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Türklerin astronomi ilmine sağladığı fayda çok eskilere dayanıyor. Dünyanın döndüğü-

nü ilk defa dile getiren; güneş ve gezegenlerin konumunu, hareket ettiği yönü söyleyen 

Birunî’ydi. Uluğ Bey rasathaneler kurmuş, astronomiye ve ilime kıymet veren insanlar 

yetiştirmiş, döneminin meşhur ilim adamlarını ağırlamıştı. Uluğ Bey’in tedrisatından ge-

çen Ali Kuşçu ise, yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel olan Zîc’in hazır-

lanmasında büyük emek verdi. Harezmî, Takiyüddin, El-Fergani, El-Sfi, El-Cezeri, Mirim 

Çelebi ve işte bugün evrenin işleyişini anlamaya devam etmek için başını gökyüzüne 

çeviren bizler...

Yûnus’un, İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsin / Ya nice 

okumaktır şiirinden mülhem, ilim evvela kendini bilmektir. Kendini bilmek için ise kâinatı 

tanımak gerekir. Milli Uzay Programı’ndaki ilk hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 

Ay’a ilk temasımızı gerçekleştirmek ve yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile 

rekabet edebilecek ticarî bir marka ortaya çıkarmaktır. Bunları takiben hedeflerimiz me-

deniyetimizin yüceliği ile mündemiçtir. “Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden 

öncü olabilmesi, Türkiye’nin uzay yarışındaki kat edeceği mesafeye bağlıdır. İnsanlığın 

bir kısmının değil, tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden 

şahlandırmak mecburiyetindeyiz.” diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

da teşvikleriyle medeniyetimizi yeniden şahlandırıyoruz.

TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK SAGE, Delta ve ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Türksat ve İTÜ 

başta olmak üzere birçok kuruluşumuzun da altyapılarında yürütülen önemli projeler 

var. Uzay ve roket test merkezleri, uzay sistemleri tasarım ve test laboratuvarlarımız, 

uydu haberleşme ve uzaktan algılama, araştırma merkezlerimiz, yer kontrol istasyon-

larımız, optik sistemler araştırma ve uygulama alanlarında ülkemiz ve milletimiz için 

çalışıyoruz...



Yüzde 100 elektrikli ve 
sürücüsüz otobüs “Otonom 
Atak Electric” Bursa’da tanıtıldı

“95 milyar dolar döviz 
rezervimiz var”

“81 ilde bugüne kadar 1,5 
milyon konutun dönüşümünü 
tamamladık”

“28 Şubat’ı yaşadım,
28 Şubat’ın farkındayım”

Dünyada 1 milyon hayvan ve 
bitki türünün nesli tükenme 
tehdidi altında

Türk mühendislerince 
geliştirilen sürücüsüz elektrikli 
otobüs tanıtıldı

“2023’te Ay’a gideceğiz” AK Parti, gençlere yönelik yeni 
bir proje başlattı: “Cemre”

“ ‘DÜNYA DİLİ TÜRKÇE’ adıyla 
bir seferberlik ilan ediyoruz”

“Provokatörler vasıtasıyla 
ülkemizin huzurunu kaçırmaya 
çalışanlar hüsrana uğrayacaklar”

“Mart başı itibariyle kademeli 
normalleşme sürecini 
başlatıyoruz”

“Yeni Anayasa gençlerin 
anayasası olacaktır”

“Önümüzdeki Salı, İnsan 
Hakları Eylem Planı’nı 
paylaşacağız”

Kadın Kollarından Diyarbakır 
annelerine ziyaret

“Cumhur İttifakı, teröristleri 
inlerinde bitire bitire yoluna 
devam edecek”

“Güvenli hale getirdiğimiz 
yerlerde ne kadar gerekiyorsa 
o kadar kalacağız”
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Türkiye’de Aktüalite Türkiye’de Aktüalite

AVRUPA VE AMERİKA’NIN İLK SERİ 
ÜRETİM SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSÜ 
OTONOM ATAK ELECTRİC YOLLARA 
ÇIKIYOR
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ ile Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 
elektrikli ve sürücüsüz otobüs “Otonom Atak Electric”, Bursa’da tanıtıldı.

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ne-
deniyle stadyumlarda kesintiye uğrayan 
futbol coşkusunu, yapımı tamamlanan 
ve yenilenen 32 modern statla yeniden 
başlatmaya hazır.

TÜRKİYE 
MODERN 
STATLARI İLE 
PARLIYOR

HALKALI-İSTANBUL 
HAVALİMANI
METROSU’NUN SON 
KESİMİNİN KAZISI 
BAŞLADI
İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak stratejik hat-
lardan Halkalı-Havalimanı Metrosu’nun son kesi-
mi için kazı çalışmaları başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca 81 ilde tespit edilen 
riskli yapı statüsünde yer alan 726 bin 649 bağımsız bölümden 620 bin 256’sı yıkılarak 
dönüştürüldü.

RİSKLİ YAPILARDAKİ 726 BİN 649 
BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN 620 BİN 
256’SI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
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Türkiye’de Aktüalite Türkiye’de Aktüalite

FRANSA’DA İSLAMOFOBİ VE 
“AYRILIKÇI” YASA TASARISI PROTESTO 
EDİLDİ

MALCOLM X’İN ÇOCUKLUĞUNUN 
GEÇTİĞİ EV ABD ULUSAL TARİHİ YAPILAR 
LİSTESİ’NE ALINDI

Fransa’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve “ayrılıkçı” yasa tasarısı mağdurları ile 
insan hakları savunucuları, ülkedeki İslamofobi’yi protesto etmek için toplandı. Müslümanları 
hedef alan ve mecliste görüşülen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa 
tasarısına Müslümanlara ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X’in çocukluğunun geçtiği Boston’daki 2 katlı ev, ABD Ulusal Tarihi 
Yapılar Listesi’ne (NRHP) alındı.

SARAYBOSNA’DA REKLAM 
PANOLARINA ‘LOVE ERDOĞAN’ 
İLANI YANSITILDI
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki reklam panolarına, ABD’nin 
New York eyaletinde reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine 
cevaben “Love Erdoğan” ilanı yansıtıldı.

DÜNYADA 1 MİLYON HAYVAN 
VE BİTKİ TÜRÜNÜN NESLİ 
TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA
İnsanların ve diğer bütün türlerin bağımlı olduğu ekosistemlerin sağlığı her 
zamankinden daha hızlı kötüye gidiyor. Bunun da dünyanın dört bir yanın-
daki insanlar üzerinde ciddi etkiler yaratacağı öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde düzenlenen “Bizim Yunus” 
Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Konuşmasına şehitlerin ruhları için 
Fatiha Suresi’ni okuyarak başlayan 
ve Yunus Emre’nin “Ben gelmedim 
dava için benim işim sevgi işi” şii-
rinden bir mısra okuyan Cumhur-
başkanımız, “Vefatının 700’üncü 
seneyi devriyesinde Gönül Sultanı-
mız Yunus Emre’yi rahmetle, min-
netle yad ediyorum. Rabbim onu 
cennetiyle cemaliyle müşerref ey-
lesin.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, 2021 yılının 
Türk tarihi ve kültürü açısından 
birçok önemli yıldönümünü barın-
dırdığına işaret ederek, “Bu sene 
İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 
100’üncü yılı olmasının yanı sıra 
Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri’nin 
ebediyete irtihalinin de 750’nci se-
neyi devriyesidir. Yine 2021 senesi 
Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü 
yıl dönümüne de tekabül ediyor. 
Bizim için böylesine mühim bir yıl 
olan 2021 senesini biz de manası-
na yakışır şekilde idrak etmek iste-
dik. Bu amaçla 2021 yılını İstiklal 
Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş 
Veli yılı ilan ettik.” diye konuştu.
UNESCO’nun 1991’i Yunus Emre 
Sevgi Yılı olarak belirlediğini hatır-
latan Cumhurbaşkanmız, şöyle de-
vam etti:
“Yunus’un insan sevgisini esas alan 
görüşleri, bütün dünyada barış slo-
ganları haline dönüşmüştü. Bu 
defa UNESCO, vefatının 700’üncü 
yılı olması münasebetiyle 2021 
yılını Yunus Emre’ye adadı. Bu ko-
nudaki desteklerinden dolayı özel-
likle Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın 
UNESCO’daki temsilcilerine te-
şekkürü bir borç biliyorum. Yunus 
Emre’yi anma yılının milletimizle 
beraber bütün insanlık için hayır-

lara getirmesini Rabbimden niyaz 
ediyorum.
Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsa-
mında ‘Bizim Yunus ve Dünya Dili 
Türkçe’ temalarıyla Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde birçok etkinlik 
düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Yu-
nus Emre’yi bir kez daha yâd etme-
nin yanında inşallah onun mesaj-
larını bütün insanlığa ulaştırmaya 
çalışacağız. Yunus’u, Mevlana’yı, 
Hacı Bektaş’ı, Pir Sultan’ı velhasıl 
780 bin kilometrekare vatan top-
rağını, sevgiyle, aşkla, kardeşlikle 
yoğuran her bir gönül sultanımızı 
inşallah yüreklere nakış edeceğiz.”

“Türk-İslam mührünü bu toprak-
lara vuran asıl müessese dergâh-
lar olmuştur.”
Cumhurbaşkanımız, 1071 Malaz-
girt Zaferi’nin hemen ardından 
ecdadın bu topraklarda inşa ettiği 
camiler, medreseler, kütüphaneler, 
çeşmeler, köprüler, çarşılar, han-
lar ve kervansarayların Anadolu’ya 
yepyeni bir kimlik kazandırdığı-
nı belirterek, “Bütün bu eserlerin 
yanı sıra Türk-İslam mührünü bu 
topraklara vuran asıl müessese 
dergâhlar olmuştur. Hoca Ahmet 
Yesevi’den aldıkları destur ile Tür-
kistan’dan Anadolu’ya hicret eden 
dervişler bu yeni vatanın dört bir 
yanında dergâhlar kurdular. İler-
leyen zaman içinde Hacı Bayram, 
Veli Aziz Mahmut Hüdai, Şeyh Şa-
ban-ı Veli gibi nice hak aşığını yetiş-
tiren bu dergâhlar sevgi, merhamet 
ve kardeşlik ikliminin bütün Anado-
lu’yu kuşatmasını sağladı.” dedi.
Bir taraftan gaziler eliyle şehirleri 
fetheden ecdadın diğer taraftan 
ilim, irfan ve hikmet ehli bilgiler ma-
rifetiyle gönüller kazandığını vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Fütuhat ile fütüvvetin el ele kök 
saldığı bu geniş coğrafyada, dünya 

tarihinin akışını değiştiren büyük 
bir medeniyet atılımı gerçekleşti. 
Asırlardır dilden dile aktarılan şi-
irleriyle gönüllerimizde taht kuran 
Yunus Emre de bu dergahlardan bi-
rinde yetişmiş, ‘Aşık Yunus’ olmuş-
tur. Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri’n-
den nefes almak, bu niyetle çıktığı 
yol onu Taptuk Emre Hazretleri’nin 
dergâhına götürmüştür. Gönlünde-
ki ilim, ahlak ve sevgi deryasından 
müritlerine bol bol ikramda bulu-
nan Taptuk Emre, Yunus Emre’yi bir 
insanı kâmil olarak yetiştirdi.
Yunus, Taptuk Emre’nin ocağında 
40 yıl boyunca yavaş yavaş piştik-
ten sonra ebediyeti kazanma, rıza-
ya erme, teslimiyete varma, hayata 
ve mahlukata aşk nazarıyla bakma 
yolunun mihmandarı oldu. ‘Allah 
güzeldir, güzelliği sever’ Hadisi ile 
mütenasip şekilde Âşık Yunus da 
İslam’da tecelli eden bütün güzel-
likleri, aşk imbiğinden geçirerek 
şiirlere, ilahilere, kelimelere döktü.”
Cumhurbaşkanımız konuşmasın-
da, Yunus Emre’nin “İşitin ey yaren-
ler, aşk bir güneşe benzer” şiirini de 
okudu.
Cumhurbaşkanımız, vefatının üze-
rinden tam 7 asır geçmesine rağ-
men Yunus Emre’yi her dem taze 
tutan sırrın aşk olduğu belirtti.
Mecnun’a çölleri açtıran, Ferhat’a 

“‘DÜNYA DİLİ TÜRKÇE’ 
ADIYLA BİR SEFERBERLİK 
İLAN EDİYORUZ”
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sürecinin yaşandığına vurgu yapan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Yabancı dile verilen önem maale-
sef Türkçemizi gölgede bırakıyor. 
Hatta kimi yerlerde yabancı dille 
eğitim Türkçe eğitimin önüne ge-
çiyor. Üniversitelerde öğrencileri-
miz bırakınız Yûnus’ları, Fuzûlî’leri, 
Emrah’ları, Reşat Nuri’leri, Refik 
Halit’leri, Peyâmi Safâ veya Tanpı-
nar’ları bile okumadan hatta adı-
nı duymadan diploma alabiliyor. 
Bunun yanında gazetecilerimiz-
den akademisyenlerimize kadar 
okumuş yazmış insanlarımızın bir 
bölümü Türkçeye yeterince özen 
göstermiyor. Özellikle sosyal med-
ya dili gençlerimiz arasında geçerli 
bir yazı diline, iletişim diline dönü-
şüyor. Anlamsız kısaltmalar, arala-
ra serpiştirilen yabancı kelimeler, 
bozuk cümleler, saçma ifadeler 
günden güne sıradan hale geli-
yor. Tabelalarda, yazışmalarda ve 
konuşmalarda şahit olduğumuz 
yabancı kelime kullanma hasta-
lığı artık geleceğimizi tehdit eder 
bir boyuta ulaşmıştır. İşte Kızılay 
Meydanı’ndan şöyle aşağı doğru 
inin bütün dükkânların tabelaları 
adeta bizim dilimizi tehdit ediyor. 
İstanbul’un da öyle her yerde öyle. 
Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasın-
daki iletişimi yok eden, Türkçeden 
ziyade nevzuhur bir kuşdilini andı-
ran bu çürümeye dur demek mec-
buriyetindeyiz.”
Cumhurbaşkanımız, dilin iletişim 
aracı olmasının yanında en büyük 
zenginlik olduğunu belirterek, “İn-
san sahip olduğu kelimeler kadar 
kendini gerçekleştirir. Yüz kelime 
ile konuşan birisi ile bin kelime ile 
düşünen birisi aynı değildir. Bin ke-
lime ile ömrünü tüketene nazaran 
on bin kelime ile yaşayan kişi ha-
yattan on kat daha fazla lezzet alır, 
hayatın anlamını on kat daha fazla 

kavrar, insanlığa 10 kat daha fazla 
katkı verir.” ifadelerini kullandı.

