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Siyaset zemininde aynı değerler ve idealler altında, gönül birlik-

teliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınız, tüm dostlukların 

ötesindedir. Türlü zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu 

ancak sizi siz kadar anlayan, sizinle aynı hedefler doğrultusunda 

ilerleyen yol arkadaşlarınızla yürünebilir. “Evvel refik badel tarik” 

düsturu ile yoldaşınız olduğu müddetçe hiçbir yol uzun değildir. 

Hayatta şüphesiz en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Mar-

kar Esayan kardeşim siyaset hayatımda edindiğim zenginliklerin 

başında gelmektedir. Her şeyden evvel iyilik timsali, sevgi dolu 

bir insandı. Bu ülkenin yetiştirdiği iyi bir yazar ve donanımlı bir 

entelektüeldi. Yakın çalışma hayatında sürekli temas halinde oldu-

ğumuz, mütevazılığı ve çalışkanlığı ile örnek bir insandı. Markar 

kardeşimiz hakkında birçok kimsenin hafızasında oluşan imgeler, 

bu ülkeye duyduğu aşkı ve Türkiye sevdasıydı. 

Markar dostum AK Parti’mizin yürümekte olduğu kutlu yolda 

tam manasıyla demokrasiyi içselleştiren, milletin iradesine sahip 

çıkan, çok değerli bir arkadaşımızdı. Mücadelesi ve davası her 

şeyden önce gelirdi. Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda; ül-

kemizdeki hak ve özgürlüklerin daha da gelişmesi ve ülkemizin 

kalkınması için büyük bir çaba ve destek gösterdi. 

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu 

tavırla tarihe imzasını atmıştır. Markar, minarelerimizden okunan 

ezanların bu ülkenin istiklalinin ve istikbalinin ifadesi olduğunu 

çok iyi biliyordu. Türkiye’de maalesef bazı kimselerden göreme-

diğimiz yerli ve milli duruşu göstermiş ve Anadolu’nun öz evlat-

larından birisi olarak hayata gözlerini kapadı. Böylesine kutlu bir 

mücadelenin güzel yol arkadaşı olan Markar’ın vefatı gönülleri-

mizde derin yara bırakmıştır. Yürüdüğümüz bu yolda bizlere can 

yoldaşlığı yapan kıymetli dostum Markar’a, ailesine ve camiamıza 

başsağlığı diliyorum.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Hayatta şüphesiz en 
büyük zenginlik dost 
biriktirmektir. Markar 
Esayan kardeşim siyaset 
hayatımda edindiğim 
zenginliklerin başında 
gelmektedir.”
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Türkiye’de Aktüalite

İstanbul Havalimanlarından  
9 Ayda 30 Milyonu Aşkın Yolcu Uçtu
Ocak-eylül döneminde 257 bin 69 seferin düzenlendiği İstanbul’daki havalimanlarında  
30 milyon 443 bin 701 yolcu misafir edildi.

Kamuoyunda “sosyal medya 
yasası” olarak bilinen İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
1 Ekim’den itibaren yürürlüğe 
girdi.

Sosyal Medyada 
Yeni Dönem 
Başladı
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Ekonomik Güven 
Endeksi Arttı

TRT 2 Kasım Ayında Her 
Akşam Farklı Bir Filmi 
Ekrana Getirecek

Türkiye’de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 
87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Pazarının Lideri Fiat Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına 
ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini 
açıkladı. Ekonomik güven endeksi, ekimde 
aylık bazda yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine 
yükseldi.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, 
müzikten felsefeye birçok alanda yapımları 
izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli 
filmleri ekrana getirecek.
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Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda 
Programı’na Verildi

KKTC’de Kapalı Maraş Bölgesinin Bir Kısmı Halkın 
Kullanımına Açıldı

Nobel Barış Ödülü, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış 
koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle Dünya Gıda Programı’na (WFP) verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş 
bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

Dünya’da Aktüalite
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BM: Son 50 
Yılda 11 Binden 
Fazla Doğal Afet 
Yaşandı, 2 Milyon 
Kişi Öldü

Kırgızistan’daki Siyasi Kriz Cumhurbaşkanı  
Sooronbay Ceenbekov’u İstifaya Götürdü

İklim değişikliğinin sonucu olarak aşırı hava ve 
iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı. 
Bu durum savunmasız toplulukların orantısız 
şekilde büyük darbe yemesine yol açtı.

Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan 
siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını getirdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Meclisin 27. 
Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılışı 
dolayısıyla TBMM Genel Kuru-
lu’nda, milletvekillerine hitap 
etti.

TBMM’nin yeni yasama yılının 
hayırlı olmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
açılışından bugüne Büyük 
Millet Meclisi’nin üyesi sıfatıyla 
Türkiye’ye hizmet eden tüm 
milletvekillerini saygıyla andı-
ğını söyledi. Erdoğan, bir asırdır 

bu çatı altında görev yapan 
milletvekillerinden dar-ı bekaya 
irtihal edenlere Allah’tan rah-
met, hayatta bulunanlara sağlık 
ve afiyet diledi.

Meclisin ilk Başkanı ve Cum-
huriyetin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ile Türkiye’nin 
gelişip kalkınmasında emeği ge-
çen herkese şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bin yıldır üzerinde yaşadığımız 
bu toprakların vatan haline dö-
nüştürülmesi için cansiperane 

mücadele veren aziz şehitleri-
mizi ve gazilerimizi rahmetle, 
minnetle, hürmetle anıyorum. 
Halen sınırlarımız içinde ve 
dışında bu mücadeleyi sürdüren 
güvenlik ve istihbarat güçleri-
mize başarılar temenni ediyor, 
Rabb’im hepsini muhafaza 
etsin, muzaffer eylesin diyorum. 
Bu mücadelenin kıyamete kadar 
süreceğini bilerek daima hazır-
lıklı, daima güçlü, daima tedbirli 
olacağız.” dedi.

Cumhuriyetin 100’üncü, 

“Ermenistan Yönetimini 
Türkiye’ye İftira Atma Gayreti de 
Kurtaramayacak”

Gündem
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İstanbul’un Fethi’nin 600’üncü, 
Malazgirt Zaferi’nin 1000’inci yılı 
gibi sembolik yıl dönümlerine, 
ecdadın maddi ve manevi mirası-
nı yaşatmak için önem verdikle-
rini anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Tarihimizi ne kadar 
iyi bilir, ona ne kadar iyi sahip 
çıkarsak, geleceğimize o derece 
güvenle bakabiliriz. Tüm adımla-
rımızı işte bu anlayışla atıyoruz. 
Henüz birkaç asırlık geçmişe sa-
hip toplulukların ve devletlerin 
kendilerine köklü tarihler uydur-
ma gayretlerinin gerisinde işte 
bu hakikat vardır.” diye konuştu.

Türkiye’nin, gerisinde, kesin-
tisiz ve çok geniş bir coğrafya-
ya yayılan, 2 bin 200 yılı aşkın 
devlet geleneği olan dünyadaki 
nadir ülkelerden olduğuna dik-
kati çeken Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Böyle bir ülke, kökü de 
geleneği de ahlakı da olmayan, 
gücünü sömürgecilikten ve aç-
gözlülükten alan devletlerle aynı 
yöntemleri kullanamaz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin yasa-
ma alanında temsilcisi olduğu 
kadim ve asil duruş, evlatları-
mıza bırakacağımız en kıymetli 
hazinedir. Ülkemizin terörle 
mücadelesinde ve uluslararası 
alanda haklarını koruma gay-
retlerinde net tutum sergileyen 
Meclisimizin tüm mensuplarına 
şükranlarımı sunuyorum. Aynı 
şekilde Kıbrıs ve Azerbaycan 
Türklerinden Balkanlar ve Kuzey 
Afrika’ya kadar her yerde kar-
deşlerimize samimi destek veren 
Meclisimiz, milletimizle birlikte 
tüm dostlarımızın da umut kay-
nağı olduğunu göstermiştir.”

“Bizim Meclisimiz herhangi bir 
Meclis değil”

Büyük Millet Meclisinin dua-
larla, tekbirlerle, heyecanla, coş-
kuyla açılışının 100. yıl dönüme 
işaret eden Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Koronavirüs salgınının ya-
yılma günlerine denk gelmesi 
sebebiyle bu önemli yıl dönü-
münü, maalesef arzu ettiğimiz 
görkemde kutlayamadık. İnşal-
lah Cumhuriyetimizin 100’üncü 
kuruluş yıl dönümünü, hedefle-
rimize de ulaşmış olarak, şanına 
layık kutlamalarla karşılayacağız.

Bizim Meclisimiz herhangi bir 
Meclis değildir. Burası, ‘Hakimi-
yet kayıtsız şartsız milletindir.’ 
ilkesiyle milli iradenin tecelligahı 
olmuş yerdir. Burası, ‘Ya istik-
lal ya ölüm.’ şiarıyla ülkemizin 
İstiklal Harbi’ni bizzat yönetmiş 
gazi bir Meclistir. Burası, ‘Hangi 
çılgın bana zincir vuracakmış 
şaşarım.’ meydan okuyuşuyla 
istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkan bir milletin, evidir. Burası, 
coğrafyamızdaki son sığınağımız 
Türkiye Cumhuriyeti devletini 
kuran Meclistir. Türkiye’nin çok 
partili siyasi hayata geçmesiyle 
başlayan demokratik dönüşüm-
ler de hep TBMM tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Nice darbele-
re ve darbe girişimlerine, muhtı-
ralara, vesayetin sinsi oyunlarına 
rağmen bu kutlu çatı, daima 

temsilcisi olduğu milletin onuru-
nu korumuştur. Elbette burada 
hatırlamak istemediğimiz kimi 
müessif hadiseler de yaşanmış-
tır. Ama bu durum, Meclisimizin 
temsil ettiği değerlerin yüceliği-
ne halel getirmez.

Özellikle 15 Temmuz gecesi bu 
Meclis’in ortaya koyduğu cesur 
ve kararlı duruş, dünya demok-
rasi tarihine geçmiştir. Türkiye’yi 
demokrasiye bedel ödemeden 
sahip olmuş bir ülke diye itham 
edenler, umarız 15 Temmuz 
gecesi bu bühtanlarından dolayı 
utanç duymuşlardır. Milletimizin 
yaşadığı veya savuşturduğu her 
sıkıntının ardından milli irade-
nin tecelligahı olan Meclisimiz, 
üstlendiği sorumluluğun gere-
ğini yerine getirmeyi bilmiştir. 
Ülkemizin elde ettiği tüm kaza-
nımlarda en büyük pay sahibi 
Meclisimizdir. Sadece son 18 
yılda bu çatı altında gerçekleşti-
rilen reformlar, yapılan düzenle-
meler, alınan kararlar, sergilenen 
takdire şayan tutumlar özellikle 
hayranlık verici bir başarı hika-
yesidir. İnşallah önümüzdeki 
dönemde Meclisimiz, çok daha 
büyük başarılarla tarih yazmayı 
sürdürecektir.”

Kasım ___ Türkiye Bülteni ___ 9



Gündem

“2023 hedeflerine ulaşma yol-
culuğunda Meclisimize düşen 
görevler var”

Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşma yolculuğunda, Meclis’e 
düşen daha çok görevler oldu-
ğuna dikkati çeken Cumhur-
başkanımız Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, diğer kurumlarımız gibi 
Meclisimizin de kendi alanına 
yoğunlaşabilmesine imkan 
sağlamıştır. Elbette böylesine 
köklü yönetim sistemi deği-
şikliklerinin ideal uygulama 
seviyesine gelmesi vakit alacak-
tır. Eski alışkanlıklarla yeni bir 
sistemi sürdürmenin zorlukla-
rını her alanda yaşıyoruz. Ama 
her geçen gün yasama, yürütme 

ve yargının yeni sistem doğrul-
tusunda kendini geliştirdiğini 
görüyoruz. Yeni reformlarla, 
hukuki ve icrai olarak tespit et-
tiğimiz aksaklıkları gideriyor, çı-
tayı sürekli yukarıya taşıyoruz. 
İnşallah Türkiye, bu konuda da 
dünyaya örnek olacak başarıla-
ra imza atacaktır. Meclisimizin 
yeni yasama yılında, bu çer-
çevede çok önemli çalışmalar 
gerçekleştireceğine inanıyorum. 
Siyasi rekabet ile ülkeye ve mil-
lete hizmet yarışı arasındaki çiz-
ginin en iyi konduğu ve korun-
duğu yerin Meclisimiz olması 
gerektiğini düşünüyorum. Yeni 
dönemde Meclis çalışmalarına 
katkı verecek her partiden mil-
letvekilimize şimdiden teşekkür 
ediyorum.”

“Bu çarpık düzenin aynı şekil-
de devam etme şansı kalma-
mıştır”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Millet olarak 
son dönemde her yılımızı, geç-
mişte on yıllar boyunca yaşanan 
gelişmelere ve daha fazlasına 
şahit olduğumuz bir kesafette 
geçiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Bu durumun iki önemli sebebi 
olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Birin-
cisi, Türkiye’nin istikrarsızlıklar, 
çekişmeler, kavgalar, krizler 
sebebiyle uzunca bir süre ihmal 
ettiği demokratik ve ekonomik 
atılımları bu dönemde hayata 
geçirmiş olmasıdır. Tabii bu 
atılımların her biri, içeride ve dı-
şarıda çıkarları zarar görenlerin 
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çok büyük direnişleriyle, çok 
büyük saldırılarıyla karşılaştı. 
Milletimizin ve onun temsilcisi 
olan Meclisimizin desteğiyle, 
karşımıza çıkan engelleri birer 
birer aşarak, hamdolsun bugün-
lere geldik.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Gelişmelerin bu derece hız-
lanmasının ikinci sebebinin 
ise dünyanın geldiği yeni yol 
ayrımı olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şunları 
söyledi:

“İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da galipler tarafından kurulan 
siyasi ve ekonomik uluslararası 
düzen, artık her alanda çatırdı-
yor. Salgın döneminde yaşanan-
lar, bu yıkılışın çok daha açık 
şekilde görülmesini sağlamıştır. 
Birleşmiş Milletler’den başla-
yarak, mevcut küresel düzenin 
tüm insanlığı kucaklayacak 
şekilde işleyişinden sorumlu 
kurumların hemen tamamı 
tıkanmıştır. Dünyanın karşılaş-
tığı yeni sınamalar, yeni krizler, 
yeni ihtiyaçlar karşısında etkisiz 
kalan bu kurumlar, kırılganlı-
ğı daha da artırıyor. Gelişmiş 
denen ülkelerin, gerçek bir kriz 
durumunda kendi vatandaşları-
na dahi hayırlarının dokunama-
dığı görülmüştür. 

Velhasıl, koskoca yerkürenin 
bir avuç muhterisin ipoteği 
altına alındığı bu çarpık düzenin 
aynı şekilde devam etme şansı 
kalmamıştır. Bir süredir her plat-
formda dile getirdiğimiz ‘Dünya 
5’ten büyüktür’ tespiti, işte bu 
gerçeğin ifadesidir. Ya mevcut 
kurumlar güvenliği, istikrarı 
ve refahı insanlığın tamamına 
yansıtacak şekilde yeniden 
yapılanacak ya da bu ihtiyacı 
karşılayacak yeni kurumlar inşa 
edilecek. Biz, her şeye rağmen, 
mevcut kurumların hakkaniyete 
uygun şekilde yeniden yapılan-
masıyla, bu ihtiyacın karşılana-
bileceğini düşünüyoruz.”

Küresel düzenin işleyişinin 
değişmesi gerektiği tespitini ilk 
söylediğinde konuya mesafeli 
yaklaşanlar olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
salgın sürecinde ortaya çıkan 
tablonun ardından, bu kesimle-
rin de kendilerine destek verme-
ye başladıklarına dikkati çekti.

“Zalimleri iflah etmeyen bu 
alçak oyun, inşallah bozuluyor”

Abdürrahim Karakoç’un “Böy-
le geldi, böyle gitmez bu oyun/ 
zalimleri iflah etmez bu oyun/
umdukları gibi bitmez bu oyun/
mazlumların ekmeği, tuzu bizde-
dir/sizdeki yaranın özü bizdedir” 
dizelerini okuyan Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, “Evet... Zalimleri 
iflah etmeyen bu alçak oyun, 
inşallah bozuluyor.” ifadesini 
kullandı.

Bölgede kalıcı barışın yolunun, 
Ermenilerin işgal ettikleri her ka-
rış Azerbaycan toprağından geri 
çekilmelerinden geçtiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, “Ermenistan yönetimini, 
her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla 
Türkiye’ye iftira atma gayreti de 
kurtaramayacak. Bu haydut dev-
lete destek verenleri, kendilerine 
insanlığın ortak vicdanı önünde 
hesap sorulacağı konusunda ikaz 
ediyorum.” diye konuştu. 

“Rabbim Azerbaycanlı kar-
deşlerimizin yar ve yardımcısı 
olsun.” temennisinde bulunan 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu mücadelede şehit düşenlere 
Allah’tan rahmet, yaralananlara 
şifalar diledi. 

Kriz haritasına, biraz daha gü-
neye inerek bakıldığında körfez 
bölgesinin karşılarına çıktığını 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

“İran-Irak Savaşından Ku-
veyt’in işgaline, Yemen’deki 
çatışmalardan Katar’a yönelik 
tehditlere kadar pek çok sorunla 
boğuşan körfez bölgesi halen 
kaynamaya devam ediyor. Bu 
vesileyle, önceki gün hayatını 
kaybeden, bölgenin aklıselim 
ve sağduyu sahibi yöneticile-
rinden biri olarak gördüğümüz 
Kuveyt Emiri El-Ahmet El-Cabir 
El-Sabah’a Allah’tan rahmet 
diliyorum. Merhum El-Sabah’ın 
aksine, kimi bölge ülkelerinin 
yöneticilerinin kendilerini inkar 
edercesine yürüttükleri, akılla, 
mantıkla, insafla, vicdanla uyuş-
mayan politikalar, krizi daha da 
derinleştiriyor. Bu ülkelerin bir 
kısmı, gerçekleri dile getirdiği-
miz, mazlumun ve hakkaniyetin 
yanında yer aldığımız için bizi 
hedef alıyor. Unutulmamalıdır 
ki söz konusu ülkeler dün yoktu, 
yarın da muhtemelen olmaya-
caklar ama biz Allah’ın izniyle 
bu coğrafyada ilelebet bayrağı-
mızı dalgalandırmayı sürdüre-
ceğiz.”

Kasım ___ Türkiye Bülteni ___ 11



Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, partisinin 
TBMM’deki grup toplantısında 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerine geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybeden AK Parti 
İstanbul Milletvekili Markar Esa-
yan’a Allah’tan rahmet dileyerek 
başladı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bizlerle birlikte bu ülkede 
gerçekten demokrasi mücade-
lesinde çok aydınlık geleceğe 
imzalar atan bu kardeşimiz iki 
dönem milletvekili, sonunda da 
bizimle Merkez Karar Yönetim 
Kurulu üyesi olarak çalıştı. Son 
dönemde gerçekten çok çile 
çekti. Kendisini arkadaşlarımızla 

birlikte ebedi aleme uğurlarken 
dünyaya da bir mesajı verdik. O 
mesaj da bizim birlikteliğimizin, 
kadim medeniyetimizin gere-
ği neyse, orada dayalı olduğu 
anlayışıydı. Kendisine rahmet, 
ailesine ve yakınlarına sabırlar 
diliyorum.” diye konuştu.

Hatay ve İskenderun’a “geçmiş 
olsun” dileklerini ileten Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, önceki gün Amanoslar-
dan Türkiye’ye eylem için giren 
iki teröristin, güvenlik güçleri-
nin dikkati ve feraseti sayesinde 
kısa sürede tespitinin, büyük bir 
felaketin önüne geçtiğini söyle-
di. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Her ikisi de güvenlik güçleri-
mizce etkisiz hale getirilen terö-
ristlerin, daha önce belirlenen 

bir grubun son üyeleri olduğu 
anlaşılmıştır. Kahraman güven-
lik güçlerimizi tebrik ediyor, her 
birinin alınlarından öpüyorum.” 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu olayın, Türkiye’nin Suriye 
merkezli terör saldırıları konu-
sundaki hassasiyetinin ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini belirtti.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, 
Barış Pınarı, Bahar Kalkanı 
harekatları ile İdlib’deki ısrarlı 
duruşun bir bahane veya vehim 
değil, somut güvenlik kaygıla-
rına dayandığını hiç kimsenin 
inkar edemeyeceğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Suriye sınırımız boyunca 

“Müslüman’dan 
Terörist, 
Teröristten de 
Müslüman  
Olmaz”
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kontrolümüz altında bulun-
mayan yerlerdeki terör örgütü 
varlığının ve ülkemize yönelik 
tehditlerinin, bize verilen tüm 
sözlere rağmen artarak sürdüğü-
nü görüyoruz. Şayet bize verilen 
sözler tutularak buralardaki tüm 
teröristler belirlediğimiz hat-
tın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç 
duyduğumuz her an harekete 
geçmek için meşru sebebe sahip 
olduğumuzu bir kez daha tek-
rarlıyorum.” 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Suriye’den 
Türkiye’ye gelen terör örgütü 
DEAŞ mensuplarının eylem 
arayışlarının sürdüğünü, geçti-
ğimiz günlerde yakalanan çok 
sayıdaki teröristten bildiklerini 
belirterek, “Suriye’deki varlıkla-
rını DEAŞ’la mücadeleye bağ-
layanların bahanesinin altı da 

boştur. DEAŞ’la gerçek anlamda 
yalnızca Türkiye mücadele edi-
yor.” dedi.

“Tek gayemiz güvenliğimizi 
sağlamak”

Rusya’nın, İdlib bölgesindeki 
Suriye Milli Ordusu güçlerinin 
eğitim merkezine yönelik saldı-
rısının, bölgede kalıcı barış ve 
huzurun istenmediğinin işareti 
olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Amerika’nın, Suriye’nin Irak 
sınırı boyunca oluşturmaya 
çalıştığı yapının, yeni çatışmala-
rın, acıların, trajedilerin haber-
cisi olduğu da açıktır. Suriye 
halkı, bölge dışından gelen güç-
lerle onların güdümündeki terör 
örgütlerinin ve rejimin strateji 
oyunlarının bedelini kanıyla, 

canıyla ödüyor. Biz bu riyakarlı-
ğa, bu haksızlığa, bu adaletsizli-
ğe seyirci kalamayız. Çünkü sı-
nırlarımızın hemen yanı başında 
yaşanan her hadisenin sancısını 
biz de hissediyoruz. Hatay’daki 
olay bunun en son ve müşahhas 
örneğidir.

Suriye topraklarına çörekle-
nen ama DEAŞ’la bizim kadar 
mücadelesi olmayan güçler, 
artık bu orta oyununu bir ke-
nara bırakmalıdır. Türkiye’nin 
gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm 
terör örgütlerinden temizleme-
ye yeterlidir. Ama biliyoruz ki 
Suriye üzerinde yapılan hesap-
ların, ülke halkının yaşadığı 
zulmü sona erdirmekle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Bizim 
tek gayemiz kendi güvenliği-
mizi sağlamak, Suriye halkının 
huzura ve esenliğe kavuşmasını 
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Gündem

sağlamaktır. Bunun dışında kim-
senin ne toprağında ne petro-
lünde ne hakkında ne de huku-
kunda gözümüz bulunmuyor.”

“Sorumluluğumuz ağır”
Bir asırdır emperyalistlerin 

oyun sahası haline dönüşen bu 
kadim coğrafyanın artık içine 
sokulduğu cendereden kurtul-
ma vaktinin geldiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“İnşallah bu kutlu çıkışın en 
büyük destekçisi de Türkiye 
olacaktır. Suriye’yi dilim dilim 
bölme çabalarına karşı orta-
ya koyduğumuz tavır bunun 
içindir. Libya’nın geleceğini 
kukla darbeciler eliyle karartma 
girişimlerinin önünü kesmemiz 
bunun içindir. İşgal altındaki 
Azerbaycan topraklarının kurta-
rılma mücadelesine verdiğimiz 
destek bunun içindir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve 
ülkemizin Doğu Akdeniz’deki 
haklarını savunma kararlılığımız 
bunun içindir. Siyasi, ekonomik, 
kültürel ve askeri gücümüzü 
artırmaya, kendimiz yanında 
kardeşlerimize ve dostlarımı-
za destek olmak için de ihti-
yacımız bulunuyor. Velhasıl 

sorumluluğumuz ağırdır. AK 
Parti olarak Meclis grubumuzla, 
genel merkezimizle, teşkilatı-
mızla, belediyelerimizle bu şuur 
etrafında çalışmak mecburi-
yetindeyiz. Kabinemiz de aynı 
anlayışla gece gündüz çalışıyor. 
İnşallah ülkemizi hedeflerine 
ulaştırarak, halkımızın güvenine 
layık olacağız.”

Cumhuriyetin kuruluşunun 
97. yıl dönümü

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yarın Cumhuriyet’in kuruluşu-
nun 97. yıl dönümüne ulaşılaca-
ğına işaret ederek, “Milletimizin 
Cumhuriyet Bayramı’nı şimdi-
den tebrik ediyorum. Geçtiğimiz 
asrın başlarında Balkanlardan 
Kafkaslara, Karadeniz’den 
Kuzey Afrika’ya kadar uzanan 
geniş bir coğrafyada saldırıya 
uğrayan devletimize, Anadolu 
toprakları bile çok görülmüştü. 
Bugünkü topraklarımızı parça 
parça bölerek paylaşmayı, mil-
letimizi Anadolu’da esir haline 
getirmeyi ve hatta tümden 
tasfiye etmeyi planlayanların 
hesaplarını, İstiklal Harbimizle 
bozmuştuk. Dönemin şartların-
da razı olabileceğimizin asgari-
sini oluşturan, Misakımilli’nin 

bile gerisindeki bugünkü sınır-
larımızda, kendimize yeni bir 
gelecek kurduk. Milli iradenin 
üstünlüğü ilkesi üzerine inşa 
edilen Cumhuriyetimiz, işte bu 
geleceğin sembolüdür.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Önceki asırda dünyayı kan ve 
gözyaşına bulayanların, Tür-
kiye’yi de hiçbir zaman rahat 
bırakmadıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’yi siyasi ve ekonomik 
olarak kendilerine bağlı ve ba-
ğımlı tutmak isteyenlerin, farklı 
görünümler ve isimler altında 
sürekli işbaşında olduğunun 
altını çizdi.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Yeri geldi top-
lumsal yapımıza saldırdılar. Yeri 
geldi darbe yaptırdılar. Yeri geldi 
terör örgütlerini üzerimize sal-
dılar. Yeri geldi vesayet düzeni 
kurdular. Hamdolsun milletimiz 
her saldırının ardından yeniden 
iradesine sahip çıktı, ülkeyi 
yeniden rayına oturttu.” diye 
konuştu.

“Sevgili peygamberime haka-
ret eden namussuzlarla ilgili bir 
şey söylememe de gerek yok”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu gece Müslümanlar için özel 
bir gece olduğunu belirtti. 

