbaros 
Doğu Akdeniz’de. Bir taraftan 
sismik araştırmalar öbür taraf-
tan sondaj çalışmaları. Eğer bir 
de Türkiye petrolü bulduysa, 
doğal gazı bulduysa vay halimi-
ze.’ Dertleri bu. Çalış senin de 
olur. Biz şu anda çalışıyoruz. İki 
tane sismik araştırma gemimiz 
var. 3 tane sondaj gemimiz var 
ve bunlarla gece gündüz deme-
den çalışıyoruz ve çalışacağız. 
Rabbim bunun neticesini de 
bizlere nasip edecek.” 
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“Ermenistan  
İşgal Ettiği  
Azerbaycan  
Topraklarını  
Derhal Terk  
Etmelidir”
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, 
TBMM Başkanlığının katkılarıyla 
İstanbul Üniversitesi ve Mar-
mara Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ül-
kelerarası İlişkiler Bakımından 
“Uluslararası Deniz Hukuku ve 
Doğu Akdeniz Sempozyumu”n-
da konuştu.

“Dün Azerbaycan toprakla-
rına saldıran Ermenistan’ı bir 
kez daha kınıyorum.” diyerek 
sözlerine başlayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm 
imkanları ve tüm kalbiyle dost 
ve kardeş Azerbaycan’ın yanın-
da olmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bölgede Dağlık Karabağ’ın 
işgaliyle başlayan krize artık bir 
son verilmesinin vaktinin gel-
miştir. Ermenistan’ın işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarını derhal 
terk etmesiyle bölge yeniden 
barışa ve huzura kavuşacaktır. 
Bunun dışındaki tüm dayatma-
lar ve tehditler sadece haksız ve 
hukuksuz olmakla kalmayacak, 
Ermenistan’ı şımartmaya devam 
edecektir. Yaşanan son gelişme-
ler, bölgede nüfuz sahibi tüm 
ülkelere gerçekçi ve adil çözüm 
yöntemlerini devreye sokmaları 
konusunda bir fırsat tanımıştır. 
Bu fırsatın en iyi şekilde değer-
lendirilmesini umuyoruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Minsk üçlüsü denilen Ameri-
ka, Rusya, Fransa’nın 30 yıldır 
sorunu çözmediğini belirterek, 
şunları söyledi:

“Adeta bu sorunu çözmemek 
için de ellerinden geleni yapmış-
lardır. Şimdi ise akıl veriyorlar, 
zaman zaman da tehdit ediyor-
lar. Nedir bu tehdit? ‘Türkiye 
burada mı? Türk askeri burada 
var mı?’ Bunu söyleyenler güne-
yimizde, özellikle Suriye’nin ku-
zeyinde binlerce tır silahı oraya 

taşıyanlardır. Bunu söyleyenler, 
Suriye’nin kuzeyini parselleyen, 
orada üsleri kuranlardır. Bunu 
söyleyenler, koalisyon güçle-
riyle Suriye’de cirit atanlardır. 
Bunlar şimdi gelmişler ‘Türk 
askeri burada var mı? Türkiye 
buraya silah naklediyor mu?’ Şu 
mantığa bak, şu akla bak. Adeta 
İlham Aliyev kardeşimiz sanki 
bunlara hesap verecek. Zaten 
30 yıla yakındır size hep hesap 
verdi, ‘Bu işi çözelim. Bunu artık 
uzatmayalım.’ dediler. İşgale 
uğrayan topraklar kimin toprak-
ları? Azerbaycan’ın toprakları. 
Bunu hepiniz kabul ediyorsu-
nuz. Dağlık Karabağ’ı kabul 
ediyorsunuz. Buradaki insanlar, 
1 milyonu aşkın topraklarından 
uzak, şu anda Azerbaycan’da 
yaşıyor. İşgalciler ise orada. Bu-
nun hesabını kimse sormuyor. 
Artık hesap vakti geldi diyen 
Azerbaycan, ister istemez kendi 
göbeğini kendisi kesmek zorun-
da kalmıştır.”

“Türkiye bir Akdeniz ülkesidir”
“Barika-i hakikat, müsademe-i 

efkardan doğar” yani hakikatin 
kıvılcımı farklı fikirlerin çar-
pışmasıyla ortaya çıkan sözünü 

hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi konuda olursa olsun, 
istişare etmek, farklı fikirlere ve 
tekliflere kulak vermek, tenkit-
leri dikkate almak gerekir. İstişa-
re eden, Peygamber Efendimizin 
buyurduğu üzere, hiçbir zaman 
pişmanlık duymaz. Biz de 40 yılı 
aşkın süredir içinde bulunduğu-
muz siyasette ve hayatımızın di-
ğer alanlarında daima istişareye 
önem verdik. İlim meclislerinin 
bereketinden istifade etmenin 
hep çabası içinde olduk. Özel-
likle ülkemizi ve milletimizin 
geleceğini ilgilendiren mesele-
lerde farklı görüşleri her zaman 
dikkate aldık. Bu hassasiyetimi-
zin meyvesini hem siyasi hayatı-
mızda hem de devlet idaresinde 
sürekli olarak neticesini top-
ladık. Sizlerden vicdanınız ve 
fikirlerinizle sözleriniz arasına 
sütre çekmeden, kanaatlerinizi 
açık yüreklilikle paylaşmanızı 
istirham ediyorum. Unutma-
yınız, ülkeyi yönetme sorum-
luluğunu omuzlarında taşıyan 
devlet adamları olarak bizim 
burada dile getirilecek önerile-
re çok ihtiyacımız var. Sizlerin 
samimiyetle ortaya koyacağı 
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her alternatif bizim için değer-
lidir, yol gösterir. Sempozyu-
mun sonuçlarının sadece bilim 
insanlarımızın, tarihçilerimizin, 
diplomatlarımızın, öğrencile-
rimizin değil, biz siyasetçilerin 
de ufkunu genişleteceğine 
inanıyorum.” 

“Biz burada tarih boyunca 
olduğu gibi misafir değil, ev 
sahibiyiz”

Akdeniz’in en uzun kıyı 
şeridine sahip bir ülkesi olarak 
elbette Türkiye’nin de günde-
minde bu bölgedeki gelişmele-
rin önemli yer tutuğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akdeniz’de yapılan hem 
hamlenin, atılan her adımın 
ülkemizin güvenliğine, hak ve 
menfaatlerine doğrudan etkisi 
bulunuyor. Şüphesiz bunla-
rın başında Doğu Akdeniz’de 
var olduğu düşünülen zengin 
hidrokarbon kaynakları geli-
yor. Yapılan bazı araştırmalar, 
bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz 
miktarının 3,5 trilyon metrekü-
pün üzerinde olduğuna işaret 
ediyor. Tüm Avrupa’nın yıllarca 
doğalgaz ihtiyacını karşılayabi-
lecek bu rakam, hiçbir ülkenin 
göz ardı edemeyeceği büyük-
lükte bir ekonomik güçtür. Son 
günlerde bazı ülkelerin provo-
kasyonlarının arka planında işte 
bu ekonomik potansiyel vardır. 

Uluslararası enerji şirketleri-
nin de devreye girmesiyle Doğu 
Akdeniz petrol ve doğalgaz jeo-
politiğinin merkezine oturmuş-
tur. Burada bir gerçeğin altını 
çizmek gerekiyor. Türkiye’nin 
bölgeye yönelik ilgisini, sadece 
enerji kaynaklarıyla sınırlamak, 
sığ bir değerlendirme olacaktır. 
Her şeyden önce Türkiye, bir 
Akdeniz ülkesidir. 

Biz burada tarih boyunca 
olduğu gibi misafir değil, ev 
sahibiyiz.”

“Türkiye’nin ve KKTC’nin 
içinde adil şekilde yer almadığı 
hiç bir denklemden Akdeniz 
barışı çıkmaz”

Son günlerde Akdeniz’de ge-
rilimi tırmandıranların da yine 
aynı zihniyetin temsilcileri oldu-
ğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Akdeniz’de Osmanlı 
medeniyetinin ve barışının 
mirasçısı bir millet olarak bu 
coğrafyada huzur ikliminin ye-
niden tesis edilmesini istiyoruz. 
Türkiye, Akdeniz’de gerilimden 
değil, barıştan, işbirliğinden, 
hakkaniyet ve adaletten yanadır. 
Doğu Akdeniz’de emperyalist 
yayılmacılığa nasıl karşıysak, 
tek taraflı emrivakilere de aynı 

şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri 
ayıran değil, bizi birbirimize 
yakınlaştıran, birleştiren, işbirli-
ğimizi güçlendiren bir denizdir. 
Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. 
Cezayir’den Mısır’a, Libya’dan 
Tunus’a, Filistin’den, Türki-
ye’den Yunanistan’a, İtalya’dan 
İspanya’ya kadar tüm ülkeleri 
ve halklarıyla Akdeniz büyük 
ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. 
Akdeniz’deki sorunları birbiri-
mizi dışlayarak değil, bölgedeki 
tüm aktörleri aynı masa etra-
fında buluşturarak çözebiliriz. 
Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde 
adil şekilde yer almadığı hiç 
bir denklemden Akdeniz barışı 
çıkmaz.” diye konuştu.

Gündem
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“Uluslararası hukuk ayaklar 
altına alındı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıb-
rıs meselesi Türkiye ile Yunanis-
tan bağlamında tartışılsa da me-
selenin temelinde Yunanistan 
ve Rum yönetiminin 2003’ten 
bu yana devam eden “haksız ve 
maksimalist deniz sınırı iddiala-
rı” olduğunu vurgulayarak şöyle 
devam etti:

“Kıbrıs meselesi çözülmeden, 
Avrupa Birliği’ne üye yapılan 
Rum kesimi Kıbrıs Türkleri’ni 
yok sayarak, 2003’te Mısır ile 
2007’de, Lübnan ile 2010’da İs-
rail ile anlaşmalar imzalamıştır. 
Rumlar kanunla da yetinmemiş, 
2007 yılında ruhsat sahaları 

belirlemiş, uluslararası ihaleler 
açmış ve 2011 yılında ilk sondajı 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin 
ve Kıbrıs Türkleri’nin bu süreçte 
gösterdiği iyi niyetli çabalara 
gereken önem verilmedi. Özel-
likle Avrupa Birliği, diplomasi 
fırsatlarını değerlendirmediği 
gibi Yunanistan’ın ve Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin şımarıklıklarına 
boyun eğdi. Avrupa Dayanışma-
sı adı altında uluslararası hukuk 
ayaklar altına alındı. Bu tablo 
karşısında biz de 2018 yılından 
itibaren kendi yolumuzda iler-
lemeye başladık. Özellikle Libya 
ile imzaladığımız Deniz Yetki 
Alanı Sınırlandırma Anlaşması 
ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu 
Akdeniz’deki hak ve menfaatle-
rini koruduk. Uluslararası Deniz 
Hukuku açısından ülkemizin 
elini daha da güçlendirdik.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
politikasının ilkinin iki temel 
üzerinde yükseldiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“İlki deniz yetki alanlarının 

uluslararası hukuka uygun 
olarak, hakça ve adil biçimde 
sınırlandırılarak kıta sahanlığı-
mızdaki egemenlik haklarımızın 
korunmasıdır. İkincisi ise Kıbrıs 
Türkleri’nin Ada’nın eşit ortağı 
olarak hidrokarbon kaynakları 
üzerindeki hak ve çıkarlarının 
garanti altına alınmasıdır. Kim-
senin hakkında gözümüz olma-
dığı gibi kimseye de hakkımızı 
yedirtmeyiz. Anlaşmazlıkların 
diyalogla uluslararası hukuk 
temelinde ve hakkaniyete uy-
gun biçimde çözümü öncelikli 
tercihimizdir. Bu amaçla Yuna-
nistan ile özellikle ön şartsız ola-
rak diyaloğa hazır olduğumuzu 
vurguladık. Ayrıca tüm bölge 
insanlarının, tüm bölge ülke-
lerinin haklarının gözönünde 
bulundurulduğu, içinde Kıbrıs 
Türkleri’nin de yer aldığı bir 
konferans düzenlenmesini teklif 
ettik. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs 
Türkleri dahil tüm tarafları bir 
araya getirecek bir Enerji ve İş-
birliği Forumu kurulmasının da 
yararlı olacağına inanıyoruz.”
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“TEK MİLLET,  
İKİ DEVLET”

Abdülhamit Gül:
• Azerbaycan’a karşı Ermanistan’ın 

uluslararası hukuku ihlal eden 
pervasız saldırılarını şiddetle 
kınıyorum. Şehitlerimize rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar dili-
yorum. Türkiye, dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın yanındadır, her 
türlü desteği vermeye hazırdır.

Zehra Zümrüt Selçuk:
• Ermenistan’ın hukuk tanımak-

sızın Azerbaycan’da sivil halka 
yönelik yaptığı saldırıyı lanet-
liyor, şehit olan kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Tür-
kiye daima Can #Azerbaycan’ın 
yanında olacaktır.

Murat Kurum:
• Azerbaycan topraklarına karşı 

Ermenistan’ın hukuk tanımayan 
saldırısını kınıyorum. Şehitleri-
mize Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza acil şifalar diliyorum. Biz bir 
millet iki devletiz, can #Azerbay-
can’ın yanındayız. 