“Kelimelerin, kavramların ifade-
lerin kıymeti en iyi şekilde anla-
tılmalı.”
Millî bir seferberlik ruhuyla çalışa-
rak gençlere sözün, dilin, her biri 
asırlık tecrübelerin taşıyıcısı olan 
kelimelerin, kavramların, ifadelerin 
kıymetinin en iyi şekilde anlatılma-
sı gerektiğini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Kültür emperyaliz-
mine karşı kuracağımız en güçlü 
savunma hattı öncelikle dilimizi ko-
rumaktır,” dedi.
Kendi anadilini en doğru ve güzel 
şekilde konuşamayan bir toplumun 
başkalarına da katkı sağlayamaya-
cağını belirten Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkçeyi korumadan ne millî kim-
liğimize sahip çıkabiliriz ne Türk 
Dünyası ile olan bağlarımızı güçlü 
tutabiliriz ne de küresel hedefleri-
mize ulaşabiliriz. Dilimiz güç kay-
bettiği sürece siyasî sınırlarımızın 
da ortak kültür ve medeniyetimizin 
de haritalarda yalnızca bir çizgiden 
ibaret kalmasına mani olmayız. Ge-
leceğimize yapacağımız en önemli 

yatırımlarından biri, yabancı kav-
ramların istilası karşısında güzel 
Türkçe’mizi korumak, geliştirmek, 
zenginleştirmek olacaktır.”
Cumhurbaşkanımız, bu konuda ai-
lelere, öğretmenlere, münevverle-
re, Türk dili ile ilgili çalışma yapan 
kurum ve sivil toplum kuruluşlarına 
önemli görevler düştüğünün altını 
çizdi.
Yunus Emre’nin “Dil, hikmetin yolu-
dur.” sözlerini hatırlatan Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Yitik kaybedildiği yerde bulunur’ 
diyerek hikmet arayışımızı Türk-
çemizden başlatmalı, hep birlikte 
‘Dünya dili Türkçe’ demeliyiz. Bu-
nun için Yunus Emre’nin 700’üncü 
vefat yılına istinaden ‘Dünya Dili 
Türkçe’ adıyla bir seferberlik ilan 
ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür Sanat Politikaları Kurulumuz 
tarafından hazırlanan 224 etkinliği 
2021 yılı içerisinde 18 ayrı bakanlık, 
kurum, sivil toplum kuruluşu mari-
fetiyle hayata geçireceğiz.”
Bu çalışmalara gereken her türlü 
desteğin verileceğine inandığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı”-
nın hayırlara vesile olmasını diledi.

dağları deldiren, pervaneyi ateşe 
atan, bülbülü ağlatan, neyi inlete-
nin de yine aynı aşk olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, “O aşk 
ki Alparslan’ı Anadolu’nun, Sela-
haddin Eyyubi’yi Kudüs’ün, Sultan 
Fatih’i İstanbul’un yollarına düşür-
müştür. O aşk ki Hz. Mevlana’ya 
hamdım, piştim, yandım dedirt-
miştir. O aşk ki İbrahim Ethem’e 
tacını ve tahtını terk ettirmiştir. İşte 
bunun için kudema, insanı insan 
yapan öz yaratılışındaki aşk cevhe-
ridir demiştir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, aşk odunda 
pişirdiği şiirleri, ilahileri ve sözle-
riyle Yunus Emre’nin de aşk mede-
niyetinin bayraktarı olduğunu dile 
getirerek, şöyle devam etti:
“Yunus Emre, Ahmet Yesevi’den, 
Hacı Bektaş’a, bizim illere bir köp-
rüdür. Anadolu’daki 700 yıllık varlı-
ğımızı temsil eden gönül eridir. Bir 
garip derviş, bir usta şair, bir büyük 
mürşit, bir derin mütefekkirdir. Bü-
tün davaların ötesinde ‘benim işim 
sevi için’ diyebilen, bütün kinlerin, 
nefretlerin, ihtirasların dışında se-
velim sevilelim diyen yüce bir gö-
nüldür. 72 millete bir göz ile baka-
bilmeyi öneren vicdani bir duruştur. 
‘Okumaktan mana ne, kişi Hakk’ı 
bilmektir. Çün okudun bilmezsin, 
ha bir kuru emektir.’ Yunus Emre 
işte böylesine bir teslimiyet timsa-
lidir. ‘Bir ben vardır bende benden 
içeru’ diyen hakiki benlik avcısıdır. 
Mal sahibi, mülk sahibi de olsan ilk 
sahibine götüren derin bir akıldır. 
Dünya dediklerini bir gölgeliğe say-
dığı için delik delik olmuş bir yürek-
tir. Evet, Yunus, bizim Yunus, derviş 
Yunus, âşık Yunus budur.”

“O, Türkçenin aşk ve mana dili ol-
masını sağlamıştır.”
Yunus Emre’nin aynı zamanda gü-
zel Türkçenin de mimarı olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, “O, 

Türkistan’da Ahmet Yesevi ve der-
vişlerinin hikmetleriyle başlayan 
çığırı Anadolu’da daha da geliştir-
miştir. O, Türkçenin aşk ve mana 
dili olmasını sağlamıştır. Onun 
bize bıraktığı en büyük miras her 
bir dizesinin kelime kelime, her bir 
kelimesinin hece hece, her bir he-
cesinin harf harf saçaklanarak 700 
yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçe-
mizdir.” dedi. Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rahmetli Bahattin Karakoç’un 
dediği gibi Türkçem kıpır kıpır, 
Türkçem renk, ışık, sanki imbikler-
den süzülüp gelir. Beyaz gül, mor 
sümbül, mavi sarmaşık, gönül bah-
çemizden süzülüp gelir. Annem 
damağıma sağmış süt diye, vakte 
nokta nokta kazılıp gelir. Dolamış 
diline babam, kut diye, her söz 
mısra mısra dizilip gelir. Bugünüm, 
yarınım, gündüzüm, gecem, hep 
aynı potada ezilip gelir. Devletim, 
bayrağım, ülkemdir Türkçem, Türk-
çem gök katında yazılıp gelir. Evet, 
Türkçe dilimiz kimliğimizdir, asırla-
ra sari kültürümüzün taşıyıcısıdır. 
Nihad Sami Banarlı’nın ifadesi ile 
kelimeler asırlar boyunca tek tek 
işlenmiş söz mücevherleridir. Türk-
çemiz dertlilerin iç sızısı, şairlerin 
alın yazısıdır. Öyle diyor Banarlı, 
ketebe yektübü Arabındır; kitap, 
katip benimdir. Bazen kalbimize 
akan gözyaşımız, bazen içimizde 
yığınlanan sabır taşımızdır. Çörek 
otundan güneşe kadar düşünce-
miz, fikrimiz, duygumuz anlayışı-
mızdır. Türkçemiz aşkımızın da 
hasretimizin de matemimizin de 
dilidir. Bebeğimize ninni, ataları-
mızdan vecize, yiğitlenirken koçak-
lama, ölürken ağıttır. El açtığımızda 
duamız, cenge vardığımızda des-
tanımızdır. Selenge’den Tuna’ya, 
Yenisey’den Ceyhun’a, Nil’den Dic-
le’ye şiirimiz, şarkımız, türkümüz-
dür. Merhum Ali Fuat Başgil Hoca, 

Türkçe’mizi her kelimesinde asil bir 
milletin en az bin yıllık tarihinin bi-
riktirdiği mana ve hatıralar bulunan 
lisan şekline girmiş millî ruhumuz 
olarak tarif eder.”

“Türkçemizi dünya dili haline ge-
tirmeliyiz.”
Cumhurbaşkanımız, dilini kaybe-
den bir milletin hafızasını, benliğini 
ve hatta inancını kaybedeceğine 
dikkati çekerek, “Ana dilleriyle bağ-
ları zayıflayan toplumların zaman-
la sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, 
kimliksiz hale gelmesi kaçınılmaz-
dır. Gerek dünya tarihine, gerek 
Türk tarihine baktığımızda bunun 
sayısız örneğini görürüz. Avrupa 
kıtasındaki soydaş toplulukların 
önemli bir bölümünün dilleri ile 
bağları kopunca nasıl Slavlaştıkla-
rını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı 
şekilde Afrika’da sömürgecilerin 
işgal ettikleri yerlerde insanların 
inançları ile beraber dillerini de 
hedef aldıklarına şahit oluyoruz. 
Unutmayınız, vatanı önce dil sonra 
ordu bekler. Bunun için Türkçe’mi-
ze sahip çıkmalıyız. Sadece ken-
dimiz sahip çıkmakla kalmamalı, 
Türkçe’mizi dünya dili haline getir-
meliyiz.” görüşünü paylaştı.
Yaklaşık 12 milyon kilometrekare-
lik bir coğrafyada 250 milyonu tek 
millet, tek yürek, tek bilek yapan 
Türkçe’nin dünyada en çok konuşu-
lan 5’inci büyük dil olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, “Bugün 
35 ayrı ülkede ya ana dil ya ikinci dil 
yahut yabancı dil olarak Türkçe ile 
anlaşılabiliyor. Vatanları, bayrakları, 
devletleri ayrı olan yüzlerce milyon 
insanı aynı gönül paydasında bu-
luşturan Türkçedir.” diye konuştu.

“Yabancı dile verilen önem maa-
lesef Türkçemizi gölgede bırakı-
yor.”
Bugün Türkçede bir çoraklaşma 
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CUMHUR İTTİFAKI, TERÖRİSTLERİ 
İNLERİNDE BİTİRE BİTİRE YOLUNA 
DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, par-
tisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, 3 yıl önce, 21 
Şubat 2018’de, 15 Temmuz gecesi 
meydanlarda kurdukları Cumhur 
İttifakı’nı, TBMM’ye verdikleri bir ka-
nun teklifiyle hukuki zemine kavuş-
turma yolunda ilk adımı attıklarını 
hatırlattı.
Geriye doğru bakıldığında Cumhur 
İttifakı’nın, Türk siyasî hayatının sa-
dece en başarılı değil aynı zamanda 
en ilkeli, onurlu ve hasbi ittifakı ol-
duğunu gördüklerini söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, “Ülkemizin bütünlü-
ğü, milletimizin birliği, devletimizin 
bekası çerçevesinde oluşturduğu-
muz anlayış birliğinin, Türkiye’nin 
uluslararası alanda yürüttüğü tarihi 
mücadelenin başarısında çok bü-
yük katkısı vardır.” diye konuştu.
Aynı şekilde terörle mücadeleden 
ekonomik tuzaklara kadar nice 
saldırıyı da Cumhur İttifakı’nın bu 
güçlü zemininde karşılayıp boşa 
çıkardıklarını dile getiren Cumhur-

başkanımız, “Cumhur İttifakı’na 
karşı CHP’nin lokomotifliğinde kuru-
lan yapının terörle mücadele başta 
olmak üzere yaşanan her hadisede 
tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin 
çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP, 
bir yanına terör örgütünün güdü-
mündeki partiyi, diğer yanına yerli 
ve millî hassasiyetlerini koruduğunu 
umut ettiğimiz bir başka yapıyı ala-
rak, ortaya da kimi bulursa doldura-
rak, kendince bir siyaset terazisi kur-
du. Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin 
bütünlüğü konusunda fikir birliğine 
rastlayamazsınız.” ifadelerini kullan-
dı.

“Kırk yamadan oluşan CHP heyu-
lası.”
Bu zoraki ittifakın içinde, milletin bir-
lik ve beraberliği konusunda anlayış 
birliğinin izinin bulunamayacağını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Bu zoraki ittifakın içinde, Türki-
ye’nin maruz kaldığı uluslararası 
saldırılara karşı devletinin yanında 

yer alma erdemini hiç göremezsi-
niz. Peki, bu çarpık yapının içinde ne 
var? Karşımızda sadece dışarıdan 
üflenen sufleleri muhalefet kisvesi 
altında tekrarlayan, vizyonsuz, he-
defsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu 
bir heyula var. Biliyorsunuz heyula, 
tek başına fiili varlığı olmayan, an-
cak başka bir varlıkla anlam kaza-
nabilen maddedir. Kırk yamadan 
oluşan CHP heyulasını kuvveye dö-
nüştüren ise ne millî ve manevi bir 
saiktir ne de insani bir hedeftir. CHP 
kendi başına planı, programı, proje-
si, hayali, hedefi, gayreti, eseri, mü-
cadelesi olmayan, ancak bir yerler-
den gelecek olumlu veya olumsuz 
etkiyle harekete geçen bir partidir.”