“Mevlit Kandili değil, Leyle-i 
Mevlid” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Rab-
bime bizleri, adı güzel, kendi 
güzel Muhammed’in dünyaya 
vasıl oluşunun bir seneidevri-
yesine daha kavuşturduğu için 
hamdediyorum. Bu mübarek 
gecenin günahlarımızın affına 
vesile olmasını diliyorum. Bu 
kutlu gece hürmetine Rabb’imin 
kıldığımız namazları, ettiğimiz 
duaları, yaptığımız hayırları 
dergahı izzetinde kabul buyur-
masını temenni ediyorum.” diye 
konuştu.

“Maalesef, İslam ve Müslüman 
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düşmanlığının, Peygamber 
Efendimize saygısızlığın özellik-
le Avrupa’daki yöneticiler ara-
sında adeta kanser gibi yayıldığı 
bir dönemden geçiyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Fransa’da Peygamber Efendi-
mizle ilgili çıkan çirkin ve ahlak 
yoksunu karikatürleri yayınla-
yan derginin şimdi de kapaktan 
yayınladığı bir karikatürle şahsı-
mı hedef aldığını duyduk. Bu tür 
ahlaksız yayınlara ne yaptığını 
görmek amacıyla da olsa itibar 
etmeyi dahi zül kabul ettiğim 
için karikatüre bakmadım. Ben 
neyim ki, benim sevgili Peygam-
berime, Sevgililer Sevgilisine bu 
denli hakaret eden bu namus-
suzlarla ilgili benim herhangi 
bir şey söylememe de gerek yok 
zaten.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üzüntüm ve öfkem şahsıma 
yapılan iğrenç saldırıdan değil, 
aynı mecranın canımızdan aziz 
bildiğimiz Peygamber Efendi-
mize yönelik terbiyesizliklerin 
kaynağı olmasındandır. Hede-
fin şahsımız değil, savundu-
ğumuz değerlerimiz olduğunu 
biliyoruz. Ülkemizde de bun-
ların uzantılarının olduğunu 
da görüyor ve biliyoruz. Hatta 
hatta bu parlamentonun çatısı 
altında olanları da biliyoruz. 
Aile mefhumunu bir kenara 
koymak suretiyle bu tür sal-
dırının içerisinde olanları da 
biliyoruz. Böyle bir zamanda 
yek vücut olmak gerekirken, 
hala bunlar buralardan oy dev-
şireceklerini zannediyorlar. Bu 
pazarda size yer yok. İslam ve 

Türkiye düşmanlarının özgür-
lük adına girdikleri kin ve nef-
ret bataklığında boğulup gide-
ceklerine inanıyorum. Bunlar 
Avrupa’nın yeniden barbarlık 
dönemine geri gidişinin işaret-
leridir. Fransa ve genel olarak 
Avrupa, Macron’un ve onunla 
aynı zihniyeti taşıyanların bu 
kısır, provokatif, çirkin, nefret 
tohumları saçan politikalarını 
hak etmiyor. Sağduyulu Avru-
palıları, kendileri ve çocukları 
adına aydınlık bir gelecek için 
bu tehlikeli gidişe karşı inisiya-
tif geliştirmeye davet ediyoruz. 
Müslüman ve Türk düşmanlı-
ğını, iç politikalarındaki ba-
şarısızlıklarını örtmenin kılıfı 
olarak kullanmaya çalışanlar-
dan, o kirli ellerini mukaddes 
değerlerimizden çekmelerini 
istiyoruz.” 
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Gündem
“1442 yıl önce Medine halkı-

nın verdiği şekliyle tekrarlaya-
lım”

“Peygamber Efendimize 
hakareti savunarak, kararmış 
kalplerini cesaretlendirmeye 
çalışanlara cevabı, 1442 yıl önce 
Medine halkının verdiği şekliyle 
tekrarlayalım.” diyen Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Taleal 
Bedru” ilahisinin sözlerinin bir 
bölümünü okudu. 

“Ay doğdu üzerimize/Veda 
tepesinden/Şükür gerekti bizle-
re/Allah’a davetinden/ Ey bize 
gönderilen elçi/Yüce bir davetle 
geldin/Geldin Medine’ye şeref 
verdin/Merhaba ey Sevgili” di-
zelerini okuyan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Mekke’ye Medine’ye, 
Asya’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, 
tüm dünyaya, tüm zamanlara 
şeref veren Peygamber Efendi-
mize yapılan saldırılara samimi-
yetle karşı durmak bizim şeref 
meselemizdir. Biz, son nefesi-
mizi verdiğimiz gün değil, asıl 
bu saldırılar karşısında sessiz, 
tepkisiz kaldığımız, mukabele-
de bulunmadığımız gün öldük 
demektir.” diye konuştu. 

Türklerin özgürlüğünün 

sembolü olarak gördükleri ezanı 
ve bayrağı için gerektiğinde 
canını veren bir millet olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Biz bunların karşısın-
da mı boynumuzu büküp, susup 
duracağız? Bunların karşısında 
mı onurumuzdan vazgeçeceğiz? 
Bunların karşısında mı yönü-
müzü başka tarafa çevireceğiz? 
Birileri böyle yapabilir ama Türk 
milleti, inancına ve değerlerine 
yönelik hiçbir saldırı karşısında 
böyle cibiliyetsiz bir tavır asla 
takınamaz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“Topraklarımız içinde, bu 
vatanda 435 kilise, sinagog ve 
havra bulunuyor”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’de çok sayıda kilise ve 
sinagog bulunduğunu belirtti.

“Topraklarımız içinde, bu 
vatanda 435 kilise, sinagog 
ve havra bulunuyor ve bunlar 
devletimizin yediemininde-
dir, güvencesi altındadır. Hiç 
kimsenin inancına, ibadetine, 
kutsalına müdahale etmedik, et-
miyoruz ve etmeyeceğiz.” diyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

son 18 yılda kilise ve diğer iba-
det yerlerinin restorasyonu ile 
farklı inançlara sahip insanların 
dini özgürlük alanını genişlet-
mek için birçok adım attıklarını 
vurguladı.

“Minsk Üçlüsü ipe un seriyor” 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

saldırısıyla başlayan çatışmalara 
da değinen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Ermenistan’ın Azer-
baycan Türklerinin topraklarını 
işgal etmesinden bu yana 30 
yılın geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Minsk Üçlüsü” olarak adlandı-
rılan Amerika, Rusya ve Fran-
sa’nın bu sorunu çözemediğini 
belirtti.

“Minsk Üçlüsü’nün adeta ipe 
un serdiğini” söyleyen Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Her 
toplantı; oturdular, konuştular, 
dağıldılar şeklinde geçti.” ifade-
sini kullandı.

Liderle görüşmelerinin devam 
ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“En son dün akşam Sayın Pu-
tin ile de bir görüşmemiz oldu. 
Kendileri ile buradaki süreci 
etraflıca ele aldık. Dedik ki ‘Artık 
bu işe Kafkaslar’da bir son vere-
lim. İstersen bu işi birlikte çöze-
riz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri 
yapın, ben İlham kardeşimle 
bu görüşmeleri yapayım. Bu işi 
artık tatlı bir yere bağlayalım’ 
dedik. Heyetinizi gönderin, he-
yetlerimizle görüşmeler yapsın. 
Dışişleri bakanlarımız birbirleri 
ile görüşmeler yapsın ama bir 
şeye karar vermemiz lazım. Bu 
işi çözecek miyiz, çözmeyecek 
miyiz? Daha önce kendileriyle 
görüştük. Bu konuda samimi 
bir adım atalım. Burada bu işi 
bitirmek durumundayız. Biz 
samimiyiz, ben sizin de samimi 
olduğunuza inanıyorum, bu 
adımı atalım. Güzel bir görüşme 
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oldu, temennim odur ki inşal-
lah bunu neticelendiririz. Tabii 
kırmızı çizgilerimizi de söyledik, 
bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığın-
da da hiç kimse kusura bakma-
sın babamızın oğlunu gözümüz 
görmez.

Bize diyorlar ki ‘Siz Orta Do-
ğu’dan, Suriye’den Azerbaycan’a 
asker gönderiyorsunuz, yabancı 
güçler gönderiyorsunuz’ filan, 
felan. Ben de Sayın Başkan’a 
bir şey söyledim, ‘Şu anda 2 bin 
civarında istihbari olarak tespit 
ettiğimiz PKK’lıları YPG’lileri 
şu anda Ermenistan 600 dolar 
maaşla oraya aldı, orada savaşı-
yorlar, yabancı savaşçılar olarak 
onlar orada.’ ‘Benim onlardan 
haberim yok’ dedi. ‘Ben şimdi 
size haber veriyorum’ dedim. 
Bunun üzerinde durmanız 
lazım. ‘Bu PKK’lılar, YPG’liler 
nereden geliyor biliyor musu-
nuz?’ dedim. Suriye’de bunlar 
çalışıyordu, Suriye’den oraya it-
hal ve bu konuda da dayanışma-
mız lazım. Benim özellikle tabii 
Sayın Putin’in PKK, YPG bunlara 
yüz vereceğine ihtimal vermi-
yorum ama Paşinyan’a bunu 
söylemesi lazım. Aksi takdirde 
gereği yapılır.”

“Hakkı ve hakikati savunmak-
tan vazgeçmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, “Os-
manlı tarihinde Osman Bey’den 
Fatih Sultan Mehmet Han’a 
kadar tüm padişahların Hris-
tiyan ve Musevi toplumlarıyla 
bir arada yaşama iradelerinin 
ürünü sayısız örnek vardır.” diye 
konuştu. 

İslam’ı ve Müslümanları, 
kendinden başka hiç kimseye 
tahammülü olmayan, terör yo-
luyla diğer dinlerin mensupla-
rını hedef alan bir konuda veya 
bir konumda göstermenin, İslam 
dinine yapılan en büyük bühtan 

olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanımız Erdoğan, şunları 
söyledi: 

“Bu öyle büyük bir bühtandır 
ki güya İslam adına terör eylemi 
yapanların Müslümanlardan 
başka kimsenin kanını döktük-
leri, başka kimseye zarar ver-
medikleri gerçeğini dahi gizler. 
Zulüm gören Müslüman, ölen 
Müslüman, tüm yükü çeken 
yine Müslüman. Buna karşılık 
bunun gürültüsünü çıkartan, 
istismarını yapan, rantını yiyen, 
terörizm üzerinden İslam’a ve 

Müslümanlara hakaret eden ise 
Batı ve Avrupa. Bu çarpıklığı dile 
getirdiğimiz, yüzlerine vurdu-
ğumuz için de bize saldırıyorlar. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, imkan 
bulduğumuz her platformda, 
hakkı ve hakikati savunmaktan 
vazgeçmeyeceğiz.” 

“Bu mücadeleyi başarıya ulaş-
tırmakta kararlıyız”

Türkiye’nin, dünyadaki siyasi 
ve ekonomik güç dengeleri-
nin yeniden şekillendiği kritik 
süreçte tarihi bir mücadelenin 
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içinde olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Milletimizin 
birliği ve beraberliği ile devleti-
mizin büyüklüğünden aldığımız 
güçle, bu mücadeleyi başarıya 
ulaştırmakta kararlıyız.” diye 
konuştu. 

Adil, ahlaklı, iyi, güzel, hayırlı 
olanı istediklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Dün, Bay Kemal eşimle ilgili 
bazı laflar etti. Sende zerre kadar 
yürek varsa benimle ilgili konuş, 
eşimle ilgili konuşma. Sen ne 
biçim siyasetçisin? Sana siyaset-
çi demek için sokaktan binlerce 
şahit getirmek lazım. Senin 
siyasetle alakan yok. Sende o 

yürek varsa siyasetçiysen be-
nimle, siyasetçi arkadaşlarımla 
ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar 
seni paçavraya çevirirler. Yakı-
lacak çantalar arıyorsan, sizde 
çok. Yanınızda beyaz Türkler 
çok. Onların yakacak çanta-
ları da vardır. O ayrı bir konu. 
Zeka yoksunu bir adamsın. Zira 
airbusları satmamızı istiyorsun. 
Onunla bunun ne alakası var. 
Birisi stratejik bir ürün. Bu, sa-
dece Fransa’nın da değil zavallı. 
Bunun ortakları arasında İngi-
liz’i, İtalyan’ı, Alman’ı var. Tüm 
bunlarla beraber, bir ortaklığın, 
bir konsorsiyumun ürünü. Bun-
dan bile senin haberin yok. Bu 
kadar zavallısın sen. CHP’ye gö-
nül veren kardeşlerime diyorum 

ki iyi tanıyın bu adamı. Ülke için 
maalesef bu bir sıkıntı.”

“Zafer, Azeri Türkü kardeşle-
rimindir”

Türkiye’nin bu çirkin ve nob-
ran zihniyetin saldırılarına rağ-
men, medeniyetinin ve tarihinin 
mirası olan sorumluluklarını 
yerine getirdiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bunun için Kafkasya’dan Kuzey 
Afrika’ya kadar uzanan geniş 
coğrafyada mücadele yürüttük-
lerini söyledi. 

Azeri Türklerinin kaybettiği 
toprakların ciddi bir kısmını 
geri aldıklarına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“İnşallah en kısa zamanda 

Gündem
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kaybettikleri toprakların, 
inanıyorum ki tamamını geri 
alacaklar. Azeri Türkler top-
raklarına yeniden dönecekler. 
İnanıyorum ki zafer, Azeri Türkü 
kardeşlerimindir. Rabbim yar 
ve yardımcıları olsun. Buradaki 
mücadelede her an yanlarında 
olduk, yanlarında olmaya da 
devam edeceğiz.” dedi. 

Cumhuriyetin 100. yılı olan 
2023’e Türkiye ve tüm dostla-
rı için daha huzurlu, güvenli, 
müreffeh bir dünyaya kavuşmuş 
olarak girmeyi hedeflediklerinin 
altını çizen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Siyasi ve ekonomik bağımsız-
lığımızı güçlendirdikçe hedef-
lerimize biraz daha yaklaşıyor, 
mazlumlar ve mağdurlar nez-
dindeki itibarımızı sürekli yük-
seltiyoruz. Girdikleri yanlış yolu 
düzeltmeye çalışmak yerine, 
çıkış yolunu ülkemizi kuşatma 
altına alarak arayanların sonu 
hüsran olacaktır. Muhteris ve za-
lim yönetimleri bekleyen akıbet 
bir süre sonra kendi ülkelerinde 
dahi sokağa çıkamayacakları 
bir nefretin odağı haline dönüş-
mektir. Biz kendi yolumuzda 
ilerlemeyi sürdüreceğiz.” 

Markar Esayan için anı defteri 
oluşturuldu

Bu arada, Grup Toplantı Salo-
nu’ndaki milletvekili sırasına, 
hayatını kaybeden AK Parti 
İstanbul Milletvekili Markar 
Esayan’ın kırmızı karanfillerle 
süslenen fotoğrafı koyuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
grup toplantısındaki konuşması 
öncesinde, “Anadolu toprak-
larına, bu ülke ve insanlarına 
her bakımdan hayran olan, tam 
manasıyla demokrasiyi içselleş-
tirmiş, aziz milletimizin iradesi-
ne, inancına, kültürüne, gele-
neklerine her şartta sahip çıkan, 

Türkiye sevdalısı çok değerli yol 
arkadaşımız Markar Esayan’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz. Değerli arkadaşımızı 
bir kez daha tazimle yad ediyor, 
AK Parti ailesi olarak ailesine, 
yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz.” dedi.

Akbaşoğlu, Esayan için oluştu-
rulan anı defterinin, milletvekil-
lerinin duygu ve düşüncelerini 
ifade edebilmeleri adına 30 
Ekim Cuma gününe kadar grup 
toplantı salonunda bulunacağını 
bildirdi.
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“Hiçbir Siyasi, İdeolojik Mülahaza 
Kardeşliğimizden Daha Önemli 
Değil”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, partisinin 
Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasına, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedavisi nede-
niyle kongreye katılamayan AK 
Parti’li Şırnak Belediye Başka-
nı Mehmet Yarka’ya “geçmiş 
olsun” dileğinde bulunarak 
başladı. 

Şırnak’a özel şükranlarını 
ileten Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, Şırnaklıların verdikleri sözü 
tuttuklarını, Şırnak Belediye 
Başkanlığını yüzde 62 gibi rekor 
bir oyla AK Parti’ye emanet 
ettiklerini anımsattı. Erdoğan, 
bu sonuçla Şırnak’ın, Türkiye 
genelinde seçimi kazandıkları 
24 il belediyesi arasında Rize’nin 
ardından ikinci sırada yer aldığı-
nı ifade etti.

Şırnaklılara güvenleri, 

destekleri, muhabbetleri için 
şükranlarını sunan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şöyle konuş-
tu: 

“İnşallah Şırnak’a layık bir 
belediyecilik anlayışı ortaya 
koyarak bu güvenin karşılığını 
hizmet olarak vereceğiz. Bugün 
Şırnak’a elimiz boş gelmedik. 
Kongremizden sonra katılaca-
ğımız törenle yatırım bedeli 
yaklaşık 3,5 milyar lirayı geçen 
591 projenin resmi açılışını 
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yapacağız. Ayrıca bugüne kadar 
Şırnak’a yaptığımız hizmetlerin 
özet bir değerlendirmesini de 
toplu açılış törenimizde halkı-
mızla paylaşacağız. Resmi açılı-
şını gerçekleştireceğimiz eser ve 
hizmetlerin şimdiden şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Bugün Şırnak’tan yola çıkan il 
kongreleri kervanının 81 şehri 
dolaşacağını, imkanlar el verdiği 
ölçüde kongreleri vesile ederek 
ülkenin dört bir yanında teşkilat 
mensupları ve vatandaşlarla ku-
caklaşacaklarını anlatan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, gelecek 
hafta sonu Kayseri ve Malatya, 
bir sonraki hafta sonu Van ve 
Samsun’da, daha sonraki hafta 
da Kahramanmaraş ve Kocae-
li’nde olacaklarını bildirdi.

Bu şekilde tüm Türkiye’yi bir 
kez daha katetmiş olacaklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Siyasi hayatımın sadece son 
19 yılında AK Parti Genel Başka-
nı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
olarak ülkemizin 81 vilayeti-
nin hepsine defalarca gittim. 
Bunların arasında onlarca defa 
gittiğim şehirlerimiz var. Ayrıca 
Ankara ve İstanbul’daki prog-
ramlarımızda da kimi zaman 
muhtarlarımızla kimi zaman 
belediye başkanlarımızla kimi 
zaman toplumun çeşitli kesim-
leriyle bir araya gelmeye özel 
önem veriyoruz. Ülke ve dünya 
meseleleri ile ilgili her konuda 
biz kulağımızı da gönlümüzü 
de milletimize çeviriyoruz. Siz 
ne diyorsanız ne istiyorsanız 
ne bekliyorsanız onu yapmak 
için gece gündüz çalışıyoruz. 
Sorumluluklarımızın ağırlığına 
ve çokluğuna rağmen halkımızla 
muhabbetimizi bu derece sıkı 
tutarken dikkat ederseniz mu-
halefet, milletimizden olabildiği 
kadar uzak duruyor.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Ankara’da, İstanbul’da kapalı 

kapılar ardından siyaset yapma-
nın kolay olduğunu dile getirdi.

Siyasetin gerçek er meydanı-
nın 81 vilayetin tamamı olduğu-
na dikkati çeken Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, “Şehirlerimize 
gidip milletimizle kucaklaşma-
dan, insanımızın gönül sıcaklığı-
nı hissetmeden siyaset yapıyo-
rum diyenler emin olun sufleyi 
sizden değil başka yerlerden 
alıyor. Milletimizin karşısına 
çıkıp bu ülke için yaptıklarını, 
yapacaklarını, içerideki ve dı-
şarıdaki her meseleyle ilgili du-
ruşunu açık yüreklilikle ortaya 
koyamayandan siyasetçi olmaz. 
Yalan, iftira, dedikoduyla, ima 
ile siyaset yapanların halktan 
uzak durmasının sebebi bu sığ 
ve çirkin üsluplarının yüzlerine 
vurulacağını bilmeleridir.” diye 
konuştu.

“Milletimiz bizi girdiğimiz 
hiçbir mücadelede yalnız bırak-
madı”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
en büyük gıdalarının milletle 
kurdukları gönül bağı, en büyük 
motivasyonlarının ise her yaştan 
her meslekten her kesimden 
insanının kalbinde hissettikleri 

hasbi samimiyet olduğunu 
aktardı.

Bu muhabbetin tek taraflı 
değil iki taraflı olduğunu vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Biz tüm hayatımızı mil-
letimize hizmete vakfettik. 
Hamdolsun milletimiz de bizi 
girdiğimiz hiçbir mücadelede 
yalnız bırakmadı. Demokrasiyi 
güçlendirmek için attığımız her 
adımda milletimiz yanımızda 
oldu. Vesayet karşısında dimdik 
dururken milletimiz hep yanı-
mızdaydı. Sınırlarımızı korumak 
için terör örgütleri ve onları 
destekleyenlerin üzerine gider-
ken milletimiz yanımızdaydı. 
Darbeciler tankları, uçaklarıyla, 
silahlarıyla üzerimize gelirken 
milletimiz yanımızdaydı.

Sınırlarımız içinde ve dışında 
istiklalimizi ve istikbalimizin 
korumak için girdiğimiz her 
kavgada milletimiz yanımız-
daydı. Türkiye’nin yönetim 
sistemini tarihindeki ilk defa 
demokratik yollardan değişti-
rirken milletimiz yine yanımız-
daydı. Hakkımızı, hukukumuzu, 
çıkarlarımızı her platformda 
cesaretle savunurken milletimiz 
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yanımızdaydı. Milletimizden 
aldığımız güçle gerektiğinde 
yedi düvele meydan okumaktan 
çekinmedik. Ülkemizin dört bir 
yanını yatırımlarla, eserlerle, 
hizmetlerle dolaşırken önümüze 
çıkan engelleri yine milletimizle 
birlikte aştık.”

“Bundan daha büyük bir itibar 
tanımıyorum”

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, bugün her alanda kendine 
güvenen, inanan, hedeflerine 
sıkı sıkıya bağlı bir Türkiye varsa 
milletin dirayeti, sabrı, fedakar-
lığı sayesinde olduğunu belirtti.

Her fırsatta kendisini böyle bir 
milletin evladı olarak yaratan 
Rabb’ine hamdettiğini söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Beni Rizelinin olduğu kadar 
Şırnaklının, Edirnelinin olduğu 
kadar Karslının da Samsunlunun 
olduğu kadar Adanalının da, 
İzmirlinin olduğu kadar Vanlının 
da kardeşi olarak yaratan Rab-
b’ime hamdediyorum. Dünyada 
bundan daha büyük bir zen-
ginlik, bundan daha büyük bir 
mutluluk, bundan daha büyük 
bir güç, bundan daha büyük bir 
itibar bilmiyorum, tanımıyo-
rum. Ülkesinden ve milletinden 
utanan değil, onunla gurur 
duyan herkesin de aynı hissiyat 
içinde olduğuna inanıyorum.”

“Türkiye birliği, beraberliği 
ve kardeşliği sayesinde dimdik 
ayakta”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
dünyanın salgın hastalıklardan 

mülteci akınına, ekonomik yı-
kımlardan siyasi çöküşlere kadar 
nice krizlerle boğuştuğu bir 
ortamda Türkiye’nin birliği, be-
raberliği ve kardeşliği sayesinde 
dimdik ayakta kaldığını söyledi.

Milleti bölme, ülkeyi parça-
lama, devleti yıkmaya yönelik 
söylem, eylem ve tavır içinde 
olanların herkesin en büyük 
düşmanı olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
değerlendirmede bulundu: 

“Her kim birliğimize, beraber-
liğimize kardeşliğimize omuz 
veriyorsa bilin ki hepimizin en 
büyük dostudur. Hiçbir siya-
si, ideolojik, sosyal, kültürel, 
ekonomik mülahaza 83 milyon 
olarak birliğimizden, beraber-
liğimizden, kardeşliğimizden 
daha ileri, daha önemli, daha 

Gündem
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hayati değildir. Ne diyor Meh-
met Akif, ‘Girmeden tefrika bir 
millete düşman giremez. Toplu 
vurdukça yürekler onu top 
sindiremez.’ Yüreklerimiz toplu 
vurduğu müddetçe, her türlü 
tefrikayı bünyemizden uzak 
tuttuğumuz müddetçe Allah’ın 
iziniyle bu ülkenin yükselişinin, 
bu milletin zenginliğinin önün-
de duracak hiçbir güç yoktur. 
Bugün burada gördüğüm man-
zara, kadim medeniyetlerin şeh-
ri, maziden atiye kurduğumuz 
köprünün altın halkası Şırnak’ın 
bu konuda da öncülüğü elden 
bırakmadığını gösteriyor.”

AK Parti’nin ilk il kongresi için 
Şırnak’ın seçilmesinin rastgele 
bir tercih olmadığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Her şeyden önce geçen yıldan 
kalan Şırnak’a bir sözümüz vardı. 
Bu vesileyle onu yerine getirmiş 
oluyoruz ama tek sebep bu değil. 
Kongremizin ilk durağı olarak 
Ahmedi Hani’nin, Mela Ahmed 
Ceziri’nin, El-Cezeri’nin şehri 
Şırnak’ı seçmemiz aynı zamanda 
dünyaya bir mesajdır.” dedi.

“Bu ülke, milleti ve devletiy-
le kendi hedeflerinin peşinde 
ilerliyor”

Bugün Türkiye’nin demokrasi-
de ve kalkınmada eski dönemle 
mukayese edilemeyecek derece-
de ileri bir noktada bulunduğuna 
ve büyüyüp güçlendikçe Türki-
ye’nin karşısına çıkartılan engel-
lerin mahiyetinin de değiştiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Dün 3-5 teröristle 3-5 milyar 
dolarlık manipülasyonlarla Tür-
kiye’yi köşeye sıkıştırıyorlardı. 
Artık bunlar işe yaramadığı için 
olsa gerek küresel ölçekte senar-
yolar ve oyunlarla üzerimize 
geliyorlar. Rabb’ime şükürler 
olsun ki biz bu senaryoların her 
birini boşa çıkarıyor, oyunların 
her birini bozuyoruz. Irak’ta 

bozduk, Suriye’de bozduk, Ak-
deniz’de bozduk, Karadeniz’de 
bozduk, içinde yer aldığımız 
tüm uluslararası platformlarda 
bozuk. Artık bu ülke milleti ve 
devletiyle başkalarının ittiği 
yönde değil, kendi hedeflerinin 
peşinde ilerliyor.”

Türkiye’nin, 2023 hedeflerine 
ulaşmak kararlılığıyla yoluna 
devam ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 83 
milyon vatandaşın 2053 vizyo-
nunu sahiplendiğini söyledi.