Mevlüt Çavuşoğlu:
• Çözümsüzlükten fayda sağlaya-

cağını düşünen Ermenistan yine 
haddini aşmıştır, bu defa yanıtını 

sahada almaktadır. Sahada ve 
masada can Azerbaycan’ın yanın-
dayız.

Fatih Dönmez:
• Ermenistan’ın kardeş #Azerbay-

can’a düzenlediği saldırıyı şiddet-
le kınıyorum. Hukuk dışı, bölgesel 
istikrarı ve sivilleri hedef alan bu 
saldırılar karşısında kardeş Azer-
baycan’ın yanında olmaya devam 
edeceğiz. 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
• Ermenistan’ın Azerbaycan toprak-

larına yönelik hukuksuz ve provo-
katif saldırısını şiddetle kınıyor, 
hayatını kaybeden kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Can 
#Azerbaycan’ımızın yanındayız!

Berat Albayrak:
• Ermenistan’ın #Azerbaycan’da 

sivillere yönelik yaptığı saldırıyı 
şiddetle kınıyorum. Bölgede 
barıştan uzak her türlü eylemin 
karşısında, Can Azerbaycan’ın 
yanındayız. Saldırıda hayatını 
kaybeden kardeşlerime Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
dilerim.

Süleyman Soylu:
• “Birdir bizim her halimiz 
Sevincimiz, melalimiz. 
Bayraklarda hilalimiz 
Azerbaycan - Türkiye...” 
Ermenistan’ın hain saldırısı sonucu 
hayatını kaybeden kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız 
sağ olsun.

Mehmet Nuri Ersoy:
• Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

yönelik hukuk tanımaz saldırısını 
şiddetle kınıyor, saldırıda şehit 
olan kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Can #Azerbaycan’ımızın 
her zaman yanındayız. 

Ziya Selçuk:
• Kardeş Azerbaycan’a yönelik 

Ermenistan saldırısını kınıyor, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
ruz.

Hulusi Akar:
• Türkiye-Azerbaycan arasındaki 

münasebet “iki devlet tek millet” 
münasebetidir. Daima kederde ve 
kıvançta bir ve beraberiz. Bugün 
de Azerbaycanlı kardeşlerimizin 

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırı karşısında Türkiye’den destek mesajları verildi 
ve Can Azerbaycan’ın yanında olduğunun üstüne basıldı. Türkiye her zaman haklının yanında olup kardeş ülke 
Azerbaycan’ın haklarını savunacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan:
Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en 

büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıy-
la Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı gele-
ceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın 
yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbaycanlı 
kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.
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öz topraklarını savunmasında 
yanlarındayız. Ermenistan der-
hal saldırılarını durdurmalı, Yurt 
dışından getirdikleri paralı askerleri, 
teröristleri geri göndermeli ve işgal 
ettikleri Azerbaycan topraklarını 
boşaltmalıdır. 

Fahrettin Koca:
• Ermenistan, Azerbaycan’a hain bir 

saldırıda bulundu. Yoğun bombardı-
man sonucu sivillerden çok sayıda 
yaralı ve kayıp oldu. Devlet olabilme 
onuru ve insanlık değerleriyle bağ-
daşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru 
cevap için harekete geçen kardeş 
Azerbaycan’ın yanındayız.

Ruhsar Pekcan:
• Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek 

Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldı-
rıyı kınıyor, saldırıda ölen Azer-
baycanlı kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. 

Adil Karaismailoğlu:
• Can Azerbaycan her daim seninle-

yiz! Bugün hukuk tanımaz Erme-
nistan’ın doğrudan sivil Azerbaycan 
vatandaşlarını hedef alan saldırısını 
kınıyorum. Can #Azerbaycan

Numan Kurtulmuş:
• Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek 

sivillere yönelik düzenlediği bu 
alçak saldırı bölge barışına karşı 
gerçekleştirilen büyük bir provokas-
yondur. Türkiye olarak her zaman, 
her şart altında #Azerbaycan’ın ya-
nındayız. Ermenistan’ın dost ve kar-
deş #Azerbaycan’a karşı gerçekleş-
tirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. 
Bu hain saldırıda hayatını kaybeden 
şehitlerimize Allah’tan rahmet yara-
lılara acil şifalar, Azerbaycan halkına 
başsağlığı diliyorum.

Hayati Yazıcı:
• Uluslararası hukuku hiçe sayan 

işgalci Ermenistan bölge barışı için 
ciddi bir tehdit unsurudur. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
haklı davalarında Azerbaycanlı kar-
deşlerimizin yanındayız. Şehit olan 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Erkan Kandemir:
• Ermenistan’ın Azerbeycan’a yönelik 

hukuksuz saldırısını şiddetle kınıyo-
rum. Gardaşlarımızın yanındayız.

Ali İhsan Yavuz:
• Adeta canımızdan can gidiyor. Kaldı 

ki dünyanın neresinde bir zulüm, 
zalimane bir yaklaşım varsa o yine 

bizim gerçekten moralimizi bozu-
yor, acıyı hissetmemize sebebiyet 
veriyor. Azerbaycan olunca daha 
fazla hissediyoruz onu.

Mahir Ünal:
• Uluslararası hukuku ayaklar altına 

alarak sivil yerleşim yerlerine sal-
dıran, bölgenin barış ve istikrarına 
kast eden Ermeni işgalcilere karşı 
her zaman Türkiye can Azerbay-
can’ın yanındadır. Şehitlerimize 
rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Fatma Betül Sayan Kaya:
• #Ermenistan’ın alçak saldırısını 

kınıyoruz. Toprak bütünlüğünü ko-
ruma mücadelesinde sonuna kadar 
#Azerbaycan Halkının, kardeşleri-
mizin yanında olacağız. #TekMille-
tİkiDevlet

Mehmet Özhaseki:
• Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik 

sivil yerleşim yerlerindeki hukuk 
tanımaz saldırısını şiddetle kınıyo-
ruz. Saldırıda hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye 
her zaman haklı davasında Can 
Azerbaycan’ın yanındadır.

Nurettin Canikli:
• Ermenistan’nın Azerbaycan’a saldı-

rısını şiddetle kınıyor, Şehitlerimize 
Cenab-ı Haktan rahmet, yaralıları-
mıza acil şifalar diliyorum. Türkiye, 
Ermeni işgalcilere karşı her zaman 
kardeş Azerbaycan’ın yanındadır.

Jülide Sarıeroğlu:
• Ermenistan tarafından Azerbaycan’a 

yapılan ve sivil yerleşim yerlerini 
hedef alan saldırıyı kınıyorum. 
Saldırıda hayatını kaybeden kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
şifa diliyorum. #Azerbaycan’ın 
yanındayız. 

Leyla Şahin Usta:
• Ermenistan’ın dost ve kardeş #Azer-

baycan’a yaptığı saldırıda hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ermenistan’ın si-
villere yönelik bu saldırıları tam bir 
provakasyondur. Türkiye olarak her 
zaman Azerbaycan’ın ve kardeşleri-
mizin yanındayız!

Vedat Demiröz:
• Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil-

leri hedef alan ve hukuk tanımayan, 
provokatif saldırılarını şiddetle kını-
yorum. Hayatını kaybeden kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
şifa diliyorum. Türkiye her zaman 

dost ve kardeş #Azerbaycan’ın 
yanındadır.

Çiğdem Karaaslan: 
• Hukuk tanımaz tavrını ve tehli-

keli provokasyonlarını sürdüren 
Ermenistan’ın #Azerbaycan’da sivil 
yerleşim yerlerine yönelik saldırısını 
kınıyor, hayatını kaybeden kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifa diliyorum Azerbaycan’ın ve 
haklı davasının yanındayız. 

Hamza Dağ:
• Ermenistan’ın yaptığı saldırı sonra-

sında hayatını kaybeden Azerbay-
can Türkü kardeşlerime Allah’tan 
rahmet diliyorum. Azerbaycan 
yalnız değildir. Türkiye işgalci ve 
tetikçi Ermenistan karşısında her 
daim Azerbaycan’ın yanında yer 
almaya devam edecektir.

Ömer Çelik:
• Türkiye bu zamana kadar olduğu 

gibi bundan sonra da #Azerbay-
can’ın yanında olmaya devam ede-
cektir. Saldırıda hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

• Türkiye #Azerbaycan’ın yanında-
dır... Ermenistan ateşle oynuyor 
ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu 
saldırılar Ermenistan’ın uluslararası 
hukuku tanımadığını bir kere daha 
gösterdi. Uluslararası toplum Erme-
nistan’ı mahkum etmelidir.

Lütfiye Selva Çam:
• Kardeş #Azerbaycan ın yanındayız! 

Ermenistan’ın #Azerbaycan’a yö-
nelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. 
Uluslararası camianın bu saldırıyla 
insanlık suçu işleyen Ermenistan’a 
karşı gereken tepkiyi ve yaptırımı 
göstermesini bekliyoruz!  
#TekMilletİkiDevlet

Ahmet Büyükgümüş:
• Ermenistan tarafından dost ve 

kardeş Azerbaycan’a yapılan ve sivil 
yerleşim yerlerini hedef alan saldı-
rıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyo-
rum. Her daim can #Azerbaycan’ın 
yanındayız.

Bekir Pakdemirli:
• Ermenistan, Azerbaycan’a karşı 

yine provokasyonlara devam edip 
insanlık suçu işliyor. 

• Türkiye, her zaman olduğu gibi bu-
gün de Azerbaycan’ın ve Azerbaycan 
Türk’ü kardeşlerinin yanındadır.
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“Salgınla Birlikte ‘Dünya Beşten 
Büyüktür’ Tezinin Haklılığını  
Bir Kez Daha Görmüş Olduk”

Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu’na 
video mesajla seslendi.

Bu zor dönemde, Birleşmiş 
Milletlerde yürüttüğü başarılı ça-
lışmalar dolayısıyla Muhammed 
Bande’ye teşekkür eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul 
Başkanlığını devralan Büyükelçi 
Volkan Bozkır’a da tebriklerini 
iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bü-
yükelçi Bozkır’ın ülkelerin ezici 
çoğunluğunun desteğiyle bu 
göreve seçilmesinin, tecrübeli bir 
diplomat ve siyasetçi olarak şahsi 
meziyetlerinin yanı sıra Türki-
ye’ye duyulan güvenin de işareti 
olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler sisteminde-
ki en üst düzeyli görevi üstlenen 
ilk Türk vatandaşı olarak Bü-
yükelçi Bozkır’ın, uluslararası 
toplumun sesi ve vicdanı olaca-
ğına inandığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 
görevini adil ve şeffaf bir şekilde 
yürüteceğinden şüphe duymadı-
ğını vurguladı ve Bozkır’a başarı-
lar diledi.

Genel Kurul’un “Kovid-19’la 
mücadele ve çok taraflılık” te-
masıyla düzenlenmesini, isabetli 
bulduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin bu 
konudaki taahhütlerine bağlı ve 
Kovid-19’la mücadeleye des-
tek vermekte kararlı olduğunu 
söyledi.

Salgının, dünyayı çeşitli 

sınamalarla baş etmekte zor-
landığı bir dönemde yakaladı-
ğını ifade eden Erdoğan, zaten 
tartışılan küreselleşme, kurallara 
dayalı uluslararası sistem ve çok 
taraflılığın, salgının etkisiyle 
şimdi daha da çok sorgulandığını 
dile getirdi.

Bardağın dolu ve boş tarafla-
rının doğru ve samimi şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bardağın boş kısmında, Birleş-
miş Milletler başta olmak üzere, 
çok taraflı örgütlerin reform ihti-
yacı bulunuyor. Mevcut küresel 
mekanizmaların, bu krizde ne 
kadar etkisiz kaldığını gördük. 
Öyle ki, Birleşmiş Milletlerin en 
temel karar alma organı olan Gü-
venlik Konseyinin salgını günde-
mine alması haftalar, hatta aylar 
sürdü. Salgının başlarında, ülke-
lerin kendi hallerine terk edildiği 
bir manzara ortaya çıktı. Böylece, 
yıllardan beri bu kürsüden ısrarla 
dile getirdiğim ‘Dünya Beşten 
Büyüktür’ tezinin haklılığını bir 
kez daha görmüş olduk. İnsanlı-
ğın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin 
keyfine bırakılamaz. Uluslararası 
örgütlerdeki itibar kaybının önü-
ne geçmek için öncelikle zihniye-
timizi, kurumlarımızı ve kuralla-
rımızı gözden geçirmeliyiz. Etkin 
çok taraflılık, etkin çok taraflı 
kurumların varlığını gerektirir. 
Güvenlik Konseyinin yeniden 
yapılandırılmasından başlayarak, 
kapsamlı ve anlamlı reformları 

süratle uygulamaya sokmalıyız. 
Konseyi, daha etkin, demokratik, 
şeffaf, hesap verebilir bir yapıya 
ve işleyişe kavuşturmalıyız.”

Aynı şekilde, uluslararası top-
lumun ortak vicdanını yansıtan 
Genel Kurulun da güçlendiril-
mesi gerektiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bar-
dağın dolu tarafında ise BM’nin 
insanlığın barış, adalet ve refah 
arayışında bir dönüm noktası 
olma potansiyelini sürdürmesi-
nin bulunduğunu söyledi.