“CHP kayıp bir partidir.”
CHP’nin içinde millet olmadığını ifa-
de eden Cumhurbaşkanımız, şunla-
rı kaydetti:
“Çünkü millet, tek parti devrinden 
beri CHP’nin ciğerini bilir. CHP’nin 
içinde demokrasi yoktur. Çünkü 
CHP sadece lafını ettiği, istismarını 
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yaptığı demokrasinin D’sinden bile 
nasibini almamış, süzme faşist bir 
partidir. CHP’nin içinde kalkınma 
yoktur. Çünkü CHP halkın derdine 
derman olacak, aşına, ekmeğine, 
işine yarayacak hiçbir işe yanaş-
maz zaten öyle bir müktesebatı da 
bulunmuyor. CHP’nin içinde adalet 
yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadı-
ğı vesayetçilerin, darbecilerin hu-
kukundan başka hukuk tanımaz. 
CHP’nin içinde millî ve yerli hassa-
siyet yoktur. Çünkü CHP siyasette-
ki duruşunu ülkesine veya halkına 
göre değil, önüne konulan senar-
yolara göre belirler. CHP’nin içinde 
sürekli istismarını yaptığı değerlerin 
hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi için-
deki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık 
vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek 

kadar kibir bataklığına saplanmış-
tır. CHP’nin içinde ideal de yoktur. 
Çünkü bu partide insanlar gayretleri 
veya birikimleriyle değil, cari yapıya 
olan uyum yeteneklerine göre ko-
numlandırılır. Sadece bireysel he-
defleri için çalışır.
Velhasıl aslında CHP hakiki bir 
siyasî parti olmaktan çıkıp heyula 
haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. 
Ülkemizin de milletimizin de vaktini 
ve enerjisini heba etmese, elbette 
CHP’nin bu hali bizi zerre kadar ilgi-
lendirmez. Ama mesele memleket 
meselesi, mesele millet meselesi 
olunca bunları görmezden gelme 
hakkımız olamaz. Buradan Gazi’nin 
mirasına hürmeten CHP’ye gönül 
vermiş veya herhangi bir sebeple oy 
tercihini ondan yana kullanan vatan-

daşlarıma sesleniyorum: Görüldüğü 
gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp, 
sadece siyasetin değil, bütün ülke-
nin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye ge-
rek yok, sadece geçtiğimiz günlerde 
yağan karın ardından CHP’li beledi-
yelerin yönetimindeki şehirlerimizde 
yaşanan manzaralar bile tek başına 
bu gerçeği göstermeye yeterlidir.”
Cumhurbaşkanımız, “Ben laf etme-
yeceğim. İsterseniz gelin bu görün-
tüleri beraberce yeniden hatırlaya-
lım. Bunları şöyle ekranda izleyelim. 
Herhalde Bay Kemal de izliyordur.” 
diyerek, “CHP’li belediyelerin bece-
riksizliği” başlıklı videoyu izletti.
Cumhurbaşkanımız, “CHP; çöp, çu-
kur, çamur. Bu kadar basit bir ko-
nuda bile vatandaşlarımıza hizmet 
veremeyenleri yok saymayacağız, 

kayıp olarak ilan etmeyeceğiz de ne 
yapacağız? Gelin, 84 milyon hep bir-
likte 2023 yılında Türkiye’ye, diğer 
alanlardaki hedefleriyle birlikte, ger-
çek anlamda bir ana muhalefet de 
kazandıralım. Gelin 2023’te hep bir-
likte yepyeni bir Türkiye’nin kapıları-
nı aralayalım.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin te-
rörle mücadele konusundaki kararlı-
lığının, sadece içerideki terör sevda-
lılarını değil, dışarıda da epeyce bir 
kesimi rahatsız etiğini ifade etti.
“Buradan bir kez daha tekrarlamak 
istiyorum: Türkiye’nin sınırları içinde 
ve dışında yürüttüğü terörle müca-
dele harekâtları hem meşru hakkı-
dır hem de insani görevidir.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, dünyadaki her 
devlet gibi Türkiye’nin de kendisine 
yönelen tehditlere karşı mücadele-
sini, gerektiğinde kaynağına kadar 
inerek sürdürme hakkına sahip ol-
duğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, “Coğrafya-
mızdaki bin yıllık varlığımızın bize 
yüklediği kardeşlik, dostluk, insan-
lık görevlerini yerine getirmek için 
kimseden icazet alacak değiliz. 
Samandağ’dan Şemdinli’ye kadar 
bütün sınırlarımızı, yeteri kadar de-
rinliğe inerek güvenli hale getirene 
kadar durmayacağız. Balkanlardan 
Türkistan’a, Kafkasya’dan Afrika’ya 
kadar gönül sınırlarımızın tamamın-
daki her bir kardeşimizin, iyi ve kötü 
gününde yanında olmayı sürdürece-
ğiz.” diye konuştu.
İlke ve onur sahibi herkesi, Türki-
ye’nin bu meşru mücadelesine ve 
yaklaşımına destek vermeye davet 
ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her kim bu mücadeleye ‘ama’lı, 
‘fakat’lı beyanlarla gölge düşürme-
ye kalkarsa, bilsin ki hayati bir hata 
içindedir.
Bencil stratejik önceliklerin, kısır he-
sapların, yanlış ittifakların ürünü po-
litikalarla açılan tehlikeli yolun sonu 

herkes için felakettir.
Yıllardır Batılı dostlarımıza, ‘terör 
örgütleriyle aynı yatağa girmeyin, 
bunlar yılan gibidir, tabiatları icabı 
bir gün mutlaka sizi de ısırırlar’ diyo-
ruz. ‘Terör ateşini gördüğünüz yerde 
söndürmezseniz, bir gün mutlaka 
size de sıçrar’ diye ikaz ediyoruz. 
Buna rağmen, hala aynı yanlışlar 
tekrarlanıyor. Bizi dinlemeyenlerin 
akıbetini işte hep birlikte seyrediyo-
ruz. Daha şimdiden sokakları ateşe 
ve kana bulanan, parlamentoları iş-
gal edilen, ırkçılık ve İslam düşman-
lığıyla sarsılan bu ülkelerin yarınları-
nı düşünmek bile istemiyoruz.
Türkiye gibi, dünyanın en köklü dev-
letlerinden biriyle beraber olmak 
yerine, eli kanlı terör örgütleriyle iş 
tutmayı tercih edenler, aynı kafayla 
gittikleri sürece, hızla sürüklendikle-
ri kara delikte kaybolup gidecekler-
dir.
Bizi de aynı kara deliğe sürüklemek 
amacıyla kullandıkları aparatların 
gayretleri de onları kurtaramaya-
cak.
Çünkü bu milletin feraseti ve irfanı, 
tarih boyunca nice senaryoları boşa 
çıkarmış, nice saldırıları püskürt-
müş, ülkesini nice sarsıntılardan sa-
pasağlam çıkarmıştır. (Milletvekille-
rini ayağa davet ederek) Bunun için 
hep birlikte Rabia’mızı haykırıyoruz: 
‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız.
Ne yaparlarsa yapsınlar, milleti-
mizin birliğini, beraberliğini, kar-
deşliğini bozamayacaklar. Ne ya-
parlarsa yapsınlar, bayrağımızda 
anlamını bulan istiklal ve istikbal 
aşkımızı söndüremeyecekler. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, canımızdan, 
cananımızdan değerli gördüğümüz 
vatanımızı parçalayamayacaklar. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, devletimizi 
yıkamayacak, ülkemize diz çöktüre-
meyecekler.

Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Ha-
tay’a kadar hep birlikte ortaya koy-
duğumuz bu kararlılığımız en bü-
yük gücümüzdür. Allah’ın yardımı, 
milletimizin desteği, dostlarımızın 
duasıyla, 2023 hedeflerimize de 
ulaşacağız, evlatlarımıza 2053 viz-
yonumuzu da miras bırakacağız. 
Çünkü biz 81 vilayetiyle Türkiye’yiz. 
Çünkü biz 84 milyonun tamamıyla 
Türk milletiyiz.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de, 
kendi devletine düşman, kendi mil-
letine hasım, kendi vatanını bulduğu 
her fırsatta sırtından hançerleyen 
kirli bir zihniyet bulunduğunu söy-
ledi. Bu kirli zihniyetin siyasetteki 
temsilciliğini CHP ve giderek iç içe 
geçtiği terör örgütünün güdümün-
deki partinin yaptığını belirten Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuze-
yinde bir mağarada alenen infaz 
edilen 13 silahsız masum insanın 
başına gelen acı hadise bile karşı-
mızdaki kirli zihniyeti utandırmaya 
yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz 
ki çıkıyor, şu anda onu bile benim 
üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl, 6 
yıl, bizim bu polisimizi, askerimizi, 
sivili, 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz, 5 
yıl, 6 yıl içerisinde dağ demedik, taş 
demedik, Irak’ın kuzeyindeki mağa-
ralar demedik, bütün buraları gü-
venlik güçlerimizle aradık, taradık. 
Bunlar, utanmadan, sıkılmadan, ‘Bir 
şey olmaz, orada sakinler, güvence 
altındalar.’ Bunu diyecek kadar yüz-
süzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı 
HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. 
Bu tezgâhı beraber çalıştırdılar. Biz, 
artık 5-6 yıldan sonra operasyonu 
yapmak zorunda kaldık. Bununla 
ilgili de Savunma Bakanımı, İçişleri 
Bakanımı bu beyefendilerin maka-
mına gönderdik, ‘Gidin, bizzat anla-
tın.’ dedik. Bizzat gittiler, ne olduğu-
nu ne bittiğini anlattılar. Daha sonra 
da Meclis’te malum anlatıldı. Bunlar 
anlatıldığı halde, ondan sonra yine 
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lararası tuzakların üstesinden birer 
birer nasıl geldiyse, Allah’ın izniyle 
bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tari-
hin tozlu raflarına havale edecektir.”
Cumhurbaşkanımız, söze terör ör-
gütlerinin mensuplarını ve söylem-
lerini savunarak başlayanların di-
ğer konulardaki ifadelerinin altında 
yatan sinsi niyetlerini milletin gayet 
iyi gördüğüne işaret ederek “Sor-
dukları her soruyla aslında, devlet 
yönetiminden, uluslararası ilişkiler-
den, ekonominin nasıl işlediğinden, 
salgının dünyada ve ülkemizde han-
gi sonuçlara yol açtığından, bunlara 
karşı alınan tedbirlerin mantığından 
zerre kadar anlamadıklarını kendi 
ağızlarıyla ikrar ediyorlar. Dış politi-
kada sorunlar yaşandığını söyleyip, 
bunların sebebinin ülkemizin bü-
tünlüğüne, birliğine, beraberliğine 
yönelik saldırılar olduğunu gizleyen 
bu kafa, elbette siyasî ikbalini Tür-
kiye’nin yaşayacağı felaketlere bağ-
lar.” şeklinde konuştu.

“Siz ölüleri bile rehin aldınız.”
Cumhurbaşkanımız, söz konusu 
kişilerin, bununla kalmayıp 20 yıl 
öncesinin Türkiye’sine güzelleme-
ler dizdiklerini de belirterek milletin 

20 yıl önce neler yaşadığını unut-
madığına dikkati çekti. Eğitimde, 
evlatlarının 70-80 kişilik sınıflarda 
okuduğunu, çok kere öğretmen bu-
lamadığını, ders kitabı almak için 
günlerce kuyruklarda beklediğini, 
kimi yokluktan, kimi kılık-kıyafet 
baskısından nice çocukların eği-
tim-öğretimden mahrum kaldığını 
kimsenin unutmadığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, sağlıkta, has-
tanelerde çektiği çileleri, doktorun-
dan hemşiresine, yatağından am-
bulansına, cihazından ilacına kadar 
hangi yokluklarla karşı karşıya kaldı-
ğını da kimsenin unutmadığını ifade 
etti.
Çalışanından emeklisine, engelli-
sinden yaşlısına kadar her kesim-
den ülke insanının hangi sıkıntılarla 
hayatlarını sürdürmeye çalıştığını, 
aynı şekilde ulaştırmadan enerjiye, 
spordan çevreye kadar her alanda 
nasıl bir ülkede yaşadığını kimsenin 
unutmadığını dile getiren Cumhur-
başkanımız, “eski Türkiye görün-
tüleri” şeklinde nitelendirdiği video 
görüntülerini izletti.
Ekranları başında izleyenlere sesle-
nen Cumhurbaşkanımız, “İşte bun-
lar Bay Kemal’in SSK Genel Müdürü 

olduğu dönemlerin çekimleridir.” 
dedi.
“Eski Türkiye”de devletin olmadığını 
belirten Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Devlet nerede? Sayın Kılıçdaroğlu, 
sen neredesin? Sen SSK’nin Genel 
Müdürlüğünü yapmadın mı? Bütün 
o dönemlerde siz ölüleri bile rehin 
aldınız, rehin. O hastaneleri yaşadık. 
O kuyruklarda, sabahın erken saat-
lerinde gidip kupon alıp ondan son-
ra da hastalarımızı getirdiğimiz gün-
leri hatırlıyoruz. Biz bunları yaşadık. 
Şu anda böyle bir hastane kaldı mı? 
Şu anda hastanelerimizin hepsi el-
hamdülillah pırıl pırıl, herkes huzur-
lu, herkes şu anda güveniyor ve her 
geçen gün daha da güçlü hale geli-
yoruz. Şu anda Batı, Türkiye’nin sağ-
lık sistemini örnek alıyor. Çaresizlik 
içinde etrafına bakınıp ‘Nerede bu 
devlet?’ diye feryat eden insanların 
yaşadığı bir dönemin özlemini ya-
şayanlar, milleti yeniden yokluklara, 
çilelere, sefalete, eziyete mahkûm 
etmek istiyor demektir. Allah Tür-
kiye’yi bu zihniyetten de onun ihti-
raslarından da onu besleyip milletin 
başına musallat edenlerden de ko-
rusun diyoruz.”

utanmadan, terbiyesizce eleştiri 
yağmuruna tuttular. Makamınıza 
gelip size her şeyi anlattılar, ‘Ne so-
racaksanız sorun.’ dediler. Bu açık, 
şeffaf bu süreç ortaya konulurken 
siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis’teki 
bu çalışmadan sonra yine hala sal-
dırıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın 
bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu 
AK Parti iktidarı, bu yolda inanarak 
inançla sizin kol gerdiğiniz terörist-
leri de inlerinde bitire bitire yoluna 
devam edecektir.”
Teröristlerin sayısının on binler-
den yüzlere düştüğüne işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, bu mücadeleyi 
aynı kararlılıkla devam ettirecekleri-
ni vurguladı.
“Terör örgütünü ve siyasî uzantıları-
nı korumak için bu katliamın suçunu 
bize yıkmaya kalkacak kadar alçal-
dılar, alçaklaştılar.” diyen Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“(Bunun sorumlusu Erdoğan’dır) 
diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne karak-
tersizsin. Bunların cibilliyeti bozuk. 
Bu 5, 6 yıl içerisinde bu mücadeleyi 
biz gece gündüz demeden verdik 
ve buna rağmen geldiğimiz nokta 
maalesef bu oldu. İçimiz kan ağlıyor 
ama biz onların intikamını alacağız, 
onların kanlarını yerde bırakmaya-
cağız. Bunu da böyle bilsin Bay Ke-

mal. Ortağın HDP de böyle bilsin. 
Beraber yine Ankara’dan İstanbul’a 
yürüsünler. Onlar yine Ankara’dan 
İstanbul’a yürürken, biz de inşallah 
buradan sahili selamete çıkacağız. 
Onlara bu imkânı vermeyeceğiz.”