“İnşallah torunlarımıza bü-
yük ve güçlü Türkiye’yi miras 
bırakacağız”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
dün Karadeniz’de Fatih Sondaj 
Gemisi’nin bulduğu ilk doğal 
gaz rezervinin sondaj çalışma-
sında olduğunu anımsatarak, 
şunları kaydetti:

“Sakarya gaz sahasındaki 
Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 
405 milyar metreküplük doğal 
gaz ülkemizin ihtiyacını yıllar-
ca karşılayacak büyüklüktedir. 
Fatih Gemimiz, önümüzdeki 
aydan itibaren aynı sahada yeni 
bir kuyuda sondaja başlayacak. 
Elimizdeki tüm veriler, önümüz-
de keşfedecek çok daha zengin 

kaynaklar bulunduğunu göste-
riyor. Türkiye, bu zenginlikleri 
ne yapacak? Bölgemizdeki kimi 
ülkeler gibi bunları har vurup 
harman savuracak, götürüp Av-
rupa’nın ve Amerika’nın kasası-
na akıtacak değiliz. Bu zenginlik-
leri 81 vilayetimizin tamamının, 
83 milyon vatandaşımızın her 
birinin refahı, kalkınması ve 
geleceği için kullanacağız. 

Türkiye, bu noktaya kolay gel-
medi. Bizim dedelerimizin ömrü 
cephelerde savaşarak geçti. 
Bizim babalarımızın ömrü harap 
haldeki bir ülkenin tüm yükünü 
omuzlayarak yokluk ve baskı 
altında geçti. Bizim ömrümüz, 
hem hak ve özgürlüklerin alanını 
genişletme hem şehirlerimizi ve 
ülkemizi geliştirme mücadele-
siyle geçti. Bugün artık orta yaşa 
ulaşan evlatlarımız, nispeten 
daha iyi şartlarda bir hayat sürü-
yor. İnşallah torunlarımıza hayal 
ettiğimiz, hedeflediğimiz büyük 
ve güçlü Türkiye’yi miras bıraka-
cağız. Gençlerimizin gözünde bu 
heyecanı, bu ışığı, bu kararlılığı 
görüyorum. Halihazırda yürüt-
tüğümüz mücadeleleri başarıya 
ulaştırdığımızda inşallah hep 
birlikte geleceğimize daha bir 
güvenle bakacağız.”
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“Türkiye’nin Kaderiyle AK Parti’nin 
ve Cumhur İttifakı’nın Kaderi Adeta 
Bütünleşmiştir”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Kadir Has 
Stadyumu’nda düzenlenen AK 
Parti Kayseri 7. Olağan İl Kong-
resi’nde, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğini 

belirterek, Azerbaycan tele-
vizyonunda haber sunarken 
ağlayan kadın spiker ile ilgili 
anları da kendisiyle paylaştığını 
söyledi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki 
topraklara doğru yürüdüğünü 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 

Erdoğan, “Oraları geri almaya 
hamdolsun başladılar. Azmin, 
imanın elinden hiçbir şey kur-
tulmaz. Azmettin mi tevekkül et 
gerisi Allah kerim. İşte bu büyük 
millet de böyle canlandı, böyle 
canlanıyor.” diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra 
24 ___ Türkiye Bülteni ___ Kasım



Kayseri’de bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti ifade eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kuruluşundan bugüne kadar 
AK Parti Kayseri teşkilatlarında 
görev yapanlara şükranlarını 
sundu, ahirete irtihal edenlere 
Allah’tan rahmet diledi.

Kayseri’nin ilçelerini tek tek 
sayarak selamlayan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Rabb’ime sizlerle bir kez 
daha buluşmayı nasip ettiği için 
hamdüsena ediyorum. Kayseri, 
asaletiyle cesaretiyle çalışkan-
lığıyla yerli ve milli duruşuyla 
iftihar ettiğimiz şehirlerimizin 
başında geliyor. Evet bu şehirle 
Erciyes gibi ak alnıyla, Erciyes 
gibi dik başıyla iftihar ediyoruz. 
Bu şehrin dertlilere deva, has-
talara şifa vesilesiyle medeniyet 
coğrafyamızı ilmik ilmik işleyen 
Mimar Sinan ile iftihar ediyoruz. 
Bu şehrin ‘hak yoluna gidenlerin 
asa olsam ellerine’ diyen şairle-
riyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin 
her köşesinde bir ilim ocağı tu-
tuşturan, bu ocağı en zor şartlar-
da bile söndürmeyen alimleriyle 
iftihar ediyoruz. Bu şehrin, ‘bu 
cihan erlerin meydanıdır’ diyen 

Kadıburhanettin’i ile iftihar edi-
yoruz.”

“Çalışkanlık Kayserilinin ha-
murunda var”

Aşık Seyrani’nin “Aşkın iğ-
nesiyle dikilen dikiş, kıyamete 
kadar sökülmezmiş” sözlerini 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bizim Kayseri ile gönül bağı-
mız da işte böyledir. Kayseri, her 
ziyaretimizde bizi samimiyetle 
bağrına bastı, Kayseri, yapılan 
her seçimde bizi sandıkta zir-
veye taşıdı. Kayseri, girdiğimiz 
her mücadelede en küçük bir 
tereddüt göstermeden önüne 
arkasına sağına soluna bakma-
dan yanımızda yer aldı. Kayseri, 
maruz kaldığımız her saldırıda 
göğsünü bize siper etmekten asla 
çekinmedi. Biz de bugüne kadar 
Kayseri’nin gelişmesi, kalkınma-
sı, büyümesi için ne gerekiyorsa 
yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, 
çalışkanlık, beceriklilik, Kay-
serilinin hamurunda zaten var. 
Kabiliyetleri destek ve teşviklerle 
zenginleştirerek Anadolu’nun 
ortasında dünya çapında özgün 
bir kalkınma modelini hayata 
geçirdik.

Nitekim Kayseri’de geçtiğimiz 
yıl 1 milyar 800 milyon lirayı 
bulan, bir önceki yıl 1 milyar 640 
milyon liraya ulaşan yatırımların 
resmi açılışlarını yaptık. Bugün 
de kongremizin ardından Saha-
biye ve Seyrani kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında inşa edilen, 
yaklaşık 800 konut, 55 iş yeri ve 
sosyal donatılarının açılışlarını 
gerçekleştireceğiz. Bu bölgeler-
deki dönüşüm tamamlandığında 
şehrimiz toplamda 9 bin yeni 
konuta da sahip olacak.”

Kayseri’de belediyeler ve 
TOKİ vasıtasıyla 20 yıldır devam 
ettirdikleri çalışmalarda bugüne 
kadar 100 bin konutu dönüş-
türdüklerini belirten Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Böylece 
Kayseri, gecekondusu kalma-
yan bir şehir haline geldi. Özel 
sektörümüz, zaten Kayseri’nin 
yüz akıdır. Kayseri’nin bizatihi 
kendisi Türkiye sınırlarını aşa-
rak, dünya çapında bir marka, bir 
değer haline gelmiştir.” dedi.

Kayseri’nin, Türkiye’nin 2023 
hedeflerinin, 2053 vizyonunun 
da sancaktarlığını yapacağına 
inandığını söyleyen Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, AK Parti’nin 7. 
Olağan Kongresi’nin bu süreçte 
tarihi bir dönüm noktası işlevi 
göreceğini belirtti.

“Kentsel dönüşüm projeleriyle 
9 bin konutu daha Kayseri’ye 
kazandırıyoruz” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kayseri’de 18 yılda 30 milyar lira 
yatırım gerçekleştirildiğine işaret 
ederek “Buna rağmen her kim 
‘Kayseri kamu yatırımlarından 
yeteri kadar pay almıyor’ diyor-
sa inanın bana gözüne, dizine 
durur. Kayseri sahip olduğu 
imkanlarla sadece kendisini değil 
bölgesindeki tüm şehirleri de 
besliyor, destekliyor, geliştiri-
yor.” diye konuştu. 

Kayseri’de yapılan yatı-
rımlar hakkında bilgi veren 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
eğitimde 4 bin 856 yeni derslik 
yapıldığını, okullara 550 bilişim 
teknolojileri sınıfı kurulduğunu, 
tablet bilgisayar, etkileşimli tah-
ta ve yazıcıdan oluşan toplam 
15 bin 500 malzemenin okullara 
ulaştırıldığını, Kayseri’ye 3. dev-
let üniversitesini kazandırdıkla-
rını, yüksek öğrenim öğrencileri 
için 7 bin 289 kişi kapasiteli yurt 
binaları açtıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Kayseri’nin merkezinde 2 bin 
yatak kapasiteli bir yurt daha 
inşa edilmesinin planlandığını 
söyledi. Dünya standartların-
da 33 bin kişilik stadyumun 
yanı sıra farklı branşlarda 36 
spor tesisini de Kayseri’ye 
kazandırdıklarına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Erciyes Kayak Merkezi’nin kışın 

hafta sonları 100 bin kişiyi bulan 
ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin 
önemli turizm merkezlerinden 
biri haline geldiğini vurguladı. 
Bu kayak merkezinin inşası 
için 26 milyon metrekarelik bir 
alanın tapusunu Kayseri’ye ver-
diklerini aktaran Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan, Melikgazi Millet 
Bahçesi’nin ihalesinin yapıldı-
ğını, Kocasinan Keykubat Millet 
Bahçesi’nin ihale sürecinde ve 
Hacılar Millet Bahçesi’nin de yer 
seçimi aşamasında olduğunu 
kaydetti.

Toplam 2,3 milyon metrekare 
alana sahip millet bahçelerinin 
en kısa sürede tamamlanarak 
Kayseri halkının hizmetine 
sunulacağını bildiren Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Şehrimiz-
deki ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza toplam 2,6 katrilyon lira 

tutarında sosyal yardım yaptık. 
Sağlıkta 1607 yatak kapasiteli 
şehir hastanemizle birlikte 16’sı 
hastane olmak üzere 49 sağ-
lık tesisini sizlerin hizmetine 
sunduk. Halen 4’ü hastaneden 
oluşan 9 sağlık tesisimizin inşası 
da devam ediyor. Toplu konutta 
Kayseri’de 18 bin 710 vatandaşı-
mızı ev sahibi yaptık. Bugün ilk 
etaplarını hizmete açacağımız 
kentsel dönüşüm projeleriyle 
toplam 9 bin konutu daha Kay-
seri’ye kazandırıyoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ulaştırmada 83 kilometreden 
devralınan bölünmüş yol uzun-
luğunu 564 kilometre ilaveyle 
647 kilometreye çıkardıklarını 
belirterek, yapımı devam eden 
yol projelerinin bir bölümünü 
daha gelecek yıl açacaklarını 
bildirdi. 

Gündem
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Proje çalışmaları tamamlanan 
Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren 
hattını en kısa sürede yatırım 
programına alacaklarını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Antalya-Konya-Aksaray-Nev-
şehir-Kayseri Hızlı Tren Hattı 
Projesi ile ilgili çalışmaların 
sürdüğünü, Boğazköprü Lojis-
tik Merkezi’nin birinci etabının 
tamamlandığını, ikinci etabının 
yapımı için de ihale hazırlık 
çalışmalarının sürdüğünü ifade 
etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Anafartalar Otogar Şehir Hasta-
nesi, Nuh Yazgan Üniversitesi, 
Yüksek Hızlı Tren Tramvay 
Hattı Projesi’nin de ihalesinin 
bittiğini, yakında yer tesliminin 
yapılacağını söyledi. Kayseri’de 
18 yıl önce hızlı internet kulla-
nıcısı neredeyse yokken bugün 
1 milyon 174 bin hızlı internet 
abonesinin bulunduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, fiber optik kablo uzunluğu-
nu 1750 kilometreden 9 bin 642 
kilometreye ulaştırdıklarını dile 
getirdi.

Kayseri’ye 9 baraj ve 4 gölet 
inşa ettiklerini, şehrin “denizi” 

olarak adlandırılan Yamula 
Barajı’nın her safhasıyla yakın-
dan ilgilendiklerini ve destek 
verdiklerini belirten Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, Pınarbaşı Panlı 
Barajı’nın ve Sarız Fettahdere 
Barajı’nın yapımlarının sürdü-
ğünü, inşa edilen sulama tesis-
leriyle Kayseri’de 500 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtıklarını, 
çiftçilere 2 milyar lira tutarında 
tarımsal destek verdiklerini, 
Kayseri’ye 2 Teknopark, 13 Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi kurulduğu-
nu, 13 ilçeye ise doğal gaz arzı 
sağlandığını anlattı.

“Partimize, davamıza, ülke-
mize, milletimize, geleceğimize 
sahip çıkalım”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yapılan yatırımlar özetlendiğin-
de bile hizmetlerin saymakla 
bitmediğini belirterek “Sizlerle 
birlikte hem Kayseri’yi hem 
bölgemizi hem ülkemizi kalkın-
dırmaya devam edeceğiz. Yeter 
ki birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize sahip çıkalım. 
Yeter ki partimize, davamıza, ül-
kemize, milletimize, geleceğimi-
ze sahip çıkalım, fitneyi, fesadı, 

bencilliği yanımıza yaklaştırma-
yalım. Ne kadar samimi, hasbi, 
geniş ufuklu çalışırsak kendimi-
ze de şehrimize de ülkemize de o 
derece faydalı oluruz.” şeklinde 
konuştu. 

Kayseri’nin gani gönüllüğünü, 
derin görüşlülüğünü, çalışkan-
lığını, kabiliyetini yakından 
bildiğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, il kongresinin 
ardından yeni bir gönül seferber-
liğiyle Kayseri’de AK Parti üye 
sayısını katlayarak artıracaklarını 
ve hep birlikte AK Parti bayrağını 
daha da yükseklere çıkartacakla-
rını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“AK Parti, Türkiye’nin 81 ilinde 
ne kadar güçlenirse ne kadar 
büyürse ne kadar milletimizle 
muhabbetini derinleştirirse ülke 
olarak geleceğimize o derece gü-
venle bakabiliriz. Hep söylediğim 
gibi Türkiye’nin kaderiyle AK 
Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın 
kaderi adeta bütünleşmiştir. Biz 
güçlü durdukça Türkiye de güçlü 
duracaktır, biz tökezledikçe 
Türkiye de ivme kaybedecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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“AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin 
Kritik Bir Dönüm Noktası Teşkil 
Edeceğine İnanıyorum”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Hollanda’da 
aşırı sağcı Özgürlük Partisinin 
Başkanı Geert Wilders’in pay-
laşımına ilişkin, “Hollanda’da 
bir milletvekili müsveddesi 
var. Kalkmış bizimle ilgili yine 
bir şeyler yapıyor. Ya bir defa 
haddini bil, haddini bil, kiminle 
yol yürüdüğünü hiç hesap ettin 
mi? Haddini bileceksin. Faşizm 
bizim kitabımızda yok, faşizm 
sizin kitabınızda var.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Miting Alanı’nda gerçekleştiri-
len AK Parti Malatya 7.Olağan İl 
Kongresi’ne katıldı.

Konuşmasına tüm Malatya’yı 
selamlayarak başlayan Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Güz 
gelince bağlar döker gazeli, çok 
hasretlik çektim gurbet gezeli, 
yedi iklim, dört köşeyi dolaştım 
bulamadım Malatya’dan güzeli.” 
dizelerini okudu. 

Malatya’nın 1365 yıl önce 
İslam ordularının, Hz. Muham-
med’i dünya gözüyle gören 
kutlu insanların çiçeklendirdiği, 
Battalgaziler’in tarih yazdığı, 
Alparslan’ın gazilerine yoldaş 
olan, atlarına su, gönüllerine 
huzur veren bir şehir olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Malatya Selçuklu’nun 
mührünü taşıyan, Danişment-
lere başkent olan, Yavuz Sultan 
Selim’le birlik olan şehir. Malatya 
İbni Arabi’lere, Sadrettin Kone-
vi’lere adeta alevden bir gönül 
ırmağı gibi coğrafyamızı irfanla 
sulayan nice alimlere kucak açan 
şehir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, Malatya’nın aynı zamanda 
Türkiye’ye çağ atlatan merhum 
Turgut Özal’ı da yetiştirdiğine 
işaret ederek, “İşte bu Malatya 
yol arkadaşı olursa ancak ülkesi-
ne ve milletine hayırlı insanlarla 
olur.” diye konuştu. 

Malatya’nın yiğit insanlarının 
tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de Türkiye’nin her mücade-
lesinde ilk safta yer aldığını 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, AK Parti’nin 19 yıllık 
geçmişinde de bu kentin daima 
en önde olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
2019 seçimlerinde yüzde 68,5 oy 
oranıyla kendilerine olan deste-
ği yenileyen Malatya’ya şükran-
larını sundu.

“Depremin yıl dönümünde 
konut inşasını tamamlamış 
olacağız”

Malatya ve Elazığ’da meydana 
gelen depremleri hatırlatarak, 
tüm vatandaşlara geçmiş olsun 
dileklerini ileten Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
depremin hemen ardından yara-
ları sarmak için harekete geçtik-
lerini belirtti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Yapılan tespitlerin ardından 
Malatya’da 1555 tanesi ahırlı köy 
evi olmak üzere toplam 5 bin 24 
konut inşa etmek için çalışma-
lara başladık. Bugün Pötürge’de 
208, Kale’de 238 konut olmak 
üzere 446 konutu vatandaşları-
mıza teslim ediyoruz. Kalan ko-
nutlar da etaplar halinde teslim 

edilecek. İnşallah depremin yıl 
dönümünde konut inşasını ta-
mamlamış olacağız.” dedi.

Depremin merkez üssü olan 
Elazığ’da da 1015 tanesi ahırlı 
köy evi olmak üzere 18 bin 868 
konut inşa ettiklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, bu konutların 2 bin 521’inin 
teslim aşamasına geldiğini, en 
kısa zamanda Elazığ’a giderek 
konutları bizzat vatandaşlara 
teslim edeceklerini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Elazığ ve Malatya’da 9 ay gibi 
kısa bir sürede konutları teslim 
aşamasına getiren bakanlığı ve 
yüklenici firmaları tebrik etti.

Türkiye’yi 2023 hedefleri-
ne ulaştırma mücadelelerinin 
sembol şehirlerinden birinin 
de Malatya olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Şimdi ülkemizi 2053 vizyo-
nuyla buluşturmaya hazırlanır-
ken gözümüz yine Malatya’nın 
üzerinde olacaktır. Biz de Malat-
ya’nın hem kalkınma gayretlerin-
de hem de yaşadığı felaketlerde 
hep yanında olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. Bu tarihi süreç-
te AK Parti 7’inci Olağan Kong-
resi’nin kritik bir dönüm noktası 
teşkil edeceğine inanıyorum.”
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Malatya’nın da her zaman 
olduğu gibi bu yeni dönemin 
lokomotifliğini üstleneceğini 
düşündüğünü söyleyen Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, kuru-
luşundan bugüne teşkilatlarda 
görev alanlara şükranlarını sun-
du, vefat edenlere de Allah’tan 
rahmet diledi. 

Türkiye’nin demokrasi ve 
kalkınma mücadelesinin uzun 
ve meşakkatli bir süreci ifade 
ettiğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, “Bir yanda 
halka rağmen halkçılık, bir diğer 
yanda güya halkının yanında ol-
duğunu ifade ederken halkının 
duygularını sömürenler. Güya 
ülkeyi asrileştirmek isteyen ja-
koben bir zihniyet, diğer yanda 
ise gönlü ve gözü milletimizle 
aynı istikamete bakan bir anlayış 
var. Milletimizin değerleri-
ne savaş açanlar kimi zaman 

darbelerle, kimi zaman siyasi ve 
ekonomik krizlerle somutlaştı-
ğı şekliyle dışarıdan da destek 
almışlardır.” diye konuştu.

Kalkınma hamlesi
Türkiye’nin küresel ve böl-

gesel düzeydeki mücadelesini 
medeniyet ve tarihi mirasına 
yakışır şekilde yürütürken 81 
vilayetin her birini içine alan 
kalkınma hamlesinden de en 
küçük bir taviz vermediklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Vatan topraklarının her 
karışını, Cumhuriyet tarihinde 
yapılanların tamamını beşe, 
ona katlayan eserlerle, hizmet-
lerle, yatırımlarla donatıyoruz. 
Bu yatırımlardan, 81 vilayetimi-
zin her biriyle beraber Malatya-
mız da payına düşeni almıştır. 
18 yılda Malatya’ya yaptığımız 

yatırım ne biliyor musunuz? 
23 katrilyon, yeni rakamla 23 
milyar lira. Bu yatırımlarla eği-
timde 5 bin 35 adet yeni derslik 
inşa ettik. 208 bilişim tekno-
lojileri sınıfı kurduk. Tablet 
bilgisayar, etkileşimli tahta ve 
yazıcıdan oluşan toplam 10 bin 
malzemeyi okullarımıza ulaştır-
dık. Şehrimize ikinci bir devlet 
üniversitesi olarak Turgut Özal 
Üniversitesini kazandırdık. 
Yüksek öğretim öğrencileri için 
6 bin 919 kişilik yurt binalarını 
yaptık. Sporda 27 bin seyirci 
kapasiteli bir stadyumla çeşitli 
branşlarda 39 adet spor tesisi 
inşa ettik.”

“Kömürhan Köprüsü 15 Ara-
lık’ta açılacak”

Yeni Malatyaspor’un bu-
gün oynadığı futbol müsaba-
kasının sonucunu alandaki 

Gündem
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vatandaşlara soran Cumhurbaş-
kanımız Erdoğan, “2-1 yendik” 
yanıtı üzerine “Hayırlı olsun” 
dedi.

Malatya’da eski stadın yerine 
yapacakları millet bahçesinin 
uygulama çalışmalarının sürdü-
ğünü bildiren Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Doğanşehir Vahap Küçük 
Millet Bahçemizin ise projesi 
bitti, yakında ihalesi yapılacak. 
Havalimanı yolu üzerindeki 
Özal Mahallesi’nin yarım asırdır 
süren mülkiyet sorunu Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız çalışma-
sıyla sona erdi. İhtilaflı alanları 
devralan Yeşilyurt Belediyemiz, 
Özal Mahallesi’nin yanı sıra Bin-
dal ve Topsöğüt mahallelerinin 
parsel meselelerini de çözüme 
kavuşturacaktır. Eski hastane-
nin yeri adalet sarayı inşası için 
bakanlığımıza devredildi.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sosyal yardım-
larda Malatyalı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara kaynak aktardıkla-
rını vurguladı.

Sağlıkta 800 yataklı Malatya Şe-
hir Hastanesinin de içinde olduğu 
11 hastaneden oluşan 56 sağlık 
tesisini şehre kazandırdıklarına 
değinen Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, diğer yatırımlarla ilgili şu 
değerlendirmede bulundu:

“Toplamda 400 yataklı Bat-
talgazi ve Doğanşehir devlet 
hastaneleri ile birlikte 14 sağlık 
tesisimizin inşası sürüyor. Toplu 
konutta Malatya’da 17 bin 480 
konut projesini hayata geçirdik. 
Ulaştırmada 36 kilometreden 
devraldığımız Malatya’daki 
bölünmüş yol uzunluğunu 
toplamda 437 kilometreye 
çıkardık. Proje kapsamında 25 
adet köprünün de bulunduğu 
Malatya çevre yolunun yapımı 
sürüyor. İnşallah 2022’de ta-
mamlıyoruz. Kömürhan Köprü-
sü, Kömürhan Tüneli ve bağlantı 
yolları projemizde sona geldi. 

Buradan müjdeyi de verelim. 15 
Aralık’ta Kömürhan Projesi’nin 
tünelini, köprüsünü ve bağlantı 
yolunu trafiğe açıyoruz. Tohma 
Köprüsü’nü de yıl sonuna kadar 
inşallah tamamlıyoruz. Malat-
ya Organize Sanayi Bölgesine 
Yazlak İltisak Hattını inşa ettik. 
Çetinkaya-Hekimhan ve Malat-
ya-Gölbaşı demiryolunu yeni-
ledik. Sivas-Malatya hızlı tren 
projemizin ve Malatya-Elazığ 

hızlı tren projemizin etüt çalış-
maları devam ediyor.”

“405 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık”

Malatya Havalimanını yeni 
yatırımlarla modernize ettikleri-
ni, havalimanının 2003’te 89 bin 
olan yolcu sayısının geçen yıl 
743 bini geçtiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:
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Gündem

“Yeni terminal binasının 
ihalesini de önümüzdeki ay 
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde 
2002’de internet kullanıcısı yok 
seviyesindeyken, bugün 653 bin 
hızlı internet abonesi bulunu-
yor. Fiber optik kablo uzunlu-
ğunu bin 229 kilometreden 4 
bin 700 kilometreye çıkarttık. 
Malatya’da 10 baraj ve 1 gölet 
inşa ettik. 10 baraj daha inşa 
ediyoruz. Son 18 yılda şehri-
mizde inşa ettiğimiz sulama 

projeleriyle 405 bin dekar zirai 
arazi sulamaya açtık. Böylece 
Malatyalı çiftçilerimize yıllık 
255 milyon liralık zirai gelir 
artışı sağladık.”

Malatya’da çiftçilere verdik-
leri toplam tarımsal destek 
tutarının 1,5 katrilyon lirayı 
bulduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, “Bay 
Kemal ne diyor? ‘Çiftçi’yi yok 
ettiniz’ diyor. Bak ben sana 
rakam veriyorum rakam. Ama 

rakamdan anlamaz ki Bay 
Kemal. Neymiş maliye müfet-
tişiymiş, hesap uzmanıymış. 
Lafta hesap uzmanı olmanın 
bir anlamı yok. Bu hesapları iyi 
tut.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
lisanslı kuru kayısı deposunu 
Malatya’ya kazandırdıklarını 
anımsatarak, şu ifadeleri kul-
landı:

“Toprak Mahsulleri Ofisimiz 
vasıtasıyla kuru kayısı alımına 
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başlayıp, Malatyalı üreticileri-
mizin alın terlerinin hakkının 
verilmesi sağladık. Sanayide bir 
teknopark, dört Ar-Ge ve bir ta-
sarım merkezi kurduk. Organize 
Sanayi Bölgesine inşa edeceği-
miz arıtma tesisiyle çevre kirlili-
ğinin önüne geçiyoruz. Özellikle 
Malatya’daki ihraç edilen ürün 
çeşidinin ve ihracat yapan firma 
sayısının artırılması için modern 
bir fuar merkezi inşa edeceğiz. 
Cazibe merkezleri teşviklerini 

önümüzdeki yıl sonuna kadar 
uzattık.”

“Bencillik bataklığına 
saplananların akıbeti hüsran 
olacaktır”

Merkez, Yeşilyurt, Battalgazi, 
Doğanşehir, Darende ve Akça-
dağ’a doğal gazı getirdiklerini 
aktaran Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Şimdi de Kuluncak’ı 
doğal gazla buluşturuyoruz. 
Önümüzdeki dönemde adeta 

özetin özeti olan bu hizmetlerin 
çok daha fazlasını Malatya ile 
buluşturmaya devam edeceğiz.” 
açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, Türkiye’nin büyümesi ve 
kalkınması yolunda en büyük 
güç kaynağının milletin birliği, 
beraberliği ve kardeşliği olduğu-
na dikkati çekerek, son dönem-
de bu güce yönelik saldırıların 
artmaya başladığını belirtti.