“Henüz salgın krizinin üste-
sinden gelemediğimizi de göz 
önünde bulundurarak, çok taraflı 
iş birliği için elimizdeki kurum-
ları ve mekanizmaları en etkin 
şekilde kullanmaya çalışmalıyız.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sorunların küresel olduğu 
durumlarda, yerel çözümlerin 
ancak günü kurtaracağını ifade 
etti.

Uzun vadeli çözümler için 
uluslararası dayanışmanın şart 
olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
salgın krizinin ilk günlerinden 
itibaren, tüm uluslararası plat-
formlarda iş birliği çağrısında 
bulunduğunu, G-20’de, Türk 
Konseyinde, MİKTA’da, İslam 
İşbirliği Teşkilatında ve diğer 
platformlarda salgınla mücadele 
amaçlı çalışmaların en önünde 
yer aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin “Dost kara günde belli 
olur” anlayışıyla tıbbi malzeme 
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yardımı talep eden 146 ülkeye 
ve 7 uluslararası kuruluşa elini 
uzattığını, yürüttüğü tahliye ope-
rasyonlarıyla, 141 ülkedeki 100 
binden fazla vatandaşın evlerine 
dönüşünü sağladığını, aynı se-
ferlerle 67 ülkeden 5 bin 500’den 
fazla yabancıyı da vatanlarına 
kavuşturduğunu kaydetti.

Tüm bunları koronavirüs 
diplomasisi niyetiyle yapmadık-
larını dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Yardım ve tahliye 
çalışmalarımız için kimseden 
herhangi bir karşılık bekleme-
dik, beklemiyoruz. Mağdurların 
ve mazlumların yanında olmak, 
milletimizin mayasında ve giri-
şimci ve insani dış politikamızın 
özünde vardır. Buradan bir kez 
daha, tıbbi malzeme ve ilaç teda-
riki ile aşı geliştirme çalışmaları-
nın rekabet konusu yapılmaması 
çağrısında bulunuyorum. Hangi 

ülkede üretilirse üretilsin, kulla-
nıma hazır hale getirilecek aşılar, 
insanlığın ortak istifadesine su-
nulmalıdır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Bir kez daha tecrübe ettik”
Salgınla birlikte, devlet kapasi-

tesi, etkin yönetim ve dayanıklılık 
gibi unsurların ne kadar hayati 
role sahip olduğunu hep birlikte 
bir kez daha tecrübe ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin başarı hikayesinin 
arkasında, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi ile tesis ettiği etkin 
yönetişim mekanizmaları, sağlık 
alanındaki altyapı yatırımlarının 
geliştirdiği yüksek kapasite ve 
yetişmiş insan kaynağının bulun-
duğunu anlattı.

Bununla beraber, salgının 
dünya genelindeki çatışma dina-
miklerini olumsuz etkilediğini 

ve kırılganlıkların arttığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“BM Genel Sekreteri’nin, bizim 
de desteklediğimiz, küresel insani 
ateşkes çağrısının somut sonuçlar 
doğurmamış olmasından üzün-
tü duyuyoruz. Türkiye olarak, 
ülkemize ve insanlığa yönelen 
tehditleri, gerektiğinde her türlü 
inisiyatifi alarak, bertaraf etme-
nin yollarını arıyoruz.” dedi.

Suriye’de 10’uncu yılına giren 
ihtilafın, bölgenin güvenlik ve 
istikrarı için tehdit oluşturmaya 
devam ettiğini de belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Bölgede DEAŞ’a karşı ilk ve 
en ciddi darbeyi vuran ülke 
olarak, PKK/YPG terör örgütüyle 
de mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Uluslararası toplum olarak, tüm 
terör örgütlerine karşı aynı ilkeli 
tutumu takınmadan ve kararlı 
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duruşu göstermeden, Suriye me-
selesine kalıcı çözüm bulamayız. 
Bu yaklaşım, Suriye’ye güvenli 
ve gönüllü geri dönüşlerin temin 
edilmesi için de şarttır. Suriye’de 
terör örgütlerinden kurtardığı-
mız bölgelere 411 binin üzerinde 
Suriyeli kardeşimizin dönmesi 
bunun en açık göstergesidir.”

“Libya’nın meşru hüküme-
tinin yardım çağrısına somut 
cevap veren tek ülke Türkiye 
olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’yi dışlama amaçlı nafile 
adımların başarı şansının kesin-
likle olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün dünyada en çok sığınma-
cıya ev sahipliği yapan Türkiye 
gibi ülkelerin, yaptıkları feda-
karlıkla tüm insanlığın onurunu 

kurtardığını, buna karşılık 
aralarında bazı Avrupa ülkeleri-
nin de yer aldığı kimi devletlerin, 
sığınmacıların ve göçmenlerin 
haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

“Cenevre Sözleşmesi’ni ve 
uluslararası insan hakları sis-
temini aşındıran bu ihlaller 
karşısında Birleşmiş Milletlerin 
güçlü bir tavır almasının vakti 
gelmiştir.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Libya’da, darbecilerin geçen 
yıl meşru Milli Mutabakat Hükü-
meti’ni devirmek için başlattığı 
saldırılar, bu ülkeye sadece acı 
ve yıkım getirmiştir. Uluslara-
rası toplum, yapılan katliam-
ların, insan hakları ihlallerinin 
ve özellikle Tarhuna şehrinde 
bulunan toplu mezarların he-
sabını, ne darbecilerden, ne de 
destekçilerinden sorabilmiştir. 

Libya’nın meşru hükümetinin 
yardım çağrısına somut cevap 
veren ve destek sağlayan tek 
ülke Türkiye olmuştur. Libya’da 
kalıcı siyasi çözümün, Libyalılar 
tarafından yürütülecek kapsayıcı 
ve kapsamlı diyalog yoluyla tesis 
edilebileceğine inanıyoruz.”

Yemen’de beş yılı aşkın süre-
dir akan kanın durdurulması ve 
insani krizin önüne geçilmesinin 
de uluslararası toplumun sorum-
luluğunda olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böl-
gede nüfuz kazanma niyetiyle 
Yemen’in egemenliğine, siyasi 
birliğine ve toprak bütünlüğüne 
göz dikenleri ve Yemenlilerin ız-
dırabının sürmesine göz yuman-
ları tarih affetmeyecektir.” diye 
konuştu.

Irak’ın dış güçlerin çatışma sa-
hasına dönüşmemesi, bölge için 
istikrar ve refah üreten bir konu-
ma gelmesinin samimi arzuları 
olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Komşumuz 
Irak’a her alanda destek olurken, 
özellikle terörle mücadelede 
daha yakın işbirliği yapmak 
istiyoruz. Tıpkı DEAŞ gibi, Irak’ta 
yuvalanan PKK terör örgütünün 
kökünü kazıma konusunda, 
uluslararası toplumdan ve bu 
ülkeden samimi işbirliği bekli-
yoruz. Bölgenin terör örgütlerin-
den temizlenmesi, insanlığın en 
kadim coğrafyasına ev sahipliği 
yapan Irak’ın geleceğinin aydın-
lanmasına katkı sağlayacaktır.” 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
insanlığın kanayan yarası olan 
Filistin’deki işgal ve zülüm 
düzeninin, vicdanları acıtmaya 
devam ettiğinin altını çizerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üç büyük dinin kutsallarına 
ev sahipliği yapan Kudüs’ün 
mahremiyetine uzanan kirli el, 
cüretini giderek artırıyor. Fi-
listin halkı, İsrail’in tüm baskı, 
şiddet ve yıldırma politikalarına 

Gündem
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yarım asırdan uzun bir süredir 
göğüs geriyor. ‘Asrın Anlaşma-
sı’ adı altında Filistin tarafına 
dayatılmaya çalışılan teslimiyet 
belgesi reddedilince, İsrail bu kez 
işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi 
içeriden fethetme girişimlerine 
hız vermiştir. Türkiye olarak 
Filistin halkının rıza gösterme-
diği hiçbir plana destek verme-
yeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin 
bu oyuna ortak olması, İsrail’in 
temel uluslararası parametreleri 
aşındırma çabalarına hizmet 
etmenin ötesinde anlam taşımı-
yor. Birleşmiş Milletler kararları 
ve uluslararası hukukun hilafına 
Kudüs’te Büyükelçilik açma 
niyetini beyan eden ülkeler, bu 
tavırlarıyla sadece ihtilafın daha 
da çetrefil hale gelmesine hizmet 
ediyor. Filistin meselesi, ancak 
1967 sınırları temelinde başkenti 
Doğu Kudüs olan bağımsız, ege-
men ve coğrafi devamlılık içinde 
bir Filistin Devleti’nin kurulma-
sıyla çözülebilir. Bunun dışındaki 
çözüm arayışları beyhudedir, tek 
taraflıdır, adaletsizdir.”

“En büyük engel olduğunu bir 
kez daha ispatladı”

Temmuz ayında Azerbaycan 
topraklarına saldıran Ermenis-
tan’ın, Güney Kafkasya’da kalıcı 
barış ve istikrarın önündeki en 
büyük engel olduğunu bir kez 
daha ispatladığını ifade eden 
Erdoğan, Yukarı Karabağ soru-
nu başta olmak üzere bölgede-
ki ihtilafların, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve 
egemenliği ile Birleşmiş Milletler 
ve AGİT kararları doğrultusunda 
bir an evvel çözülmesinden yana 
olduklarını söyledi.

Güney Asya’nın istikrar ve 
barışı için de kilit önem taşıyan 
Keşmir sorununun da halen 
çözüm beklediğine işaret eden 
Erdoğan, Cammu-Keşmir’in özel 
statüsünün ilgasının ardından 
atılan adımların sorunu daha da 

karmaşık hale getirdiğini söyledi. 
Erdoğan, bu meselenin diya-
log yoluyla, Birleşmiş Milletler 
kararları çerçevesinde ve özel-
likle Keşmir halkının beklentileri 
doğrultusunda çözülmesinden 
yana olduklarını kaydetti.

“Kimsenin hakkında, hu-
kukunda, meşru çıkarlarında 
gözümüz bulunmuyor”

Doğu Akdeniz konusuna da 
değinen Erdoğan, “Doğu Akde-
niz’de bir süredir yaşanan gerili-
min gerisinde, ‘kazanan hepsini 
alır’ anlayışıyla hareket eden 
ülkeler bulunuyor. Ülkemizi 
dışlama amaçlı nafile adımların 
başarı şansı kesinlikle yoktur.” 
dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
de başka bir bölgede de kimsenin 
hakkında, hukukunda, meşru 
çıkarlarında gözünün bulunma-
dığını ifade eden Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Ancak, ülkemizin ve Kıbrıs 
Türklerinin haklarının çiğnenme-
sine, çıkarlarının yok sayılmasına 
da göz yumamayız. Bölgede bu-
gün yaşanan sıkıntıların sebebi, 
Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesi-
minin 2003’ten beri maksimalist 
taleplerle attıkları tek yanlı adım-
lardır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de-
ki her türlü olumsuz gelişmenin 
yükünü tek başına omuzlamak 
durumunda bırakılan bir ülkedir. 
Buna karşılık, bölgedeki doğal 
kaynaklar söz konusu olduğunda 
ülkemizin yok sayılması, ne akıl 
ve vicdanla, ne de uluslararası 
hukukla izah edilebilir. Anlaş-
mazlıkların samimi bir diyalogla, 
uluslararası hukuk temelinde, 
hakkaniyete uygun biçimde 
çözümü öncelikli tercihimiz-
dir. Ancak aksi yöndeki hiçbir 
dayatmaya, tacize, saldırıya asla 
müsamaha göstermeyeceğimizi 
de açıkça ifade etmek istiyorum. 
Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülke-
ler arasında diyalog ve işbirliğini 

tesis etmeye yönelik çağrımızı 
burada tekrarlamak istiyorum. 
Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin 
hak ve çıkarlarının göz önünde 
bulundurulduğu, içinde Kıbrıs 
Türklerinin de yer aldığı bölgesel 
bir konferans düzenlenmesini 
teklif ediyoruz.”

Bölgedeki krizin sebeplerinden 
birinin de 1968 yılından bu yana 
aralıklarla devam eden müzake-
relerde Kıbrıs meselesine adil, 
kapsamlı ve kalıcı bir çözüm 
bulunamaması olduğunu dile ge-
tiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Çözümün önündeki yegane 
engel, Rum tarafının uzlaşmaz, 
hak tanımaz, şımarık yaklaşımı-
dır. Uluslararası anlaşmaları hiçe 
sayan Rum tarafı, Kıbrıs Türk-
lerini kendi yurtlarında azınlık 
yapmayı, hatta tümüyle adadan 
tasfiye etmeyi amaçlıyor. Ga-
rantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türk 
halkını haklı davasında hiçbir za-
man yalnız bırakmadık, bundan 
sonra da bırakmayacağız. Kıbrıs 
meselesinde çözüm, ancak Kıbrıs 
Türk halkının Ada’nın ortak sahi-
bi olduğu gerçeğinin kabul edil-
mesiyle mümkündür. Kıbrıs Türk 
halkının güvenliği ile Ada’daki 
tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı 
biçimde teminat altına alacak her 
çözümü destekleyeceğiz.”
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“Tuzaklarla Durduramadıkları 
Türkiye’yi, Rotasından Çıkarmaya 
Çalışanlar Hüsrana Uğrayacaklardır”

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde 
Otoyolu Haymana Gişeleri’nde 
düzenlenen açılış töreninde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara-Niğde Otoyolu’na 
ilişkin, “Eskiden tamamen insan 
gücüyle yapılan pek çok işlem, 
bu yolda akıllı ulaşım sistemi 
tarafından gerçekleştirilecektir. 
Trafik yoğunluğundan 
buzlanmaya, bakım onarım 
ihtiyacından ileride akıllı 
araçların kullanımına imkan 
sağlayacak altyapısına kadar 

pek çok özelliğiyle bu projeyle 
geleceğin yolunu inşa ettik.” 
dedi.