“Zerre kadar anlamadıklarını ken-
di ağızlarıyla ikrar ediyorlar.”
Cumhurbaşkanımız, söz konusu 
kişilerin, bir de yüzleri kızarmadan 
“Bu ülkede kimse terörü savuna-
maz, terörle mücadele için ne yap-
tınız da engel olduk.” dediklerini 
aktararak “İşte, beraber teröristlerle 
yürüdün, daha ne yapacaktın? PKK 
ve PYD’den FETÖ’ye, DHKP-C’ye 
kadar her çeşidinden terör örgütü-
nün mensuplarını savunmak için 
genel başkanından milletvekillerine, 
il başkanlarından belediye başkan-
larına kadar seferber olan siz değil 
misiniz? Türkiye’nin sınır ötesi ha-
rekâtlarını eleştiren, ‘Yapamazsınız, 
edemezsiniz, gidemezsiniz.’ diye 
demeçler veren siz değil misiniz? 
Daha düne kadar bölücü örgütün 
Suriye kolunu ‘Terör örgütü olarak 
görmüyoruz.’ diyen siz değil misi-
niz? Terör örgütü mensuplarıyla kol 
kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen 
siz değil misiniz?” sorularını yöneltti.
“CHP’nin terör örgütünün güdü-

mündeki partiyle nasıl yapışık ikize 
dönüştüğünü” ortaya koyduğunu 
belirttiği kısa bir video izleten Cum-
hurbaşkanımız, “Belge mi? Belge. 
İrade mi? İrade. Hepsi bu. Bizzat 
kendileri ifade ediyor mu? Ediyor.” 
sözlerini sarf etti.
Cumhurbaşkanımız, “Gara katliamı, 
öncesi ve sonrasıyla, ülkemizde te-
rör konusunda kimin nerede durdu-
ğunu göstermesi açısından gerçek-
ten turnusol olmuştur.” dedi.
AK Parti İzmir İl Kongresi’ne iştirak 
etmek, deprem konutlarının temel 
atma törenine katılmak ve Dokuz 
Eylül Üniversitesinin Göç Konferan-
sı’nda konuşmak üzere İzmir’e gitti-
ğini anlatan Cumhurbaşkanımız, şu 
değerlendirmeyi yaptı:
“İşgalin, işgal acısının, sivil katlia-
mının ne demek olduğunu gayet 
iyi bilen İzmirli kardeşlerimin, bütün 
bu olup bitenleri enine boyuna de-
ğerlendirdiğine inanıyorum. Bir asır 
önce İzmir’de başlayan işgalin bir 
benzerini, 40 yıldır doğu ve güney-
doğu sınırlarımızda tekrarlamak için 
çalışanları nasıl hüsrana uğrattıy-
sak, onların fiili ve siyasî işbirlikçile-
rine de hak ettikleri dersi vereceğiz. 
Milletimiz, vesayet karşısında nasıl 
boyun eğmediyse, darbe girişimleri-
ne göğsünü nasıl siper ettiyse, ulus-
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“81 İLDE BUGÜNE KADAR 1,5 
MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ 
TAMAMLADIK”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Bayraklı’da Deprem Ko-
nutları Temel Atma ve Göztepe Sta-
dı Açılış Töreni’nde konuştu.
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri 
selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanımız, inşaatı geçen aylarda 
başlayan ve kısa sürede teslim et-
meyi hedefledikleri deprem konut-

larının İzmir’e ve hak sahiplerine 
hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanımız, 30 Ekim’de ya-
şanan depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlara Allah’tan rahmet dile-
yerek, “Hep söylediğimiz gibi afetleri 
engelleyemeyiz ama yıkıcı etkilerini 
azaltabilir, afet sonrası oluşan yara-
ları sarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla 5 bin deprem konutu-
nu hızla hayata geçirdiklerini belir-
ten Cumhurbaşkanımız, depremin 
hemen ardından başlattıkları çalış-
malarla, bir kısmı yerinde, bir kısmı 
rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı 
alanda hemen inşaatlara başladık-
larını kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, bugün ilk etap-

ta deprem nedeniyle yıkılan alan-
larda yapılacak 1444 konut ve 208 
dükkân ile rezerv alanında yapıla-
cak 397 konutun temelini atacakla-
rını aktararak, şöyle konuştu:
“Yerinde gerçekleşen deprem dö-
nüşümü 75 bin metrekarelik bir 
alanda yürütülüyor. Bu bölümdeki 
sadece konutların yatırım değeri 
800 milyon liradır. İzmir’de depre-
min hemen ardından riskli yapı kira 
yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri 
için 15 milyon lira kaynak aktarıldı. 
Depremden 10 ay sonra, yani 2021 
yılının Ağustos ayı itibarıyla da ko-
nutların teslimine başlıyoruz. Etap-
lar halinde toplam 5 bin konutu hak 
sahiplerine teslim edeceğiz. Bay-
raklı’daki rezerv alanda inşa edece-
ğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duy-
duğu stok dönüşüm konutu olarak 
da kullanacağız. Bu rezerv alanı 3 
milyon 750 bin metrekarelik bir ala-
nı kapsıyor.”

“Farklı bir projeyi hayata geçiriyo-
ruz.”
Ayrıca depremden etkilenen Ka-
raburun ilçesinin köylerinde köy 
evleri inşa edeceklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şu anda töre-
nin gerçekleştiği alandaki Rıza Bey 

Apartmanı’nın yerinde ise farklı bir 
projeyi hayata geçirdiklerini kaydet-
ti.
Enkazının altından 38 vatandaşın 
cansız bedeninin çıkartıldığı dep-
remin üzerinden 91 saat geçtikten 
sonra sağ olarak ulaşılan Ayda be-
beğin sevinci ile 84 milyonun hep 
birlikte kucaklaştığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, bu alanı, hem 
depremde kaybedilen vatandaşla-
rın hatıralarını yaşatacak hem de 
deprem bilincinin hafızalarda canlı 
kalmasını sağlayacak bir yer olarak 
düzenleyeceklerini bildirdi.
Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden 
burada ev sahibi olmak isteyenlere 
de aynı bölgede konutlarını yapıp 
teslim edeceklerini ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Depremin ardından sadece yarala-
rı sarmakla kalmayıp İzmir’de zaten 
sürmekte olan kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 
8 yıldır İzmir’de riskli yapı olarak tes-
pit edilen 20 bine yakın binadan 18 
bine yakınının yıkımını gerçekleş-
tirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm 
sürecini vatandaşlarımızın rızası 
alınarak mümkün olduğu kadar ye-
rinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi 
hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm ça-

lışmaları kapsamında bugüne ka-
dar İzmirli vatandaşlarımız için 254 
milyon lirası riskli yapı kira yardımı 
olmak üzere, toplamda 406 milyon 
liralık bir kaynağı kullandık. Yine 
afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliy-
le İzmir’de 27 bin 170 adet konut ve 
sosyal donatı inşa ettik.”

“İki adet Millet Bahçesi yaptık.”
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi 
yapmak amacıyla başlattıkları 50 
bin ve 100 bin konut kampanyaları 
kapsamında İzmir’de 6 bin 470 ko-
nut ve 109 dükkânın inşa edildiğini 
aktaran Cumhurbaşkanımız, 81 ile 
81 milyon metrekare Millet Bahçesi 
hedefinin parçası olarak İzmir’e de 
148 bin metrekare yüzölçümüne 
sahip iki Millet Bahçesi yaptıklarını 
dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, Çiğli’de ve Ber-
gama’da TOKİ eliyle hayata geçirile-
cek Millet Bahçelerinin aynı zaman-
da muhtemel afet anında toplanma 
alanı olarak da kullanılacağını kay-
detti.
Son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok 
yatırım yaptıkları illerden birinin İz-
mir olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanımız, bu yatırımla eğitimde 10 
bin 630 yeni derslik yaptıklarını ve 
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3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üni-
versite kazandırdıklarını söyledi.
İzmir’in dört bir yanına çeşitli bran-
şlarda 69 spor tesisi inşa ettikleri-
ni ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
canlı bağlantıyla açılışının yapılaca-
ğı 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe 
Gürsel Aksel Stadyumu’nun da bun-
lar arasında yer aldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, İzmirli ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 7 milyar lirayı 
aşan yardım yaptıklarını vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:
“Sağlıkta 36’sı hastaneden oluşan 
120 sağlık tesisi inşa ettik. Yatak ka-
pasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir 
Hastanemizle birlikte 8 hastanemi-
zin yapımları şu anda devam edi-

yor. Ulaştırmada 545 kilometre yeni 
bölünmüş yol yaparak, İzmir’in bö-
lünmüş yol uzunluğunu toplam 948 
kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı 
Otoyolu, Manisa yolundaki Sabun-
cubeli Tüneli ve bağlantı yolları, 
Konak Tüneli ve İzmir Çevreyolu 
bunlar arasındadır. Demiryolların-
da Aliağa-Selçuk arasında hizmet 
veren İzban’ı şehrimize kazandırdık. 
İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hat-
tı’nın yapımı devam ediyor. Halkapı-
nar Otogar Metro Hattı’nın yakında 
ihalesine çıkıyoruz. Gerçekten şeh-
rimize yakışan bir eser olacağını 
düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi 
Projemizin etütleri bitti. İmar planı 

çalışmaları ise sürüyor. Adnan Men-
deres Havalimanı’nın baştan aşağı 
yenilenmesi olayını zaten biliyorsu-
nuz. Yeniledik ve şu anda hizmette.”

“İzmir’deki 26 ilçeye doğal gaz ge-
tirdik.”
Tarımda İzmir’e 29 baraj ve 8 gölet 
inşa ettiklerini hatırlatan Cumhur-
başkanımız, 12 barajı daha inşa et-
tiklerini anlattı.
İzmirli çiftçilere son 18 yılda 5,5 
milyar lira tutarında tarımsal des-
tek verdiklerine dikkati çeken Cum-
hurbaşkanımız, sanayide şehre 3 
yeni organize sanayi bölgesi, 3 yeni 
teknopark, 93 araştırma geliştirme 
merkezi ve 29 tasarım merkezini 

kurduklarına değindi.
Cumhurbaşkanımız, İzmir’deki 26 
ilçeye doğal gaz getirdiklerine işaret 
ederek, şu ifadeleri kullandı:
“İnşallah deprem yaralarını sararak, 
kentsel dönüşüm çalışmalarını hız-
la tamamlayarak, şehrimizin gele-
ceğine daha güvenle bakmasını da 
sağlayacağız. Önümüzdeki dönem-
de İzmir’i tarihine ve potansiyeline 
uygun çok daha büyük projelerle 
tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. 
Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu 
afet gerçeğinden hareketle 2012’de 
büyük bir kentsel dönüşüm sefer-
berliği başlattık. Yaptığımız değer-
lendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 
922 ilçemizin tamamındaki riskli 
binaları kentsel dönüşüm kapsamı-
na aldık. Bugüne kadar 1,5 milyon 
konutun dönüşümünü de tamamla-
dık. Şu anda sahada yatırım değeri 
81 milyar lirayı bulan 272 bin dönü-
şüm konutumuzun inşası devam 
ediyor. Acil dönüşmesi gereken 1,5 
milyon konutu her yıl 300 bin yeni in-
şaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlı-
yız. Türkiye genelinde bugüne kadar 
TOKİ tarafından 1 milyon depreme 
dayanıklı sosyal konutun üretimini 
de gerçekleştirdik. Böylece 5 mil-
yon kardeşimizin sıcak yuvalarına, 
10 binlerce kardeşimizin de yeni iş 
yerlerine kavuşmasını temin ettik. 
Yine şu anda ekranda görüyorsu-
nuz Yılmaz Erbek Apartmanı bu 
hale gelecek. Bir eskiyi düşünün bir 
de şimdiki, bittiği anda bu hali ala-
cak. İnşallah 1 milyonunca konutun 
anahtarını da hak sahibi kardeşimi-
ze bizzat takdim edeceğiz.”
“Yapılarını kentsel dönüşüm kapsa-
mında yenileyen vatandaşlarımızın 
kullanacağı kredi miktarını artırdık”
Türkiye’nin her yerinde devam eden 
kentsel dönüşüm çalışmalarını hız-
landıran ve vatandaşlara mali kolay-
lık getiren düzenlemeleri de hayata 
geçirdiklerini belirten Cumhurbaş-

kanımız, şunları kaydetti:
“Son olarak konutlarını riskli yapı 
statüsüne dönüştüren vatandaşları-
mız için mevcut yapılarının 1,5 katı-
na kadar yapacakları inşaat taahhüt 
işlerinde KDV oranını yüzde 18’den 
yüzde 1’e indirdik. Ayrıca yapıları-
nı kentsel dönüşüm kapsamında 
yenileyen vatandaşlarımızın kulla-
nacağı kredi miktarlarını artırdık. 
Mesela binasını dönüştürecek hak 
sahibi vatandaşlarımızın bankalar-
dan kullanacağı kredi miktarını 125 
bin liradan 200 bin liraya, bina güç-
lendirme kredisini de 50 bin liradan 
80 bin liraya kadar çıkardık. Konut 
alımları için kullanılabilecek toplam 
kredi tutarını da 625 bin liradan 1 
milyon liraya yükselttik. Bütün ku-
rumlarımız ve imkânlarımızla biz 
bir yandan vatandaşlarımız diğer 
yandan el ele vererek, inşallah bu 
süreci hızla tamamlayacağız. El-
bette biz bunları yaparken afetlerin 
beklemeye geçmediğini, her an yeni 
afet tehditleriyle karşı karşıya oldu-
ğumuzu biliyoruz.”
İmkânı olan vatandaşlara afet riski 
altındaki binalarını hızla güçlendir-
meleri veya gerekiyorsa yenilemele-
ri çağrısında bulunan Cumhurbaş-
kanımız şöyle devam etti:
“Üzmeyeyim, kırmayayım ama 
şahsen ben güçlendirmekten de-
ğil, yenilemeden yanayım ve bütün 
vatandaşlarıma ‘Güçlendirmeyi de-
ğil, gelin yenilemeyi tercih edelim’ 
derim. Hem proje bazında hem de 
yenilemeyle çok daha farklı çok 
daha güçlü bir imkâna sahip olaca-
ğımıza inanıyorum. Bugüne kadar 
edindiğim tecrübeler de bana bunu 
gösteriyor. Hiçbir hesap afette kar-
şılaşabileceğimiz yıkımlardan ve 
acılardan daha değerli daha üstün 
olamaz. İnşallah çok geç olmadan 
her bir vatandaşımın kurumlarımız-
la iş birliği içinde bu dönüşümü hızla 
tamamlayacağına inanıyorum. Kal-