Milletin feraseti ve cesaretiyle 
tüm saldırılara olduğu gibi bu 
sinsi tuzağı da boşa çıkardığının 
altını çizen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz ne diyoruz? ‘Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan ve tek 
devlet.’ Yola böyle yürüyeceğiz. 
İnşallah bizden sonraki nesillere 
her alanda hedeflerine ulaşmış 
bir Türkiye bırakacağız. Bunun 
için bizlerin yapması gereken 
partimize, davamıza, ülkemi-
ze, milletimize, geleceğimize 
samimiyetle sahip çıkmaktır. 
Fitne, fesat, bencillik bataklığı-
na saplananların akıbeti hüsran 
olacaktır. Sevdiğimiz zaman 
birbirimizi para, pul, makam, 
mevki bunlardan dolayı sevme-
yeceğiz, birbirimizi Allah için 
seveceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
il kongresinin ardından yeni 
bir gönül seferberliğiyle Malat-
ya’daki üye sayısının artacağına 
inandığını ifade ederek, “AK 
Parti bayrağını ne kadar yük-
seğe çıkartırsak, milletimizle 
muhabbetimizi ne kadar derin-
leştirirsek ülkemizin geleceğine 
o derece güvenle bakabiliriz. 
Kaderi Türkiye’nin kaderi ile 
bütünleşen bir parti olarak mil-
letimize borcumuzu ancak daha 
çok çalışarak, daha çok hizmet 
ederek ödeyebiliriz.” değerlen-
dirmesini yaptı.
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“İzmir’de Evleri Yıkılan 
Vatandaşlarımıza Yenilerini Yapıp 
Teslim Edeceğiz”

Gündem

Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “İzmir’deki 
depremde evleri yıkılan va-
tandaşlarımıza inşallah en kısa 
sürede yenilerini yapıp teslim 
edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Van Atatürk Şehir Stadyumu’n-
da düzenlenen AK Parti Van 7. 
Olağan İl Kongresinde konuştu.

Sözlerine dün İzmir’de ya-
şanan depremde hayatını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralananlara acil şifalar dileye-
rek başlayan Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, 26 can kaybı, 885 
yaralı, 15 yoğun bakımda olan 
hasta bulunduğunu ifade etti ve 
İzmir ile depremin hissedildiği 
şehirlerde yaşayanlara “geçmiş 
olsun” dileklerini iletti. 

“Devletimiz, deprem anından 
itibaren tüm bakan arkadaşla-
rım, milletvekillerimiz, kurum-
larımız, Kızılayımız, AFAD’ımız, 

hep birlikte imkanlarımızla 
İzmirli kardeşlerimizin imdadı-
na koştuk” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
enkaz kaldırma ve depremden 
etkilenen vatandaşlara yardımcı 
olunması faaliyetlerinin eksik-
siz yerine getirildiğini bildirdi.

Ülkenin en doğusundan en 
batısına tehlikeli bir deprem 
kuşağı altında olduğunun, 
yaşanan her sarsıntıyla bir kez 
daha hatırlandığını dile getiren 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
uzun yıllar boyunca bu ülkeye 
hakim olan vesayetçi zihniyetin 
en çok ihmal ettiği alanlardan 
birinin de afetlere dayanıklı yapı 
inşası olduğunu söyledi. 

Şehirleri bir kanser gibi saran 
tek katlı veya çok katlı gecekon-
duların acısının, afetlerde yıkım 
ve can kaybı olarak yaşandığını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Van’ın da bu acıları en 
derinden yaşamış şehirlerden 
biri olduğunu anlattı.

Bundan 9 yıl önce Van’ın Erciş 
ve Edremit ilçelerinde meydana 
gelen depremlerde 644 vatanda-
şın hayatını kaybettiğini, 4 binin 
üzerinde kişinin de yaralandığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Van’ın belki de ülkede, 
bu çapta bir yıkımın, bu derece 
hızla telafi edildiği ilk örnekler-
den biri olduğu ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

“Van’da deprem sonrası 25 bin 
172 konut, kamu binası, okul, 
cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 
ahırı inşa ederek sahiplerine tes-
lim ettik. Ocak ayında yaşanan 
depremin ardından Malatya’da 
5 bin 24 ve Elazığ’da 18 bin 868 
konutun önemli bir kısmını bitir-
dik, kalanlarını da depremin yıl 
dönümüne kadar tamamlamış 
olacağız. İzmir’deki depremde 
evleri yıkılan vatandaşlarımıza 
da inşallah en kısa sürede yenile-
rini yapıp teslim edeceğiz. Allah 
devletimize, milletimize zeval 
vermesin.” diye konuştu.

Bugün bir kez daha Van’da ol-
manın, Vanlılarla kucaklaşmanın 
mutluluğunu yaşadığını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Van’ı ve tüm ilçelerini selamladı.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Canım canan-
dan geçmez, canan bu yandan 
geçmez, gönül dünyadan geçer 

amma ki Van’dan geçmez. Evet, 
yeter ki Van istesin, vermeye 
can bulunur. Yeter ki Van istesin 
çaresizlere çare, dertlere der-
man bulunur. Şairlerin övmeye 
doyamadığı, tarih boyunca yi-
ğitler otağı, aslanlar yatağı olan, 
Anadolu’nun kapılarının açılma-
sında ecdadımızla omuz omuza 
yürüyen Van’ı özlemişiz. Van, 
kadir kıymet bilenlerin kadrini 
kıymetini unutmaz.” dedi.

Van’ın bugün bir kez daha ken-
dilerini bağrına bastığını belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kendilerinin de bu ilin hem 
kalkınma gayretlerinde hem de 
yaşadığı felaketlerde hep yanın-
da olduklarını söyledi. 

AK Parti hükümetleri olarak 
Van’a her alanda en ileri hizmet-
leri vermek için çalıştıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, “İnşallah, bundan sonra 
da Van’ı yeni yatırımlarla, yeni 
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projelerle, yeni hizmetlerle bu-
luşturacağız.” ifadesini kullandı.

“Van’dan çok daha fazla des-
tek bekliyorum”

Ülkenin içinden geçtiği bu 
tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan 
Kongresinin kritik bir dönüm 
noktası teşkil edeceğine inan-
dığına değinen Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bu dönemde Van’dan çok 
daha fazla destek bekliyorum. 
AK Parti olarak, ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştırma mücade-
lemizde, her destek, özellikle 
de Van’ın desteği hayati öneme 
sahiptir. Çocuklarımıza büyük 
ve güçlü Türkiye bırakma ha-
yalimizin, 2053 vizyonumuzla 
gerçeğe dönüşmesi ancak bu 
mücadelenin başarıya ulaş-
masıyla mümkündür. Bunu 

yapacak olan da sizlersiniz, AK 
Parti kadrolarıdır.” 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kuruluşundan bugüne AK Parti 
teşkilatlarında görev almış tüm 
isimlere teşekkür etti, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet 
diledi. Cumhurbaşkanımız Er-
doğan, daha önce ilçe kongrele-
rinde görev almış olan ve bugün 
de il kongresinde görev alacak-
lara başarı dileğinde bulundu.

“Örnek bir Türkiye’yi milleti-
mizle birlikte kurduk”

Allah’ın yardımı ve milletin 
desteğiyle 2023 yılına kadar bu 
sürecin tamamlanmasıyla diğer 
alanlarla birlikte ekonomide de 
bambaşka bir Türkiye’yi mil-
letin hizmetine sunacaklarını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bunun için milleti-
mizden biraz daha sabır, biraz 

daha metanet, biraz daha gayret 
bekliyorum.” dedi.

Vesayeti milletle birlikte 
tasfiye ettiklerini, darbecileri 
milletle birlikte tepelediklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin fiziki altyapısını, 
81 vilayeti ile baştan sona mille-
timizle birlikte yeniledik. Temel 
hizmet alanlarında örnek bir 
Türkiye’yi milletimizle birlikte 
kurduk. İnşallah bugün yürüt-
tüğümüz tarihi mücadeleyi de 
yine milletimizle, gençlerle, 
hanım kardeşlerimle birlikte ve-
receğiz ve beraberce zafere yü-
rüyeceğiz. Bunun için öncelikle 
birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip 
çıkmamız gerekiyor. Biz birbi-
rimizi para, pul, makam, mevki 
için değil sadece ve sadece Allah 
için sevmenin bahtiyarlığına 
ereceğiz. İşte bunu sağlarsak di-
ğer tüm meselelerin üstesinden 
zaten geliriz.”

“Yaptığımız reformlar başlı 
başına üzerinde günlerce konu-
şulacak husustur”

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, “Hafıza-i beşer nisyan ile 
maluldür” sözünü anımsatarak, 
bazen günlük hadiseler nede-
niyle Türkiye’nin demokraside 
ve ekonomide nereden nereye 
geldiğinin unutulduğuna dikka-
ti çekti.

Unutulmaması için gittiği her 
şehirde AK Parti hükümetinin 
18 yılda illere kazandırdıklarını 
anımsattığını aktaran Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Demok-
raside, hak ve özgürlüklerde, 
hukuki ve kültürel düzenle-
melerle yaptığımız reformlar 
başlı başına üzerinde günlerce 
konuşulacak husustur.” diye 
konuştu.

Van’a son 18 yılda 30 milyar 
lira yatırım yapıldığına işa-
ret eden Cumhurbaşkanımız 

Gündem
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Erdoğan, bu yatırımlarla eği-
timde 9 bin 523 yeni derslik inşa 
edildiğini anlattı.

Yükseköğrenim öğrencileri 
için 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt 
binası açtıklarını söyleyen Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıl sonuna kadar 800 yatak 
kapasiteli yeni yurt binalarını 
bunlara ilave ediyoruz. Destek 
merkezleri, spor salonları, kapalı 
yüzme havuzu, kamp eğitim 
merkezi gibi 27 tesisi şehrimize 
kazandırdık. Şimdi ise Van’da 
toplam 6 millet bahçesi projemiz 
bulunuyor. Bunlardan Çatak 15 
Temmuz Şehitleri Millet Bahçesi 
tamamlandı ve Vanlı kardeşle-
rimizin istifadesine sunuldu. 
Diğer 5 millet bahçesinin ihale 
ve proje çalışmaları sürüyor. 
Sosyal yardımlarda Van’daki ih-
tiyaç sahibi vatandaşlarımız için 
yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında 
kaynak kullandık. Sağlıkta top-
lamda 1437 yataklı 17 hastane ile 
birlikte toplam 100 sağlık tesisi 
inşa ettik. Nereye? Van’a. Halen 
4 sağlık tesisimizin inşası, 24 
sağlık tesisimizin ihale ve proje 
çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 

36 kilometreden devraldığımız 
Van’ın bölünmüş yol mesafesini 
nereye çıkardık biliyor musu-
nuz? 570 kilometreye çıkardık. 
Nereden nereye...”

Van’daki birçok tarihi köprü-
nün restorasyonu yapıldı

Van’daki birçok tarihi köprü-
nün restorasyonunun yapıldığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Hakkari Yüksekova 
ayrımı yolundaki bölünmüş yo-
lun büyük kısmını tamamladık. 
Bu güzergah üzerinde bulunan 
Güzeldere Tüneli’nde ve Başkale 
çevre yolunda çalışmalarımız 
sürüyor. Van Kapıköy arasındaki 
demiryolunu yeniledik ve mo-
dernize ettik.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Van Gölü kenarına kurduğu-
muz tesiste, göldeki ulaşımı da 
hızlı ve konforlu sağlayan ‘Sul-
tan Alparslan’ ve ‘İdris-i Bitlisi’ 
feribotlarını inşa ederek işlet-
meye aldık. Ferit Melen Havali-
manımızı yeniledik, Edremit ve 
Deveboynu iskeleleri ile Edre-
mit tekne barınağını şehrimize 

kazandırdık. Gevaş Akdamar 
İskelesini onardık. Van’a 3 baraj 
ve 4 gölet inşa ettik. İnşası de-
vam eden Ortanca, Baklatepe ve 
Yeniemek barajlarını ise en kısa 
sürede tamamlayacağız. Son 
18 yılda inşa ettiğimiz sulama 
projeleri ile 340 bin dekar zirai 
araziyi sulamaya açtık. 

Böylece Van’daki çiftçilerimize 
yıllık 109 milyon lira ilave gelir 
artışı sağladık. Şu anda inşaatları 
devam eden tesislerle 186 bin 
dekar araziyi daha sulamaya aça-
cağız. Van’ın uzun vadeli içme 
suyu ihtiyacını karşılamak için 
Morgedik Barajını inşa ettik. Er-
ciş içme suyu isale hattı ve içme 
suyu arıtma tesisini hamdolsun 
tamamladık. Vanlı çiftçilerimize 
1,5 milyar lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Sanayide Van’da 
teknopark ile Erciş Organize Sa-
nayi Bölgesini faaliyete geçirdik. 
Van, Tuşba, İpekyolu, Edremit, 
Erciş, Çaldıran ve Muradiye’ye 
doğal gaz getirdik.”

Yatırımların ilerleyen dönem-
de de artarak devam edeceğinin 
altını çizen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bunun için AK Parti’nin 
Van’da çok daha güçlü olması 
gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türkiye genelinde büyük bir 
üye kampanyası yürütüyoruz. 
Halihazırda ülke genelindeki üye 
kayıt sayımız 11 milyonu geçti, 
böyle bir parti yok, sadece AK 
Parti. Van’daki üye sayımızın da 
diğer şehirlerimize örnek olacak 
bir sayıya çıkmasını bekliyorum. 
Bu konuda il ve ilçe teşkilatla-
rımıza güveniyorum.” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
kongrede görev üstleneceklere 
başarılar diledi, Kovid-19 salgını 
bittiğinde meydan mitinglerinin 
yeniden başlayacağını ifade etti.

Kasım ___ Türkiye Bülteni ___ 37



Gündem

Gazeteci ve Siyasetçi:
Markar Esayan
AK Partimizin MKYK üyesi, İstanbul Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkan 
Yardımcısı, Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Markar Esayan’ı saygıyla anıyoruz.

TBMM’de üç dönem AK Parti İstanbul Millet-
vekilliği yapmanın yanı sıra köşe yazarlığı, si-
yasi yorumculuk ve tartışma programları yapan 
Markar Esayan, roman, siyasi inceleme kitabı ve 
denemeler de kaleme aldı.
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Birçok gazetede köşe yazarlığı yapan Esayan, “Şimdinin Dar Odası”, 
“Karşılaşma” ve “Jerusalem” adlı 3 roman ile “Dünyayı Durduran 60 Gün” adlı 
bir siyasi inceleme kitabı ve “İyi Şeyler” adlı bir deneme kaleme aldı.

Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-
Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde de bulundu.
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“5’inci ve 9’uncu Sınıflarda Yüz Yüze 
Eğitimi 2 Kasım’da Başlatıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Toplantısı’nın ardından millete 
seslenen Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
toplantıda sağlıktan güvenliğe 
ve yatırımlara kadar Türkiye 
içinde ve dışında yaşanan pek 
çok gelişmeyi kapsamlı şekilde 
ele aldıklarını söyledi. 

“Kazancın her kuruşu 
milletimiz için harcanacaktır”

Bir asrı aşkın süredir 
hidrokarbon kaynaklarına sahip 

olma arayışı içinde bulunan 
Türkiye’nin kayda değer bir 
netice elde edebildiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Dünyanın son bir asrında bu 
uğurda nice savaşlar çıkartılmış, 
nice çatışmalar körüklenmiş, 
nice ülkeler bölünmüş, nice 
masumların kanı oluk oluk 
akıtılmıştır. Pek çok toplumun 
böylesine ağır maliyetle elde 
ettiği bir zenginliğe bizim 
sadece çalışarak, emek 

vererek, alın teri dökerek sahip 
oluşumuz en az kaynağın 
kendisi kadar önemlidir. 
Karadeniz’de keşfedilen 
doğal gazın her metreküpü 
bu ülkenin ve milletin refahı, 
huzuru, güvenliği, geleceği 
için kullanılacaktır. Gazın 
sisteme verilmesiyle milletimiz 
bu hizmete daha hesaplı 
şekilde ulaşma imkanı elde 
edecektir. Aynı şekilde buradan 
elde edilecek kazancın her 
kuruşu yine milletimiz için 

Gündem
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harcanacaktır.” 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

yaklaşık 600 yıl önce ortaya 
konan bu analizin asırlara 
sari tartışmaların özetini 
oluşturduğuna işaret ederek, 
“Tabii bu ‘kader’ sözü dini 
anlamının ötesinde tarihi ve 
toplumsal tespitler üzerinden 
yapılan bir değerlendirmeyi 
anlatır. Ülkemizin de içinde 
bulunduğu coğrafyada 
yaşananlara baktığımızda 
bu tespitin lafzi ifadesinin 
ötesindeki derin manasını daha 
iyi görebiliyoruz.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanımız 
Türkiye’nin bir yanı Avrupa’ya, 
bir yanı Asya’ya, bir yanı 
Afrika’ya uzanan, kıtaları 
birbirinden ayıran Akdeniz ve 
Karadeniz gibi iki kadim iç denizi 
birbirine bağlayan coğrafyanın 
tam merkezinde yer aldığına 
işaret eden Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bu topraklar insanlığın bilinen 
en eski tarihine, bilinen en eski 
medeniyetlerine, bilinen en 
eski mücadelelerine ev sahipliği 
yapıyor. Bilindiği gibi tarih 
kitaplarının yeniden yazılmasını 
gerektirecek öneme sahip en eski 
yapı topluluğu Şanlıurfa’mızda 
Göbeklitepe’de bulunuyor. Yine 
tarihin en eski anlaşmaları, 
paraları, şehir planları, 
kütüphaneleri, su kanalları, 
ticaret yolları, farklı inançların 
ibadethaneleri hep bizim 
ülkemizin sınırları içindedir. 
Bugün de dünyadaki siyasi, 
ekonomik, ideolojik ve askeri 
çatışmaların çok önemli bir kısmı 
çevremizde cereyan ediyor.” 

“Bir sonraki safhada 2053 
vizyonumuzla milletimizin 
karşısına çıkacağız”

Sağlıktan savunma sanayine 
kadar pek çok alanda son 
dönemde hızlandırdıkları 
projeler, verdikleri emekler, 

elde ettikleri neticeler 
sayesinde, bugün güvenle ve 
huzurla yola devam ettiklerini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Karşımıza çıkanlar, 
adeta rüzgar gülü gibi her gün 
başka şeyler söyleyip, başka 
istikametlere yelken açarken biz, 
menzilimizi satmadık. Rotamızı 
bozmaya çalışanların önüne 
başka meşgaleler koyarak asıl 
yolumuzu hep açık tuttuk.” dedi.

Günlük meselelerle 
uğraşırken, gençlere emanet 
edecekleri gelecek vizyonunu 
şekillendirmeyi de ihmal 
etmediklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“İnşallah bir sonraki safhada 
2053 vizyonumuzla milletimizin 
karşısına çıkacağız. Bu 
vizyonu kısa, orta ve uzun 
vadeli hedeflere dönüştürecek 
çalışmalara başladık. Her 
alanda yürüyen bu hazırlıklar 
tamamlandığında, inşallah 
önümüzdeki 30 yılın yol haritası 
elimizde olacak. Bölgemizdeki 
ve dünyadaki gelişmeler, 
ülkeler ve milletler için böyle 
bir vizyonunun ne kadar önemli 
olduğunu bize bir kez daha 
gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Küresel düzeyde yaşanan 

yeniden yapılanma sürecinde, 
Türkiye’nin hangi alanda tam 
olarak nereye yöneleceği kararını 
bu çalışmayla belirleyeceklerini 
bildiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Şimdi birilerinin 
çıkıp, birkaç rakam sıralayarak, 
‘Siz daha 2023 hedeflerine 
ulaşamadınız, hangi 2053’ten 
bahsediyorsunuz?’ diyeceğini 
biliyoruz. Çünkü biz, bu zihniyeti 
ciğerlerine kadar tanıyoruz. 
Bunlardan, istikamet doğru 
olduktan sonra diğer hususların 
er veya geç gerçekleşeceği 
gerçeğini görmelerini, 
kabullenmelerini ve ikrar 
etmelerini beklemiyoruz ama 
hakikat budur, bunu bilmeleri 
lazım.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türkiye’nin bugüne kadar 
gerçekleştirdiği yapısal 
reformlar, sadece çok daha 
büyük hamillerin temeliydi. 
Bu temel üzerinde 2053 
vizyonumuzun esasını 
oluşturacak olan büyük ve 
güçlü Türkiye’nin inşasına yeni 
başlıyoruz.” dedi.

Her hal ve şart altında 
olduğu gibi bu hususta da tek 
baktıkları yerin millet olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
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Erdoğan, vizyonlarını 83 
milyonun ortak hayallerini, 
hedeflerini, beklentilerini, 
taleplerini kuşatacak 
şekilde şekillendirdiklerini 
belirterek, “İnşallah 2023 
yılında hem hedeflerimize 
ulaşmanın sevincini hem yeni 
vizyonumuzu milletimizle 
paylaşmanın heyecanını 
birlikte yaşayacağız.” ifadelerini 
kullandı. 

“Denetimler etkin şekilde 
sürdürülecek”

Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı’nda 
değerlendirdikleri bazı hususları 
da paylaşacağını kaydeden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ulaşım araçları başta olmak 
üzere, çok sayıda insanın bir 
arada bulunduğu mekanlar ve 
etkinliklerle ilgili denetimlerin 
etkin şekilde sürdürüleceğini, 
özellikle temaslı kişilerin 

takibinin çok daha sıkı şekilde 
yapılacağını anlattı. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “yerli aşı 
çalışmalarında iki hafta içinde 
insan üzerinde deneme 
safhasına ulaşılacağının 
görüldüğünü” belirterek, şöyle 
devam etti:

“Dünyadaki aşı çalışmalarının 
ülkemize uygulanabilirliği 
hususunda da önemli gelişmeler 
kaydettik. Bu husustaki somut 
adımları yıl sonuna atmış olmayı 
ümit ediyoruz. Hedefimiz 
önümüzdeki bahar aylarına 
kadar aşı meselesini tamamen 
çözmektir. Eğitimde yeni bir 
adım daha atarak ortaokullarda 
5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu 
sınıflarda yüz yüze eğitim 
öğretim faaliyetlerini 2 Kasım 
tarihi itibarıyla başlatıyoruz. 
Halen uzaktan eğitimin sürdüğü 
diğer sınıflarla ilgili tarihi de 
gelişmelere bakarak en yakın 

zamanda kamuoyuna ilan 
edeceğiz.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
salgın döneminde sosyal 
destek, kısa çalışma ödeneği, 
işsizlik ödeneği, normalleşme 
desteği gibi başlıklar altında 
milletin hizmetine sundukları 
kaynak tutarının 39 milyar lirayı 
bulduğunu belirtti. 

Birleşmiş Milletler tarafından 
17 Ekim’in, Yoksullukla 
Mücadele Günü olarak 
kabul edildiğini anımsatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın düsturuyla ülkemizde 
yoksullukla mücadele 
konusunda en kapsamlı 
programları biz hayata geçirdik. 
Hükümete geldiğimizde yılda 
2 milyar lirayı bulmayan 
sosyal yardımları, geçtiğimiz 
yıl 55 milyar liraya çıkardık. 
Böylece sosyal yardımların milli 
gelirimiz içindeki payını yüzde 
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0,38’den yüzde 1,27 seviyesine 
ulaştırdık. Türkiye, Birleşmiş 
Milletler verilerinde artık yüksek 
insani gelişmişlik seviyesine 
sahip ülkeler arasında yer alıyor.” 
diye konuştu. 

“1 milyon 400 bin 
sigortalımıza 1,1 milyar lira prim 
desteği verdik”

Dul, öksüz, yetim, yaşlı, 
hasta, asker ailesi, öğrenci 
gibi kesimleri özellikle 
desteklediklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Milletimiz de bu çabalarımıza 
her türlü katkıyı sağlıyor. Mesela 
Biz Bize Yeteriz Kampanyası’nda, 
ana muhalefete ve diğerlerine 
özellikle sesleniyorum; 
toplanan 2 milyar 80 milyon 
liralık kaynağı, hane başı 1000 
lira olarak ihtiyaç sahiplerine 
dağıttık. Normalleşme desteği 
kapsamında 202 bine yakın iş 
yerinde çalışan 1 milyon 400 bin 
sigortalımıza 1,1 milyar lira prim 
desteği verdik.” açıklamasında 
bulundu. 

İstihdamla ilgili kalıcı 
düzenlemeler içeren bir paketin 
de geçtiğimiz hafta Meclise 
sunulduğunu anlatan Erdoğan, 
şehit çocukları ile harp ve 
vazife malüllerinin kendilerine 
ve çocuklarına verilen eğitim 
öğretim yardımı rakamını 
2020-2021 yılı için ilkokul ve 
ortaokulda 2 bin 317 lira, lisede 3 
bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 
634 lira olarak belirlediklerini, 
toplamda 19 bin 440 öğrenciyi 
kapsayan ödemelerin mevcut 
kayıtlara göre herhangi bir 
müracaata gerek kalmaksızın bu 
hafta içinde yapılacağını bildirdi. 

Üniversite gençliğine de bir 
müjde vermek istediğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

“Lisans seviyesindeki 
öğrencilerimiz için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK 

vasıtasıyla kısa adı ‘Star’ 
olan Stajyer Araştırmacı Burs 
Programı’nı başlatıyoruz. Lisans 
eğitiminin her seviyesindeki 
1000 gencimiz, TÜBİTAK 
enstitülerinde ya da TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 

araştırma projelerinde görev 
almak suretiyle bu programdan 
faydalanabilecek. Ülkemizde 
ilk defa hayata geçen bu denli 
büyük proje tabanlı lisans burs 
programının gençlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj 
gemisinde incelemelerde bu-
lundu.

Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan, Fatih Gemisi’nde Sondaj 
Yönetim Odası’nda çalışmaları 
yürüten personele seslenerek, 
Sakarya gaz sahasındaki sondaj 
faaliyetlerinin tamamlanması 
talimatını verdi.

“Sakarya gaz sahasında 20 

Temmuz’da başladığımız sondaj 
faaliyetlerimizi bugün nihayet-
lendirdik. Hamdolsun Allah’a.” 
ifadelerini kullanan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Milletimize yıllarca hasretle 
beklediği müjdeyi sizlerin gay-
retli ve başarılı çalışmaları sonu-
cu vermiş bulunuyoruz. Şahsım 
ve milletim adına hepinize 
teşekkür ediyorum. Barbaros’ta 

, Oruç Reis’te, Yavuz’da ve Ka-
nuni’de çalışan ekiplerimize de 
tüm kalbimle teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonraki görevle-
rinizde muvaffakiyetler diliyo-
rum. Allah yar ve yardımcınız 
olsun. Allah’a emanet olun.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Fatih Gemisi’nde yerli ve milli 
imkanlarla üretilen uzaktan ku-
mandalı ileri teknoloji denizaltı 
robotu “KAŞİF”i de inceledi.

Gündem

“Sakarya Sahası’nın Tuna-1 
Bölgesindeki Toplam Doğal Gaz 
Rezervi 405 Milyar Metreküpü 
Buldu”
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‘Hedefimiz 2023 yılında bu 
gazı milletimizin kullanımına 
sunmak’

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Fatih sondaj gemisinde incele-
melerde bulunmasının ardından 
yaptığı açıklamada, bugün hem 
Fatih sondaj gemisinin persone-
lini tebrik etmek hem de keşfedi-
len rezervin yeni miktarını pay-
laşmak üzere geldiğini söyledi. 