Marmara Denizi’ni çepeçevre 
saran otoyolun ve Çanakkale 
Köprüsü’nün tamamlanmasıyla 
ülkenin en yoğun insan ve araç 
trafiğinin yaşandığı bölgelerin 
ulaşım sorununun tamamen 
çözüleceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara-Niğde Otoyolu’nun 
işte bu büyük ağın en kritik 
parçalarından biri olduğunu 
kaydetti. 

Hizmete açılan bu projeyle 

trafik akışının hızlı, konforlu, 
güvenli şekilde sağlanması 
yanında pek çok ekonomik 
fayda da görüleceğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut yolda, 317 kilometreyi 
4 saat 14 dakikada kateden bir 
sürücü, otoyolu kullandığında 
275 kilometre giderek 2 saat 
22 dakikada aynı noktaya 
ulaşabilecektir. Hesaplamalara 
göre yılda bu otoyol sayesinde 
ülkemizin vakitten 885 milyon 
lira, akaryakıttan 743 milyon 
lira olmak üzere toplamda 1 

Gündem
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milyar 628 milyon lira kazancı 
olacaktır. Kazaların azalmasıyla 
can ve mal güvenliğinin artması 
bir diğer önemli faydadır. Tuz 
Gölü, Derinkuyu, Göreme, 
Kapadokya gibi önemli turizm 
merkezlerimize erişimin 
kolaylaşması bu alanda 
da ülkemize ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Güzergah 
boyunca dikilecek 6,5 milyon 
bitki ve 1,1 milyon metrekare 
çimlendirmeyle bozkır ikliminin 
hakim olduğu bu bölgenin 
çehresi de değişecektir. 
Yoğun bir şekilde inşallah 
ağaçlandırma, çimlendirme 
bunları da yapmamız lazım.”

Döşenen fiber iletişim ağı, 
sensörler, kameralar, veri ve 
kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı 
yol olarak tasarlanmasının, 
Ankara-Niğde Otoyolu’nun bir 
diğer özelliğini teşkil ettiğini 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Eskiden tamamen 
insan gücüyle yapılan pek 
çok işlem, bu yolda akıllı 
ulaşım sistemi tarafından 
gerçekleştirilecektir. Trafik 
yoğunluğundan buzlanmaya, 
bakım onarım ihtiyacından 
ileride akıllı araçların 
kullanımına imkan sağlayacak 

altyapısına kadar pek çok 
özelliğiyle bu projeyle geleceğin 
yolunu inşa ettik.” bilgisini verdi.

“Kalkınmanın ve gelişmenin 
temel altyapılarından”

Kalkınmanın ve gelişmenin 
temel alt yapılarından birinin 
de ulaşım olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İnsan ve yük taşımacılığının 
güvenli, hızlı, ekonomik 
şekilde yapılamadığı bir ülkede 
kalkınmayı gerçekleştirebilmek 
de vatan sathına yaymak da 
mümkün değildir. Bunun 
için ulaşımda ‘gitmediğin, 
gidemediğin yer senin değildir’ 
anlayışıyla en doğusundan 
en batısına, en kuzeyinden 
en güneyine kadar ülkemizin 
her karışını erişilebilir kılmak 
amacıyla yola çıktık.” diye 
konuştu.

Özellikle kara yolu, hava yolu, 
demir yolu taşımacılığında 
ülkeye adeta çağ atlattıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Deniz yolunda da inşa 
halindeki dev limanlarımızla 
ülkemizin önünde yepyeni bir 
dönemi başlatıyoruz.” dedi.

Bugünkü açılışla ülkeye 
son 18 yılda kazandırdıkları 

yeni otoyol mesafesinin 1581 
kilometreyi bulduğunu aktaran 
Erdoğan, böylece daha önceden 
devraldıkları, 1714 kilometrelik 
otoyolla ülkenin toplam 
otoyol uzunluğunun 3 bin 295 
kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bölünmüş yollarda çok daha 
parlak bir fotoğraf ortaya 
çıkardıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bölünmüş yol uzunluğumuzu 
göreve geldiğimizde 6 bin 100 
kilometreyle aldık. Yani 79 
senede 6 bin 100 kilometre. 
Biz buna 21 bin 400 kilometre 
ilave ettik. Toplam 27 bin 
500 kilometreye yükselttik. 
Nereden nereye? Ülkemizin 
toplam yol ağı da 68 bin 429 
kilometreyi buluyor. Son 
18 yılda inşa ettiğimiz 361 
kilometre uzunluğundaki 3 bin 
261 köprüyle ulaşımın daha 
sağlıklı ve ekonomik olmasını 
temin ettik. Aynı şekilde 
bu dönemde uzunluğu 483 
kilometreyi bulan 315 tüneli 
hizmete alarak zor coğrafyalarda 
ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde 
işlemesini sağladık. Sadece 
şu son koronavirüs salgını 
döneminde açtığımız ve inşasını 
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Gündem

sürdürdüğümüz projeler dahi 
ülkemize ulaşım alanında 
kazandırdığımız hizmetleri 
göstermeye yeterlidir.

Son 6 ayda Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca 
arasını 9 Martta, Trabzon şehir 
geçişi Kanuni Bulvarı yolunun 
önemli kesimini 22 Nisanda, 
Çanakkale Köprüsü kulelerini 
16 Mayısta, Başakşehir Çam ve 
Sakura Hastanesinin bağlantı 
yollarını 20 Mayısta, Botan 
çayı beğendik köprüsünü 11 
Temmuzda, Amasya çevre 
yolunu 25 Temmuzda hizmete 
açtık. Durmak yok, yola devam. 
Koronavirüs filan engellemiyor, 
devam edeceğiz.”

Son iki yılda yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2018’de Ovit Tüneli’ni, 

Gümüşhane Çevre Yolu’nu, 
Trabzon Kaşüstü Kavşağı 
alt geçidini, 2019’da Ordu 
Çevre Yolu’nu, İstanbul-
İzmir Otoyolu’nu, Derevenk 
Viyadüğü’nü, Mimar Sinan 
Organize Sanayi Bölgesi köprülü 
kavşağı ve bağlantı yollarını, 
Kayseri Boğazköprü ve bağlantı 
yolunu, Konya Çevre Yolu’nu, 
Çorlu Çevre Yolu’nu, Menemen-
Aliağa-Çandarlı otoyolunu 
hizmete açtıklarını anlattı.

Ayrıca yeni projeleri de 
yakından takip ettiklerinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
her aşamasında bizzat orada 
bulunduk. Hedefimiz 2022’nin 
18 Mart’ında bu köprüyü 
hizmete açmaktır.” diye 
konuştu.

“Bizim siyasetimiz hizmet 
siyasetidir” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi 
belediyelerin başlattığı ancak 
akim bıraktığı bazı projeleri de 
Bakanlıklar aracılığıyla devam 
ettirdiklerini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bunlardan biri de Adana için 
sembol olan bir eser olacağına 
inandığım Seyhan Barajı’nın 
hemen yanı başındaki köprüdür. 
Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 
seviyesinde olan bu köprünün 
kalan kısımlarını 530 milyon lira 
maliyetle Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımız tamamlayacaktır. 
Ayrıca köprü giriş ve 
çıkışlarındaki kavşaklar da yine 
Bakanlığımızca inşa edilecektir. 
İnşasına ‘Devlet Bahçeli 
Köprüsü’ adıyla başlanan bu 
eserin adını Sayın Bahçeli’nin 
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talebiyle 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü olarak belirledik ve bu 
şekilde de inşallah bitireceğiz.

Görüldüğü gibi durmak 
yok, yola devam. Bu anlayışla 
çalışmaları sürdürüyoruz. 
Hep söylediğimiz gibi bizim 
siyasetimiz hizmet siyasetidir, 
bizim işimiz eser siyasetidir, 
bizim işimiz şu gök kubbede hoş 
bir sada bırakma siyasetidir.”

“Kimsenin üzerinde 
pervasızca operasyonlar 
yürütemeyeceği bir Türkiye 
kurduk” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiği günden beri 
her anlarının hizmetle geçtiğini, 
İstanbul’daki başarılarının 
ardından da milletin kendilerine 
ülkenin yönetimini tevcih 
ettiğini ifade ederek, şunları 
kaydetti:

“Başbakan ve 
Cumhurbaşkanınız olarak 
sorumluluk üstlendiğim 18 
yıldır Türkiye’yi her alanda 
hem kalkındırdık hem siyasi ve 
ekonomik olarak güçlendirdik. 
Bugün her alanda başı dik bir 
Türkiye varsa bunu 18 yıldaki 
başarılarımıza borçluyuz. 
Eskilerin ‘düt demeye dudak 
gerek’ diye bir sözü var. 
Türkiye’nin özellikle son 7 yılda 
maruz kaldığı bunca iç ve dış 
fırtınadan sağsalim çıkması 
daha da önemlisi bölgesel ve 
küresel bir güç haline gelmesi 
demokraside ve ekonomide 
ülkemizi getirdiğimiz seviye 
sayesindedir. 

Türkiye’nin boynundaki 
siyasi boyundurukları kırıp 
attık. Türkiye’nin ayaklarına 
takılan ekonomik prangaları 
parçalayıp bir kenara fırlattık. 
Türkiye’nin geleceğini ipotek 
altına alan korkuları çiğneyip 
geçtik. Kendine güvenen, 
kendine inanan, potansiyelini ve 

gücünü kendi hedefleri, çıkarları, 
planları doğrultusunda kullanan 
bir ülke inşa ettik. Bir Türkiye 
inşa ettik. Kimsenin parmak 
sallayarak konuşamayacağı, 
kimsenin had bildirmeye 
teşebbüs edemeyeceği, 
kimsenin üzerinde pervasızca 
operasyonlar yürütemeyeceği bir 
Türkiye kurduk.”

“Çalışmalarımız enerji 
alanında ülkemizi birinci 
lige terfi ettirebilecek 
zenginliktedir”

Türkiye’nin savunma 
sanayinde kendi kendine 
yeterliliğini her geçen yıl 

artıran bir ülke olarak kimseye 
minnet etmeden güvenliğini 
sağlayacak bir konuma 
geldiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bugün Doğu Akdeniz’de, 
güney sınırlarımızda ve daha 
pek çok yerde Türkiye’nin 
ağırlığı bu derece belirgin 
hissediliyorsa gerisinde sahip 
olduğumuz siyasi, ekonomik, 
askeri güç vardır. Karadeniz’de 
keşfettiğimiz doğalgaz 
rezervi ve halen süren diğer 
çalışmalarımız enerji alanında 
ülkemizi birinci lige terfi 
ettirebilecek zenginliktedir.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, “Salgın etkisini 
yitirip taşlar yerine oturdukça 
Türk ekonomisi, yeni rekorla-
ra koşmaya devam edecektir.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ga-
ziantep 300 Fabrika Toplu Açılış 
Töreni’nde konuştu.

Yaklaşık 1,5 yıllık bir hasretin 
ardından tekrar Gaziantep’te 
bulunmanın mutluluğunu 

yaşadığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Gaziantep halkı-
na, destekleri, duaları, şahsına 
gösterdikleri teveccühleri için 
teşekkür etti.

Ülke sanayisi açısından gurur 
dolu bir gün geçirdiklerini ifade 
eden Erdoğan, az önce ülkenin 
kendi alanında en önemli orga-
nizasyonu olan TEKNOFEST’te 
gençlerle bir araya geldiklerini 
anımsattı. Burada bir kez daha 

gençlerin, genç girişimcilerin 
ufkuna, vizyonuna şahit ol-
duklarını anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Gördüğümüz 
manzara, Türkiye’nin aydınlık 
yarınlarına olan inancımızı daha 
da güçlendirdi. Geleceğimizi 
emanet ettiğimiz gençlerin, tek-
noloji konusundaki heyecanları 
ve üretkenlikleri, diğer husus-
larda da bize umut verdi.” diye 
konuştu.

Gündem

“Türkiye’nin Kalkınmasını 
Savunan Özel Sektöre Düşmanlık 
Yapmaz”
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Şimdi de Gaziantep’teki organi-
ze sanayi bölgelerinde yapımı ta-
mamlanan ve hizmete giren 300 
fabrikanın resmi açılışını yapa-
caklarını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, emeği geçenlere teşek-
kür etti. Gaziantep’in gelişmesi, 
kalkınması için çaba gösteren, 
bu tesisleri şehre kazandıran iş 
insanlarına, girişimcilere, yatı-
rımcılara da teşekkürlerini ileten 
Erdoğan, resmi açılışı yapılacak 
300 fabrikanın şehre, ülkeye ve 
millete hayırlı olmasını diledi.