dı ki bunları eğer vatandaşlarımız 
TOKİ ile iş birliği halinde bu adımları 
atarsa, bu defa da biz TOKİ olarak 
bu işe girer ve kentsel dönüşüm 
noktasında atacağımız adımlarla 
biz buraya da 50 bin-100 bin adet 
hedefimizle varız. Sayın başkan 
da burada, Karabağ’ı biz ne zaman 
acaba farklı bir hale getireceğiz, Ka-
rabağ’ı nasıl modern bir şehir haline 
getireceğiz, doğrusu bunun özlemi 
ve hasreti içerisindeyim. Bu güzel 
İzmirimize o bölge bu haliyle hiç ya-
kışmıyor.”
Cumhurbaşkanımız, temelini attık-
ları deprem konutlarının İzmir’e ve 
hak sahiplerine hayırlı olması te-
mennisinde bulunarak, “İnşallah bu 
yıl bitmeden bütün deprem konut-
larını İzmirli kardeşlerimize teslim 
etme kararlılığımızı bir kez daha ifa-
de ederek, hepinize sevgilerimi say-
gılarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, video konfe-
rans yöntemiyle Gürsel Aksel Sta-
dı’nın açılışına katıldı
Cumhurbaşkanımız, Bayraklı’daki 
Deprem Konutları Temel Atma ve 
Gürsel Aksel Stadı Açılış Töreni sı-
rasında, Taraftar Meydanı’nda kuru-
lan platforma video konferans yön-
temiyle katıldı.
Bağlantı sırasında Cumhurbaşka-
nımız, geçmişte Fevzi Zemzem’le-
rin forma giydiği Göztepe’nin güzel 
bir stada sahip olduğunu belirterek 
“Dün akşam da tabiî ki bize bir sürp-
riz yapmışlar. Bu da çok farklı bir 
zamana rastladı.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, İzmir’in şanına 
yakışan ve uluslararası müsabaka-
ların da yapılabileceği 20 bin kişilik 
bir stadın 400 milyon liraya mal ol-
duğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, yaptığı ko-
nuşmada, dünyanın en iyi statlarına 
aday gösterilen Gürsel Aksel Sta-
dı’nın Türkiye’nin spor altyapısının 
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geldiği noktanın en güzel sembolle-
rinden biri olduğunu belirtti.
Stadın yapımına katkılarından do-
layı Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
eden Bakan Kasapoğlu İzmir’de 
inşa edilen Yüksek Performans 
Merkezi’nin açılışını Cumhurbaşka-
nımız’ın bir sonraki ziyaretinde ger-
çekleştirmek istediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanımızın “Alpay Bey, 
orada top oynanır.” demesi üzeri-
ne AK Parti İzmir Milletvekili Alpay 

Özalan, “Türkiye her alanda olduğu 
sporda da tesisleşmede de çağ at-
lamıştır. Size böyle kuru kuru teşek-
kür değil de ya kulüpler bazında ya 
da millî takımlar bazında size dünya 
kupası şampiyonluğu, Avrupa kupa-
sı şampiyonluğu getirirsek teşekkür 
etmiş oluruz.” dedi.

Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı-
mızı stada davet etti
Cumhurbaşkanımızın, Kulüpler Bir-

liği Vakfı Başkanlığını bıraktığını 
söylediği Göztepe Kulübü Başkanı 
Mehmet Sepil de söz alarak “İstan-
bul’la uğraşmak kolay değil. Sayın 
Cumhurbaşkanım çok teşekkür 
ediyoruz size. 95 yıllık rüyamızdı bu. 
Çok övünebileceğimiz bir stadımız 
var. Burada sizi bir maça bekliyoruz 
pandemi sonrasında.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız bunun üzerine, 
“Bu beladan kurtulalım da inşallah, 
şöyle bir jübile mi olur, ondan sonra 

orada sembolik bir maç mı yapabi-
liriz. Böyle bir ayarlama olabilir ama 
vekâleten Alpay o işi götürür zaten.” 
dedi.

TFF Başkanı Özdemir’den millî 
maç müjdesi
Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Nihat Özdemir de cuma günü 
Adana Stadı’nın açıldığını hatırlata-
rak “Bugün de Gürsel Aksel Stadı’nı 
açıyoruz. İnşallah pandemi süreci 
bitince, seyircili maçlar oynandığın-
da bu stadyuma da bir millî maç ile 
buraya da iltifat edebiliriz.” diye ko-
nuştu.
Cumhurbaşkanımız, Adana ve İz-
mir’deki iki stadın da çok güzel ol-
duğunu belirterek “Bundan sonra 

bütün iş neticeler.” dedi.
Cumhurbaşkanımızın “Bir gelecek 
temennisi ile dağıttık mı, makas-
ları geri vermeyin, bugünün anısı-
na makaslar sizlerde hatıra olarak 
kalmalıdır. Ya Allah, Ya Bismillah.” 
demesinin ardından kurdele kesimi 
gerçekleştirildi.
Törene katılan millî sporcular Fer-
hat Arıcan ve Emre Sakçı ile sohbet 
eden Bakan Kasapoğlu, Göztepe 
Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’den 
stat hakkında bilgi aldı.
Açılışa Spor Hizmetleri Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan, AK Parti İz-
mir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 
diğer İzmir kulüplerinin başkanları, 
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Ka-
raman ve futbolcular da katıldı.
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“2023’TE AY’A GİDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Milli 
Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’n-
da yaptığı konuşmada, Türkiye adına 
tarihî bir dönüm noktasına şahitlik 
etmek üzere bir araya geldiklerini 
söyledi.
Uzun süreli bir planlama ve çalışma-
nın ürünü olan Türkiye’nin ilk Milli 
Uzay Programını dünyaya ilan ede-
ceklerini dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, “Bu program, gerçekçi ama bir 
o kadar da rekabetçi hedefleri kapsa-
yan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol 
haritası olacaktır. Küresel uzay yarı-
şında, ülkemizi üst liglere taşıyacak 
bu yol haritasının başarıyla hayata 
geçmesini diliyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 18 yıldır Allah’ın 
kendilerine güzel hizmetler, yatırım-
lar, atılımlar vesilesiyle milletin huzu-
runa çıkmayı nasip ettiğini belirterek, 
“Bugün de evlatlarımız adına, gele-
ceğin Türkiye’si adına yine bir büyük 
projenin heyecanı ile karşınızda bu-

lunuyorum. Yüzyıllar boyunca yer-
yüzünde adaletin, ahlakın ve barışın 
öncülüğünü yapan medeniyetimizin 
gökyüzündeki yolculuğuna kapı ara-
lıyoruz,” dedi.
Türkiye’nin uzaydaki hak ve menfa-
atlerini nasıl koruyacaklarını ve gele-
cek 10 yılı nasıl şekillendireceklerini 
açıklayacaklarını söyleyen Cumhur-
başkanımız, “Paylaşacağımız hedef-
ler, bir hayal ürünü değil, havacılık ve 
uzay teknolojilerinde bugüne kadar 
başardıklarımızın bir üst noktaya ta-
şınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Uydu üretme kabiliyetine sahip 
sayılı ülkeler arasına girdik.”
Türkiye’nin kozmik rekabetteki mü-
cadelesinin 1985’ten bu yana sürdü-
ğüne işaret eden Cumhurbaşkanı-
mız, şunları söyledi:
“Bu mücadelenin asıl altyapısını ise 
son 18 yıldaki yatırımlarımızla oluş-
turduk. Hamdolsun bugün her alan-
da olduğu gibi uzay çalışmalarında 
da insan kaynağı, tasarım ve mühen-

dislik kabiliyetleri açısından çok daha 
güçlü bir Türkiye var. Ülkemizi kendi 
uydularını geliştirebilen, üretebilen, 
test edebilen bir seviyeye çıkardık. 
Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz ve 
2012 yılında uzaya fırlattığımız istih-
barat uydumuz GÖKTÜRK-2 bunun 
ilk örneklerinden biridir. Böylece dün-
yada uydu üretme kabiliyetine sahip 
sayılı ülkeler arasına girdik. Şimdi 
sırada GÖKTÜRK-3 var. Gece ya da 
gündüz fark etmeksizin her türlü 
hava şartında yüksek çözünürlüklü 
görüntü elde edebilecek bu uydumu-
zun planlama çalışmalarına devam 
ediyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, yeni uydu çalış-
malarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen 
ilk yerli ve millî yüksek çözünürlüklü 
yer gözlem uydumuz İMECE’nin de 
entegrasyon işlemleri tamamlandı, 
testleri sürüyor. İnşallah 2022 yılında 
bu uydumuzu da uzaya fırlatılacağız. 
İMECE yörüngeye yerleştiğinde tüm 
kurumlarımızın görüntü ihtiyacını 
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karşılayacak metre altı çözünürlükte-
ki ilk millî gözlem uydumuz olacaktır. 
Gözlem uydularında kazandığımız 
tecrübeyle haberleşme uydularını 
da kendi imkânlarımızla üreterek bu 
kabiliyete sahip 10 ülkeden biri ol-
makta kararlıyız. Bilindiği gibi geçti-
ğimiz ay başında başarılı bir şekilde 
uzaya fırlattığımız Türksat 5A uydu-
su ile faal haberleşme uydularımızın 
sayısını 4’e yükselttik. İnşallah yerli 
ve millî imkânlarla ürettiğimiz ilk ha-
berleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 
2022’de uzaydaki yörüngesine yer-
leştireceğiz.”

“Bilgilerin güvenliğini de tamamen 
sağlamış olacağız.”
Uydu entegrasyonu kadar önemli bir 
husus olan uydu teknolojilerinin alt 
bileşenleri ve yazılımlarını üretmek 
noktasında da yoğun çalışmalar içe-
risinde olduklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “Yüksek çözünür-
lüklü uzay kamerası, yeni nesil uçuş 
bilgisayarı ve yazılımları, elektrikli itki 
motoru, yönlendirilebilir anten, tep-
ki tekeri, yıldız izler, güneş algılayıcı 
gibi birçok kritik alt sistemi özgün 
olarak geliştirip ürettik. Önümüzdeki 

süreçte Türk mühendislerinin yer-
li yazılımlarıyla birlikte uydulardan 
elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de 
tamamen sağlamış olacağız.” diye 
konuştu.
Türkiye’nin uzay alanındaki kurumsal 
kapasitesine de büyük önem verdik-
lerini söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
“Roketler, uydular, yer sistemleri ve 
daha nicesi için kurduğumuz mo-
dern altyapılar sayesinde fikirden 
ürüne kadar ihtiyaç duyulan tüm 
imkânları sağlayabiliyoruz. TÜBİTAK 
Uzay, TÜBİTAK SAGE, Delta ve ASEL-
SAN, TUSAŞ, Roketsan, Türksat ve 
İTÜ başta olmak üzere birçok kurulu-
şumuzun altyapılarında önemli pro-
jeler yürütülüyor. Uzay ve roket test 
merkezlerimiz, uzay sistemleri tasa-
rım ve test laboratuvarlarımız, uydu 
haberleşme ve uzaktan algılama, 
araştırma merkezlerimiz, yer kontrol 
istasyonlarımız, optik sistemler araş-
tırma ve uygulama altyapılarımızda 
her geçen gün daha yetkin hale ge-
liyoruz,” dedi.
Uzay sistemleri alanında montaj, 
entegrasyon ve test hizmetleri sağ-
layan uluslararası bir oyuncu konu-
munda olduklarını vurgulayan Cum-

hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Çok az sayıda gelişmiş ülkenin sa-
hip olduğu Uzay Sistemleri Enteg-
rasyon ve Test Merkezimiz, 2015 
yılından beri bu görevi yürütüyor. 
Uydu bileşenlerinin radyasyona da-
yanıklılığının test edildiği Türkiye’nin 
ilk parçacık radyasyonu test altyapısı 
olan ODTÜ Saçılmalı Demet Hattını 
2019 yılında hizmete aldık. Şu anda 
en önemli eksiğimiz fırlatma konusu-
dur. Kendi ürettiğimiz uyduları kendi 
roketlerimizle uzaya fırlatacak sevi-
yelere henüz gelemedik ancak bu 
konuda da önemli adımlar attık. Geç-
tiğimiz yıl Roketsan Uydu Fırlatma, 
Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezinin açılışını yap-
tık. Burada mikro ve mini uyduların 
kendi roketlerimizle uzaya fırlatılma-
sı çalışmalarını yürütüyoruz. Nitekim 
ilk yerli sonda roketimiz, 136 kilomet-
re irtifaya çıkarak uzay sınırını aşmış 
durumdadır. İnşallah bu merkezde 
daha ileri çalışmalara ve başarılara 
imza atarak, Milli Uzay Programın-
daki hedeflerimize çok daha kolay 
ulaşacağız.”
Türkiye’nin uydu teknolojilerinin yanı 
sıra astronomik gözlem noktasında 

da önemli altyapılara sahip oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye’nin modern anlamdaki ilk 
gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Göz-
lemevi’nin, ülkenin en büyüğü olan 
1,5 metre çapında teleskopu bünye-
sinde barındırdığını kaydetti.
Erzurum’da Karakaya tepeleri üzerin-
de 3 bin 170 metre yükseklikte Doğu 
Anadolu Gözlemevini inşa ettiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, bu 
tesis tamamlandığında 4 metre ça-
pındaki Türkiye’nin en büyük optik 
ve ilk kızılötesi teleskobunun devreye 
alınmış olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, sadece TÜBİ-
TAK aracılığıyla son 18 yılda uydu, 
uzay, fırlatma sistemleri, uzay ekip-
manları konularında kamu ve akade-
mi dünyasında 56 projeye toplam 2,1 
milyar lira kaynak sağladıklarını akta-
rarak, Türkiye’nin “Uzay ve Havacılık” 
temalı ilk bilim merkezi olan Gökmen 
Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezini 
2020’de Bursa’da hizmete açtıklarını 
hatırlattı.
Bu tür yatırımlarla, uzay çalışmaları-
nın gençler ve araştırmacılar nezdin-
deki cazibesini artırmayı ümit ettikle-
rine işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Biz, astronomi, matematik ve tıp gibi 

temel bilimlere öncülük etmiş, çığır 
açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. 
Türk ve Müslüman âlimlerin asırlar 
önce yaptığı çalışmalar sayesinde 
bugün uzay çağını konuşabiliyoruz. 
Güneşin kendine özgü hareketi ol-
duğunu ilk keşfeden, Batılıların ‘Al-
fraganus’ adıyla bildiği İlk Türk ve 
Müslüman astronom El Fergani’dir. 
Andromeda gök adasını ilk kez göz-
lemleyen Batı dünyasında ‘Azopi’ 
adıyla tanınan El Sufi’dir. Jeodezi 
biliminin kurucusu, yer çekimi fikrini 
Newton’dan 7 asır önce dile getiren, 
güneşin hareketlerinden mevsim-
lerin başlangıç dönemine hesapla-
yan ve yaşadığı asra ismini veren El 
Biruni’dir. Gök cisimlerinin yere olan 
uzaklığını, yerkürenin eksenindeki 
eğikliğini günümüz hesaplamalarına 
en yakın değerde bulan, İstanbul’un 
enlem ve boylam derecesini belir-
leyen Ayasofya’nın ilk müderrisi Ali 
Kuşçu’dur.”
Cumhurbaşkanımız, haberleşme, 
kontrol, denge kurma ve ayarlama 
bilimi olarak bilinen sibernetikin 
kurucusu, su saatlerinden şifreli 
anahtarlara kadar birçok otomatik 
mekanizmayı tasarlayanın el-Cezeri 
olduğunu aktardı.
Trigonometri ilminin babası, sinus, 

kosinus, tanjant ve kotanjantın ta-
nımı ve ispatlarını yapan, ekliptik ile 
Ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez 
gerçeğe en yakın hesaplayanın Ta-
kiyüddin olduğunu bildiren Cumhur-
başkanımız, gökkuşağı ve halenin 
oluşumunu inceleyen, optik bilimi ve 
astronomi alanında döneminin en 
büyük otoritesi olan Mirim Çelebi ol-
duğunu dile getirdi.