Fatih sondaj gemisini İstan-
bul’un fetihinin 567. yıl dönümü 
olan 29 Mayıs’ta Haydarpaşa 
Limanı’ndan Karadeniz’e uğur-
ladıklarını hatırlatan Cumhur-
başkanımız Erdoğan, Trabzon 
Limanı’nda kule montajı, bakımı 
ve ikmali yapılan geminin 20 
Temmuz’da Sakarya sahasının şu 
anda bulunduğu yerdeki Tuna-1 
kuyusunda sondaja başlandığını 
ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
yapılan çalışmalar sonunda de-
niz tabanının altındaki kuyunun 
ilk iki katmanında 320 milyar 
metreküplük doğal gaz bulun-
duğu müjdesini 21 Ağustos’ta 
ilan ettiklerini aktararak, şunları 
kaydetti:

“Bu tarihten sonra da son-
daj faaliyetlerine devam eden 
gemimiz, 4 bin 445 metre derin-
liğe kadar ulaştı. Test, analiz ve 
detaylı mühendislik çalışmaları 
sonunda keşfettiğimiz rezerve 
85 milyar metreküp daha ilave 
edildi. Böylece Sakarya sahası-
nın Tuna-1 bölgesindeki toplam 
doğal gaz rezervi miktarı 405 
milyar metreküpü buldu. Bu 
kuyudaki çalışma önceden plan-
landığı şekilde 4 bin 775 metre 
derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi. 
Fatih sondaj gemimiz Filyos 
Limanı’ndaki bakım, ikmal ve 
teknik hazırlık safhalarının ar-
dından inşallah önümüzdeki ay-
dan itibaren sondaj faaliyetlerine 
yine Sakarya sahasındaki Türka-
li-1 kuyusunda devam edecek. 
Türkali-1 kuyusundan da çok 

kısa sürede sevindirici haberler 
almayı bekliyoruz. Tuna-1 kuyu-
sunda keşfettiğimiz 405 milyar 
metreküplük doğal gazı burada 
kurulacak platform vasıtasıyla 
topraklarımıza ulaştıracak ve ül-
kemizin tamamına hizmet veren 
sisteme entegre edeceğiz. Hede-
fimiz 2023 yılında bu gazı mille-
timizin kullanımına sunmaktır. 
Böylece Türkiye tarihindeki en 
büyük hidrokarbon kaynağına 
kavuşmuş olacaktır. İnşallah 
Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki 
yeni sondajlardan alacağımız 
müjdelerle bu kaynağı daha da 
genişleteceğiz.” 

“Denizaltı robotumuzu da 
yerli ve milli imkanlarla petrol 
sektörümüze kazandırdık”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
halen Yavuz sondaj gemisinin, 
Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis 
sismik araştırma gemileriyle 
birlikte Akdeniz’de faaliyetleri-
ni sürdürdüğünü ifade ederek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kanuni sondaj gemimiz Ka-
radeniz’deki sondaj faaliyeti için 
yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen 
kuyu açmaya başlayacak. Hepsi 
de Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’na ait sondaj gemile-
rimiz, dünyadaki toplam derin 
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deniz sondaj filosunun yakla-
şık yüzde 20’sini oluşturuyor. 
Sismik araştırma gemilerimiz 
de kendi alanlarının en modern 
donanımlarına sahiptir. Fatih 
sondaj gemimiz, ekipmanın ve 
ekibin millileştirilmesi yolunda 
önemli bir adımdı. Şimdi yeni 
bir adım daha atarak uzaktan 
kumandalı ileri teknoloji ürünü 
denizaltı robotumuzu da yerli ve 
milli imkanlarla petrol sektörü-
müze kazandırdık. ‘Kaşif’ adını 
verdiğimiz bu denizaltı robotu 
sayesinde yüzlerce metre derin-
likteki ihtiyaç duyulan elektrik 
ihtiyacını ve video görüntülerini 
uzaktan kumandayla hiçbir riske 
girmeden elde edebileceğiz. De-
nizaltı robotumuzun ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

“Karadeniz’de keşfettiği-
miz rezerv ülkemizin bugüne 
kadarki en büyük hidrokarbon 
kaynağıdır”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
keşfedilen hidrokarbon kaynak-
larının ekonomik değer olarak 
çok önemli bulunduğunu, Tür-
kiye’nin bu konuda net ithalatçı 
bir ülke olduğunu söyledi.

Rusya, İran ve Azerbaycan’dan 
doğal gaz, Cezayir, Katar, Ni-
jerya ve Amerika gibi yerlerden 
de sıvılaştırılmış doğal gaz ithal 
edildiğini ifade eden Cumhur-
başkanımız Erdoğan, “Ülke-
mizin çeşitli yerlerinde küçük 
miktarlarda petrol ve doğalgaz 
çıkıyor olmakla beraber bunlar 
toplum olarak toplamda tüke-
timimiz içinde bir hayli yeter-
siz düzeydedir. Karadeniz’de 
keşfettiğimiz rezerv ülkemi-
zin bugüne kadarki en büyük 
hidrokarbon kaynağıdır. Deva-
mının da geleceğine inandığım 
bu keşiflerle inşallah ülkemizin 
doğal gazda dışarıya bağlılığı 
önemli ölçüde azalacaktır. Bu 
aynı zamanda milletimize daha 
ucuz doğal gaz hizmeti verebi-
leceğimiz anlamına da geliyor.” 
diye konuştu. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’nin sahip olduğu güçlü 
alt yapısı sayesinde sondaj ça-
lışmalarını dışarıdan kiralamaya 
göre gerçekten çok uygun bir 
maliyetle ve güvenle gerçek-
leştirdiğini dile getirerek, gazın 
kalitesinin yüksekliğinin işlet-
me maliyetlerinin de minimum 

seviyede olacağına işaret ettiğini 
kaydetti.

Kalkınma ve büyüme çabası-
nın en büyük kalemini oluştu-
ran petrol ve doğal gazda dışarı-
ya ödenen miktar azaldıkça bu 
hizmetlerin millete daha hesaplı 
sunulabileceğini belirten Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Böylece ülkemizde kalan kay-
nağı da yatırıma, üretime, istih-
dama yönlendirme imkanına ka-
vuşacağız. Ancak bu keşfin en az 
miktarı ve değeri kadar önemli 
kabul ettiğim bir diğer husus 
da Türkiye’nin yürüttüğü tarihi 
istiklal ve istikbal mücadelesi 
sürecinde milletimize büyük bir 
moral vermiş olmasıdır. Yıllarca 
gıptayla baktığımız hidrokarbon 
zenginliklerine artık ülkemizin 
de sahip olabileceğini görmemiz 
inşallah diğer alanlardaki müca-
delelerimizin başarıya ulaşaca-
ğının da işaretidir. Dünyada son 
bir asırda yaşanan çatışmaların 
çoğu hidrokarbon kaynakları-
na sahip olabilmek için çıkmış 
veya çıkartılmıştır. Türkiye bu 
çatışmaların tamamen dışında 
kalarak kendi emeği ve gayre-
tiyle bugün bulunduğu yere 
gelmiştir. Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon kaynaklarını payla-
şım mücadelesinden Türkiye’yi 
dışlama çabalarına rıza göster-
meyerek yeni bir dönemin ka-
pısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs 
Türklerinin haklarını yok sayan 
hiçbir plana, hiçbir girişime, 
hiçbir oldubittiye izin verme-
mekte kararlıyız. Buradan bir 
kez daha tekrarlıyorum. Bizim 
kimsenin hakkında, hukukunda 
özellikle de toprağında gözümüz 
yoktur. Biz sadece kendi hakla-
rımızın müdafaası içindeyiz. Bu 
mücadeleyi başarıya ulaştırmak 
için diplomasinin tüm yollarıyla 
birlikte gücümüzün tamamını 
kullanmakta kararlıyız. Doğu 
Akdeniz’de barışı, huzuru, 

Gündem
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istikrarı egemen kılmanın yolu 
Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin haklarına 
saygılı olmaktan, tanımaktan, 
teslim etmekten geçiyor. Bunun 
dışındaki hiçbir zorbalığa ve 
komedi düzeyine varan oyunlara 
eyvallah etmeyeceğiz.”

“Karadeniz’de ve Akdeniz’de 
hidrokarbon kaynakları aramayı 
sürdüreceğiz”

“Türkiye olarak biz kendi 
işimize bakıyoruz.” diyen Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan, bundan 
sonra da böyle devam edecek-
lerini belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Karadeniz’de ve Akdeniz’de 
hidrokarbon kaynakları aramayı 
sürdüreceğiz. Suriye’de, Lib-
ya’da, Azerbaycan’da, Hakk’ın 
ve haklının yanında durmayı 
sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde 

ve dışında terör örgütleriyle 
mücadelemizi kesintisiz şekil-
de yürütmeyi sürdüreceğiz. 
Ekonomimizi, üretim, ihracat, 
istihdam odaklı olarak büyüt-
meyi sürdüreceğiz. Dünyanın 
neresinde olursa olsun gözünü 
ve kalbini ülkemize yöneltmiş 
tüm mazlumlara ve mağdur-
lara el uzatmayı sürdüreceğiz. 
Milletimize her alanda hak ettiği 
hizmetleri getirmeyi, dev proje-
leri hayata geçirmeyi, yenilerini 
devreye almayı sürdüreceğiz. Bu 
uğurda gerekirse canımızı ortaya 
koymak dahil, hiçbir fedakarlık-
tan kaçınmayacağız. Türkiye’yi 
girdiği bu yoldan döndürmeye ne 
darbeler ne ekonomik tuzaklar 
ne siyasi ayak oyunları ne de içi 
boş tehditler kafi gelir.”

Son yıllardaki girilen her mü-
cadelede elde edilen başarıların 
gerisinde, milletin sergilediği 

sağlam birlik ve beraberlik ile 
devletin tüm kurumlarının 
ahenk içindeki çalışması oldu-
ğunu kaydeden Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan, “İnşallah bu güzel 
tabloyu bozmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. 2023 hedefleri-
mize ulaşana, bizden sonraki 
nesillere 2053 vizyonunu ha-
yata geçirebilecekleri büyük ve 
güçlü bir Türkiye bırakana kadar 
durmayacağız, duraksamayaca-
ğız. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Fatih sondaj gemisinin perso-
nelini tebrik ederek, “Tuna-1 
kuyusundan çıkaracağımız yeni 
rakamıyla 405 milyar metreküp 
doğal gazın ülkemize milletimize 
ve hayırlı bereketli olmasını dili-
yorum.” ifadelerini kullandı.
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Karadeniz’deki Keşifle 
Konutlardaki Gaz Tüketiminin 
Tamamı Yerli Kaynakla 
Karşılanabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki alt katmanlarda Fatih sondaj gemisinin 85 milyar 
metreküp yeni gaz keşfettiğini açıkladı. Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 
milyar metreküpe yükseldi.

Sahadaki doğal gazın Türki-
ye’nin ulusal şebeke sistemine 
bağlanması için ise sahadan kıyı-
ya uzanan yaklaşık 200 kilomet-
relik boru hattının inşa edilmesi 
planlanıyor

Sakarya Gaz Sahası’nda yılda 
15 milyar metreküp üretim 
yapılması halinde, yaklaşık 25 
yıl boyunca konutlardaki gaz 
tüketiminin tamamının yerli 
kaynaklardan karşılanabileceği 
hesaplanıyor

Bölgedeki toplam gaz keşfinin 
mevcut fiyatlarla 85-90 milyar 
dolar potansiyel ekonomik değe-
ri bulunuyor

DOĞU AKDENİZ TAM GAZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Doğu Akdeniz’deki hidro- kar-
bon kaynaklarını paylaşım mü-
cadelesinden Türkiye’yi dışlama 
çabalarına rıza göstermeyerek 
yeni bir dönemin kapısını açtık”
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
cumhurbaşkanı seçildikten 
sonra ilk resmi ziyaretini 
Türkiye’ye gerçekleştiren 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar ile baş başa görüşmesinin 

ardından düzenlenen ortak 
basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Ersin Tatar ile 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlediği ortak basın 
toplantısında, ilk resmi yurt dışı 
ziyaretini gerçekleştiren Tatar’ı 

Türkiye’de misafir etmekten 
memnuniyet duyduğunu 
söyledi.

Tatar’ı seçim zaferi dolayısıyla 
bir kez daha gönülden tebrik 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, seçimlerin Kıbrıs Türk 
halkının demokrasi kültürünü 

“Türk Tarafı Kıbrıs’ta Adil, Kalıcı 
ve Sürdürülebilir Bir Çözümden 
Yanadır”
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gözler önüne seren bir şeffaflık 
ve siyasi olgunluk ortamında 
gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Tatar ile eş güdüm içerisinde 
Kıbrıs Türkü’nün meşru 
haklarının savunulmasında 
daha da önemli mesafeler 
katedeceklerine inandığını ifade 
etti.

Tatar ile kapsamlı ve verimli 
bir görüşme gerçekleştirdiklerini 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kıbrıs meselesinde 
önümüzdeki dönemde 
atılabilecek adımları ve Doğu 
Akdeniz’de son dönemde 
yaşanan gelişmeleri ele aldık. 
Türk tarafı Kıbrıs’ta, adil, kalıcı 
ve sürdürülebilir bir çözümden 
yanadır. Bu yolda üzerine 
düşen iyi niyetli bir yaklaşımla 
ve sorumluluk bilinciyle hep 
adımlarını atmıştır. Ancak 
sadece Türk tarafının çaba 
göstermesi çözüm için kafi 
değildir. Rum tarafının Kıbrıs 
Türk halkının eşit ortaklığı 
temelinde bir çözümü kabul 
etme niyetinin bulunmadığı 
aşikardır. 50 yılı aşkın süredir 
devam eden müzakerelerin her 
seferinde başarısız olmasının 
yegane nedeni Rum tarafının 
bu uzlaşmaz zihniyetidir, 
anlayışıdır. Rumlar 1963 yılında 
gasbettikleri devleti, Kıbrıs Türk 
halkı ile paylaşmak istemiyorlar. 
Yarım asrı geride bıraktığımız 
müzakere sürecinde artık 
mevcut parametrelerle bir 
neticeye varılmayacağının 
anlaşılması gerekiyor.”

“Çözümün temeli Ada’daki 
gerçeklere dayanmalıdır”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Temmuz 2017’de Crans-
Montana’daki görüşmelerin 
sona ermesinin ardından, bu 
koşullar altında çözüm için 

federasyonun artık geçerli bir 
model olamayacağını, yeni 
fikirlere ihtiyaç duyulduğunu 
vurguladıklarını dile getirdi.

Aradan geçen sürede ne 
kadar haklı olduklarının 
ortaya çıktığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını 
eşit ortak olarak görmediği 
için hidrokarbon gelirlerinin 
paylaşımına yönelik iş birliği 
çağrılarını da karşılıksız bıraktı. 
Rum tarafı kendi yönetimleri 
altında adeta bir azınlık olarak 
görmek istedikleri Kıbrıs 
Türkleri’nin eşit haklarını 
gasbetmeyi sürdürüyor. 
Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve onların 
kurduğu iki ayrı devlet şu anda 
zaten vardır. İki halkın barış, 
refah ve güvenlik içerisinde 
yan yana yaşayabilecekleri 
çözümün temeli adadaki 
gerçeklere dayanmalıdır. 
Gelinen noktada müzakereleri 
münhasıran federasyon 
seçeneği temelinde başlatmanın 
zaman kaybı olacağını kesinlikle 
düşünüyoruz. Dolayısıyla 
artık iki devletli çözümün 

de gerçekçi bir yaklaşımla 
masaya getirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Türkiye’nin Kıbrıs’ta 
adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir 
çözüm bulunması yönündeki 
iradesi bakidir.”

Tatar ile Doğu Akdeniz’deki 
son gelişmeler, Maraş açılımı 
gibi diğer konularda da görüş 
alışverişinde bulunduklarını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Doğu Akdeniz’de kendi kıta 
sahanlığımızdaki haklarımızı 
koruduğumuz gibi adanın ortak 
sahibi Kıbrıs Türk halkının 
meşru hak ve menfaatlerini 
de savunuyoruz. Bu yöndeki 
kararlılığımızı, bugüne kadar 
her aşamada dosta, düşmana 
gösterdik. Doğu Akdeniz’deki 
mevcut durumun müsebbibi 
2003 yılından bu yana 
uyarılarımızı dinlemeyen, 
yapıcı önerilerimizi dikkate 
almayan Rum-Yunan ikilisidir. 
Bu bölgedeki hidrokarbon 
kaynakları nedeniyle iştahı 
kabaran uluslararası enerji 
şirketleriyle arkalarındaki güçler 
de bu oyunun parçası olmakta 
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beis görmemişlerdir. Ancak bu 
oyun artık bozulmuştur. En 
başından itibaren söylediğimiz 
gibi bölgede Türkiye’yi ve Kıbrıs 
Türkü’nü hesaba katmayan 
hiçbir girişimin başarı şansı 
yoktur ve olmayacaktır.”

“Amacımız Kıbrıs Türkü’nün 
hayat standardını yükseltmek”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Tatar ile Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasındaki iş birliğinin 
güçlendirilmesi için atılacak 
adımları da konuştuklarını 

belirtti.
Türkiye’nin, KKTC’nin 

ekonomik, diplomatik ve 
sosyal yönden gelişmesi için 
her türlü çabayı göstermeyi 
sürdüreceğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şu 
ifadeleri kullandı:
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“Amacımız Kıbrıs Türk 
halkının hayat standardını 
yükseltmek ve geleceğe 
daha büyük bir güvenle 
bakmasını sağlamaktır 
Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına 
desteği hukuki ve siyasi 
mülahazaların ötesinde gönül 

bağı ve kader birlikteliğinden 
kaynaklanmaktadır. Kıbrıs 
Türk’ü Türkiye’yi her daim 
yanında bulacaktır. İnşallah 
tüm güçlükleri bugüne kadar 
olduğu gibi el birliğiyle aşacak, 
daha da güzel günlere birlikte 
ilerleyeceğiz. Bu vesileyle Sayın 

Cumhurbaşkanı’nı bir kez daha 
tebrik ediyor, zor ve kritik bir 
dönemde üstlendiği bu yüksek 
görevin hayırlara vesile olmasını 
diliyor, Kıbrıs Türk halkına en 
iyi dileklerimi iletiyorum.” 
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 2020-2021 
Yükseköğretim Akademik Yılı 
Açılış Töreni’nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik 
yılının, hayırlara vesile olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, koronavirüs salgını 

sebebiyle bir hayli zor şartlarda 
yürütülüyor olsa da akademik 
eğitimin kesintisiz devam 
etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin 
değerli olduğunu ancak örgün 
eğitimin yerini tutmayacağını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İnşallah mümkün 
olan en kısa sürede, diğer eğitim 

öğretim kademelerinde olduğu 
gibi yükseköğretimde de yüz 
yüze eğitim öğretimi başlatmayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Sözümüzü tuttuk”
Türkiye’nin, uzun yıllar 

boyunca, eğitimin her 
kademesiyle birlikte, 
yükseköğretimde de 

“Türkiye, Kamunun Tamamen 
Ücretsiz Yükseköğretim Hizmeti 
Verdiği Dünyadaki Nadir Ülkeler 
Arasındadır”

Gündem
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sıkıntılar yaşadığını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz ve aileleri, sadece 
belli şehirlerimizde bulunan 
üniversitelere ulaşabilmek için 
gerçekten büyük fedakarlıklara 
katlanıyorlardı. Halbuki 
ülkemizin potansiyeli ve 
ihtiyacı, mevcut kapasitenin 
çok üzerindeydi. Buna 
rağmen, belki gafletten, 
belki kasıttan kaynaklanan 
sebeplerle, üniversitelerin 
yaygınlaştırılmasına, 
gençlerimizin yükseköğretime 
erişiminin kolaylaştırılmasına 
engel olunuyordu. Hatta mesleki 
eğitimin önü kesilerek, bu 
çarpıklık daha aşağı kademelere 
doğru genişletiliyordu. 
Hükümete geldiğimizde, 
ülkemizin her şehrinde 
üniversite kurma sözü verdik. 
Bu adımı attığımızda, birilerinin 
nasıl tepki gösterdiğini, 
nasıl telaşlandığını dün gibi 
hatırlıyorum. Milletimizin 
desteği ve Meclisimizin 
gayretiyle, sözümüzü tuttuk ve 
Türkiye’nin 81 ilinin tamamında 
üniversite kurulmasını sağladık.”

Bugün ülkede faaliyet 
gösteren toplam 207 kamu 
ve vakıf üniversitesinin, 176 
bin akademik personeliyle, 
8 milyon 267 bin öğrenciye 
eğitim-öğretim verdiğini bildiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
üniversitelerin kontenjanlarının 
artmasının, giriş sınavlarındaki 
yığılmanın önüne geçtiğini dile 
getirdi. Bunun yanında, kendi 
nesli dahil ülkede çok uzun yıllar 
boyunca gençlerin en büyük 
itiraz konusu olan harçları da 
kaldırdıklarını anlatan Erdoğan, 
ücretsiz eğitim hayalini gerçeğe 
dönüştürdüklerinin altını çizdi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türkiye, kamunun tamamen 
ücretsiz yükseköğretim hizmeti 
verdiği dünyadaki nadir ülkeler 

arasındadır.” ifadesini kullandı.
Hiçbir öğrencinin maddi 

imkansızlıklar sebebiyle 
yükseköğretimden mahrum 
kalmaması için yurtların 
kapasitesini artırmakta geç 
kalmadıklarını ve isteyen 
herkese burs veya kredi 
vermeye kadar pek çok yeniliğe 
imza attıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bugün yurtların kapasitesinin 
700 bine, burs ve kredi alan 
öğrenci sayısının da 1 milyon 600 
bine yaklaştığını belirtti. 

Daha önce aylık 45 lira olan 
lisans öğrencisi burs veya kredi 
ödemesini aylık 550 liraya 
çıkardıklarını, bu rakamın 
yüksek lisans öğrencilerinde 
1100 lira, doktora öğrencilerinde 
ise 1650 lira olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Artık rekabet, herhangi bir 
üniversiteye girmekte değil, 
hedeflenen üniversiteye 
girmekte yaşanıyor. Bu rekabet 
dünyanın her yerinde vardır 
ve olması da gayet tabiidir. 
Burada asıl üzerinde durulması 

gereken husus, isteyen her 
gencimize yükseköğretim 
yolunun açılmış olmasıdır. 
Kendi şehrinde ve evine en 
yakın yerdeki üniversiteye 
girebilen gençlerimizden, 
gayreti ve kabiliyeti olanların 
önü, yatay ve dikey geçişlerle 
zaten açıktır. Bu konuda hem 
Yükseköğretim Kurulumuz, hem 
de üniversitelerimiz her türlü 
kolaylığı gösteriyor. Kemiyet 
meselesini böylece çözdükten 
sonra, tüm gücümüzü ve 
imkanlarımızı keyfiyet noktasına 
hasrettik. İhtisaslaşma başta 
olmak üzere, üniversitelerimizi 
belirli alanlarda marka yapmaya 
yönelik çok sayıda programı 
hayata geçirdik. En büyük 
özlemimiz de bu.”

“Üniversitelerimizin akademik 
cazibesini artıracak çalışmaları 
hızlandırıyoruz”

Üniversiteleri, araştırma 
üniversiteleri, bölgesel kalkınma 
odaklı üniversiteler, mesleki 
uygulama ağırlıklı üniversiteler 
gibi farklı misyonlar üstlenen 
yapılar halinde geliştirmeye 
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çalıştıklarına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, böylece, 
illerdeki üniversitelerin, tek 
tip eğitim yapmak yerine, 
şehirlerinin, bölgelerinin ve 
ülkenin ihtiyacına göre farklı 
alanlarda gelişen bir yapıya 
kavuşma yolunda ilerlemeye 
başladığını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bugün 2006’dan 
sonra kurulmuş üniversiteler 
arasında, dünyada ilk 800 
arasına girmeyi başaranlar 
olduğunu belirterek, “Demek 
ki doğru stratejilerle doğru 
adımlar atıldığında, bırakınız 

Türkiye’yi, dünya çapında 
neticeler elde edilebiliyor. 
Dünyanın pek çok yerinde 
yabancı öğrenci sayısı 
azalırken, ülkemizde bu 
rakamın şu an itibarıyla 200 
bini aşmış olması, Türkiye’ye 
duyulan güvenin ifadesidir. 
Biz de bundan gerçekten 
mutluluk duyuyoruz. Bu 
güveni boşa çıkarmamak için 
üniversitelerimizin akademik 
cazibesini artıracak çalışmaları 
hızlandırıyoruz. Özellikle 
Anadolu’nun dört bir yanında, 
birer gurur abidesi olarak 
yükselen üniversitelerimizin 
gelişimine daha çok önem 

veriyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu çerçevede Yükseköğretim 
Kurulu tarafından hazırlanan 
yeni bir projenin müjdesini 
paylaşmak istediğini ifade 
eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “YÖK Anadolu 
Projesi adıyla başlatılan 
bu çalışma, Anadolu’daki 
yeni gelişen üniversiteleri 
nispeten daha gelişmiş 
üniversitelerle eşleştirerek, 
eksiklerin hızla giderilmesini 
hedefliyor. Böylece, gelişmiş 
üniversitelerimizin altyapısı, 
yetişmiş akademik kadrosu 
ve birikimi, Anadolu’daki 
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henüz yolun başında olan 
üniversitelerimizin istifadesine 
açılmış olacaktır. Aynı 
şekilde, eşleşme yapılan 
üniversitenin öğrencileri diğer 
üniversitenin programlarına 
iştirak edebilecektir. İnşallah 
bu programı, bu akademik yılın 
ikinci döneminden itibaren 
hayata geçiriyoruz.” diye 
konuştu.

Salgın döneminde kıymeti 
daha iyi anlaşılan bir başka 
önemli adımın da “YÖK Sanal 
Laboratuvar Projesi” olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bu projeyle fen, mühendislik, 
eczacılık gibi fakültelerin 
programlarında yer alan genel 
kimya ve fizik laboratuvarı 
dersleri sanal ortamda 
verilebilecektir. İlk olarak 
Dijital Dönüşüm Projesinde 
yer alan 24 üniversitede 
başlayacak bu çalışmadan 15 
bin öğrenci faydalanabilecek. 
Tüm bu yeniliklerin şimdiden 
ülkemize, milletimize, özellikle 
de üniversitelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.”

“Hep birlikte seferberlik 
anlayışıyla çalışmamız 
gerekiyor”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’nin 20 yıl önceki 
ülke olmadığını, siyasetten 
ekonomiye, altyapıdan güvenliğe 
kadar her alanda küresel bir güç 
haline gelen veya gelme yolunda 
emin adımlarla ilerleyen bir 
Türkiye gerçeği olduğuna işaret 
etti. 

Türkiye’nin en büyük 
ihtiyacının her alanda yetişmiş 
insan gücü olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Özellikle 
kalkınmamızda kritik öneme 
sahip teknolojilerin geliştirilmesi 
ve kullanılması kabiliyetine 

sahip insan kaynağında ciddi 
açığımız bulunuyor.” diye 
konuştu.