Çoğunluğu 5’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’nde olan bu yatı-
rımların tekstil, gıda ve ambalaj 
sektörlerinde yoğunlaştığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Toplamda 15 milyar liralık 
yatırım bedeliyle hizmete giren 
bu fabrikalarda, 45 bin vatanda-
şımız doğrudan istihdam imka-
nına kavuştu. Dolaylı istihdamı 
da hesaba kattığımızda bu sayı 
100 bini aşıyor. Tabii işin bir de 
dış ticaret ve döviz kazandırma 
boyutu var. Tam kapasite üreti-
me geçilmesiyle bu fabrikaların, 
Gaziantep’in ihracatına 1 milyar 
doların üzerinde katkı sağlaması 
bekleniyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Gösterdiğimiz örneklerin 
başında Gaziantep geliyor”

Her bir firmanın, sanayi tesisi-
nin, Gaziantep’in yüzünü ağarttı-
ğı kadar, 83 milyonun tamamıyla 
birlikte Türkiye için de gurur 
kaynağı olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Gerek ülkemizdeki yatırım-
cılara, gerekse dünyanın farklı 
köşelerinde bir araya geldiğimiz 
iş insanlarına gösterdiğimiz 
örneklerin başında Gaziantep 
geliyor. Afrika’dan Ortadoğu’ya, 
Avrupa’dan Asya ve Amerika’ya 
kadar dünyanın 100’ü aşkın 
ülkesinde sizlerin ürünleriyle 
karşılaşıyoruz. Sadece tekstilde 

değil, gıdadan kimyaya, ambalaj-
dan metal ve makine sanayiine 
uzanan çok geniş bir yelpazede 
Gaziantepli firmalarımız ihracat 
gerçekleştiriyor. İhracatta Türki-
ye’nin marka şehirlerinden olan 
Gaziantep’in, önümüzdeki dö-
nemde bu başarı grafiğini daha 
da yukarıya taşıyacağına inanı-
yorum. Sadece açılışını yaptığı-
mız fabrikalar bile şehrimizin di-
namizmini, vizyonunu ve üretim 
kapasitesini ispata yeterlidir. Bu 
açılışlar aynı zamanda yatırımcı-
mızın özgüveninin ne kadar yük-
sek olduğuna, geleceğe ne denli 
büyük bir umutla ve heyecanla 
baktığına işaret ediyor. İçinden 
geçtiğimiz şu kritik dönemde, ül-
kemizin ihtiyaç duyduğu şey işte 
bu motivasyondur, bu heyecan-
dır, bu dinamizmdir.”

Şeamet tellallarına kulak asma-
dan, milletle birlikte çalışmaya, 
üretmeye, şehirlere ve ülkeye 
yatırım yapmaya devam ettikle-
rini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin, son 18 yılda 
hangi girdaplardan, hangi sal-
dırılardan, hangi tuzaklardan 
sıyrılarak bugünlere geldiğini en 
iyi sizler biliyorsunuz. Bugüne 
kadar, 2008 küresel krizinden 

bölgemizdeki çatışmalara, terör-
den darbe girişimine ülkemizi 
ve bağımsızlığımızı hedef alan 
birçok saldırıyı, hamdolsun, 
başarıyla bertaraf ettik. Altyapı 
ve hizmet alanlarındaki yatırım-
larımızla Cumhuriyet tarihimizin 
tamamında yapılanları üçe, beşe, 
hatta ona katladık. Tüm bunları 
birbirimize inandığımız, birbiri-
mize güvendiğimiz, tam bir da-
yanışma içinde hareket ettiğimiz 
için yapabildik. Karşılaştığımız 
tüm badirelerin üstesinden, Tür-
kiye’nin tökezlemesi için ellerini 
ovuşturan bir güruhun engelle-
me çabalarına rağmen geldik.”

“Salgının Türkiye’yi sıkıntıya 
düşürmesine, tökezletmesine 
izin vermedik”

Son dönemde de koronavirüs 
salgınıyla mücadele ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin sağladığı avantajları 
en iyi şekilde değerlendirerek 
aldıkları tedbirler sayesinde, bu 
salgının Türkiye’yi sıkıntıya dü-
şürmesine, tökezletmesine mü-
saade etmediklerini vurguladı. 

Kamu hizmetlerinin aksaması-
na izin vermedikleri gibi toplu-
mun hiçbir kesimini de yalnız 
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bırakmadıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eko-
nomik İstikrar Kalkanı paketiyle 
vatandaşları, esnafı ve firmaları 
salgının etkilerine karşı koruma-
ya aldıklarını anlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Salgın sebebiyle gelişmiş 
ülkelerin dahi içine kapandığı 
günlerde, biz sanayicimizle, 
ticaret erbabımızla birlikte 
hareket ederek yeni pazarlara 
açılmanın, müşteri yelpazemizi 
genişletmenin mücadelesini 
verdik. Sanayicimizle bir araya 
geldikçe, üreticilerimizi dinle-
dikçe şu gerçeği net olarak gö-
rüyoruz. Her ne kadar bu salgın 
beraberinde çeşitli zorluklar 
getirse de iş dünyamızın önünde 
yeni fırsat pencereleri de açıyor. 
Türk şirketleri, kaliteli ürün-
leri, rekabetçi fiyatları, coğrafi 
avantajları ve elbette güvenirlik-
leriyle giderek daha çok takdir 
topluyor. Uluslararası şirketlerin 
alternatif üretim üssü arayış-
larında, Türkiye’nin adı artık 
daha fazla zikrediliyor. Sanayisi, 
üretim kapasitesi, nitelikli işgü-
cü, üç kıtayı birleştiren strate-
jik konumu, sağlık ve ulaşım 
altyapısı ile ülkemizin yıldızı 
daha çok parlıyor. Salgın etkisini 
yitirip taşlar yerine oturdukça, 
Türk ekonomisi yeni rekorlara 
koşmaya devam edecektir. Daha 
önce ifade ettiğim gibi Türkiye, 
sadece sağlık turizminde değil, 
ihracattan üretime, tarımdan 
sanayiye birçok alanda salgın sü-
recinden güçlenerek çıkacaktır.”

Özel sektörün ekonominin 
en önemli itici gücü olduğunu, 
bunun için 18 yıldır Türkiye 
ekonomisini özel sektör eliyle 
büyütmeye çalıştıklarını söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptıkları yatırımlar ve gerçek-
leştirdikleri düzenlemelerle 
özel sektörün önündeki engel-
leri kaldırarak, iş insanlarını 

ve firmaları desteklediklerini, 
teşvik ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş 
dünyamızın önünü açan, işlerini 
kolaylaştıran, büyüten, geliş-
tiren, rekabet gücünü artıran 
her adımı ülkemiz ve milletimiz 
için kazanç olarak gördük. Özel 
sektörümüz de bizim açtığımız 
yoldan ilerleyerek ülkemizin 
ekonomik büyümesinin loko-
motifi oldu. Kamu-özel ortaklığı 
ve dayanışmasına dayanan bu 
süreci ‘Türkiye modeli’ diye ta-
nımlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Geldikleri yerin önemli an-
cak henüz yetersiz olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, “Özellikle 
küresel ölçekte iş yapan firma 
sayımızın çoğalması gereki-
yor. Bu yönde elde ettiğimiz 
her başarı, Türkiye’nin marka 
değerinin artması demektir. Her 
kim 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde 
özel sektörü düşmanlaştırıyorsa 
onun, ülkemizin kalkınmasıyla 
ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her 
kim şirketlere el koymaktan 
bahsediyorsa onun amacı, ülke-
mizin yeniden bataklığa sap-
lanmasıdır. Her kim devlet ile 
özel sektörün iş birliğini acıma-
sızca eleştiriyorsa onun hedefi, 
Türkiye’yi yurt dışına bağımlı 
kılmaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Aynı vesayetci zihniyetin 
silüeti var”

Türkiye’nin kalkınmasını, güç-
lenmesini, ekonomik ve ticari 
bakımdan gelişmesini savunan 
hiç kimsenin özel sektöre düş-
manlık yapmayacağına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bazı siyasi parti temsilcile-
rinin son dönemde yaptıkları 
özel sektör karşıtı açıklamaları 
aslında bunların zihin kodla-
rını ortaya koymaktadır. Gerçi 
bunların mazisinde savunma 
sanayi başta olmak üzere her 

alanda özel sektör karşıtlığının 
birçok örneği vardır. Ülkemizin 
yetiştirdiği en vizyoner insan-
lardan Nuri Demirağ’ın uçak 
fabrikası bizzat dönemin tek 
parti iradesi tarafından kapatıl-
mıştır. Merhum Nuri Killigil’in 
modern silah ve cephane fabri-
kasını sabote eden yine tek parti 
zihniyetinden başkası değildir. 
Devrim arabalarının engellen-
mesinden, Gümüş Motor proje-
sinin akim bırakılmasına kadar 
ülkemize çağ atlatacak birçok 
hamlenin sabote edilmesinde 
aynı vesayetci zihniyetin silüeti 
vardır. 28 Şubat döneminde, 
sermayeyi ‘yeşil, gri, beyaz’ 
diyerek, renklere ayırarak eko-
nomimizin altını oyanlar da yine 
bu faşist ideolojinin mensupları-
dır. Aradan geçen onca zamana, 
milletten yedikleri onca silleye 
rağmen maalesef bu zihniyet 
değişmemekte ısrar etmektedir. 

Gündem
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Kendileri bilirler, milletimiz 
vakti saati geldiğinde bunları da 
siyaset arşivinin tozlu raflarına 
kaldırmakta tereddüt etmeye-
cektir.”

Kendi işlerine ve hedeflerine 
bakacaklarını söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, millete her 
alanda yeni hizmetler, yeni eser-
ler kazandırmaya, yeni üretim ve 
istihdam kanalları oluşturmaya 
devam edeceklerini bildirdi.

“Mesele muarızların değil bün-
yenin sağlam olması”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Atalarımız ‘Sağlam ağaca kurt 
yürümez.’ diyor, yani mesele 
muarızların değil bünyenin 
sağlam olmasıdır. Türkiye kamu 
tarafı ve özel sektörüyle ne kadar 
güçlü olursa sosyal dokusu ve 
ekonomisiyle ne kadar sağlam 
olursa geleceğine de o derece 
güvenle bakacaktır.” dedi.

Son 18 yılda attıkları adımlarla 
Türkiye’yi bu doğrultuda önemli 
bir yere getirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel-
likle üretim ve sanayi altyapısı 
konusunda tarihi başarılara imza 
atıklarını belirtti.

Organize sanayi bölgelerinin 
sayısını 193’ten 320’ye çıkardık-
larını, büyük ölçekli yatırımlara 
yönelik endüstri bölgelerini 
devreye aldıklarını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “İnovas-
yon öncülüğünde büyüme için 
sıfırdan bir ekosistem inşa ettik. 
Teknopark sayısını 5’ten 85’e 
yükseltirken 600’ün üzerinde 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurul-
masını sağladık. Yatırım yapmak 
isteyene her türlü desteği verdik. 
Şehirlerimizin potansiyellerini 
hızla harekete geçirecek strateji-
ler geliştirdik.” diye konuştu.

Gaziantep’in tüm bu imkanla-
rı en iyi şekilde kullanan ve en 

büyük atılımı yapan şehirlerin 
başında geldiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir-
deki 4 organize sanayi bölgesin-
de üretime geçen parsellerde 148 
bin kişinin istihdam edildiğini, 
sadece bunların altyapı çalış-
maları için şehre 380 milyon lira 
kaynak aktarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 8 
yılda özel sektörün Gaziantep’te-
ki 30 milyar liralık sabit yatırımı-
na teşvik belgesi düzenlendiğini, 
kente yeni bir ufuk kazandıran 2 
teknopark ile 12 Ar-Ge ve Tasa-
rım Merkezinin hizmete girdiğini 
söyledi.

Gaziantep’teki 11 bin KOBİ’nin 
KOSGEB desteklerinden fayda-
landığını anlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, İpekyolu Kalkınma 
Ajansının bugüne kadar Gazian-
tep’te 584 projeye destek olarak 
247 milyon liralık yatırım hacmi 
oluşturduğunu dile getirdi.
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Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin diğer alanlarla 
birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği 
atılımların anlamının 
koronavirüs salgını döneminde 
çok daha iyi anlaşıldığını 
belirterek, “Aynı şekilde 
ülkemizdeki kimi kesimlerin 
yere göğe sığdıramadıkları 
bazı devletlerin bu konuda ne 
kadar sıkıntılı oldukları salgın 
vesilesiyle ortaya çıkmıştır.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Göztepe Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanesi Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
hastanenin inşasında emeği 
geçenleri tebrik etti. 