“Yapacağımız çok iş var.”
“Adlarını burada sayamadığım binler-
ce bilim insanımızın başarılarıyla gu-
rur duyuyoruz. Biz, işte bu âlimleri ye-
tiştiren toprakların evlatlarıyız.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Bu gerçekleri asla unutmayacağız 
ama şunu da bileceğiz ki bizim daha 
yapacağımız çok iş var. Bu büyük-
lerimize layık olmak için yapacağı-
mız çok iş var. Pozitif bilimlerdeki 
üstünlüğün son yüzyıllarda Batı’ya 
geçerek onları kalkındırdığını elbette 
biliyoruz. Coğrafî keşiflerle değişen 
güç dengelerinin farkına varmada 
geç kaldık ve bunun bedelini ağır 
şekilde ödedik. Ama bugün dünya 
yeni bir değişimin, yeni bir dönüşü-
mün arifesindedir. Yeni dönemde 
güç dengelerini, uzay keşiflerinin, bu 
alandaki yeni teknolojilerin belirleye-
ceği açıkça görülüyor. Millî teknoloji 
hamlesi vizyonumuzla Türkiye’yi kri-
tik ve özgün teknolojilerin üreticisi 
yapma hedefimize kilitlenmemizin 
sebeplerinin en başında bu gerçeği 
görmemiz geliyor. Şuur, özgüven ve 
adanmışlığa sahip olduğumuzda 
erişemeyeceğimiz menzil, aşama-
yacağımız engel olamaz bunu böyle 
bilelim.”
“Bu anlayışla, doğru zamanda insan-
sız hava aracı ve silahlı insansız hava 
aracı teknolojilerine yatırım yaparak 
sahada oyunu değiştiren tarafta yer 
almayı başardık.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, bunu başaran-
ları tebrik etti.
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“Bütün dünyanın gözü üzerimizde.”
Bu akşam gerçekleştirilen etkinliği 
hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank ve ekibini tebrik 
eden Cumhurbaşkanımız, “Bütün 
dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu 
kadar saldırıyorlar, neden? ‘Çılgın 
Türkler geliyor’ diyorlar. Millî elektrik-
li otomobil için de doğru zamanda 
adımlar attık. Bu konuda da Türkiye 
en çok konuşulan, takip edilen ülke-
ler arasındadır,” dedi.
Cumhurbaşkanımız, şimdi de uzay 
çalışmalarında doğru zamanlama ile 
doğru adımları atarak hareket etme 
kararlılığını ortaya koyduklarını belir-
terek, şöyle konuştu:
“Temsil ettiğimiz medeniyetin dün-
yaya yeniden öncü olabilmesi, Tür-
kiye’nin uzay yarışındaki kat edece-
ği mesafeye bağlıdır. İnsanlığın bir 
kısmının değil, tamamının barışa ve 

huzura kavuşması için medeniye-
timizi yeniden şahlandırmak mec-
buriyetindeyiz. Asırlar boyunca top-
raklarına her ayak basan tarafından 
sömürülen Afrikalı kardeşlerimiz için 
bunu başarmak mecburiyetindeyiz. 
Şu anda bakıyorum da Fransa’nın 
başındaki zat durmadan bana sal-
dırıyor. Senin benle ne işin var? Sen 
önce Cezayir’in hesabını ver. Senin 
büyüklerin Cezayir’de 1 milyon insanı 
öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce 
Ruanda’nın hesabını ver, 100 binler-
ce insanı öldürdünüz. Ama Türk’ün 
ve Türkiye’nin ne de ecdadımızın 
geçmişinde böyle bir şey söz konusu 
değil. Bizim ellerimizde kan yok ama 
sizde kan var. Sürgünlerle yerinden, 
yurdundan edilen, dinini, dilini, ismini 
değiştirmeye zorlanan Asyalı kardeş-
lerimiz için bunu başarmak mecburi-
yetindeyiz. Gettolara sıkıştırılmış, fa-

şizmin ve suç şebekelerinin insafına 
bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de 
bunu başarmak mecburiyetindeyiz.”
Türkiye’nin Libya’dan ve Azerbay-
can’dan askerini çekmesinin istendi-
ğini belirten Cumhurbaşkanımız, “30 
yıldır Azerbaycan’da bütün Karabağ’ı 
işgal altında tuttunuz. O topraklar 
kimindi? O topraklar Azerbaycanlı 
kardeşlerimizindi. Bu toprakları işgal 
altında tuttunuz. Şimdi kendi göbe-
ğini, Azeri kardeşlerimiz kesti ve biz 
de elimizden gelen desteği verdik ve 
böylece Karabağ sahiplerinin eline 
geçti.” ifadesini kullandı.
“Macron şimdi haber gönderiyor, ‘Li-
bya’dan Türkiye askerini çeksin.’ Sen 
önce bize bu aklı vereceğine bunu 
kendine sakla, bak orada Çad’ın, Ma-
li’nin, Wagner’in askerleri var, siz on-
ları oralardan çekin. Onları çekin on-
dan sonra sizinle bunları konuşalım. 

Biz, Askeri ve Güvenlik İşbirliği anlaş-
mamız olan Libya ile anlaşmamızın 
gereğini yaptık ve sadece orada eği-
tim için varız. Eğitimin dışında değil.”
Bugün yeryüzünde adaleti tesis et-
menin yolunun, gökyüzünde güçlü 
şekilde var olmaktan geçtiğini bil-
diren Cumhurbaşkanımız, Yahya 
Kemal’in “Kökü mazide olan atiyim” 
sözlerini hatırlattı.
“Geçmişimizden aldığımız güçle, kö-
kümüzden beslenerek geleceğe ba-
kacağız.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
Mehmet Âkif’in “Bir zamanlar biz de 
millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmi-
şiz dünyaya millet, milliyet nedir öğ-
retmişiz.” dizelerini okudu.
“Teknolojik kapasitemizi geliştirmek 
ve buradan doğacak ekonomiden 
faydalanmak için uzayda da olaca-
ğız. Şu anda uzayı görüyorum ve 
bambaşka görüyoruz. Elde ettiğimiz 
tecrübe ve birikimi bilim, sanayi ve 
teknoloji ekosistemimize aktarabil-
mek için uzayda olacağız. Onun için, 
daha çok çalışacağız. Yapacağımız 
çok iş var. Güçlü ve bağımsız bir Tür-
kiye’nin yerini, sadece dünyada değil, 
uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu 
vizyonu yürütecek olan kurumumuz 
Türkiye Uzay Ajansıdır. Bu kurumu-
muz, uzay alanında birikmiş kabili-
yetlerimizi, tek çatı altında koordine 
etmek ve bu alanda yeni, güçlü bir 
sinerji oluşturmak için yola çıktı. İlk 
görevi Milli Uzay Programı hazırla-
mak olan ajansımız kamu kuruluşla-
rından özel sektöre, üniversitelerden 
uluslararası ortaklara kadar, bütün 
paydaşların katkısı ile çalışmasını 
tamamladı.”

10 yıllık hedefleri açıkladı
Cumhurbaşkanımız, Milli Uzay Prog-
ramı’ndaki hedefleri gerçekleştirmek 
için hangi kaynak ve yetkinliklere sa-
hip olunması gerektiğini, adımları ne 
zaman ve ne şekilde atacaklarını be-
lirlediklerini aktararak, “Şimdi Türki-

ye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, stra-
teji, hedef ve projelerinin yer aldığı 
Milli Uzay Programı’mızı bugünlerde 
meşhur olan sloganı ile tüm dünyaya 
ilan ediyor ve diyorum ki ‘Gökyüzüne 
bak, Ay’ı gör.” açıklamasında bulun-
du.
“Milli Uzay Programı’ndaki birincil ve 
en önemli hedefimiz Cumhuriyet’imi-
zin 100’üncü yılında Ay’a ilk teması 
gerçekleştirmektir. İnşallah Ay’a gi-
diyoruz. Hazırlıklarına başladığımız 
Ay Programı ile bu hedefi iki aşama-
da tamamlamayı planlıyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“İlk aşamada, 2023 yılı sonunda ya-
kın Dünya yörüngesinde ateşleye-
ceğimiz kendi millî ve özgün hibrit 
roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş 
gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı 
yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlat-
mayı uluslararası iş birliği ile hayata 
geçireceğiz. Bu görevi tamamladığı-
mızda hem Ay’a ulaşmayı başaran 
ülkelerden biri olacağız hem de ikinci 
aşama Ay misyonu için gerekli bilgi-
leri toplamış olacağız. 2028’de haya-
ta geçirmeyi planladığımız ikinci aşa-
mada ise aracımızı yakın yörüngeye 
çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi 
millî roketlerimizle yapmayı hedefli-

yoruz. Ay’a yumuşak iniş gerçekleş-
tireceğimiz bu aşamayı da tamam-
ladığımızda Ay’da bilimsel faaliyetler 
yapabilen sayılı ülkelerden biri konu-
muna geleceğiz. Böylece, medeniyet 
coğrafyamızın da sembolü olan hila-
li, al bayrağımızla Ay’a göndermenin 
gururunu milletimize yaşatacağız. 
Hazırlıklarına başladığımız Ay Prog-
ramı, fırlatma, roket ve kontrol tek-
nolojilerindeki atılımlarımız için bir 
kaldıraç görevi görecektir.
Bu program yüksek radyasyona 
dayanıklı teçhizat teknolojisinden 
haberleşmeye, otonomiden yapay 
zekâya kadar birçok alandaki çalış-
malara zemin oluşturacaktır. Böyle-
ce yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz 
alt sistemlerin ticarileştirilmesinin de 
önü açılacaktır. Tabiî bu oldukça zor 
ve riskli bir görevdir. Yakın zamanda 
Ay’a iniş denemeleri başarısızlıkla 
sonuçlanan ülkeleri hepimiz gördük. 
Türk mühendislerinin inşallah bu gö-
revi başaracaklarına bütün kalbimle 
inanıyorum.”
Milli Uzay Programı’ndaki ikinci he-
defi “yeni nesil uydu geliştirme ala-
nında dünya ile rekabet edebilecek 
ticarî bir marka ortaya çıkarmak” ola-
rak açıklayan Cumhurbaşkanımız, 



Gündem Gündem

Mart 2021___ 3332 ___ Mart 2021

Türkiye’nin sahip olduğu uydu üretim 
kabiliyetlerini Türkiye Uzay Ajansı ko-
ordinasyonunda kurulacak tek millî 
şirket bünyesinde birleştireceklerini 
söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Hâlihazırda 
uydu ve uydu alt sistemlerinin üre-
tim faaliyetleri birden çok kuruluş 
tarafından yürütülüyor. Bunu tek çatı 
altında toplayarak, hem uydu üretim 
süreçlerinde tam eş güdümü yaka-
layacak hem de insan kaynağı baş-
ta olmak üzere bütün imkânlarımızı 
daha verimli şekilde kullanacağız. Bu 
sayede rekabet gücümüzü artırarak, 
dünyadaki uydu pazarından daha 
fazla pay elde etmeyi planlıyoruz. 
Tek elden yürüteceğimiz, yerli uydu 
geliştirme programlarıyla, uzaydaki 
hedeflerimizle uyumlu olarak, yeni 
uydu ihtiyaçlarımızı da çok daha 
verimli bir şekilde gidereceğiz.” diye 
konuştu.
Milli Uzay Programı’ndaki 3’üncü 
hedefin Türkiye’ye ait bir bölgesel 
konumlama ve zamanlama sistemi 
geliştirmek olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, sivil ve askerî amaçlı 
navigasyon ihtiyaçları için kullanılan 
bu uydu teknolojisine dünyada yal-
nızca 6 ülkenin sahip olduğunu ha-
tırlattı.
Uyduları yer sistemleri ile kullanarak 
yenilikçi bir yöntemle oluşturulacak 
sistem hakkında bilgi veren Cumhur-
başkanımız, “Kendi bölgesel konum-
lama sistemimiz sayesinde, büyük 
riskler barındıran dışa bağımlılıktan 
kurtulacağız. Bu hedefi başardığı-
mızda savunma, tarım, şehircilik ve 
otonom araçlar başta olmak üzere 
kendi hassas navigasyon uygulama-
larımızı geliştirebileceğiz,” dedi.

“Hedefimiz, uzaya erişim sağla-
mak ve bir uzay limanı işletmesi 
kurmak.”
Böyle bir imkâna sahip olmanın, 
Türkiye ile bölgedeki dost ve kardeş 

ülkelere de önemli avantajlar kazan-
dıracağını vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, 4’üncü hedefin ise uzaya 
erişimi sağlamak ve bir uzay limanı 
işletmesi kurmak olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, uzayda bağım-
sız güç olmanın yolunun uzaya eri-
şimden geçtiğini dile getirerek, şöyle 
devam etti:
“Yerli ve millî roketlerimizi dünya 
yörüngesine ağır faydalı yük taşı-
yabilecek olgunluğa eriştirmemiz 
gerekiyor. İnşallah bunu da başara-
cağız. En önemlisi de bir uzay limanı 
işletmesine sahip olmaktır. Türki-
ye’nin coğrafî konumu ticarî karlılık 
bakımından faydalı yük taşıyacak bir 
uzay limanı işletmesi kurmaya şu an 
itibarıyla uygun değildir. Bu nedenle 
uzay limanımızı en uygun coğrafya-
lardaki dost ve müttefik ülkeler ile 
birlikte kurmayı planlıyoruz. Uluslara-
rası iş birlikleri ile bu misyonumuzu 
da en kısa sürede hayata geçirmekte 
kararlıyız.”