Üniversiteler başta olmak 
üzere, çeşitli kurumların bu 
doğrultudaki gayretlerini 
yakından takip ve takdir ettiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığının bu doğrultuda çeşitli 
çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Tüm bunlara rağmen 
henüz arzu ettikleri yere 
gelemediklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin becerilerini, 
zekalarını, heyecanlarını, 
heveslerini doğru mecralara 
yönlendirmemiz şarttır. Hangi 
evladımızın hangi alanda 
yürümesi gerektiğini kademe 
kademe tespit ederek, kendisine 
gereken imkanı ve desteği 
sağlamalıyız. Bunun için de 
üniversitelerden liselere, 
ortaokullara, ilkokullara, hatta 
ana sınıflarına kadar inen 
sağlam, etkin, işler bir sistem 
kurmalıyız. Geleceğimizi 
güvenle emanet edeceğimiz 
nesiller yetiştirmek için toplum 
olarak hep birlikte seferberlik 
anlayışıyla çalışmamız 
gerekiyor.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
tam bu noktada gözden asla 
kaçırmamaları gereken hayati 
bir husus bulunduğuna işaret 
ederek, “Tüm dikkatimizi, 
vaktimizi, çocuklarımızı geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamak 
için verirken onların gönül 
dünyalarını zenginleştirmeyi 
de ihmal etmemeliyiz. Sadece 
maddi bilgilerle donanmış, 
manevi değerlerden yoksun 
bir nesil milletçe en büyük 
felaketimiz olur.” ifadelerini 
kullandı.

Dünyada maddi zenginlikte çok 
ileriye gittiği halde manevi çöküş 
sebebiyle geleceğinden ümidi 
kesmek üzere olan toplumların 
bulunduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye’yi böyle bir tehlikeyle 
yüz yüze bırakmayacaklarını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlık tarihinin en kadim 
topraklarında yaşayan bir 
millet olarak maziden atiye 
kurduğumuz köprünün 
zenginliklerinin tamamına 
sahip çıkacak böyle bir nesiller 
silsilesi yetiştirmek istiyoruz. 
Bu topraklarda doğup büyüyen 
her evladımız medeniyetini, 
tarihini, kültürünü, bizi 
biz yapan değerleri en iyi 
şekilde bilmeli ve hayatına 
uygulamalıdır. Bu toprakları 
ve üzerinde kurduğumuz 
medeniyeti tıpkı Malazgirt’te, 
Niğbolu’da, Mercidabık’ta, 
Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, 
15 Temmuz’da olduğu gibi 
gerektiğinde canı pahasına 
savunacak şuurda nesillere sahip 
olmadıkça geleceğimize güvenle 
bakamayız.

Hedeflerimize ancak bilimin 
ve teknolojinin tüm dallarında 
en ileri seviyeye ulaşmak için 
çalışan ama aynı zamanda 
inancının, tarihinin ve 
kültürünün temel bilgilerine 
vakıf nesillerle ulaşabiliriz. 
İnsan maddi birikimi ve manevi 
zenginliği ile bir bütündür. 
Ruhsuz bir beden ceset, manevi 
zenginlikten yoksun bir zihin de 
robot hükmündedir. Biz robot 
değil insan, daha doğrusu insan-ı 
kamil yetiştirmenin peşinde 
olmalıyız. Bunun yolu da bizatihi 
kendi varlığından başlayarak 
her şeyi sorgulayan, araştıran, 
tefekkür ve tezekkür ederek en 
doğruyu bulmaya çalışan nesiller 
yetiştirmekten geçiyor.”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, yetkililerden 
deprem sonrası yürütülen 
çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, deprem bölgesinde 
incelemelerde bulunmak 
üzere geldiği İzmir’de AFAD 

Koordanisyon Merkezine geçti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a 

burada yetkililer tarafından 
brifing verildi. Toplantıda 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile deprem bölgesinde 
bulunan bakanlar da yer aldı.

“24 milyon şu ana kadar 
ödenek gönderdik”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
İzmir AFAD Koordinasyon 
Merkezinde brifing aldıktan 
sonra depremin ardından 
yapılan çalışmalar ve son 
duruma ilişkin açıklama yaptı.

Gündem

“Yurtlarımızda Aileleri Misafir 
Edecek İmkanlarımız Var”
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Seferihisar ilçesinde dün saat 
14.51 itibarıyla merkez üssü 
Ege Denizi 17,26 kilometre 
açıklarında 6,6 şiddetinde bir 
deprem yaşandığını anımsatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu deprem neticesinde şu 
an itibarıyla 37 vefatımız var, 
885 yaralımız var. Bunlardan 
667’si taburcu olmuş vaziyette. 
218 vatandaşımızın şu anda 
tedavisi devam ediyor. 8 yoğun 
bakım var, bunların içinde 3 
tane ağır hastamız var ve şu 
ana kadar enkazdan kurtarılan 

vatandaşlarımızın sayısı 103.” 
bilgisini verdi.

Bütün bu süreci başta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay olmak üzere bakanlar, 
kurum yöneticileri ile Kızılay 
ve AFAD gibi kurumların takip 
ettiğini aktaran Erdoğan, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun 
rahatsızlığı nedeniyle bakan 
yardımcısının görev aldığını 
aktardı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “İzmir Valimiz, süreci 
sürekli benimle de irtibat 
halinde koordine etti. Belediye 
Başkanımız aynı şekilde bu 
sürecin içerisinde o da yer aldı.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Binali Yıldırım ve diğer İzmir 
milletvekillerinin de süreci 
yakından takip ettiğini, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcılarının 
da enkazların olduğu bölgelerde 
görev aldıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’ın yurt dışında bulunması 
nedeniyle sürecin içerisinde 
yer alamadığını Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 
de burada olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanlığına ait 7 
kargo uçağının burada görev icra 
ettiğini, personel ve araçların 
sevkiyatına devam edildiğini 
bildirdi.

AFAD’ın Sakarya, Bursa 
ve Afyonkarahisar’dan birer 
adet olmak üzere 3 mobil 
koordinasyon aracıyla burada 
görev yürüttüğünü dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bölgeye toplam 35 adet mobil 
baz istasyonu sevk edilmiş 
olup, 25 adeti burada kurulmuş 
durumda. Yani bu noktada 
da herhangi bir sıkıntı söz 
konusu olmadı. Bütün bunların 
yanında 24 milyon şu ana kadar 
ödenek gönderdik ki ihtiyaca 

göre Valimizin koordinesinde 
yapılacak taleple bakanlarımızın 
yapacağı taleple bunun sürekli 
olarak devamı söz konusu.” 
ifadelerini kullandı.

Burada yoğun şekilde rezerv 
alan temini çalışmalarının 
yürütüldüğü bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu rezerv alan çalışmalarıyla 
birlikte de süratle enkaz 
kaldırma çalışmalarımız 
devam edecek. Enkaz kaldırma 
çalışmalarımız devam ederken 
bir taraftan da nerede rezerv 
alan var, bu çalışmaları 
yapıp bu rezerv alanlara 
göre de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız buralarda hemen 
süratle adımları atacak. 
Elazığ ve Malatya deneyimini 
aynen burada da inşallah 
değerlendireceğiz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
rezerv alanlarla birlikte hemen 
enkazların kaldırılacağını, 
ardından inşaat çalışmalarına 
başlanacağını ifade ederek, 
“Süratle inşallah en kısa 
zamanda bu inşaat çalışmaları 
ile birlikte bu enkazda evleri 
yıkılan vatandaşlarımız için en 
kısa sürede bu evler yapılıp, 
vatandaşlarımızın da buralara 
taşınmasını inşallah sağlamış 
olacağız.” dedi.

Ancak bu süre içerisinde 
değişik yerlerde kiralık ev 
bulan vatandaşlara kiraları 
ödenerek, oralara yerleşmelerini 
sağlayacaklarını aktaran 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
halkın zarar gören eşyalarının 
bedellerinin de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca ödenerek, 
vatandaşlara en ufak bir sıkıntı 
yaşatılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, şöyle devam 
etti:
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Gündem
“Bunu Elazığ’da da yaptık, 

Malatya’da da yaptık, bu tür 
depremlerin olduğu yerlerde 
bunların hepsini yaptık. Burada 
da aynı şekilde bunu yapmak 
suretiyle bu çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Kaldı ki 
bunların dışında elimizde 
konteynırlarımız var. Bu 
konteynırları da uygun olan 
yerlere yerleştirmek suretiyle 
vatandaşlarımızın buralarda, bu 
konteynırlarda yaşam imkanını 
da sağlamak suretiyle adımlar 
atabiliriz. Bu konu ile ilgili aynı 
şekilde hazırlıklarımız var ve 
burada da bir tereddüdümüz 
söz konusu değil. Gerek AFAD, 
gerek Kızılay her türlü yemek 
ihtiyacını, vesairesini zaten 
karşılama imkanına da sahip. 
Burada hamdolsun havalar şu 
anda güzel o da bizim için ayrı 
bir avantaj bu imkanı da gayet 
iyi bir şekilde değerlendirerek 
bu süreci işleteceğiz.”

“Yurtlarımızda aileleri 
misafir edecek imkanlarımız da 
var”

İzmir’de bir hafta süreyle 
eğitim öğretime ara verilmesi 
kararı alındığını, konuyla ilgili 
gereken açıklamayı Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığını 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yaşanan artçı 
depremlere de işaret ederek, 
sonrasında durumun ne 
olacağına ilişkin “Bir hafta 
sonra Milli Eğitim Bakanlığımız 
gerekli değerlendirmesini 
yapmak suretiyle eğer uzatmak 
gerekirse uzatılabilir, ‘gerek 
yok eğitime devam edelim’ 
denirse eğitime devam ederiz.” 
açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yurtlarımız var, bu 
yurtlarımızda yoğun bir 
şekilde aileleri misafir edecek 
imkanlarımız da var. Bu 

konuda da vatandaşlarımızın, 
‘Biz bu öğrenci yurtlarında 
kalabiliriz’ demeleri halinde 
Valilik, AFAD koordinesinde 
buralarda da kendilerini 
misafir etme imkanımız var. 
Burada bol miktarda yurt 
kapasitemiz var. Bu konuda 
da bir sıkıntı söz konusu değil. 
Şu anda 3 bin kadar çadırı 
Kızılay ve AFAD İzmir’e getirdi, 
bunlar şu an hazır vaziyette. 
Bir kısım vatandaşlarımız 
zaten bu çadırlarda kalıyorlar 
ve bu çadırlarla birlikte de 
ciddi bir sıkıntıyı da aşmış 
bulunuyoruz.” 

“88 ülkeden geçmiş olsun 
mesajları, telefonları geldi” 

Deprem sonrasında 
farklı ülkelerin liderlerinin 
kendisini aradığını, bazılarıyla 
bizzat telefonda görüştüğünü, 
bazılarından alınan telgraflara 
Cumhurbaşkanlığı olarak 
cevap verildiğini anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, Yunanistan 
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 
Pakistan Başbakanı 
İmran Han, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, Katar Emiri Şeyh 
Temim al-Sani’nin geçmiş 
olsun dileklerini ilettiğini 
aktardı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bunun yanında 88 ülkeden 
geçmiş olsun mesajları, 
telefonları geldi. Hepsine de 
şahsım, tüm heyetim, milletim 
adına çok teşekkür ediyorum. 
Sağolsunlar, varolsunlar.” 
ifadesini kullandı. 

Depremde vefat eden 
vatandaşlara Allah’tan rahmet, 
yaralılara da acil şifalar dileyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
açıklamalarının ardından 
incelemelerde bulunmak üzere 

çalışmaların yürütüldüğü enkaz 
alanına geçti. 

Toplantıda 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
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Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 

Çataklı, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal, AK 
Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, AFAD Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu ile Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Konya Şehir 
Hastanesi’nin açılış törenine 
katıldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Konya Şehir Hastanesi Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
hastanenin inşasında emeği 
geçenleri tebrik ederek 
hastanenin şehre, ülkeye ve 
millete hayırlı olmasını diledi.

Konya’nın her zaman 
kendilerine en büyük desteği 

verdiğini, her mücadelelerinde 
en ön safta yer almış bir 
şehir olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu 
bakımdan Konyalılarla ayrı bir 
gönül bağları olduğunu söyledi.

İnşası tamamlanan 5 yatırımı 
Konya’nın hizmetine sunmak 
üzere bir arada olduklarını 
bildiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bunlardan biri Konya 
Şehir Hastanemizdir. Sağlık 
alanında ülkemizin dört bir 

yanında yaptığımız hizmetlerin 
zirve noktasını oluşturan 
şehir hastanelerimizin en 
büyüklerinden birini Konya’da 
inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 
838 yataklı olarak planlanmıştı. 
Biz bu kapasitenin Konya için az 
olduğunu görerek temel atma 
töreni sırasında talimatımızı 
verdik ve hastanemizin yatak 
sayısını 1250’ye çıkarttık.” 
ifadelerini kullandı.

Hastanenin 240 yoğun bakım 

“Kurak Bir Konya Ovası İstemiyoruz” 
Gündem
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yatağı, 49 ameliyathane, 17 
yanık ünitesi ile iftihar vesilesi 
bir eser olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hastanenin ağustos ayında hasta 
kabulüne başladığını anımsattı.

Eylül ayında hastanenin 
100 bine yakın kişiye 
hizmet verdiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Bu durum, yapılan yatırımın 
isabetinin işaretidir. Bugün 
ilk etabın açılışını yapıyoruz. 
İnşallah kalan kısmı da 
yılbaşından hemen sonra 
hizmete sunacağız. Açılışını 
yapacağımız 2’nci proje, 
Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre 
Düzenlemesi işidir. Dükkanları, 
camisi, gezinti alanları, 900 
araçlık otoparkı ile bu proje 
Konya’mıza yeni bir güzellik 
kazandıracak, yeni bir soluk 
kaldıracaktır.

Buram buram tarih kokan, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
kadim başkenti Konya’nın tarihine 
sahip çıkıyor olmasından ayrıca 
memnuniyet duydum. 3’üncü 
projemiz, büyüyen ve gelişen 
Konya’nın şehir içi trafiğini 
rahatlatmak için yaptığımız 
çevre yoludur. Bugün çevre 
yolunun Konya-Karaman ve 
Konya-Ereğli yolları arasındaki 
bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik 
bir etabını hizmete açıyoruz. 
Çevre yolunun diğer kısımları da 
peyderpey hizmete sunulacaktır.”

Kayacık Lojistik Merkezi
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 

“Konya sanayisinin dünyaya 
açılan kapısı” olarak gördüğünü 
belirttiği Kayacık Lojistik 
Merkezinin açılışını yapılacağını 
söyledi.

Merkezin toplam 1 milyon 
metrekarelik alanda kurulacağını 
bildiren Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bu Lojistik Merkezi, 
şehrin istihdamına da önemli 

katkıda bulunacaktır. Resmi 
açılışını yapacağımız son 
yatırım, Sarayönü ilçemizde 
iki ayrı proje halinde inşa 
edilen 1682 konut ile Cami 
Sosyal Tesis Ticaret Merkezi 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 
işleridir. Bu konutlarda oturan 
vatandaşlarımıza huzurlu 
ve esenlik dolu bir hayat 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konya’nın sanayisi, tarımı ve 
hizmet sektörü ile Türkiye’nin 
parlayan yıldızı olduğunu ve bu 
yatırımla çok da büyük atılımlara 
hazırlandığını gösterdiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Biz de tüm gücümüz ve 
imkanlarımızla Konya’nın 
yanında yer almayı sürdüreceğiz. 
Açılışını yaptığımız bu eserlerin 
şehrimiz ve ülkemize hayırlı 
olmasını Allah’tan diliyorum. 
Konya’mıza bu yatırımların 
kazandırılmasında emeği geçen 
bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 
belediyemizi işçisinden 
mühendisine herkesi tebrik 
ediyorum.”

“Türkiye’nin ilk bisiklet pisti 
yapılacak”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu güzel tablonun olumlu 
yansımalarını şehir şehir ülkenin 
her köşesinde gördüklerini 
belirterek, son 18 yılda Konya’ya 
toplam 60 milyar lirayı aşan 
yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Bunun Konya’ya olan 
aşklarından, sevdalarından 
kaynaklandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, eğitimde 8 
bin 604 derslik inşa ettiklerini, 
şehre biri devlet üniversitesi 
olmak üzere 3 yeni üniversite 
kazandırdıklarını, üniversite 
öğrencileri için 20 bin 537 kişi 
kapasiteli yükseköğrenim 
yurt binaları açtıklarını, 
toplamda 7 bin yatak kapasiteli 
3 yükseköğrenim yurdunun 
inşasının devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
stadyumla toplam 70 spor 
tesisini, gençlik merkezi gibi 
eserleri tamamladıklarını, 
eskileri yenilediklerini 
belirterek, 5. İslam Dayanışma 
Oyunları’nın gelecek yıl 
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Konya’da yapılacağını, bu 
kapsamda şehre jimnastik 
salonu, olimpik yüzme havuzu, 
atletizm pisti gibi tesislerin yanı 
sıra Türkiye’nin ilk bisiklet pisti 
yarışmalarının yapılacağı alanın 
da inşa edileceğini söyledi.

“Şehir içi ulaşımında da raylı 
sistemleri geliştiriyoruz”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Meram Millet Bahçesi’ni 
Konya’ya kazandırdıklarını 
belirterek Seydişehir 
Sarayönü, Karapınar Millet 
Bahçelerinin inşası, Beyşehir 
Ereğli, Yalıhöyük, Tuzlukçu, 
Kadınhanı, Çumra ve Ilgın Millet 
Bahçelerinin ise ihale ve proje 
süreçlerinin devam ettiğini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sağlıkta 33’ü hastaneden oluşan 
95 sağlık tesisini Konya’nın 
hizmetine sunduklarını 
aktararak, “Bugün de Şehir 
Hastanemizin resmi açılışını 
yaptık. Bunun yanında 10 sağlık 
tesisimizin yapımı, 31 sağlık 
tesisimizin proje ve ihalesi 
sürüyor. Şehrimizde son 18 

yılda 23 bin 575 konut projesini 
hayata geçirdik. Ulaşımda, 167 
kilometrede devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 1185 
kilometreye çıkardık.” diye 
konuştu. 

Çevre yolunun 22 kilometrelik 
birinci kesiminin resmi açılışını 
bugün gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, kalan kesimleri de 
seneye bitireceklerini belirtti. 

Konya’nın dört bir yönüyle 
ulaşımını kolaylaştıracak 
pek çok bölünmüş yol 
inşatını da önümüzdeki yıl 
tamamlayacaklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Konya’yı Ankara, İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya, Bilecik 
ve Eskişehir’e yüksek hızlı 
tren hatları ile bağladıklarını 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan Erdoğan, 
Kayacık Lojistik Merkezi’nin 
açılışını da bugün yaptıklarını 
dile getirerek, Buğday Pazarı 
Yüksek Hızlı Tren Garı’nın 
tamamlanmak üzere olduğunu 
belirtti. 

Konya-Karaman hızlı tren 
hattını, altyapı, üstyapı ve 
istasyon düzenlemelerini 
tamamlayarak elektrikli olarak 
işletmeye açtıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sinyalizasyon çalışmalarının 
bitmesiyle bu hatta gelecek 
yıl hızlı tren işletmeciliğine de 
geçeceklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Konya-Karaman hattının 
devamında Karaman, Ulukışla, 
Yenice, Mersin, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep arasındaki 
hızlı tren çalışmalarına devam 
edeceklerini belirtti. 

Konya için bir diğer hızlı tren 
projesinin Antalya-Konya-
Aksaray-Nevşehir-Kayseri 
hattı olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Bu hat üzerinden ülkemizin 
turizm merkezleri olan Antalya, 
Konya ve Kapadokya bölgesini 
Kayseri’ye, oradan da diğer hızlı 
tren ağlarına bağlıyoruz. Tüm 
bu projelerle Konya, ülkemizin 
hızlı tren hatlarının en önemli 
bağlantı merkezlerinden 
biri haline gelecek. Şehir içi 
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ulaşımında da raylı sistemleri 
geliştiriyoruz. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi-Yeni Gar-
Fetih Caddesi-Meram Belediyesi 
raylı sistem hattının inşasına 
yıl sonuna kadar başlamayı 
hedefliyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Hattın etüt projesinin 
de tamamlandığı bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
mevcut tren yolu hatları 
üzerinde çalışacak Konyaray’ı 
şehre kazandırmak için kolları 
sıvadıklarını söyledi. 

Kayacık ile gar arasındaki 17,4 
kilometrelik kesimi iki hattan 
yüksek hızlı tren, iki hattan 
banliyo ve konvansiyonel hat 
işletmeciliği yapılabilecek 
şekilde genişletmeyi 
planladıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
projenin birinci etabının proje 
çalışmalarının tamamlandığını, 
hattın ikinci etabının Organize 
Sanayi Bölgesi içerisine 
gireceğini, üçüncü etabının ise 
Kadınhanı-Gar-Kayacık Lojistik-
Pınarbaşı arasında yapılacağını 
söyledi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
havayolu ulaşımını da ihmal 
etmeyerek yıllık 3 milyon yolcu 
kapasiteli yeni terminal binasını 
Konya’ya kazandırdıklarını ifade 
ederek havalimanının 2003’te 76 
bin olan yolcu trafiğinin geçen 
yıl 1 milyonu geçtiğine dikkati 
çekti. 

Abdülhamid Han’ın hayali 
olan Konya Ovası projesini 
gerçekleştirmenin kendilerine 
nasip olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
bu kapsamda inşa edilen Mavi 
Tünel projesiyle Konya’nın 
topraklarını ve şehirlerini suya 
kavuşturduklarını söyledi. 

“Kurak bir Konya Ovası 
istemiyoruz” 

Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet 
inşa edildiğini, 9 baraj ve 5 

göletin inşaatının sürdüğünü 
ifade eden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Durmak yok, yola devam. 
Biz kurak bir Konya Ovası 
istemiyoruz. Bereketli bir Konya 
Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da 
buna göre atıyoruz. Son 18 yılda 
inşa ettiğimiz sulama projeleri 
ile 800 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açarak çiftçilerimize 
610 milyon liralık gelir artışı 
sağladık. İnşaatı devam eden 
sulama tesisleriyle 361 bin dekar 
arazi daha sulamaya açılacak. 
400 bin dekar arazinin de 
şebeke sistemi kapalı sisteme 
dönüştürülecek. Bunun adımını 
da atıyoruz. Son 18 yılda Konyalı 
çiftçilerimize toplam 9,7 milyar 
liralık tarımsal destek verdik. 
Ana muhalefetin başındaki zat 
‘çiftçilerimize bir şey verilmiyor, 
çiftçilerimiz yalnız kaldı’ diyor. 
İnsafın kurusun. Bizim ne 
yaptığımızdan senin haberin 
yok. Şöyle gel, bu yollardan bir 
dolaş, bak. Yüksek Hızlı Trende 
neler oluyor, Ankara-Konya 
arasında neler oluyor, bir bak. 
Ama işlerine gelmez.”

Konya’nın toplam 24,2 milyar 
liralık hayvansal ve bitkisel 

üretimle Türkiye’nin tarımsal 
başkenti olduğunu tescil ettiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Organize Sanayi 
Bölgelerinin sayısını iki ilave 
ile 10’a çıkardıklarını, ayrıca 3 
endüstri bölgesinini de şehre 
kazandırdıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’dan çevre düzenlemesi 
talimatı 

Açılı yapılan Konya Şehir 
Hastanesine ait görüntüler 
sinevizyona yansıtıldığında 
çevre düzenlemesini yetersiz 
bulan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, yüklenici firmadan 
hastanenin çevre düzenlemesi 
ve peyzaj gibi eksikliklerinin 
giderilmesini istedi. Erdoğan, 
“Bu kadar muhteşem bir eserin 
çevre düzenlemesi ve peyzajının 
eksik olmaması lazım. Rakam 
çok ciddi bir rakam, böyle bir dev 
yatırımın bu tür eksikliklerinin 
de olmaması gerekir. İnşallah 
Konya’ya bir sonraki gelişimizde 
etrafının güzel çamlarla, 
yeşilliklerle donatıldığını görmüş 
oluruz. Çünkü buraya gelen 
hasta kardeşlerim o yeşillikler 
içerisinde bir başka can bulacak.” 
şeklinde konuştu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, “Yataklarımızın Türkiye 
genelinde yüzde 44’ü, 
yoğun bakımlarımızın yüzde 
65’i dolu. Sağlığa yapılan 
yatırımlar, güçlü altyapımız 
ve fedakarca çalışan 
sağlıkçılarımız sayesinde, 
salgınla mücadeleyi 
birçok ülkeden daha etkin 
yürüttüğümüze inanıyorum.” 
dedi.

Koca, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen 
Konya Şehir Hastanesi ve 
Toplu Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, sağlık 
sistemi güçlü olan bir ülkenin 
geleceğinin de teminat altında 
olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla sağlık 
zincirine bir halka daha 
eklediklerini anlatan Koca, 
“Bugün ülkemizin gıpta edilen 
sağlık sisteminin arkasında, 
sizin (Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan) ‘en büyük 
hayalim’ diye tarif edip 
hedef gösterdiğiniz şehir 
hastanelerimizden ve 
memleketim Konya’da inşa 
edilen şehir hastanemizin 
açılışına teşrifleriniz için 
başta zat-ı alinize, haklı 
gurur ve mutluluğumuza 
iştirak eden hemşerilerim ve 
misafirlerimize şükranlarımı 
arz ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın önderliğinde 
sağlıkta da Türkiye’nin 
çağ atladığı bir dönemin 
yaşandığına işaret eden Koca, 
Konya Şehir Hastanesi’nin, 
şehir hastaneleri zincirinin 
16’ncı halkası olarak halkın 
hizmetine sunulduğunu 
vurguladı.

Koca, hastanenin 
Anadolu’nun merkezinde 
sağlık hizmetinin, eğitiminin 
ve araştırmalarının önemli 

bir merkezi olacağına işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Konya ve civarına yönelik 
olarak önemli bir ihtiyaca 
cevap vermesini beklediğimiz 
421 bin metrekare kapalı alana 
sahip 1250 yataklı hastanemiz, 
yüksek teknolojiyle 
donatılmış 49 ameliyathane, 
240 yoğun bakım yatağı 
ile hizmet verecektir. Aynı 
anda 334 poliklinikte hasta 
muayene edilebilecektir. 
Şehir hastanemizin devreye 
girmesiyle diğer hastanemiz 
pandemiye ayrılmış ve 
şehrimizde hızlı bir rahatlama 
olmuştur.”