Hastanede hizmet verecek 
sağlık personeline başarı dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Göztepe’de hizmete açılan bu 
hastaneye ismi verilen Prof. Dr. 
Süleyman Yalçın’ı rahmetle yad 
ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Prof. Dr. Süleyman Yalçın’ın 
hem tıp alanında çok önemli 
bir bilim insanı hem de ülkenin 
fikir hayatına değerli katkılar 
sağlamış bir dava adamı 
olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti:

“Hocamız 1950’li yıllardan 
hayatının son dönemine kadar 
ülkesi, milleti, davası için 
çalışmış, fikri yazılar yazmış, 

konferanslar vermiş, sivil 
toplum kuruluşlarında görevler 
üstlenmiştir. Hocamızın 
düşüncelerinden feyz alarak 
hayata atılan on binlerce 
gencimiz, bu ülkeye çok büyük 
hizmetler yapmıştır. Türkiye’yi, 
milletimizin değerlerini tahrip 
ederek, tarihiyle bağlarını 
kopararak, kültürünü bozarak 
yıkmaya çalışanlara karşı 
verdiği mücadele, hocamızın 
gönüllerde daima yaşamasını 
sağlayacaktır. Dört sene önce 
son yolculuğuna uğurladığımız 
hocamıza vefamızı ismini böyle 
bir eserde yaşatarak göstermeye 
çalıştık. Bir kez daha kendisine 
Allah’tan rahmet, aramızda 
bulunan yakınlarına sabrı cemil 

“Türkiye’nin Kendisine Dayatılan 
Haritaları Yırtıp Atacak Güce Sahip 
Olduğunu Anlayacaklar”
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niyaz ediyorum.”
“Pek çok sağlık kurumu 

devreye alınmıştır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

sağlık yatırımlarından 
bahsederek, “Türkiye’nin 
diğer alanlarla birlikte sağlıkta 
gerçekleştirdiği atılımların 
anlamı koronavirüs salgını 
döneminde çok daha iyi 
anlaşılmıştır. Aynı şekilde 
ülkemizdeki kimi kesimlerin 
yere göğe sığdıramadıkları 
bazı devletlerin bu konuda ne 
kadar sıkıntılı oldukları salgın 
vesilesiyle ortaya çıkmıştır.” 
diye konuştu. 

Maddi zenginliğin, sosyal 
adalet ve eşitliği temin etmeye 
yetmediğinin bu süreçte çok 
acı bir şekilde görüldüğünü 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye salgını 40 bin yoğun 
bakım yatağı, 246 bin yatak 
kapasitesi, 1213 bilgisayarlı 
tomografi cihazı, 4 binin 
üzerinde tedavi kurumu, 
hepsinden önemlisi 1 milyon 
100 bin sağlık ordusuyla 
karşılamıştır. Bunların üzerine 

ilave olarak salgın döneminde 
de çok sayıda sağlık kurumunu 
faaliyete geçirdik. Bu eserler 
arasında İstanbul’un her iki 
yakasında her biri 1006’şar 
yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener 
ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil 
Durum Hastaneleri, yatak 
kapasitesi 2 bin 682 olan 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi, yatak kapasitesi 535 
olan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil 
Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, 
hizmete giren ilk etabının yatak 
kapasitesi 1105 olan Kartal Dr. 
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 
yatak kapasitesi 600 olan 
Marmara Üniversitesi Prof. 
Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, 
hizmete giren ilk etabının 
yatak kapasitesi 838 olan, 
toplamda ise 1250 yatağa sahip 
Konya Şehir Hastanesi, yatak 
kapasitesi 1300 olan Erzurum 
Şehir Hastanesi, restore ederek 
yeniden hizmete sunduğumuz 
Sultan Abdülhamid’in yadigarı 
Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş 
Hastanesi de bulunuyor. Bugün 
hizmete açtığımız 758 yatak 
kapasiteli Göztepe Prof. Dr. 
Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

ile ülke genelinde 16 şehir 
hastanesini faaliyete almış 
bulunuyoruz. Hastanemizin 
inşa edilecek ikinci kısmı da 
352 yatak kapasitesiyle hizmet 
verecektir.” 

Depreme karşı özel olarak 
izolatörlü inşa edilen bu 
hastanelerin tamamının 
da ülkenin gelecekte 
karşılaşabileceği her türlü 
tehlikede dimdik ayakta 
kalacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunların yanında çeşitli il 
ve ilçelerimizde daha pek çok 
sağlık kurumu milletimize 
hizmet vermek üzere devreye 
alınmıştır.” şeklinde konuştu.

“Son dönemde artan vaka 
ve yoğun bakım sayısına 
rağmen sağlık sistemimiz 
dimdik ayaktadır.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
vesileyle vatandaşları “TMM” 
olarak ifade edilen “temizlik”, 
“maske” ve “mesafe” 
kurallarına daha titiz bir şekilde 
uymaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
maalesef virüsün yayılmasının 
önüne geçmek için bilimin 
henüz kesin bir çare 
üretemediğini dile getirerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşı çalışmalarından en 
kısa sürede somut bir netice 
alınmasını temenni ediyoruz. 
Gerek Bakanımız gerek bu 
alandaki ilgili hocalarımız, 
arkadaşlarımız sürekli 
söylemelerine rağmen, şahsım 
sürekli söylememize rağmen 
maalesef her yerde, Türkiye’nin 
dört bir yanında bu tavsiyelere 
uyulmuyor. Düğünlerde 
‘dikkat’ diyoruz, maalesef 
uyulmuyor. ‘Mesafe’ diyoruz, 
uyulmuyor. ‘Maske’ diyoruz, 
uyulmuyor. Değerli kardeşlerim 
biz vatandaşımızı hassasiyetle 
uyarmak ve onların sağlığından 
endişeli olduğumuzu 
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Gündem

hatırlatmak zorundayız. 
Eğer bunu yapmazsak işte 
görüyorsunuz çok değerli 
insanlarımızı, hocalarımız 
bu süreçte kaybettik. Birçok 
dostlarımızı kaybettik. Bu 
hastalıktan korunmanın 
çaresi bulunana kadar her 
vatandaşımız kendi tedbirini 
kendisi uygulayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplu olarak bulunulan yerlerde 
ve etkinliklerde mutlaka Sağlık 
ve İçişleri Bakanlıklarının 
belirlediği kurallara uygun 
hareket edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Kapalı alanlarda maalesef 
cayır cayır sigara içilmeye 
devam ediliyor. İnsanımız 
adeta kendisinin katili. 
Bunu söylediğimiz zaman 
vatandaşımızın ağrına gidiyor. 
Biz halkımızı seviyoruz ve 
onların sağlığını çok ama 
çok önemsiyoruz. Buna 
lütfen dikkat edin. Maskesiz 
dolaşmayalım, diyoruz. Aksi 
takdirde hem kendimiz hem 
sevdiklerimiz için sonu ölüme 
kadar varan bir tehdidin 
kapısını açmış oluruz. 
Türkiye’nin bu süreci en az 
hasarla atlatması, sağlığımızı 

koruma yanında hedeflerimize 
ulaşmamız bakımından da 
önemlidir. Ülkemizin denizi 
geçip derede boğulmaması için 
hep birlikte salgın musibetinin 
üstesinden gelmeliyiz. Bunu 
hep birlikte başarmalıyız.” 

Sağlık memurlarının, 
hemşirelerin, herkesin canı 
pahasına gece gündüz demeden 
çalıştığını ancak onların bu 
gayretlerine vatandaşların da 
uyması gerektiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başta 
sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere fedakarca görev yapan 
insanlarımızın hakkını ancak 
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sorumlu davranarak ödeyebiliriz. 
Kendimizin ve evlatlarımızın 
geleceği için milletimizin her bir 
ferdini, tedbirlere uyarak salgın 
tehdidini bir an önce ortadan 
kaldırma seferberliğine özellikle 
davet ediyorum. Bu seferberlik en 
az içeride ve dışarıda verdiğimiz 
diğer mücadeleler kadar 
önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“Ülkeye kazandırdıklarımız 
yeni dönemin altyapısıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçmişte siyasi istikrarsızlar, 
toplumsal huzursuzluklar, 
iç ve dış nice sinsi saldırılar 

sebebiyle vaktini ve enerjisini 
heba eden Türkiye’nin bir daha 
aynı tuzağa düşmesine izin 
vermeyeceklerini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Milletimizin birliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini 
korumak suretiyle 
güçlendirilmesi için elimizden 
gelen her türlü çabayı 
göstermeyi sürdüreceğiz. 
Devletimizin her alanda 
hedeflerimize ve hayallerimize 
uygun güce kavuşması için 
gece gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz. Kendi vatandaşlarıyla 
birlikte tüm dostlarının 

ve kardeşlerinin de ümidi 
haline dönüşen bu ülkenin 
siyasi, ekonomik, askeri her 
alanda daha da büyümesi 
ve güçlenmesi için daha çok 
gayret göstereceğiz. Ülkemize 
karşı husumetlerini maalesef 
kamuoyu önünde dahi ifade 
etmekten çekinmeyenlerin ifşa 
ettikleri darbe, siyasi entrika 
senaryolarını birer birer yırtıp 
çöpe atacağız. Allah’ın yardımı 
ve milletimizin desteğiyle 
ülkemizi getirdiğimiz seviyenin 
de üstüne çıkartıp dünyanın en 
büyük 10 devletinden biri haline 
dönüştürmekte kararlıyız.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda düzenlenen 
Vesayetten Demokrasiye Milli 
İrade Sempozyumu’nda yaptığı 
konuşmada, insanlık tarihinde 
coğrafi ve kültürel zemini 
olan pek çok yönetim biçimi 
olduğunu söyledi.

Bu yönetim sistemleri içinde 
hangi uygulama biçimiyle 
hayata geçerse geçsin milli 
iradenin üstünlüğüne 
dayalı olanların ayrı bir 
yeri bulunduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Modern demokrasi de 

Avrupa’da yaşanan oldukça 
uzun ve kanlı arayışın ardından 
geliştirilmiş bir yönetim 
biçimidir. Özellikle son bir asra 
damgasını vuran demokrasi, 
oldukça geniş yelpazede, 
farklılıkları da içeren zengin bir 
uygulama alanına sahiptir.” diye 
konuştu. 

“Her darbe bir öncekinin 
eksiklerini, başaramadıklarını 
tamamlamak amacıyla 
gerçekleştiriliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin de bu sürece en 
erken katılan ülkeler arasında 
olduğunu ifade ederek, şunları 

kaydetti:
“İstiklal Harbi’nin ardından 

nazari olarak milli iradeye 
dayalı bir yönetim biçimini 
benimsemiş olsak da gerçek 
demokrasiye ulaşmak için bir 
müddet daha beklememiz 
gerekmiştir. Ülkemizde 
demokrasi, çok partili siyasi 
hayata geçişle birlikte tüm 
kural ve kurumlarıyla işlemeye 
başlamıştır. Ancak bu süreç 
de oldukça zorlu ve sıkıntılı 
yürümüştür. Şöyle dönüp 
1950’den bugüne kadarki 
yakın tarihimize baktığımızda 
ülkemizin demokrasi 
tecrübesinin darbeler, 

“Türkiye’de Bugüne Kadar Yapılmış 
veya Teşebbüs Edilmiş Hiçbir 
Darbe Meşru Değil”

Gündem
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cuntalar, vesayet lekeleriyle 
dolu olduğunu görüyoruz. 
Milletimizin özgürlüğüne 
ve kalkınmasına engel olan 
siyaset mühendislikleri, 
toplum mühendislikleri, 
zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve 
daha nice oyunlar yaşadık. 
Bedelini demokraside ve 
ekonomide geri kalmışlık 
olarak, evlatlarımızın dar 
ağaçlarında, terörle mücadelede, 
terör saldırılarında canlarını 
vermeleri olarak ödediğimiz 
bu süreci asla unutmayacağız. 
Milletimizin tarihine kültürüne, 
değerlerine, inancına karşı 
adeta savaş açanların amaçlarını 
ve yöntemlerini de asla 
unutmayacağız. Her şeyden 
önce şu gerçeği ülkemizdeki 
istisnasız herkesin kabul etmesi 
gerekir. Türkiye’de bugüne kadar 
yapılmış veya teşebbüs edilmiş 
hiçbir darbe, şunu bilmemiz 
lazım ki özellikle vesayetin hiçbir 
oyunu, meşru değildir, milli 
değildir, masum değildir, onurlu 
değildir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
darbenin bir önceki darbenin 
eksiklerini, yarım bıraktıklarını, 
başaramadıklarını tamamlamak 
amacıyla gerçekleştirildiğine 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: 

“Vesayet dediğimiz yapı 
da darbeciler tarafından 
kurulan nizamın çeşitli yol 
ve yöntemlerle bürokrasi 
ve sivil siyaset çatısı altında 
sürdürülmesinden ibarettir. 
Türkiye’yi kendi başına 
bırakılamayacak kadar önemli 
bir yer olarak tarif edenler, 
ülkemizi doğrudan ve dolaylı 
ama mutlaka vasiler eliyle 
yönetmek için her yolu 
denemişlerdir. Milletimiz 15 
Temmuz’da gösterdiği cesaret ve 
kahramanlıkla ortaya koyduğu 
dirayetli duruşla geçmişteki işte 
bu kirli ve kanlı senaryolarla 
da hesaplaşmıştır. Yine o gece 

görülmüştür ki millet kıyama 
kalktığı zaman darbecilerin tankı 
da topu da silahı da medyası da 
uluslararası destekleri de hiçbir 
işe yaramıyor.”