“Uzay havasına ilişkin yetkinliğimi-
zi artıracağız.”
Milli Uzay Programı’ndaki 5’inci he-
defin uzay havası ya da meteorolojisi 
olarak tabir edilen alana yatırım ya-
parak, uzaydaki yetkinliğin artırılma-
sı olduğunu açıklayan Cumhurbaş-
kanımız, “Uzayda ortaya çıkabilecek 
değişimler hayat alanımızı ve yer 
tabanlı teknolojik sistemleri olumsuz 
etkileme potansiyeline sahiptir. Kab-
losuz yayınlar, haberleşme ve navi-
gasyon sistemleri, elektrik şebekeleri 
ve petrol boru hatları bu değişimden 
ciddi zararlar görebiliyor. Tüm bu et-
kileri izlemek ve modellemek üzere 
uzay havasına yönelik çalışmalar yü-
rüteceğiz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, bu sayede özel-
likle Türkiye’nin yeryüzü ve gökyü-
zündeki operasyonlarını daha güven-
li hale getireceklerini anlatarak, 6’ncı 
hedefin de Türkiye’nin astronomik 

gözlemler ve uzay nesnelerinin yer-
den takibi konularında daha ileri bir 
seviyeye ulaşmak olduğunu belirtti.
Bu alanda artacak kabiliyetler saye-
sinde dünya yörüngesindeki nesne-
lerin kayıt altına alınması ve takibine 
katkı sunulacağını ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, “Bu misyona yönelik 
hâlihazırda alt yapılarımız mevcut-
tur. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile 
Doğu Anadolu Gözlemevi’ni birbirine 
entegre ederek tek bir ulusal araştır-
ma altyapısı haline dönüştüreceğiz. 
Ülkemize kazandıracağımız radyo 
teleskoplar sayesinde bilim insanla-
rımız sırrı halen çözülememiş hızlı 
radyo patlamalarını çalışabilecekler,” 
dedi.
Bu teleskopları tasarlayacak mü-
hendislerin derin uzay programının 
haberleşme altyapısının da temelini 
atacağını anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“7’nci hedefimiz, ülkemizde uzay 
sanayi ekosistemini daha da geliş-
tirmektir. Türk mühendisleri, bilim 
insanları ve müteşebbislerinin uygun 
alt yapıya sahip olduğunda, gerekli 
desteği aldığında neler yapabileceği 
artık bütün dünyanın malumudur. 
Savunma sanayinde elde ettiğimiz 
başarıları uzay alanına taşıyacak, bu-
rada da güçlü ve üretken bir ekosis-
tem oluşmasını sağlayacağız. Uzay 
Ajansı’mızın öncülüğünde kısa süre-
de buradan da yeni başarı hikâyeleri 
çıkacağına inanıyorum.”

“Uzay teknoloji geliştirme bölgesi 
kuracağız.”
Cumhurbaşkanımız, Uzay Prog-
ramı’ndaki 8’inci hedefin bir uzay 
teknoloji geliştirme bölgesi kurmak 
olduğunu açıklayarak, sadece uzay 
alanında uydu geliştirebilen ve üre-
tebilen ender ülkelerden biri olmayı 
yeterli bulmadıklarını söyledi.
Türkiye’yi uzay teknolojilerinin tüm 
alt bileşenlerini ticari olarak rekabet 

edebilir şekilde üretebilen bir ülke 
konumuna getireceklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, “Bu amaç-
la Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) bünyesinde yerli ve yabancı 
yatırımcılara ev sahipliği yapacak 
bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi 
kuracağız. Burada yatırım yapacak 
olan firmalarımızı da çeşitli mekaniz-
malarla destekleyeceğiz. Özel sek-
törü önce güç olarak konumlandıra-
cağımız Türkiye Uzay Ajansına da ev 
sahipliği yapacak bu merkezin yerini 
belirledik,” dedi.
Milli Uzay Programı’ndaki 9’uncu he-
defin uzay alanında etkin ve yetkin 
insan kaynağının geliştirilmesi oldu-
ğunu olduğu bilgisini veren Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Her alanda olduğu gibi uzay yolculu-
ğumuzun da vazgeçilmezi insandır. 
Çocuk, genç, araştırmacı, bilim insa-
nı, müteşebbis, teknisyen, mühendis 
ve diğer tüm kesimleri ile toplumu-
muzda uzay farkındalığını artırmak 
için ne gerekiyorsa yapacağız. YÖK 
ve Milli Eğitim Bakanlığımız başta ol-
mak üzere, ilgili kuruluşlarımızla özel 
programlar oluşturacak, bu alandaki 
nitelikli insan kaynağımızı artıraca-
ğız.”

“Bir Türk vatandaşını uzaya gön-
dermeyi hedefliyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, 10’uncu ve son 
hedefin, bir Türk vatandaşını uzaya 
göndermek olduğunu duyurarak, 
“Eminim ki birçok kişi bu hayali ku-
rarak büyümüştür. Hatta belki ara-
nızda halen bu hayalini sürdürenler 
var. Hatta belki bayanlardan bile ben 
adayım diyenler vardır. Bak, Pelin Çift 
diyor ki ‘ben adayım’” dedi.
“Uzaya bir vatandaşımızı gönderme-
yi, turistik gezi olarak değil, gelecek 
nesillere yol gösterecek bir bilim 
misyonu olarak tasarlıyoruz” diyen 
Cumhurbaşkanımız, uzaya gitme ni-
teliklerine sahip bir kişinin gönüllüler 

arasından seçilerek, gerekli eğitimle-
ri almasını sağlayacaklarını ve uzaya 
göndereceklerini belirtti.
Bu sayede uluslararası uzay istasyo-
nunun altyapısından da yararlanıla-
cağını dile getiren Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Tabiî benim özellikle burada bir şer-
him var. Mademki bir vatandaşımız 
uzaya gidecek, artık astronot ya da 
kozmonot kelimelerine bir Türkçe 
karşılık bulmamız gerekiyor. Biliyor-
sunuz bu bizim hassas noktamız. 
Buradan dil bilimcilerimize bir çağ-
rıda bulunuyor ve diyorum ki; ‘gelin 
Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim 
bulalım.’ Tabiî yalnızca dil bilimciler 
değil 83 milyon vatandaşımız da öz-
gün fikirleriyle bu arayışa ortak ola-
bilir.”
Cumhurbaşkanımız, saydığı hedefle-
rin her birinin iddialı ve zorlayıcı oldu-
ğunu ama bunların hepsinin ayakları 
yere basan hedefler olduğunun altını 
çizerek, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin bu devrimi gerçekleş-
tireceğinden, uzay yarışında güçlü 
bir aktör olarak yerini alacağından 
en ufak bir şüphe duymuyorum. 
Türkiye Uzay Ajansı’nın geliştireceği 
projeleri, Milli Uzay Programı’ndaki 

hedefleri bizzat takip edecek, des-
tek olacağım. Bu doğrultuda çalış-
malar yürüten bütün akademisyen, 
girişimci ve vatandaşlarımızın he-
deflerimize ulaşmamıza katkı sağ-
lamasına imkân sağlayacak çağrılar 
açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz. 
Millî teknoloji hamlesi ruhuyla, genç 
yaşlı demeden bütün vatandaşları-
mızdan bu alandaki çalışmalara yük-
sek düzeyde katılım ve sahiplenme 
bekliyorum. İnşallah devlet millet el 
ele verecek, göklere en çok yakışan 
bayrağımızı, yani ay yıldızlı bayrağı-
mızı hak ettiği yerlere taşıyacağız. 
Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda 
olacak. Kökümüz dünyada, dalları-
mız göklerde olacak.”
Milli Uzay Programı’nın Türkiye ve 
bütün insanlık için hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız, progra-
mın hazırlanmasında emeği geçen 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank başta olmak üzere, Türkiye 
Uzay Ajansına ve katkı sağlayan bü-
tün paydaşlara şükranlarını sundu-
ğunu bildirdi.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı’nın ardından mil-
lete seslendi.
Konuşmasına kendisini dinleyenleri 
selamlayarak başlayan Cumhur-
başkanımız, Kabine Toplantısı’nda 
güvenlikten sağlığa Türkiye’nin gün-
demindeki bütün meseleleri enine 
boyuna değerlendirdiklerini belirtti.
Bu çerçevede geçen günlerde Irak’ın 
kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan 
harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde 
durduklarını aktaran Cumhurbaş-
kanımız, bu harekatta şehit düşen 3 
asker ile PKK’lı teröristler tarafından 
alçakça katledilen 13 vatandaşa Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz 
millete başsağlığı diledi.
Türkiye’nin 40 yıldır bölücü terörle 
mücadele eden, bu uğurda pek çok 
kayıplar veren, acılar çeken bir ülke 
olduğunu hatırlatan Cumhurbaşka-

nımız, bu süreçte devlet olarak her 
yolu deneyerek, terör bataklığını ku-
rutmaya çalıştıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
siyasî ve sosyal çalkantı ile boğuş-
tuğu dönemlerin, terörün en çok az-
dığı yıllar olduğuna dikkati çekerek, 
1990’lı yılların kaotik ortamında te-
rör örgütünün hem askerler, güven-
lik güçleri ve diğer kamu görevlileri 
ile hem de sivil vatandaşlara karşı 
acımasız saldırılar gerçekleştirdiği-
ni anımsattı.
Örgütün bu dönemde yaptığı kat-
liamlarda bebeklerden çocuklara, 
kadınlardan yaşlılara kadar ayrım 
gözetmeksizin herkesi hedef aldı-
ğını ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
milletin birlik ve beraberliğine sahip 
çıkarak, devletin de bütün kurum-
larıyla güçlü bir mücadele vererek 
gözünü kin ve kan bürüyen örgütün 
hedefine ulaşmasını engellediğini 
kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleri-
nin ve küresel güçlerin piyonu hali-
ne dönüşen örgütün bir süre kendi 
kabuğuna çekildiğini hatırlatarak, 
şöyle konuştu:
“Türkiye üzerinde hesabı olan çev-
reler, 2013 yılından itibaren pek çok 
araç ile birlikte PKK’yı da yeniden 
harekete geçirdiler. Bu dönemde 
terör meselesini suhuletle çözü-
me kavuşturmak için bütün riskleri 
göze alarak çeşitli adımlar attık. 
Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, 
yüreği yanmasın, analar ağlamasın, 
çocuklar yetim kalmasın diye her 
türlü gayreti samimiyetle gösterdik. 
Buna rağmen milletimizin birliğine, 
ülkemizin bütünlüğüne göz diken 
çevrelerle birlikte hareket eden terör 
örgütü yeniden eylemlere başladı. 
Özellikle 2015 Temmuz ayından iti-
baren yoğunlaşan saldırılar çeşitli 
ilçelerimizin çukurlarla kuşatılmaya 
çalışılmasına kadar vardı. Sur, İdil, 

“MART BAŞI İTİBARIYLA 
KADEMELİ NORMALLEŞME 
SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ”
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Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Darge-
çit ilçelerimizde yaşanan hadiseler, 
güvenlik kuvvetlerimizin müdahale-
si ile bastırılmıştır. Sadece bununla 
kalınmamış, sınırlarımız içinde kap-
samlı terör operasyonları yürütül-
müştür.”

“Büyük ölçüde bertaraf edildi.”
Bu saldırıların ardından gelen 15 
Temmuz darbe girişiminin, terör 
olaylarıyla Türkiye’de oluşturulmak 
istenen iklimin asıl amacını ortaya 
serdiğini dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, “Türkiye’ye terörden darbeye 
her yöntemi kullanarak diz çöktür-
meye çalışanlara karşı milletimiz, 
istiklaline ve istikbaline canı pahası-
na sahip çıkarak tarihi bir ders ver-
miştir,” dedi.
Sadece 15 Temmuz gecesi 251 kişi 
şehit olurken 2 bin 734 kişinin yara-
lanarak gazilik unvanı ile şereflen-

diğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
güney sınırları boyunca oluşturul-
maya çalışılan terör koridorunu kır-
mak için çok sayıda harekât gerçek-
leştirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, Fırat Kalkanı 
ile başlayan, Zeytin Dalı, Barış Pı-
narı ve Bahar Kalkanı ile süren bu 
harekâtlar sayesinde Türkiye’nin Su-
riye sınırlarının önemli bir bölümünü 
güvenli hale getirdiklerini vurgulaya-
rak, Irak sınırının ötesinde de terör 
örgütünün Türkiye’ye sızmasını ön-
lemek üzere kalıcı üs bölgeleri oluş-
turduklarını aktardı. Cumhurbaşka-
nımız, şöyle konuştu:
“Ülkemizin Temmuz 2015 yılından 
bugüne kadar sınırları içinde ve 
dışında yürüttüğü operasyonlar-
da verdiği şehit sayısı 401’i asker, 
443’ü jandarma, 299’u polis, 116’sı 
güvenlik korucusu olmak üzere 
1259’dur. Yine bu dönemde terör 

örgütlerinin saldırılarında 770 va-
tandaşımız hayatını kaybederken 5 
binin üzerinde vatandaşımız da ya-
ralanmıştır. Buna mukabil aynı dö-
nemde yurtiçinde 6 bin, yurtdışında 
6 bin 900 olmak üzere 12 bin 900’ün 
üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu 
operasyonlarda 1300’e yakın terö-
rist yaralı, yine 1300’ü aşkın terörist 
sağ ele geçirilirken 2 bin 243 terörist 
de teslim olmuştur. Böylece etkisiz 
hale getirilen terörist sayısı 17 bin 
750’yi bulmuştur. Bir başka ifade ile 
terör örgütünün yıllarca uğraşarak 
kurduğu kadronun önemli bir bölü-
mü bu 5 yıllık süreçte büyük ölçüde 
bertaraf edilmiştir.”