“Hasta sayılarımız kısa 
sürede azalıyor”

Salgın nedeniyle ülke 
genelinde farklılıklar olsa da 
hastanelerin yükünün kısmen 
arttığına dikkati çeken Koca, 
şöyle devam etti:

“Yitirmekten korktuğumuz 
ağır hasta sayılarımız 
zaman zaman artıyor. Bütün 
bunlar, gerekli kaynak ve 
altyapıların yanında, titiz 
bir bakım, kesintisiz bir 
hizmet gerektiriyor. Bu 
yükü omuzlamış yetkin 
sağlık personelimizle iftihar 
ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz 
ay içinde başta Ankara 
ve Konya olmak üzere 
Anadolu’nun birçok 
yerinde hasta sayılarında 
önemli artışlar oldu. Son 
bir aydır Anadolu’muzun 
çeşitli illerinde bölge 
değerlendirmeleri yaptık. 
Bütün sağlık teşkilatımız 
özveriyle uğraş verip bu 
gidişi durdurmayı başardı. 
Gördük ki alınan tedbirlerle 
hasta sayılarımız kısa sürede 
azalıyor. Bu da gösteriyor ki 
salgının üstesinden gelmek 
bizim elimizde. Bunu milletçe 

hep birlikte mücadele 
vererek başarabiliriz. Her 
bir vatandaşımız tedbirlere 
uyarak bu mücadeleye katkı 
verdi, vermeye de devam 
etmeli.”

“Şu anda şehrimizde yatak 
doluluk oranımız yüzde 46”

Koca, ülke genelinde yoğun 
bir uğraş verdiklerini, giderek 
artırdıklarını, filyasyon 
ekiplerinin sahada olduğuna 
işaret ederek, şunları kaydetti:

“Son haftalarda yapılan 
bölgesel müdahalelerin 
sonuçlarını gördük. Konya 
dahil yüksek artışlardan söz 
ettiğimiz birçok ilimizde hızla 
başarı sağlayıp salgının seyrini 
kontrol altına aldık. Son bir 
ayda oluşturduğumuz, doktor 
ekipleri evlere giderek hasta 
takibi yapıyor. 

Konya’da hasta sayısı 
son 3 hafta içinde yarıdan 
fazla azaldı. Bunu, 
hastanelerimizdeki 
yoğunluğun azalışından 
da anlamak mümkündür. 
Şu anda şehrimizde yatak 
doluluk oranımız yüzde 46, 
yoğun bakım yataklarımızın 
doluluk oranı yüzde 69, 
ventilatör doluluk oranımız 
yüzde 25. Türkiye genelinde 
düşüşlerimiz devam ediyor. 
Yataklarımızın Türkiye 
genelinde yüzde 44’ü, 
yoğun bakımlarımızın yüzde 
65’i dolu. Sağlığa yapılan 
yatırımlar, güçlü altyapımız 
ve fedakarca çalışan 
sağlıkçılarımız sayesinde, 
salgınla mücadeleyi 
birçok ülkeden daha etkin 
yürüttüğümüze inanıyorum.”
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“Eser Siyasetinin En Güzel 
Örneklerini Ortaya Koymanın 
Heyecanını Yaşıyoruz”
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “81 ilimizi, 922 
ilçemizi, mahalle mahalle, köy 
köy, 2023’e, 2053’e ve 2071’e 
hazırlıyor, eser siyasetinin 
en güzel örneklerini ortaya 
koymanın, bu vatana eserler 
bırakmanın heyecanını 
yaşıyoruz.” dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla gerçekleştirilen 
Konya Şehir Hastanesi ve 
Toplu Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, AK Parti 
iktidarlarıyla geçen 18 yıl 
boyunca ülkeye çağ atlatan 
vizyon projelere yenilerini 
eklemek için Konya’da 
bulunduklarını söyledi.

Konya’da önemli projelere 
imza attıklarını ve yapımı 
süren projelerde de hızla 
çalışmalarına devam 
ettiklerini belirten Kurum, 
“Bugün toplu açılışını 
gerçekleştirdiğimiz ‘Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’ 
kapsamında yapılan en 
büyük projelerden biri olan 
Konya Şehir Hastanemiz, 
Sarayönü’nde inşa ettiğimiz 
bin 682 yeni konutumuz, 
camilerimiz, dükkanlarımız 
hayırlı olsun. 

Yine, ülkemizin ticaretine, 
ekonomisine büyük katkı 
sağlayacak yeni lojistik 
merkezimiz, yüksek hızlı tren 
garı alt geçidimiz ve yeni yol, 
köprü, kavşak yatırımlarımız, 
şehrimiz için, Konyalı 
hemşerilerimiz için hayırlı 
uğurlu olsun.” ifadelerini 
kullandı.

“Bu vatana eserler 
bırakmanın heyecanını 
yaşıyoruz”

Kurum, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın liderliğinde 
Türkiye için gayretle 
çalıştıklarını vurgulayarak, “81 
ilimizi, 922 ilçemizi, mahalle 
mahalle, köy köy, 2023’e, 
2053’e ve 2071’e hazırlıyor, 
eser siyasetinin en güzel 
örneklerini ortaya koymanın, 
bu vatana eserler bırakmanın 
heyecanını yaşıyoruz. ‘Güçlü 
Türkiye olmanın yolu güçlü 
şehirlerden geçer’ diyoruz. 
Yerel seçimler öncesi 
milletimizle paylaştığınız, 

11 maddelik şehircilik 
manifestosu en önemli 
hareket noktamız oldu, bizlere 
mihmandar oldu. Bu noktadan 
hareketle, şehirlerimizi millet 
bahçeleri, sosyal konut, 
kentsel dönüşüm projeleriyle, 
tarihi kent merkezleri ve 
sanayi alanlarımızın ihyasıyla 
örnek şehirler haline 
getiriyoruz.” diye konuştu.

Konya’yı, tüm sokaklarına ve 
caddelerine sinmiş Selçuklu 
geleneğini, Osmanlı mührünü 
koruyarak marka şehir haline 
getirmek için çalıştıklarına 
değinen Kurum, kentte 
yapılan ve yapımı süren 
projelere ilişkin bilgi verdi.

Projelerin hem şehir hem 
de ülke için hayırlı olmasını 
dileyen Kurum, şunları 
kaydetti:

“Bu şehrin aziz insanları, 
hiçbir zaman rüzgarın önüne 
düşmüş kuru yapraklar 
gibi savrulmamıştır. Bin 
yıllık ulu çınarlar gibi hep 
liderinin yanı başında 
dimdik durmuştur. İşte bu 
Konya’nın Recep Tayyip 
Erdoğan sevdası bambaşkadır. 
Her zaman olduğu gibi 
bugün de Konya’mıza, yeni 
sağlık, ulaşım ve şehircilik 
projeleriyle geldiniz, müjdeler 
verdiniz. Konya’ya tarihi 
bir gün yaşattınız. Ben bu 
şehrin bir evladı olarak 
Konya’nın hep yanında olan 
zat-ı alinize şükranlarımı arz 
ediyorum. Bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, belediye 
başkanlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.”
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“1 Trilyon Dolar İhracatı 
Destekleyecek Altyapıyı 
Kuruyoruz”
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Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
“Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen 
Konya Şehir Hastanesi ve 
Toplu Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, “halka 
hizmet hakka hizmettir” 
anlayışıyla 18 yıldır süregelen 
ulaştırma ve altyapı hamlesini 

güçlendirerek, ülkeyi yarınlara 
taşımak üzere gece gündüz 
çalıştıklarını söyledi. 

Bakan Karaismailoğlu, 
dünyanın en çağdaş ulaşım, 
altyapı ve haberleşme ağlarını 
Türkiye’ye kazandırarak, 
yakın gelecekte Türkiye’nin 
dünyanın lider ülkelerinden 
biri olmasına önemli katkıda 
bulunacaklarını belirtti.

Bu kapsamda lojistik 
sektörünün de dünya 
ekonomisinin ve uluslararası 
ticaretin bütünleşen 
dinamosu olduğunu söyleyen 
Karaismailoğlu, Türkiye’nin 
bu anlamda coğrafi konumu 
itibarıyla önemli noktada 
yer aldığına işaret etti. 
Karaismailoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İhracat odaklı lojistik 
altyapısıyla uzun vadede 
yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı 
destekleyecek altyapıyı 
kuruyoruz. Sanayicilerimizin 
rekabet gücünü artırmak, 
ülkemizi lojistik üssü haline 
getirmek amacıyla inşa 
edeceğimiz 25 lojistik merkezi 
de çok önemli yatırımlar 
arasında görüyoruz. Bugün 
bu merkezlerden onuncusu 
olarak hizmete açtığımız 
Konya Kayacık Lojistik 
Merkezi ile bu hedefe bir 
adım daha yaklaşıyoruz. Bu 
merkezle Konya, uluslararası 
taşımacılık koridorlarındaki 
payını yükselterek önemli 
bir yük aktarma merkezi 
olacaktır. Ülkemize 1,7 milyon 
ton taşıma kapasitesi ve 1 
milyon metrekare lojistik 
alan kazandırmış oluyoruz. 
50 bin metrekare alanda 
altyapısı tamamlanan 
akaryakıt doldurma-boşaltma 
ve depolama tesisiyle lojistik 
merkez projeleri içinde ilk 
olarak Kayacık’ta uygulama 
yapmış oluyoruz.”

Konya Çevre Yolu’nun 22 
kilometrelik birinci kısmı 
açıldı

Konya’da önemli kara 
yolu projelerini hayata 
geçirdiklerini belirten 
Karaismailoğlu, toplam 
122 kilometre uzunlukta 
ve üç kısım halinde 
projelendirdikleri Konya Çevre 
Yolu’nun 22 kilometrelik 
birinci kısmını açarak 
şehre yeni bir eseri daha 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, “Çevre 
yolu, Konya’yı tam çember 
şeklinde çevreleyerek çevre 
il yolları ile şehir içi yollarını 
birbirine bağlayacak, önemli 
turizm ve ticaret merkezlerine 
hızlı, güvenli ve konforlu 
ulaşım imkanı sunacaktır. 
Bugün açılan birinci kısımla 
Ereğli-Karaman aksı arasında 
trafik akışı sağlanmaya 
başlayacaktır.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Millet Kütüphanesi’ndeki 
Cumhuriyet’in 97. Yılında Milli 
Mücadele Sergisi’nin açılışında 
konuştu.

Sözlerine, aralarında İstiklal 
Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in 
kuruluşunun kahramanlarının 
torunlarının da bulunduğu 
katılımcıları selamlayarak 
başlayan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bundan bir asır önce 
İstiklal Harbi’ni veren ve zaferin 
ardından Cumhuriyet’i kuran 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, Meclisi ve 
ordunun tüm kahramanlarını 
şükranla yad etti, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan bugüne, ülkenin 
gelişmesi, büyümesi, kalkınması 
için çalışmış, gayret göstermiş, 
ter dökmüş, katkıda bulunmuş 
herkesi şükranla andı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
ayrıca, sınırlar içinde ve dışında 
ülkenin bütünlüğü, milletin 
birliği, devletin bekası uğrunda 
kahramanca mücadele eden tüm 
askerlere ve güvenlik güçlerine 
teşekkür etti.

“Tarihten ve yaşadığı 
coğrafyadan tamamen silinmeye 
çalışılan bir milletin yeniden 
ayağa kalkışının sembolü olan 
İstiklal Harbi’mizdeki ruh ve 
heyecan, bugün de yolumuzu 
aydınlatıyor.” diyen Erdoğan, 

bölgede yazdıkları her yeni 
destanla, maziden atiye 
kurdukları köprüyü tahkim 
ettiklerini, güçlendirdiklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstiklal Harbi’mizi zafere 
ulaştırıp Cumhuriyet’imizi 
kurarak pek çok mazlum milletin 
gönlüne bağımsızlık ateşini 
düşürmüştük. Anadolu’nun 
üzerine bir sırtlan gibi saldıran 
emperyalistlerin korkusu da 
zaten buydu. Daha sonraki 
yıllarda Balkanlar’dan 
Güney Asya’ya kadar yayılan 
özgürlük ateşinin közü 
Anadolu’dan çıkmıştır. Bugün 

“En Büyük Gücümüz  
Tarihi Mirasımız”
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de yürüttüğümüz mücadeleyle, 
kalbi ve gözü üzerimizde olan 
nice mazlumlara, mağdurlara 
umut veriyoruz. Yaşadıklarımız 
bize gösteriyor ki Türk milletinin 
istiklal mücadelesi, vatanına, 
bayrağına, ezanına sahip 
çıkmaya devam ettiği sürece 
bitmeyecektir.”

“Aynı ruh ve heyecanla 
ülkemizi 2023’e, 2053’e, 2071’e 
taşıyacağız”

O konuşmadaki ifadeler ve 
gerisindeki ruhun, İstiklal 
Savaşı’nın manasını en güzel 
şekilde anlattığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“İnşallah biz de aynı ruh ve 
heyecanla ülkemizi 2023’e, 
2053’e, 2071’e taşıyacağız.” dedi.

“Medeniyetimizin ve 
tarihimizin bize yüklediği 
sorumluluk, elbette ağırdır ama 
bir o kadar da şereflidir. Dünyada, 
bizim gibi binlerce yıllık kesintisiz 
devlet geleneğine, bizim kadar 
kadim bir medeniyet birikimine 
sahip millet yoktur.” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geniş bir coğrafyaya yayılan 
bu mirası bize unutturmak için 
çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi 
tüm haşmeti ve zenginlikleriyle 
tamamen silerek takvimi 
bugünden başlatmaya kalkıştılar. 
İnancımızı, değerlerimizi, 
kültürümüzü yok etmek, bizi 
kendi ecdadımıza düşman etmek 
için her türlü yolu denediler. 
Hamdolsun bu gayretler başarılı 
olamadı. İnşallah ülkemizde, en 
eski dönemlerden bugüne kadar 
tarihimizi yeniden hatırlayan, 
yeniden keşfeden, yeniden 
kucaklayan bir nesil yetişiyor. 
Başkalarına hayran olmak yerine 
kendine güvenen, azimle çalışan, 
araştıran, üreten, geliştiren, 
başarıya kilitlenen bir gençliğin 
ayak seslerini duyuyoruz. 
Hele okul çağına henüz gelen 

çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı 
ve konuşmalarındaki heyecan, 
ümitlerimizi katlayarak artırıyor.”

Bu çerçevede özellikle, 
Malazgirt Zaferi’nden başlayıp, 
İstiklal Savaşı’na kadar uzanan 
ve bugün de bu coğrafyada 
süren mücadelenin çok iyi 
öğretilmesi gerektiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“En büyük gücümüz bu 
tarihi mirasımızdır. Bu miras 
hakkıyla hıfzedilmeden, ne 
15 Temmuz anlaşılabilir ne 
Cumhuriyet’imizin kıymeti 
bilinebilir ne Osmanlı ne Selçuklu 
mirasının farkında olunabilir. 
Bir başka ifadeyle, tarihimizi 
bilmeden maziden atiye 
kurduğumuz köprü eksik kalır, 
işlevsiz kalır.” dedi.

Cumhuriyet’imizin 
kuruluşunun 97’nci yıl 
dönümü vesilesiyle, Millet 
Kütüphanesi’nde açılan Milli 
Mücadele Sergisi’nin, bu sürecin 
küçük bir kesitine ışık tuttuğunu 
anlatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Sergimizde yer alan 
eşyalar ve belgeler, İstiklal 
Harbi’mizin ve Cumhuriyet’in 
ilk döneminin hatıralarını 
gözlerimizin önünde yeniden 
canlandıracaktır. Hemen 
kürsümüzün önünde yer 
alan, Çanakkale Savaşı’mızın 

sembollerinden 57’nci 
Alay’ımızın sancağı bunlardan 
biridir. Gazi Mustafa Kemal, 
bu sancağın sahibi olan 19’ncu 
tümene bağlı 57’nci Alay’ımızın 
askerlerine, ‘Sizlere taarruzu 
değil, ölmeyi emrediyorum’ 
diyerek, ‘Çanakkale Geçilmez’ 
destanının omurgasını inşa 
etmiştir. Gençlerimiz, her yıl 
Gelibolu’da yaptıkları vefa 
yürüyüşüyle 57’nci Alay’ımızın 
adını ve hatırasını yaşatıyorlar.” 
ifadelerini kullandı.

İstiklal Savaşı kahramanlarının 
hayattaki yakınlarından bir 
kısmının burada olmasının, 
sergiyi daha da anlamlı 
hale getirdiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
katılımları için kendilerine 
teşekkür etti. Erdoğan, serginin 
düzenlenmesinde emeği 
geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
konuşmasının ardından, 
aralarında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Nutuk’u yazdığı odada 
bulunan eşyalar, 23 Nisan 1920’de 
Büyük Millet Meclisi’nin duvarına 
asılan sancak ve Büyük Millet 
Meclisi binası üzerine çekilen ilk 
bayrak ile Büyük Taarruz’daki 
öncü bayrağın da yer aldığı 
serginin açılışını yaptı. Erdoğan, 
beraberindekilerle sergiyi gezdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Toplu 
Açılış Töreni’nde konuştu. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Şırnaklıların, 
baskılara rağmen terör 
örgütünün siyasi uzantılarına 
iradesini çiğnetmediğini belirtti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Şırnak Valiliği önünde 
düzenlenen Toplu Açılışı 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 

yaklaşık 1,5 yıllık aranın 
ardından Şırnak’ta bulunmaktan 
büyük bahtiyarlık duyduğunu 
ifade etti. 

Mahalli idareler seçimlerinden 
20 gün önce Şırnak’a 
geldiklerinde AK Parti’yi zirveye 
çıkarmak üzere ahitleştiklerini 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Şırnaklıların 31 Mart’ta 
kendilerini mahcup etmediğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, Şırnaklıların tercihini 
AK Parti’den, AK Parti’nin 
hizmet ve eser siyasetinden 
yana kullandığını, basiret ve 
ferasetleriyle dik ve sağlam 
duruş göstererek tüm Türkiye’ye 
örnek olduklarını dile getirdi. 

Yerel seçimlerin sadece 
Şırnak’ta değil bölgede ve sınırlar 
ötesinde yeni bir dönemin 
kapılarını araladığını vurgulayan 

Gündem

“Ülkemiz, 18 Yılda Yapılan Sağlık 
Yatırımlarının Meyvesini 
Son 8 Ayda Toplamıştır”
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu seçimlerle ülkemiz terörle 
mücadelesini çok daha kararlı, 
etkin bir şekilde yürütmeye 
başlamıştır. Terörden mağdur 
olan kardeşlerimiz bölücü örgüte 
karşı tepkilerini çok daha gür 
bir sesle ifade eder oldular. 31 
Mart seçimlerindeki tavrınızla, 
evlatları zorla dağa kaçırılan 
Diyarbakır annelerine siz cesaret 
aşıladınız. Bölücü heveslerin bu 
topraklarda barınamayacağını 
gösterdiniz. Bölgemizin 
geleceğinde terör ve şiddete 
yer olmadığını siz haykırdınız. 
İstismar siyasetiyle bir yere 
varılamayacağını tüm dünyaya 
siz ilan ettiniz. Demokrasi dışında 
yol arayanlara, tehditle, şantajla 
halkın iradesini gasbetmek 
isteyenlere 31 Mart’ta esaslı bir 
ders verdiniz. Baskılara rağmen 
Şırnaklılar olarak terör örgütünün 
siyasi uzantılarına iradenizi 
çiğnetmediniz. Bize ve tüm 
Türkiye’ye bu iftiharı, bu gururu 
yaşattığınız için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, kimseyi ayırmadan, 

ötekileştirmeden tüm güç ve 
imkanlarıyla Şırnak halkı için 
çalışmaya devam edeceklerini, 
eserler, hizmetler ve yatırımlarla 
Şırnak’ı büyütmeyi, daha da 
güzelleştirmeyi sürdüreceklerini 
bildirdi.

Toplu Konut İdaresinin 
(TOKİ) yaptığı konutların 
Şırnak’ta görüldüğünü söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Nereden nereye geldik. Bir 
zamanlar Şırnak’ta caddelerin 
ortasında maalesef foseptik 
akıntıları vardı. Şimdi bunlar 
artık yok, tarih oldu.” ifadesini 
kullandı.

Bugün eğitimden sağlığa, 
spordan altyapıya, enerjiden 
güvenliğe kadar pek çok alanda 
Şırnak’a kazandırdıkları yaklaşık 
3,5 milyar liralık 591 projenin, 
eser ve yatırımın resmi açılışını 
gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları dile getirdi:

“Eğitimde 568 derslik, 2 
öğretmen konutu, 2 spor salonu 
ve 3 atölyeden oluşan 578 projeyi 
şehrimize kazandırıyoruz. 
Gençlik ve sporda merkez ve 
ilçelerimizde inşası tamamlanan 
spor salonlarını, belde 

stadyumlarını, semt sahalarını 
devreye alıyoruz. Sağlıkta 75 
yataklı kadın doğum ve çocuk 
hastanesini, Uludere Yemişli 
Aile Sağlık Merkezi ve 112 hizmet 
istasyonunu, hemodiyaliz 
ünitesiyle personel lojmanlarını 
Şırnak ile buluşturuyoruz. 
Çevre ve şehircilikte 10 bin 137 
konutun, 506 iş yerinin, 9 cami 
ve 9 taziye evi ile altyapı ve çevre 
düzenlemesinin, 356 derslikli 
16 okulun açılışını yapıyoruz. 
Ulaştırma ve altyapı da 1 viyadük 
ve 2 adet tünel ile PTT hizmet 
binasını şehrimizin istifadesine 
sunuyoruz.”

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, tarım ve 
ormanda zirai karantina 
hizmet binasından soğuk 
hava depolarına, meyve sebze 
paketleme tesisinden içme suyu 
arıtma tesisi işlerine, taşkın 
korumalardan içme suyu isale 
hatlarına kadar toplamda 21 
projeyi hizmete açtıklarını dile 
getirdi.

Şırnak belediyesinin 
tamamladığı belediye hizmet 
binası ile sosyal tesislerin 
açılışını yaptıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
İl Özel İdaresince yapımı 
tamamlanan fabrika, muayene 
istasyonu, 51 içme suyu ve 
sulama kanallarıyla 355 kilometre 
uzunluğundaki yol yapım işini de 
bugün vatandaşların istifadesine 
sunduklarını vurguladı.

KÖYDES projesi kapsamında 
tamamlanan yüzlerce projeyle 
emniyet birimlerine ait hizmet 
binalarını, kuleleri, karakolları 
ve 126 kilometre uzunluğundaki 
güvenlik yollarını da Şırnak’a 
kazandırdıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetlerde ise İdil Sosyal 
Hizmet Merkezini, Cizre vakıf 
binasını, 15 aile destek merkezini 
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açıyoruz. Gümrükte 230 
lojmanın resmi açılışını bugün 
gerçekleştiriyoruz. Toplam 
yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı 
aşan yüzlerce projeyi Şırnaklı 
kardeşlerimle buluşturmuş 
oluyoruz. Bu hizmet ve eserlerin 
şehrimize hayırlı olmasını Cenabı 
Allah’tan niyaz ediyorum. 
Açtığımız eser ve hizmetlerin 
Şırnak’a kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, belediyemizi, 
işçisinden mühendisine herkesi 
tebrik ediyorum. Bundan 
sonraki gelişlerimizde de 
hükümetimizle, belediyemizle 
yatırım seferberliğinin ürünlerini 
sizlerle birlikte açmaya devam 
edeceğiz.”

“18 yılda Şırnak’ın katettiği 
mesafe bizim en büyük 
referansımızdır”

“Biz sizi çıkar, üç kuruşluk 
dünya menfaati için değil 
sadece ve sadece Allah için 
seviyoruz.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Allah’ın ve milletin rızasını 
kazanmanın mücadelesi içinde 

olduklarını vurguladı. 
“Biz milletimize efendi 

olmak için değil hizmetkar 
olmak için geldik” sözünü 
her zaman söylediğini 
anımsatan Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Bizim hizmet 
anlayışımızla partizanlık yoktur, 
ötekileştirmek yoktur, bizim 
siyaset anlayışımızda insanları 
etnik kökenlerine, inançlarına, 
dillerine göre tasnif etmek 
yoktur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
hizmet anlayışlarında Türkiye 
haritasını farklı renklere 
ayırmanın da olmadığını 
belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Biz hizmet götürürken 
aldığımız oy oranına değil 
ihtiyaca bakarız. Biz yatırım 
yaparken kökene değil şehirlerin 
durumuna bakarız. Biz proje 
geliştirirken başka hiçbir şeye 
değil ülkemize ve şehirlerimize 
yapacağı katkıya bakarız. 
Tam 18 yıldır hiçbir ayrım 
yapmadan Türkiye genelinde 
siyasi tercihine, etnik kökenine, 
diline, inancına asla aldırmadan 

hizmet üretiyoruz. ‘Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz’ diyerek 
81 vilayetimizin tamamına 
eserlerimizle mührümüzü 
vuruyoruz. ‘Yaradılanı severiz 
Yaradan’dan ötürü’ şiarıyla 
83 milyonun tüm fertlerini 
kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz 
çünkü biz gökkubbede baki kalan 
hoş sadaların en güzellerinin 
işte bu hizmetler, işte bu eserler 
olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç 
uzağa gitmeye gerek yok, son 18 
yılda Şırnak’a kazandırdıklarımız 
samimiyetimizin, gayretimizin 
en somut göstergesidir. 18 yılda 
Şırnak’ın katettiği mesafe bizim 
en büyük referansımızdır.”

“Şırnak’a 12,5 katrilyon 
lira tutarında yatırım 
gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, bugüne kadar kamu 
yatırımlarıyla, özel sektör 
hizmetlerine verdikleri destekle 
daima Şırnak’ın yanında 
olduklarını vurgulayarak, 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye, tarımdan ticarete kadar 
her alanda Türkiye ile birlikte 
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Şırnak’ı da ileri bir noktaya 
taşıdıklarını ifade etti.

Şırnak için kurdukları tüm 
hayalleri tek tek gerçeğe 
dönüştürdüklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Başta terör örgütü olmak 
üzere kurduğumuz hayallerle 
aramıza kimsenin girmesine 
müsaade etmedik. Bahanelere 
sığınmadan, zorluklara 
aldırmadan Şırnak’ı tarihinin 
en büyük kalkınma hamlesiyle 
tanıştırdık. Son 18 yılda Şırnak’a 
eski rakamla toplam 12,5 
katrilyon lira tutarında yatırım 
gerçekleştirdik. Eğitimde 3 
bin 792 yeni derslik inşa ettik. 
Şırnak Üniversitesini şehrimize 
kazandırdık. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 1019 kişi 
kapasiteli yurt binaları açtık. 
Sporda 3 gençlik merkezi ve 
Şırnak Şehir Stadyumu ile birlikte 
10 tesisi hizmete sunduk.”