“Senaryoların hepsini de boşa 
çıkartmakta kararlıyız”

12 Eylül’ün, Yunanistan’ın 
NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliğinin yolunu karşılıksız 
açan kararlarının uluslararası 
etkilerinin, Doğu Akdeniz’de 
ve Ege’de bugün hala tüm 
ağırlığıyla yaşandığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunlar 12 Eylül projesinin 
ülkemize maliyetlerinden 
sadece bazılarıdır. Daha da 
ötesine geçerek söylüyorum; 
son dönemde sıkça gündeme 
getirilen pek çok sancılı 
meselenin kökünde yine 12 
Eylül’de tohumları atılan sosyal 
çarpıklıklar ve sapkınlıklar 
vardır. Gençlerimizin 
tarihleriyle, kültürleriyle, 
siyasi ve sosyal meselelerle 
ilgilenmektense sapkın hayat 
biçimlerine, ahlaksızlığa, 
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Gündem
lümpenliğe teşvik edilmesi 12 
Eylül’ün ülkemize bıraktığı 
kötü mirastan birisidir.” 
değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
darbe ve vesayet düzeninin, 
Türkiye’ye doğrudan 
müdahalenin ağır sonuçlarıyla 
karşılaşmak istemeyenlerin hep 
vazgeçilmez araçları olduğunu 
dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu sadece Türkiye’nin sorunu 
mudur? Hayır. Ülkemizde her 
darbeden sonra yeniden inşa 
edilen yönetim sistemi de 
bu gayeyle düzenlenmiştir. 
Sistemin en kritik unsurları, 
milletin istiklalini ve istikbalini 
güvence altına almak değil, 
senaryonun daha sonraki 
adımlarını kolaylaştırmak 
amacıyla tesis edilmiştir. 
Üzerinde darbe veya vesayet 

gölgesi olmayan tek köklü 
değişim, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne 
geçişimizdir. Bu, ciddi manada 
bunları rahatsız etmiştir. 
Tarihimizde ilk defa yönetim 
sistemimizi doğrudan milletin 
tercihiyle böylesine kapsamlı 
bir şekilde değiştirme başarısını 
hamdolsun biz gösterdik. 
Elbette bu safhaya kolay 
gelmedik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
18 yılda milletin demokrasi ve 
kalkınma özlemini dindirecek 
pek çok reformun hayata 
geçirildiğine değinerek, şöyle 
konuştu:

“Darbe döneminin mirası 
pek çok kurumu, kuralı, 
uygulamayı halkımızın 
beklentileri doğrultusunda 
yeniden oluşturduk. Bir yandan 
ülkemizin 81 vilayetinin tüm 

altyapı ve hizmet ihtiyaçlarını 
karşılarken, diğer taraftan ileri 
demokrasiyi inşa ettik. Türkiye, 
bu 2 güçlü motorun etkisiyle 
hızla toparlanıp Cumhuriyet 
döneminin tamamında 
yapılanların katbekat üstünde 
skorlara imza attı. Temel 
altyapı ve hizmetler alanında 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye, adaletten güvenliğe 
her alanda ülkemizi gelişmiş 
devletler seviyesine çıkartan 
pek çok yatırımı hayata geçirdik. 
Ekonomide üretimden ihracata, 
büyümeden istihdama, 
finansmana kolay erişimden 
girişimciliğin desteklenmesine 
kadar pek çok kritik altyapı 
atılımını ardı ardına işte bu 
dönemde gerçekleştirdik. 
Kılık kıyafet, dil kültür, inanç 
alanında yasakları kaldırdık. 
Demokrasinin, hakların, 
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özgürlüklerin, bütün bunların 
önündeki engelleri birer birer 
temizledik. Ülkemizin bu dengeli 
ve hızlı atılımlarını, çıtayı sürekli 
yükselterek iddialı bir vizyonun 
habercisi haline dönüştürdük. 
Bütün bunları hamdolsun 
Cumhur İttifakı olarak Sayın 
Bahçeli ve arkadaşlarıyla el 
ele vererek gerçekleştirmeyi 
sağladık. Allah’a hamdolsun. 
Demek ki oluyor.”

Dayanışma olduktan sonra 
milletin yapamayacağı hiçbir 
şey olmadığının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Artık çok daha büyük 
hedeflere ihtiyacımız olduğunu 
görerek, milletimizin ortak 
hayallerinin ifadesi olan 2023 
hedeflerini ortaya koyduk. 
Bu vizyonu 2011 seçim 
beyannamemizin merkezine 
yerleştirerek, milletimize 
artık günü değil, geleceği 
düşünen, çeyrek asır sonrasının 

projelerini, planlarını yapan 
bir yönetime sahip olduğu 
mesajını verdik. Tabii bu 
mesajı milletimizle birlikte 
Türkiye’yi darbe ve vesayet 
aracılığıyla dilediği gibi yöneten, 
yönlendiren, sömüren odaklar 
da aldı. Ülkemizin son 7 yılının 
kesintisiz bir saldırı dalgasıyla 
ve buna karşı verdiğimiz 
mücadeleyle geçmesinin sebebi 
işte budur. Bizi hedeflerimizden 
uzaklaştırmak, yeniden darbe 
ve vesayet kısır döngüsüne 
hapsetmek için ellerinden 
gelen her şeyi yaptılar. Gezi 
olaylarından 17-25 emniyet-
yargı darbe girişimine, bölücü 
örgütün çukur eylemlerinden 
güney sınırlarımızı kuşatma 
gayretlerine, 15 Temmuz’dan 
Akdeniz’deki gelişmelere 
kadar hepsi de bu sürecin birer 
parçasıdır. Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle akamete 
uğrattığımız her saldırıyı, farklı 
alanlarda yenileri izledi. Tıpkı 

darbe öncesi hazırlık süreçleri ve 
darbe dönemlerindeki sindirme 
uygulamaları gibi milletimizin 
kanını dökme dahil çok farklı 
boyutları olan bu senaryoların 
hepsini de boşa çıkartmakta 
kararlıyız.”

“Bunlar bize insanlık dersi 
verebilir mi?”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, güneyde 
koalisyon güçleriyle mücadele 
yürütüldüğüne işaret ederek, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Bakıyorsunuz ki bir terör 
devleti oluşturulmaya çalışılıyor. 
Nerede? Suriye’de. Öbür 
tarafta bakıyorsunuz Libya’da 
karşımızda darbeci Hafter ve 
onun güçlerinin ne yazık ki 
Wagner diye paralı Abu Dabi 
yönetiminin desteklediği silahlı 
güçleri var. Bütün bunlarla 
beraber onların yanında 
bakıyorsunuz Fransa sürekli 
gündemde. İsim olarak anmak 
istemiyorum ama mecburum 
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anmaya çünkü o, şahsımla 
çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor 
ki ‘Türk milletiyle değil ama 
bizim Erdoğan’la sıkıntımız var.’ 
Sayın Macron, senin şahsımla 
daha çok sıkıntın olacak. 
Defalarca bunu zaten sana 
söyledim ama dinlemiyorsun. 
‘Bak, senin tarih bilgin de yok.’ 
dedim. Sen Fransa’nın tarihini 
de bilmiyorsun. Önce Türk 
milletiyle uğraşma, Türkiye’yle 
uğraşma. Afrika’nın tarihi adeta 
Fransa’nın tarihidir. Cezayir’de 
1 milyon insanı öldüren 
sizsiniz. Ruanda’da 800 bin 
insanı öldüren sizsiniz. Siz bize 
insanlık dersi veremezsiniz, 
önce bunu öğren. Bunu, ben 
bizzat kendisine söyledim. ‘Bak, 
senin tarih bilgin yok. Önce 
bunları öğrenmen lazım.’ dedim. 

Biz ise bu Afrika’da bir 
insanın burnunu kanatmadık. 
Biz oralarda sadece acaba 
insanca nasıl destek, nasıl 
yardım veririz, bunları yaptık. 
Darbe ve vesayet güçlerinin 
örneği bunlar. Yıllarca besleyip 
büyüttükleri, günü gelince 
de sahaya sürdükleri kadrolar 
tasfiye oldukça Türkiye, yerli 
ve milli politikalarını çok 

daha büyük kararlılıkla hayata 
geçiriyor. Bunlar Libya’ya da çok 
çektirdiler. Libya’da bunlar 100 
binlerce insanı öldürdüler. Bunu 
yaptılar. Bunlar bize insanlık 
dersi verebilir mi? Şimdi gelmiş 
Libya’ya niye girmek istiyor? 
Petrol için girmek istiyor. 
Afrika’nın diğer ülkelerine 
bunlar niye girmek istiyor? 
Elmas için girmek istiyor, 
altın için girmek istiyor, bakır 
için girmek istiyor, krom için 
girmek istiyor. Seyahatlerimde 
hep Afrikalı liderler bunu bana 
anlatmışlardı, bizzat kendileri. 
‘Türkiye ise ecdadımız’. Biz, 
buralara gittiğimiz zaman 
sadece destek elimizi uzatırız.”

‘Biz bu dünyada milletin 
gücünün üzerinde bir güç 
görmedik’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vesayetin etkin olabilmesinin 
ancak milli iradenin alanının 
daraltmasıyla mümkün 
olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi 
televizyonlardan yaptığı 
konuşmada da söylediği gibi 
“Biz bu dünyada milletin 
gücünün üzerinde bir güç 

görmedik, tanımadık, 
tanımıyoruz.” diyen Erdoğan, 
“Son 200 yılda yaşadığı onca 
ağır kayıpların altında adeta 
beli bükülen Türk Milleti 15 
Temmuz’da, zor şartlarda 
kurtarıp yeni devletini kurduğu 
vatan toprakları üzerinde 
istiklaline ve istikbaline bir kez 
daha sahip çıkmıştır.” ifadelerini 
kullandı. 

Bugün 12 Eylül olduğunu, 
bu tarihin herkes için takvim 
yapraklarındaki 365 sayfadan 
biri olmasının çok ötesinde 
bir anlam taşıdığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Türkiye bundan tam 40 
yıl önce bir 12 Eylül sabahı 
gözlerini silahların gölgesi 
altında açmıştır. Köşe başlarında 
mevzilenmiş tanklar, sokakları 
kapatmış askerler, bunlar bizim 
evlatlarımızdı. Tanıdık bir 
felaketin habercisi gibiydiler. 
Türkiye bir askeri darbeye 
daha maruz kalmıştı. Bizim 
çocukluğumuza denk gelen ama 
bizden önceki neslin hayatının 
tam merkezine yerleşen 1960 
darbesi ve ardından gelen 
felaketler bugün hala yürekleri 
dağlıyor. Bizim gençliğimizin 
henüz başında gerçekleşen 
1971 muhtırası daha çok siyasi 
sonuçlarıyla hafızamızda yer 
etti. Gençliğimizin tam ortasına 
denk gelen 12 Eylül darbesi ise 
öncesi ve sonrasıyla öylesine 
kanlı, öylesine derin yaralara 
yol açmıştır ki nesiller boyunca 
unutulması mümkün değildir.”

“12 Eylül en ağır ve en acı 
darbe”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu dönem konusunda kimi 
çevrelerin özellikle kendilerine 
göre bir farklı yorum 
oluşturmaya çalıştığını dile 
getirerek, şöyle konuştu:

“Bu tür bir resim ne olursa 
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olsun tarih hükmünü, ülkemizin 
yaşadığı en ağır ve acı darbe 
olarak vermiştir. Türkiye’yi 
12 Eylül darbesine hazırlayan 
karanlık odak, hiç şüphesiz 
darbe sonrasının planlamasını 
da yapmıştır. Darbecilerin bir 
sağdan, bir soldan diyerek 
idam sehpasına çıkardığı 
gençlerin temsil ettiği dinamik 
toplumsal fikri yapı yerine 
ülkemizin hala çözmeye ulaştığı 
sorunların tohumları atıldı. 
Askeri rejimin sol grupları sert 
bir şekilde tasfiye etmesinin 
amacının yıllarca ülkemizin 
başına bela olan PKK’nın gelişip 
büyümesinin önündeki engelleri 
kaldırmak olduğu anlaşılıyor. 
Yine askeri rejimin bu ülkenin 
milli ve yerli tüm unsurlarının 
birikimlerini yok etme gayretinin 
de FETÖ’nün önünü açmak 
için olduğunu bugün daha iyi 
görebiliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sahneye konulan senaryoyu 
somutlaştırmak bakımından 
vereceği örneğin çok daha 
açıklayıcı olacağını ifade 
ederek, Anadolu’nun küçük 
bir ilindeki Milli Türk Talebe 
şubesinin 12 Eylül darbecileri 
tarafından kapatıldığını, şehrin 
merkezindeki bir pasajın 
içinde yer alan şube binasının 
önce camlarının kırıldığını, 
mobilyalarının da odun niyetine 
sobada yakılıp tahrip edildiğini 
aktardı. 

Bununla kalınmayıp 
şube binasındaki yılların 
birikimi olan fikir kitapları ve 
dergilerin de sobada yakılarak 
ortadan kaldırıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yerli ve milli zihin yapısına 
sahip nesillerin yetişmesine 
katkı sağlamış nice eserler 
bilinçli bir şekilde ateşe atılıp 
imha ediliyor. Bu kitaplar ve 
dergileri yanmaktan kurtarmak 
isteyenler ise derhal gözaltına 

alınıp hapse atılıyor. Bu sıradan 
bir kitap düşmanlığı veya 
vandallık eylemi değildir. 
Amaç milletimizin değerlerini 
oluşturan ve nesilden nesle 
aktarılan hafızanın, birikimin 
bilincin, maddi alt yapısını 
tümüyle yok etmektir. Nitekim 
ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül 
darbesinden sonra hiçbir zaman 
eskisi kadar canlı olamadı.” diye 
konuştu. 

Milletin adeta hayat 
damarları olan dini 
hassasiyetlerinin, toplumsal 
dayanışma hasletlerinin, 
kültürel birikiminin, eğitim 
faaliyetlerinin, FETÖ ve benzeri 
sapkın yapılar öne çıkartılarak 
lekelenmeye çalışıldığına işaret 

eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Ekonomi ardı ardına yaşatılan 
krizlerle sürekli zayıf tutularak 
IMF’ye muhtaç ve mahkum hala 
getirildi. Bunu bizzat şahsım 
yaşadı. Göreve geldiğimizde 
IMF’ye olan borç 23,5 milyar 
dolardı ve hamdolsun 2013’te 
IMF’ye olan bu borcu sıfırladık. 
IMF borcumuz falan kalmadı. 
Ama ana muhalefet ‘Bak 
ekonomik sıkıntılarımız var, 
durmayın, IMF’ye müracaat 
edin, oradan yine borç alın, bu 
ülke ayakta kalsın.’ Artık bizim 
IMF diye bir kapımız yok, biz 
bize yeteriz, bu ülke kendine 
yeter.”
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Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Diyarbakır İl 
Başkanlığında gerçekleştirilen 
“Siyaset Akademisi’nin 19. 
Dönem Sertifika Töreni”nde 
konuştu. Dağ, bugüne kadar 
akademiden 80 bine yakın 
kişinin mezun olduğunu söyledi. 

AK Parti AR-GE Başkanlığı 
tarafından 19’uncusu 
düzenlenen AK Parti Siyaset 
Akademisi programı, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında büyük ölçüde 
online olarak gerçekleştirildi. 
Eğitimlerin tamamlanmasının 
ardından sertifika almaya 
hak kazanan katılımcıların 
başarı belgelerinin takdimine 
başlandı. AR-GE Başkanı ve 
İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 
sertifika töreni için Diyarbakır’a 
gitti. Törende bir konuşma 
gerçekleştiren Dağ, 19. dönemde 
Türkiye’de 12 bin 400 kişiyi 
akademiden mezun edeceklerini 
ifade etti ve Diyarbakır’dan da 
450 kişiye sertifika vereceklerini 
aktardı.

Siyaset Akademisi’nin, 
siyasette çok ayrı bir vizyon 
ortaya koyduğuna işaret eden 
Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her gün yeni bir şeyler 
öğrenerek akademinin içerisinde 
bulunuyoruz. İşin içine girince 
Siyaset Akademisi programının 
çok ciddi organizasyon 
gerektiren bir çalışma olduğunu 
fark ediyorsunuz. Siyaset 
Akademisi, birçok projede 
olduğu gibi; AK Parti’nin 
vizyonunu ortaya koymaktadır. 
Diğer partiler de zaman zaman 
Siyaset Akademisi düzenliyorlar 
ama görüyoruz ki kapsamlı 
ve detaylı bir organizasyon 
gerçekleştirmiyorlar. Biz AK Parti 
Siyaset Akademisi’nde yalnızca 
politikaya ilişkin dersleri 
vermiyoruz. Aynı zamanda 
değerler ve kültür eğitimini de 
önemsiyoruz.”

Dağ’dan Diyarbakır Anneleri 
ve Doğu Akdeniz Mesajı

Diyarbakır ve Mardin’de 
gençlik merkezleri kurduklarını 

anlatan Dağ, “Gençlik merkezleri 
üzerinden toplumun değerlerini 
içselleştirmiş gençler yetiştirip, 
topluma ve insana faydalı olması 
için uğraşırken, bazı zihniyetler 
gençlik merkezlerinde genç 
beyinleri zehirleyip, dağa 
götürmenin peşinde oldu. 
Diyarbakır’da 1 yılı aşkın süredir 
‘Evlatlarımızı geri istiyoruz.’ 
diyen annelere kalpten destek 
veren taraflar ne tarafta, bunlara 
kayıtsız kalanlar ne tarafta 
siz karar verin. Her şey açıkça 
ortada.” ifadelerini kullandı.

“Bugün Doğu Akdeniz, Libya 
ve Suriye’de yürüttüğümüz 
politikaya karşı ortaya konulan 
engelleme çalışmaları ve 
muhalefetin de ısrarla ‘Yalnız 
kaldınız.’ söylemleri var.” 
ifadesini kullanan Dağ, ülkenin 
menfaatini savunmak zorunda 
olduklarını vurguladı.

Dağ, daha sonra AK Parti 
Diyarbakır İl Başkanı Süleyman 
Serdar Budak’ın da aralarında 
yer aldığı akademi mezunlarına 
sertifikalarını verdi.

AR-GE Başkanlığı

“Siyaset Akademisi, AK Parti’nin 
Vizyonunu Ortaya Koymaktadır”
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AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Vedat Demiröz, 
Balıkesir Edremit 7. Olağan 
Kongresi’ne katıldı. 

Demiröz yaptığı konuşmada, 
Akdeniz’de yaşanan gelişmelere 
dikkat çekerek “Barış sürecine 
katkımız olduğu gibi savaş 
isteyenlere de gerekli cevabı 
gerekli zamanda veririz. Bizim 
Doğu Akdeniz’de haklarımız 
var. Bunları almamızı 
hiç kimse engelleyemez. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
çok yönlü bir diplomasiyle 
sorunları öncelikle masada 
çözmek için çalışıyoruz ancak; 
menfaatlerimiz söz konusu 
olduğunda sahada da gerekli 
adımları hiç çekinmeden atarız.” 
dedi. 

“Pandemi süreci Türkiye’nin 
gücünü gösterdi” 

Türkiye ekonomisinin dünyada 
en büyük 17 ekonomi arasında 
olduğunu dile getiren Demiröz, 
“Pandemi süreci Türkiye’nin 
gücünü gösterdi. Avrupa’yı, 
Amerika’yı gördük, perişan 
oldular. Biz ise 150 ülkeye 
yardım eli uzattık. 45 günde bin 
yataklı iki hastaneyi hizmete 
açarak ‘Şehir hastanelerini 
niye yapıyorsunuz’ diyenlere 
cevabı en güzel şekilde verdik. 
Sadece hastanelerle kalmadık, 
barajlar, otoyollar, tüneller 
yapmaya, fabrikalar açmaya 
devam ediyoruz. Savunma 
sanayimizde geldiğimiz noktayı 
görüyorsunuz. Bütün dünya 
ülkeleri bilmeli ki Türkiye eski 
Türkiye değil. Savunmada, 
eğitimde, sağlıkta, ekonomide, 
turizmde dünyada liderliğe 
oynayacak.” diye konuştu. 

Türkiye’nin salgın döneminde 
gelişmekte olan ülkelerden 
pozitif ayrışmasının önemini 
vurgulayan Demiröz, şunları 
kaydetti: “Hükümetimizin aldığı 
finansal tedbirler ve destek 
paketleri sayesinde Temmuz 
ayında ekonomik faaliyetimiz 
hızlı bir normalleşme sürecine 
girdi. Yılın üçüncü çeyreğinden 
itibaren güçlü bir toparlanma 
görüyoruz. Salgının, tüm 
dünya ekonomisi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin 2021 yılında 
azalmasıyla birlikte Türkiye’nin 
başta turizm olmak üzere ihracat 
performansını artırarak, yeni bir 

ivme kazanacağına, hedeflerine 
ulaşacağına inancımız tam.”

“İçerde ve dışarda 
tökezlememizi dört gözle 
bekleyenler var”

“İnandığın yolda yürü” 
sloganına dikkat çeken 
Demiröz,” Türkiye büyüdükçe, 
güçlendikçe bundan rahatsız 
olanlar durmayacak, daha çok 
üzerimize gelecekler. İçerde 
ve dışarda tökezlememizi 
dört gözle bekleyenler var. 
Karşımızda terör örgütlerinin 
maşası olmuş, milletin sevincine 
sevinemeyen, kalpleri, gönülleri 
bu milletle bir olmayan bir 
muhalefet var.  Ama biz inşallah, 
Cumhur İttifakı olarak el ele, 
2023’te Türkiye’yi çok daha 
güzel yarınlara taşıyacağız. 
Çünkü istikametini milletiyle 
birlikte çizen bir liderin 
arkasında siyaset yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Demiröz, bundan sonra 
daha büyük bir heyecanla 
yola devam edeceklerini 
vurgulayarak, “Amacımız 
önümüzdeki yıl yapılacak 
büyük kongremize, çok güçlü 
bir teşkilat yapısıyla girmek. 
Çünkü biz sadece geçmişin ya 
da bugünün değil geleceğin 
de partisiyiz, geleceğin de 
iktidarı olma hedefindeyiz. 
2023 yılında partimizi hem 
cumhurbaşkanlığı hem 
milletvekilliği seçiminde bir 
kez daha zafere taşıyacağımıza 
inanıyorum.” dedi.

Mali ve İdari İşler Başkanlığı

“Büyük ve Güçlü Türkiye 
Hedefimizi Şartlar Ne Olursa Olsun 
Gerçekleştirmeye Kararlıyız.”
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Avrupa Spor Haftası, 
Tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Ankara’da düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
AK Parti Genel Sekreteri ve 
Ankara Milletvekili Fatih 
Şahin, Türkiye Herkes İçin 

Spor Federasyonu (HİS) ve 
AK Parti Ankara İl Gençlik 
Kollarının düzenlediği 
etkinliklere katıldı. 

Genel Sekreter Fatih Şahin, 
ilk olarak Türkiye Herkes 
İçin Spor Federasyonu (HİS) 

tarafından Anıttepe’de 
düzenlenen “Ulusal 
Herkes İçin Spor ve Sağlık 
Günleri”nin başlangıç 
etkinliğine katılım sağladı. 
Pandemi nedeniyle mevcut 
yaşamımızda kısıtlamalara 

“Sağlıklı Bir Yaşam İçin  
Spor Yapmalı ve Hareketli 
Olmalıyız”

Genel Sekreterlik



gittiğimize işaret eden Genel 
Sekreter Şahin “81 ilde 
düzenlediği etkinliklerle 
sporun, hareketin 
önemine dikkat çeken HİS 
Federasyonu’nu tebrik 
ediyorum” dedi.

AK Partili Gençler Sağlığa 
Pedal Çevirdi

Genel Sekreter Şahin’in 
Avrupa Sağlık Haftası 
kapsamında düzenlenen 
etkinliklerdeki ikinci 
durağı Ankara’nın Gölbaşı 
ilçesindeki Eymir Gölü oldu. 
Genel Sekreter Şahin burada 
AK Parti Ankara İl Gençlik 
Kollarının düzenlediği 

etkinliğe katılarak gençlerle 
birlikte sağlığa pedal çevirdi. 

AK Parti Ankara Milletvekili 
Orhan Yeğin ve AK Parti 
Ankara İl Gençlik Kolları 
Başkanı Burak Yıldız ile çok 
sayıda AK Parti’li genç Eymir 
Gölü etrafında bisiklet sürdü. 

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, salgın 
dolayısıyla hareketliliğimizin 
azaldığına vurgu yaparak şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Ankara İl Gençlik 
Kollarımızla birlikte 
Ankara’mızın doğa harikası 
yerlerinden Eymir gölünde 
pedal çevirdik. Avrupa Spor 
Haftası dolayısıyla birçok 

etkinliğin gerçekleştirildiği 
bu haftada bütün genç 
kardeşlerimizi ve Ankaralı 
hemşehrilerimizi sağlıklı bir 
yaşam için hareketli olmaya 
ve spor yapmaya davet 
ediyoruz. Tabi bu etkinlikleri 
yaparken, salgın tedbirlerini 
de asla elden bırakmamalı, 
temizlik, maske ve mesafe 
kurallarına dikkat etmeliyiz.



Kadın Kolları Kongre Takvimi 
Mülakatlarla Başladı

Kadın Kolları
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Genel Merkez Kadın Kolları, 
922 İlçe Kadın Kolları ile 81 
İl Kadın Kollarının 6. Olağan 
Kongre süreçlerine başladı. 
100 binin üstü ilçelerde, 
İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
Kadrolarının oluşturulması 
için Bölge Koordinatörleri ile 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Teşkilat Başkan Yardımcılarının 
katılımlarıyla mülakatlar 
gerçekleştirilmektedir.

Ocak ayı itibariyle Kadın 
Kollarının kongre süreci 
başlamış, Kovid-19 salgını 
nedeniyle durdurulan kongre 
takvimi yeniden koronavirüs 
tedbirleriyle başlamıştır. 
Başkanımız Sn. Selva Çam 
Yalova, Termal İlçe Kadın 
Kolları Kongresine kurallara 
uyarak çoşkuyla gerçekleştirdi.

Genel Merkez Kadın Kollarının 

oluşturdukları “online başvuru” 
ile kadınlar bir referansa 
gerek kalmadan başvurularını 
gerçekleştirmektedirler. 
Başvurular AK Parti 
Kadın Kolları sitesinden 
yapılmaktadır. Başvuru 
yapan herkes, Genel Merkez 
Kadın Kollarınca mülakatlara 
çağrılmaktadır.

Çok sayıda kadınlarla bire 
bir yapılan mülakatlarda İl, 
İlçe Yönetim kurulu üyelerinin 
seçilmesinin yanında ayrıca 
mahalle başkanları ve 
yönetimlerinin de tespiti 
yapılmaktadır. 

Mülakatları tamamlanan 
Kadın Kolları Teşkilatların 6. 
olağan kongreleri “İnandığın 
Yolda Yürü” sloganıyla 
gerçekleştirilmeye devam 
etmektedir.
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