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cizre Gençlik Merkezi ve Cizre 
Stadyumuyla ilgili çalışmaların 
devam ettiğini, Şırnak Millet 
Bahçesi’nin yer seçiminin 

yapıldığını, en kısa sürede de 
yapımına başlanacağını söyledi. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Şırnaklı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza toplam 
3,6 katrilyon lira tutarında 
kaynak aktardık. Sağlık, 
hükümetlerimizin en başarılı 
olduğu alanların başında geliyor. 
Koronavirüs salgını döneminde 
Türkiye’nin bu alandaki gücü ve 
başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. 
Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık 
yatırımlarının meyvesini sadece 
son 8 ayda kat be kat toplamıştır. 
Dünyanın gelişmiş ülkelerinin 
dahi hazırlıksız yakalandığı 
bu sağlık krizini biz alnımızın 
akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik 
sistemimizin kapsayıcılığı 
sayesinde vatandaşlarımıza 
testen teşhis, tedavi ve ilaca 
kadar gereken her şeyi ücretsiz 
sunduk. Muhalefetin ve 
gözünü hırs bürümüş meslek 
odalarının sabotajlarına 
rağmen sağlık sistemimizin 
aksamasına izin vermedik. 
Diğer 80 vilayetimizle beraber 
son 18 yılda Şırnak’a da sağlık 
alanında çağ atlattık. Şehrimize 
7’si hastaneden oluşan toplam 
59 sağlık tesisi kazandırdık. 
Silopi Devlet Hastanemizin 50 
yataklı ek binasıyla 40 yataklı 
Uludere Devlet Hastanemizin 
inşası sürüyor. Şehir hastanesi 
standartlarındaki 500 yataklı 
Şırnak Bölge Hastanesi’nin proje 
çalışması devam ediyor. TOKİ 
aracılığıyla Şırnak’ta bugüne 
kadar 11 bin 111 konut uygulaması 
başlattık, bu konutların hepsini 
tamamladık. Bölünmüş yol 
uzunluğunu 26 kilometreden 
devraldık, 165 kilometre ilaveyle 
toplamda 191 kilometreye 
çıkardık. Uludere yolunu, Cizre-
Silopi yolunu ve şehir içindeki 
muhtelif yol çalışmalarımızı 
seneye tamamlıyoruz.” 

“Havalimanımızın yolcu trafiği 

geçtiğimiz yıl 366 bini buldu”
Cizre-Şırnak yolu projesindeki 

Şehit Güvenlik Korucusu Dündar 
Page Tüneli ve Şehit Jandarma 
Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli ile 
Cudi viyadüğünün bitirildiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, “Şırnak 
Şerafettin Elçi Havalimanımızı 
şehrimize kazandırdık. 
Havalimanımızın yolcu trafiği 
geçtiğimiz yıl 366 bini buldu.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Şırnak’ı bir lojistik merkezi 
yapmak için proje hazırlama 
ihalesine çıkılma çalışmaların 
sürdüğüne dikkat çekerek, 
“Salgın süreciyle birlikte kullanım 
potansiyeli artan internet 
ve haberleşme altyapısına 
ilişkin yatırımlarımız daha 
da ehemmiyet kazandı. Biz 
geldiğimizde şehrimizde hızlı 
internet kullanıcısı adeta yokken 
bugün 312 binin üzerinde hızlı 
internet abonesi bulunuyor. 
Fiberoptik kablo uzunluğu ise 
2 bin 116 kilometreye çıktı.” 
ifadelerini kullandı.

Enerji alanında şehri doğal 
gaz konforuyla tanıştırdıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Şimdiye kadar 109 
bin metre uzunluğunda hat 
döşeyerek 3 bin 500 konut ve iş 
yerine doğal gaz verdik. Şırnak 
ve Silopi barajlarını ilimize 
kazandırdık. Çetintepe, Uludere, 
Kavşaktepe, Musatepe ve Ballı 
barajlarının yapımları sürüyor. 
Tamamladığımız içmesuyu 
tesislerimizle Şırnak, Silopi, İdil 
ve Cizre’ye içme suyu temin 
ettik.” bilgisini paylaştı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cizre ve Silopi’de devam 
eden projelerle toplam 850 
bin dekar zirai arazinin suyla 
buluşturulacağına işaret ederek, 
“Şırnaklı çiftçilerimize toplam 
770 milyon lira tutarında 
tarımsal destek verdik.” dedi. 
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 “Tam Bağımsızlık  
Mücadelesini  
Her Alanda 
Gerçekleştireceğiz” 

Tanıtım ve Medya Başkanlığı
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AK Parti’nin 7. Olağan 
Kongreleri devam ederken 
Keçiören İlçe, Malatya ve Van 
Kongreleri’nde konuşan AK 
Parti Tanıtım ve Medya Başkanı 
Mahir Ünal kongrelerde, 
Erdoğan düşmanlığının, AK 
Parti düşmanlığının gözlerini 
kararttığına, masumiyetini 
kaybeden bu nefretin Türkiye 
karşıtlığına dönüşen bir yapı 
olduğunu belirtti. 

Van Atatürk Şehir 
Stadyumu’nda gerçekleştirilen 
kongrede konuşan Mahir Ünal 
kalplerinin yarısının İzmir’de 
olduğunu, bunu en iyi anlayacak 
olan ilin de Van olduğunu dile 
getirdi. 

Gönlünü Türkiye sevdasıyla 
doldurmuş, “Ben varsam Türkiye 
var” diyen ve Türkiye ile ilgili 
meselelerde her şeyi bir kenara 
bırakan AK Parti’nin olduğunu 
ifade eden Ünal, şunları kaydetti: 

“Bu ülkede bir lider var, 
Recep Tayyip Erdoğan. AK 
Parti’nin hikayesi bir millet 
aşkı hikayesidir. Milletine 
aşık bir adamın hikayesidir. 
İnsan ailesine, ilçesine, iline, 
memleketine aşkla bağlandığı 
zaman, işini aşkla yaptığı zaman 
bereket oluyor. Allah’ın yardımı 
tecelli ediyor. O yüzden 18 yıldan 
beri birlik içinde aşkla yolumuza 
devam ediyoruz. İnanıyorum ki, 
2023, 2053, 2071 Türkiye’sinde 
Van büyük bir başarı hikayesi 
yazacak. Biz Van’la, bölgeyle, 
Türkiye ile verdiğimiz 
mücadelenin ne anlama geldiğini 
biliyorsunuz. Türkiye’ye karşı 
duranların, Türkiye’nin verdiği 
tam bağımsızlık mücadelesinin 
ne olduğunu iyi biliyorsunuz. 
Bir kentin sokaklarında özgürce 
dolaşmanın ne anlama geldiğini 
çok iyi biliyorsunuz. Tam 
bağımsız Türkiye mücadelesini 
her alanda gerçekleştireceğiz. 
Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın.”
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanları, 
Karaaslan Başkanlığında  
Bir Araya Geldi

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

81 İl Genişletilmiş Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanları 
Toplantısı, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın 
Başkanlığı’nda video konferans 
yoluyla gerçekleştirildi.

İl Ana Kademe, Kadın Kolları 
ve Gençlik Kolları Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanları’nın 
katıldığı toplantıda konuşan 
Karaaslan, yalnızca ulusal değil 

küresel sorunların çözümünde 
de Türkiye’nin sorumluluğunun 
her zamankinden daha büyük 
olduğunu vurguladı.

Etkisini her alanda derinden 
hissettiren iklim değişikliği 
konusunda açıklamalarda 
bulunan ve dünyanın ortak 
çabasının önemini vurgulayan 
Karaaslan, “Türkiye olarak 
en az karbon salan ülkeler 
arasındayız. Bu önemli başarıyı 

yeterli görmüyor, dünyanın 
geleceği için adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Ülke olarak 
orman varlığımızı çoğaltarak, 
biyolojik çeşitliliğimizi 
koruyarak, yenilenebilir 
enerjide tarihi atılımlar 
yaparak, çevre dostu ulaşımı 
yaygınlaştırarak iklim değişikliği 
konusunda mesuliyetimizin 
gereğini yerine getiriyoruz. Bu 
doğrultuda Cumhurbaşkanımız 
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ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
AK Parti olarak çevreyi 
merkezine alan sürdürülebilir 
kalkınma anlayışını ve büyüme 
stratejilerini hayata geçiriyor, 
doğayı ve halk sağlığını koruyan 
yaklaşımları tercih ediyoruz. 
Bakış açımızı yansıtan ve bizlere 
yol gösteren inancımızın ve 
medeniyetimizin öğretilerinde 
çevre bir emanettir ve içinde 
yaşayan tüm varlıkların hakkını 
korumak da insanın asli 
vazifelerindendir.” dedi.

AK Parti’nin Mahalli İdareler 
Seçim Manifestosu’nun çevre 
ve şehircilik alanında hedefleri 
içerdiğini anımsatan Karaaslan, 
“Ülkemizin dört bir köşesini son 
18 yılda çevre dostu yatırımlarla 
buluşturan, Millet Bahçeleri’ni 
hizmete sunan, korunan 
alanların miktarını artıran, 
Türkiye’nin dünyada en fazla 
ağaçlandırma yapan ülkeler 
arasına girmesini sağlayan, atık 
yönetiminde dünyaya örnek 
olacak uygulamaları hayata 
geçiren, bölgelerdeki habitatları 
birbirine bağlamak ve türlerin 
geçişine imkan sağlamak için 
ekolojik koridorlar oluşturan 

ve Cumhuriyet tarihimizin 
en çevreci projelerini hayata 
geçiren AK Parti olarak 
81 ilimizin tamamında 
teşkilatlarımızın tüm 
mensuplarına geleceğe dair de 
önemli görevler düşmektedir.” 
açıklamasında bulundu.

“Teşkilatlarımızın Tamamına 
Yakını Sıfır Atık Belgesi’ni Aldı”

81 İl Başkanlığı’nın Sıfır Atık 
Belgesi alınması hususunda 
gösterdiği hassasiyetin 
önemini vurgulayan ve 
teşkilatlara teşekkür eden 
Karaaslan, “Sn. Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin himayelerinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılan ve ülke 
genelinde yaygınlaşan Sıfır 
Atık Projesi’ne uyum için 
hazırlıklarını tamamlayarak 
Belge alan tüm teşkilatlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bugüne 
kadar 81 il teşkilatımızın 
tamamına yakını Sıfır Atık 
Belgesi’ni aldı. Atık yönetim 
sisteminin kurulmasının 
ardından illerimizde 
alışkanlıkların değişeceği 
bir dönem başlayacak. AK 
Parti teşkilatları olarak çevre 

hassasiyetimizi hayatımızın 
her alanına yansıtarak tüm 
şehirlerimizde örnek ve öncü 
olacağız.” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının 
hem yöntemi hem de ele alınan 
konular itibarıyla verimli 
geçtiğini ve gelecek hedeflerine 
de yol gösterdiğini söyleyen 
Karaaslan, “Koronavirüs 
salgını şartlarında fiziki olarak 
bir araya gelemediğimiz 3 
kademe Başkanlarımızla 
video konferans yoluyla 
gerçekleştirdiğimiz toplantımız 
hem interaktif olması hem 
de gündemimize aldığımız 
konular bakımından son derece 
faydalı oldu. Yerel ölçekte 
çevre ve şehircilik yatırımları 
ile kültür faaliyetlerinin etki 
düzeyini ve teşkilatlarımızın 
çalışmalarını görme imkânı 
bulduğumuz toplantıda durum 
değerlendirmesinin yanı 
sıra vizyon koyan, istikamet 
belirleyen, geleceğe yön veren 
AK Parti olarak yeni dönem için 
planladığımız projeleri masaya 
yatırdık. Ülkemiz, milletimiz 
ve teşkilatlarımız için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” dedi.
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“Batı Dünyası ve Avrupa  
Büyük Bir Buhran İçerisinde”

Genel Sekreterlik
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AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, AK Parti Çubuk, 
Çankaya, Elmadağ ve Mamak 
7’nci Olağan ilçe kongrelerine 
katıldı. Salgın tedbirlerine 
riayet edilerek gerçekleştirilen 
kongrelerde katılımcılara 
hitap eden Şahin, kongrelerin 
Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye 
hayırlar getirmesini temenni 
etti.

AK Parti’nin kuruluşundan 
bu yana 19 yıldır aynı aşk, 
heyecan ve şevkle çalışmalar 
sürdürdüklerini, Türkiye’nin 
dört bir yanında vatandaşlarla 
bir araya geldiklerini belirten 
Şahin, “Sizlere baktığımda 
bu ülkeye, Ankara’ya sevdalı 
bir teşkilat görüyorum. 19 
yılda bütün engelleri aşarak 
bugüne geldik. AK Parti’nin 
iktidarıyla, küllenmiş 
Anadolu ateşi yeniden 
harlandı, potansiyelimizin 
yeniden farkına vardık. Her 
alanda ülkemize çok büyük 
hizmetlerde bulunduk, ama 
daha yapacak çok işimiz var” 
dedi.

‘Hedefimiz, Türkiye’yi 21. 
yüzyılın parlayan yıldızı haline 
getirmek’

Salgın döneminde 
Türkiye’nin 146 ülkeye 
sağlık malzemesi yardımı 
gönderdiğini, 141 ülkede 
bulunan 100 binden fazla 
Türk vatandaşı Türkiye’ye 
getirdiğini belirten Şahin, 
“Bunlar 19 yılda verdiğimiz 
mücadelenin meyveleri ve 
sonuçlarıdır. Türkiye artık 
dünyanın hiçbir yerinde 
vatandaşlarını sahipsiz 
bırakmayan büyük bir 
devlettir. Bizim derdimiz, 
aşkımız, sevdamız millet. 
Bizim bir tek hedefimiz 
var; Türkiye Cumhuriyeti 
devletini 21’inci yüzyılın 
parlayan yıldızı haline 
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Genel Sekreterlik

getirmek. İnşallah bunu sizlerle 
birlikte gerçekleştireceğiz. 
Sizlerin kararlı azimli 
fedakarca çalışmalarıyla 
gerçekleştireceğiz. Yeniden 
bir yapılanma dönemi 
içerisindeyiz, bütün dünyada 
taşların yerinden oynadığını 
ve yeniden yerine oturtulması 
için büyük mücadelelerin 
sergilendiğini görüyoruz. Bu 

yeniden yapılanma sürecinin 
göbeğinde, merkezinde 
Türkiye olacaktır. Bizler de bu 
yeniden yapılanmaya fikren, 
zihnen, madden ve manen 
hazırlıklı olmalıyız. Türkiye’nin 
geleceğinde bugüne kadar 
olduğu gibi yine bizler söz 
sahibi olmalıyız. Bu değişimde 
lokomotif görevini AK Parti 
görmelidir” dedi.

‘Irkçılık ve islam 
düşmanlığının iliklerine kadar 
işlediğini görüyoruz’

Berlin’de sabah namazı 
vakti Mevlana Camisi’nde 
yaşananlara değinen Şahin, 
“Bu faşistçe saldırı neticesinde 
o aziz mabedin halılarını 
postallarıyla çiğnediler. 
Aslında çiğnedikleri yalnızca 
o halı değildi, bütün insanlık 
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ve medeniyet değerlerini de 
çiğnediler. Ben buradan bir 
kez daha bu alçakça saldırıyı 
şiddetle kınıyorum” dedi.

Batı dünyası ve Avrupa’nın 
büyük bir buhran içerisinde 
olduğunu, İslam’a, yabancılara 
ve Türklere saldırarak büyük 
bir düşmanlık sergilediğini 
ifade eden Şahin, “Ancak 
bunun bedelini ağır bir 
şekilde ödeyeceklerini hiç 
düşünmüyorlar. Avrupa’daki 
milyonlarca Müslümana 
saldırarak, İslam’a, yabancılara 
saldırarak siz ülkenizde 
evinizde nasıl huzurla 
yaşayabileceksiniz? Bu 
soruyu hiç kendinize soruyor 
musunuz? Şunu da çok iyi 
biliyoruz ki Avrupa halklarının 
kahir ekseriyeti bu görüşte 
değil. Onun için bu aymaz 
siyasetçilere gerekli dersi 
muhakkak en kısa zamanda 
vermeliler. Irkçılığın, İslam 
düşmanlığının bunların 
iliklerine kadar işlediğini 
görüyoruz. Irkçılıkla, 
İslam düşmanlığıyla kim, 
nerede, nasıl bir saldırı 
gerçekleştiriyorsa azimle ve 
kararlıkla karşılarında durmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Fatih Şahin, Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un İslam karşıtı 
sözlerine de değinerek, 
“Ne yaparsanız yapın, ne 
iğrenç karikatürlerinizle 
ne aşağılıkların aşağılığı 
üslubunuzla ne de aklınızı 
felç, gözünüzü kör eden 
düşmanlığınızla asla bir yere 
varamayacaksınız.” dedi.

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun Macron’un 
islama yönelik saldırılarıyla 
ilgili tek kelam etmediğinin 
altını çizen Şahin 
“Cumhurbaşkanımızın 
Fransız mallarına yönelik 
boykot çağrısı karşısında 

da Cumhurbaşkanımızın 
kıymetli eşlerini hedef alıyor. 
Bizim anlayışımızda, siyasi 
geleneğimizde aile kutsaldır. 
Siyasiler birbirlerine her türlü 
eleştiriyi yapar, ancak aileyle 
ilgili konuşulmaz. Ancak 
siyaseten söyleyecek sözü 
olmayan Kılıçdaroğlu aile 
üzerinden polemik üretmeye 
çalışıyor. Bu seviyesiz üslup, 
acziyetin, zavallılığın, 
siyaseten iflas etmişliğin 
göstergesidir” şeklinde 
konuştu. 

‘Tüm gücümüzle ve 
kararlılığımızla Azerbaycan 
devletinin yanındayız’

Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
yönelik saldırılarına da 
değinen Genel Sekreter Şahin 
Azerbaycan’ın daha önceden 
işgal edilen toprakları da 
işgalden kurtaracaklarına 
ve büyük bir zafere imza 
atacaklarına inandıklarının 
söyledi. Şahin konuyla ilgili 
görüşlerini “Her zaman, nasıl 
istiyorlarsa, tüm gücümüzle 
ve kararlılığımızla Azerbaycan 
devletinin yanındayız, bundan 
sonra da yanlarında olmaya 
devam edeceğiz” sözleriyle 
ifade etti.

‘Bizim Gündemimiz Millete 
Hizmet’

Erken seçim tartışmalarına da 
değinen Şahin, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“2023 yılının haziran 
ayında cumhurbaşkanlığı 
ve parlamento seçimini 
gerçekleştireceğiz. Siz 
bakmayın CHP liderinin 
erken seçim istediğine. Daha 
3 ay önce, ‘kimsenin erken 
seçim istediği yok’ diyordu. 
Ne oldu? Kulağına kim ne 
fısıldadı? Ne tür görüşmeler 
gerçekleştirdi bilmiyoruz. 
Ancak bizim gündemimizde 

seçimin olmadığını, bizim 
gündemimizde milletimize 
hizmet olduğunu buradan 
bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. FETÖ’nün kaset 
kumpasıyla genel başkanlık 
koltuğuna oturan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun onlara 
bir diyet borcu olduğunu 
biliyoruz. Seçim isterken 
ne diyor? ‘Hapishanelerde 
haksız yere yatanlar için 
erken seçim istiyoruz’ diyor. 
Kim bu cezaevlerinde haksız 
yere yatanlar? CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu bunları 
açıklamalı. Biz bu dili, bu 
jargonu biliyoruz. Bu dil, bu 
söylem, bu jargon 15 Temmuz 
gecesi milletin topunu, tüfeğini 
millete doğrultan FETÖ’cülerin 
dilidir. Bu dil ülkemizi bölmeye 
çalışan PKK’nın ve onun siyasi 
ayağı HDP’nin söylemidir.”

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun 
cumhurbaşkanı adayı 
olmadığını hatırlatan Şahin, 
şöyle devam etti:

“Bir kere sen başta 
CHP’nin genel başkanı 
olarak Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın karşına 
cumhurbaşkanı adayı olarak 
çıkmaya cesaret edememiş 
birisin. Sen önce 2023 yılında 
gerçekleştirilecek seçimlerde 
AK Parti’nin ve Cumhur 
İttifakı’nın Cumhurbaşkanı 
adayı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın karşısına 
cumhurbaşkanı adayı olarak 
çıkacak mısın, çıkmayacak 
mısın? Bunun cevabını ver. Bu 
cesareti gösterebilecek misin, 
gösteremeyecek misin? Bunun 
cevabını ver.”
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AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 
Kalkınmaya Yönelik Önemli 
Adımlar Atıyoruz
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AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ, 
Karşıyaka’da Bostanlı Suat 
Taşer Açıkhava Tiyatrosunda 
gerçekleştirilen AK Parti 
7. Olağan İlçe Kongresi’ne 
katılım gösterdi. 

Burada bir konuşma 
yapan Dağ, Türkiye’nin 
kalkınmasına yönelik 
önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini 

belirtti.
Yaptığı açıklamada AK 

Parti’nin devam eden kongre 
sürecine ve dış politikaya 
ilişkin değerlendirmede 
bulunan Dağ “Allah’a 
hamdolsun Türkiye’nin her 
tarafında salgın sürecine 
rağmen coşkuyla heyecanla 
devam ediyoruz. Bizler de 
Türkiye’nin her tarafında bu 
heyecana ortak oluyoruz. 
Bugün birileri AK Parti’nin 
önüne bir takım engeller 
koyarak bu kongrelerden 
bir takım neticeler almak 
isteseler de işte bu Karşıyaka 
Kongresi aslında onların 
istediğinin olmayacağının 
en güzel göstergesi. Çünkü 
AK Parti’de bayrak, mevki, 
makam, hizmet değişimi olur, 
bu değişimler olduğunda 
görevi devreden kardeşimiz 
kendi rızasıyla bunu 
devreder, görevi devralan 
kardeşimiz ise daha iyisini 
yapmak için çalışır. Öyle 
diğer siyasi partilerde olduğu 
gibi birilerinin beklentisi 
olacak şekilde havada 
sandalyeler uçuşmaz. Havada 
bir takım şeyler olmaz. 
Çünkü biz bu işe sadece 
ve sadece hizmet etmek 
gözüyle bakarız ve o şekilde 
yolumuza devam ederiz.” 
dedi. 

CHP’ye dış politika tepkisi
AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Dağ, Türkiye’nin 
sadece kendi sınırları için 
değil bölgedeki istikrarın 
sağlanması için önemli 
görevler üstlendiğini ifade 
eden Dağ, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 

“Dünyanın birçok 
noktasında çeşitli sorunlar 
yaşanıyor. Sadece bizim 
bölgemizi ilgilendiren 
sorunlarla karşılaşmıyoruz. 
Bugün Güney Amerika’da, 
Uzak Asya’da, Libya, 
Suriye ve son bir aydır 
Dağlık Karabağ bölgesinde 
yaşanan bütün bunlara 
baktığınızda, aslında 
kendine ‘Biz dünyanın süper 
gücüyüz, hegemonyasıyız, 
jandarmasıyız.’ diyenlerin bu 
bölgelerde ortaya çıkardıkları 
güç üzerinden bir devşirme 
çabasının söz konusu 
olduğunu görüyoruz. 

Suriye ve Libya’da kritik 
süreçler yaşanıyor. Şimdi 
Suriye konusunda bizi 
suçlayanlar, ‘Suriye’de savaşı 
AK Parti başlattı, Tayyip 
Erdoğan başlattı.’ diyecek 
kadar ileri gidenler, Libya’da 
bizi eleştirenler bugün 
Azerbaycan noktasında 
yaşananlarla ilgili ne 
yapıyorlar? Yine uluslararası 
arenadaki aktörlerin, yani 
Macron’nun, Joe Biden’ın 
sözcülüğünü yapıyorlar. Ne 
dedi CHP dış ilişkilerden 
sorumlu genel başkan 
yardımcısı? ‘Karabağ’a 
Türkiye silah yardımı 
yapıyor.’ Sanki Azerbaycan’a 
bir terör örgütüymüşçesine 
bir muamele yapıyor bu 
açıklamasıyla. Orası bir 
devlet değil mi? Silah 
meselesi gizli bir mesele 
değildir. 

CHP bu noktada maalesef 
beklediğimiz milli duruşu 
sergilemekten çok uzaktadır. 
Uluslararası aktörler 
ne demişlerse onların 
sözcülüğünü yapıyorlar. 
Türkiye’nin bölgeye cihatçı 
teröristleri götürdüğü 
yalanını söylediler. Bunun 
yalan olduğu aşikârdır. 
Bu yalanı Türkiye’de CHP 
söyledi, daha sonra Fransa 
Cumhurbaşkanı’ndan 
duyduk. Peki, CHP’den, 
bölgeye PKK/PYD’li 
teröristlerin gönderildiğine 
dair iddialarla ilgili bir tepki, 
bir yorum duyabildik mi? 
Maalesef duyamadık.”
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COVID-19 Çevreye Olan  
Etkileri ve Kentleri Dönüştüren 
Salgınlar

Kadın Kolları Başkanlığı
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AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları, COVID-19 Çevreye 
Etkileri ve Kentleri Dönüştüren 
Salgınlar çalıştayını 81 il - 7 
bölgede tamamladı. 

Aralık 2019’da Çin’in 
Hubei eyaletine bağlı 
Wuhan kentinde, kaynağı 
bilinmeyen bir solunum yolu 
hastalığı tespit edildiğinin 
bildirilmesi ile başlayan 
süreç, hastalığın COVID-19 
(COronaVIrusDisease-2019) 
olarak adlandırılması ve 11 Mart 
2020 tarihi itibarıyla Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
salgın ilan edilmesiyle küresel 
bir boyuta taşınmıştır. Daha 
önce benzeri olmayan bu 
süreç ülkelerin, sektörlerin ve 
toplumların alışkanlıklarını 
sorgulatmış ve değiştirmiştir. 

Bu sürecin Çevreye Olan 
Etkileri ve Kentleri Dönüştüren 
Salgınlar konusunda 
çalıştay yapılması ve 
raporlaştırılmasına, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığınca özel önem 
verilmiştir.

Çalıştay; 81 il Çevre, Şehir 
ve Kültür birim başkanlarının 
kendi illerinde yaptıkları 
COVID-19 Çevreye Etkileri ve 
Kentleri Dönüştüren Salgınlar 
çalıştay sonucu raporlarını 
AK Parti Genel Merkez ile 
paylaşarak sözlü sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Çalıştayda, Covid-19 salgın 
sürecinin başlıca çevresel 
etkileri üzerinde duruldu.

• Sera gazı salım azalması,
• Hava kalitesinin 

iyileşmesi,
• COVID-19 / Atık artışı,
• Gürültünün azalması, 
• İklim Değişikliği/Küresel 

Isınma
• Sahillerin temizlenmesi,
Çalıştayın bir diğer konu 

başlığı olan “Kentleri 
Dönüştüren Salgınlar” 

kısmında ise;
Salgın ile mücadelede 

kentlerin sahip oldukları 
altyapı ve mekânsal 
organizasyonun önemini, 
Covid-19’un konut, mimari 
yapılar ve kamusal mekan 
tanımlanmasına nasıl yön 
vereceğini, salgın süreçlerinde 
kazanılan deneyimlerin 
geleceğin kentlerinin 
oluşumuna sağladığı faydalar 
değinilmiştir.

Ayrıca; Covid-19, tıpkı 
geçmiş yıllarda görülen 
salgınlar gibi küresel 
boyutta birçok değişimin 
tetikleyicisi olmakta. Covid-19 
ile mücadele kapsamında 
süren ev karantinaları, 
bugün konutlarda balkon, 
pencere, teras, bahçe gibi gün 

ışığı almayı ve hava akışını 
sağlayacak mekânsal yapıların 
insani gerekliliğini tekrar 
gündeme taşıdığı görülmüştür. 
Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için hem bugün hem de 
geleceğin kentlerinde, şehir 
planlama, mimari ve kentsel 
tasarımda yeni politika üretme 
ve uygulamalarda bulunmanın 
gerekliliğini çalıştayda yer 
verilmiştir.
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