“Kimsenin şüphesi olmasın.”
“Elbette tek bir şehidimizin tırnağını 
bile bu teröristlerin topuna birden 
değişmeyiz ama milletimizin her bir 
ferdinin, ülkesinin istiklali ve istikbali 

söz konusu olduğunda karşısında-
ki ister terörist olsun ister darbeci, 
gözünü kırpmadan şehadete yürü-
yeceğinden de kimsenin şüphesi ol-
masın.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Burada rakam olarak ifade etti-
ğimiz her bir şehidimizin, her bir 
gazimizin, hatta her bir teröristin 
nihayetinde bir can olduğunu asla 
unutmuyoruz. Biz ne Batılılar gibi in-
sanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ 
benzeri sapkın örgütler gibi körü 
körüne ölümü yücelten ne de FE-
TÖ’cüler gibi iradesini tek kişinin eli-
ne teslim eden bir anlayışa sahibiz. 
Medeniyetimizin temelinde ‘insanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı var-
dır. Önceki akşam UNESCO Yunus 
Emre Yılı programında bir kez daha 
rahmetle andığımız büyüklerimiz 
bize hep ‘önce insan’ demeyi, haya-
ta insan merkezli bakmayı öğütle-
miştir. Evet, bizim ezanımız, bayra-
ğımız, vatanımız başta olmak üzere 
kutsallarımız söz konusu olduğun-
da gözümüz dünyayı görmez. Evet, 
bizim dünyanın en köklü devlet ge-
leneğine sahip bir millet olarak tari-
himiz şanla, şerefle, zaferle doldur. 
Evet, biz, inancımız ve değerlerimiz 
yolunda mücadele ederken şehitlik 
ve gazilik ile müşerref olmayı en 
üstün vasıf olarak kabul ederiz. Bu 
vasıfları diğer toplumlardan ayırt 
edici özelliklerimiz olarak iftiharla 
da taşırız ama bizim elimizde tek bir 
masumun kanı yoktur, olmamıştır, 
olmayacaktır. Bizim geçmişimizde 
tek bir coğrafyanın veya toplumun 
sömürülmesinin ayıbı yoktur, olma-
mıştır, olmayacaktır. Bizim sırtımız-
da kendi çıkarı için dünyanın kalanı-
nı ateşe atma bencilliğinin kamburu 
yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. 
Ne ecdadımızdan böyle bir miras 
aldık, ne kendimiz böyle bir zillete 
bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle 
bir utanç bırakacağız.”

“Önce siz aynaya bakın ve kendi 
gerçeklerinizle yüzleşin.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi kimi 
zaman tarihiyle kimi zaman da yü-
rüttüğü harekâtları ve izlediği po-
litikalarla yargılamaya kalkanların 
hiçbirinin geçmişinin ve bugününün 
temiz olmadığını vurguladı.

“Katran karasından beter halleriyle 
ülkemize insanlık, hak, adalet, öz-
gürlük, demokrasi dersi vermenin 
peşine düşenlere diyorum ki, önce 
siz aynaya bakın ve kendi gerçekle-
rinizle yüzleşin.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, “Sırça köşkleri-
nizin en küçük bir krizde, en küçük 
bir sarsıntıda, en küçük bir rüzgârda 
nasıl temellerinden sarsıldığını biz 
görüyoruz. Eminim sizler de farkın-
dasınız. Biz ise binlerce yıllık köklü 
geçmişimizde nice fırtınalar atlattık, 
Allah’ın izniyle nicelerini de sapa-
sağlam atlatırız. Çünkü biz hiçbir za-
man zalim olmadık, zalimin yanında 
yer almadık, zalime teslim olmadık.” 
diye konuştu.
Her zaman mağdura kucak açtıkla-
rını ve mazluma el uzattıklarını kay-
deden Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Hakkını arayanla birlikte olduk, hu-
kukunu koruyanın safını tercih et-
tik. Suriye’de, Libya’da, Karabağ’da, 
Somali’de, Filistin’de, Irak’ta, Bos-
na’da, Kıbrıs’ta bunu yaptık. Velhasıl 
müdahil olduğumuz her yerde aynı 
onurlu tavrı gösterdik. Bunun için 
bir bedel ödememiz gerekiyorsa da 
ödedik. Bu bedeli yeri geldi sokakla-
rımız karıştırılarak ödedik, yeri geldi 
siyasî kaos denemesiyle ödedik. 
Yeri geldi terör örgütleri sınırları-
mız içinden ve dışından üzerimize 
salınarak ödedik. Yeri geldi darbe 
girişimiyle ödedik. Yeri geldi eko-
nomik tuzaklarla ödedik. Yeri geldi 
uluslararası alanda haksız, hukuk-
suz baskılara maruz kalarak ödedik 

ama hiçbir zaman eğilmedik, hiçbir 
zaman diz çökmedik, hiçbir zaman 
teslim olmadık. Milletimizle birlikte 
bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep 
birlikte kardeş olduk ve önümüze 
çıkan bütün engelleri birer birer aş-
mayı başardık. 
Bugün Türkiye, geleceğine her za-
mankinden çok daha büyük umut-
larla bakmaktadır. Bugün Türkiye, 
kendine her zamankinden çok daha 
fazla güvenmektedir. Bugün Türki-
ye, bölgesel ve küresel liderlik he-
define doğru öyle lafta değil, bizzat 
sahada adım adım yürümektedir. 
Bugün Türkiye, yönetimleri ne derse 
desin dünyadaki bütün mazlumların 
ve mağdurların gönlünde taht kur-
muştur. İnşallah 2023 hedeflerimize 
ulaştığımızda bütün bu hususlarda 
ülkemizi çok daha ilerilere taşımış 
olacağız.”

“Terör örgütünü kınamayan hiç 
kimse kendini bu ülkenin partisi 
olarak takdim edemez.”
Cumhurbaşkanımız, “Terörle müca-
dele meselesi, her türlü siyasî çekiş-
menin, hesabın, günlük polemiklerin 
üzerinde tutulması gereken millî bir 
konudur.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
Türkiye’nin bütünlüğü ve milletin 
birliği ile ilgili kritik bir konuda her 
siyasî partinin sorumluluk duygusu 
ile hareket etmesini beklemenin en 
tabii hakları olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Kalplerinden kopup gelen bir hisle, 
tam tarifini yaparak, amasız, fakat-
sız, lakinsiz bir şekilde terör örgütü-
nü kınamayan hiç kimse kendini bu 
ülkenin partisi, bu ülkenin siyasetçisi 
olarak takdim edemez. PKK ile ara-
sına mesafe koyamadığı için bizim 
nezdimizde hiçbir zaman gerçek 
bir siyasî kurum haline gelemeyen 
bir parti var. Bu parti kendi resmi 
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hesabından PKK ile irtibatlarını bel-
geleyen bir paylaşımda bulunduğu 
için İletişim Başkanımızı ‘hesap ve-
receksiniz’ diye tehdit ediyor. Terbi-
yesize bakın. Alçaklıkta demiyorum, 
çukurlukta sınır tanımayan bu terör 
örgütü yardakçılarına Cumhur İttifa-
kı olarak diyoruz ki; asıl bu millet siz-
den onca şehidimizin, onca gazimi-
zin hesabını soracak. Hem de öyle 
bir soracak ki bir daha kimse benzer 
ihanetlere teşebbüs edemeyecek.
Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı. 
Peki, bu ülkenin ikinci büyük parti-
si durumundaki CHP’ye ne oluyor? 
Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tama-

mı yalan, tamamı yanlış, tamamı 
hezeyan olan bir sürü zırvayı arka 
arkaya sıraladı. Arada bize de güya 
sorular soruyor. Bu soruları dünya-
dan ve ülkemizden haberi olmayan, 
bütün ömrü kuytu köşelerde geç-
miş bir meczup sorsa diyeceğiz ki 
mazurdur. Ama öyle değil. CHP’nin 
başındaki adamcağız, hayatının bir 
bölümü memuriyetle, kalan kısmı 
siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş 
de olsa bunca yıldır CHP’nin genel 
başkanlık koltuğunu cebren ve hile 
ile işgal etmiş bir adamcağızdır. 
Buna rağmen böyle sorular sorabi-
liyorsa biz bunun arkasında başka 

niyetler ararız. Söylediklerine baka-
rak her şeyden önce bu zatın, PKK 
terör örgütünün nasıl bir alçak yapı 
olduğundan, bugüne kadar hangi 
katliamları yaptığından, kimlerden 
destek aldığından, insanlıkla uzak-
tan yakından ilgisi bulunmadığın-
dan habersiz olduğunu anlıyoruz. 
Yine bu zatın, terörün uluslarara-
sı boyutundan, terör örgütlerinin 
uluslararası alanda nasıl bir aparat 
olarak kullanıldığından, uluslararası 
ilişkilerin görünen ve görünmeyen 
boyutlarıyla nasıl yürüdüğünden 
zerre kadar malumatı olmadığını 
görüyoruz.”

“Yaptığımız hiçbir operasyonu za-
ten sahiplenmediler.”
Pençe Kartal-2 Harekâtı bölgesin-
de yer alan Gara’da terör örgütü 
PKK’ya karşı yürütülen operasyo-
nun sorumlusunun, Başkomutan ve 
yürütmenin başı olan Cumhurbaş-
kanından, Milli Savunma ve İçişleri 
Bakanlıklarına, askerinden polisi-
ne ve istihbaratçısına kadar bütün 
mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Bunlar kendilerini 
herhalde bu devletin bir mensubu 
olarak görmedikleri için, bunun için 
olsa gerek, geçmişte Suriye’den Ka-
rabağ’a, Libya’dan Doğu Akdeniz’e 
kadar yaptığımız hiçbir operasyonu 
zaten sahiplenmediler.” dedi.
Milletle birlikte gerektiğinde yedi dü-
vele meydan okuyarak, gerektiğin-
de büyük çatışmaları göze alarak, 
gerektiğinde bütün güçleriyle hay-
kırarak, gerektiğinde de sessizce bu 
harekâtları gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Terör örgütüne samimi bir kınama 
yapmaya dilleri varmayanların, ya-
şanan acı hadise karşısında şahsı-
mızı ve devleti suçlama konusunda 
gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle 
takip ediyoruz. Türkiye’nin terör ör-
gütlerine karşı yürüttüğü mücade-
leye destek vermeyip tam tersine 
her fırsatta alenen veya sinsice te-
röristlere arka çıkanların, acı verici 
bir hadise yaşandığında kürsüden 
bize parmak sallama riyakârlığına 
yönelmeleri sadece midemizi bu-
landırıyor.
Hâlbuki dün Milli Savunma Bakanı-
mız ve İçişleri Bakanımız bizzat gi-
dip operasyonla ilgili hem CHP’nin 
başındaki zatı hem de İYİ Parti Ge-
nel Başkanını bilgilendirdiler. Ayrıca 
bakanlarımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu’nda bütün mil-
letvekillerimize de konu ile ilgili gere-

ken izahatı verdiler. Yapılan bilgilen-
dirme toplantısının hemen ardından 
CHP Grup Toplantısında sergilenen 
pespayelik, söz konusu zatın rezil 
karakterinin artık iyice bildiğimiz, 
tanıdığımız tezahüründen başka bir 
şey değildir. Geçtiğimiz çarşamba 
günü grup toplantımızda CHP’nin 
belediyecilikteki başarısızlıklarına 
dikkat çekmek için söylediğim bir 
ifadeyi Gara’daki operasyonla ilişkili 
hale getirecek kadar alçalabilen süf-
li zihniyet karşısında adeta sözün 
bittiği yerdeyiz. İlk seçimde bu zatın 
hak ettiği dersi son defa alacağına 
inanıyorum. Böyle bir konuyla hu-
zurlarınıza çıkmak mecburiyetinde 
kaldığım için de bizleri dinleyen her 
bir vatandaşımdan helallik istiyo-
rum. Ekranları başında bizleri izle-
yen vatandaşlarıma özellikle bunları 
da hatırlatmanın faydalı olacağına 
inanıyorum.”

 “Geleceğimizi yüksek teknoloji-
de, araştırma geliştirmede, ino-
vasyonda arıyoruz.”
Ülke olarak bir yandan terörle bir 
yandan salgınla uğraşırken demok-
ratik ve ekonomik kalkınmayı ileriye 
taşıyacak çalışmaları da asla ihmal 
etmediklerini belirten Cumhurbaş-
kanımız, “Türkiye’nin yeni başarı 
hikâyelerini teknoloji öncülüğünde 
özgün işlere imza atan mühendisle-
rimiz, teknisyenlerimiz, bilim insan-
larımızla birlikte yazacağız.” dedi.
Bunun için “Milli Teknoloji Hamlesi” 
vizyonuna sımsıkı sarılacaklarını 
vurgulayan ve “Geleceğimizi yüksek 
teknolojide, araştırma geliştirme-
de, inovasyonda arıyoruz.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanımız, “Milli 
Teknoloji Hamlemiz, özellikle bunun 
bir parçası olan Milli Uzay Progra-
mı’nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu 
alanda gelecek 10 yıldaki hedefle-
rimizi ve yol haritamızı milletimizle 
ve bütün dünya ile paylaştık. İnan-

dığımız ve kendimizi adadığımız 
müddetçe bu hedeflere ulaşma 
konusunda önümüzde hiçbir engel 
göremiyoruz.” diye konuştu.
Son 18 yılda yaptıkları yatırımlarla 
bugün uzay alanında olgunlaşmış 
insan kaynağına sahip, ileri düzeyde 
tasarım ve mühendislik kabiliyetleri-
ne ulaşmış bir Türkiye’nin olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Kendi uydularını geliştirebilen, üre-
tebilen, test edebilen dünyadaki 
az sayıda ülke arasındayız. Daha 
önemlisi gözünü uzaya dikmiş, kâi-
natın bilmezlerini çözmeye azmet-
miş tutkulu gençlere, tutkulu evlat-
lara sahipsiz. Bu heyecanla devam 
ettiğimiz müddetçe aya ulaşmak ya 
da uzaya bir Türk vatandaşını gön-
dermek gibi hedefler emin olun yal-
nızca birkaç adım ötemizdedir. Milli 
Uzay Programı’nın ve Türkiye’nin bu 
alandaki vizyonunun milletimizce 
büyük bir heyecan ve teveccühle 
karşılandığını görmek bizleri ayrı-
ca memnun etti. Ayrıca bu milletin 
derdi ile dertlenemediği gibi heye-
canını paylaşamayan, başarılarıyla 
gururlanamayan nasipsizler burada 
da hemen kendilerini gösterdiler. 
Biz ‘Samanyolu Galaksi’si diyoruz 
onların aklı halen samanda. Dün-
yanın dört bir yanındaki uzman ve 
araştırmacılar tarafından da takdirle 
karşılanan bu vizyoner atılıma ‘uzay 
masalı’ diyecek kadar küçüldüler. 
Geleceğe attığımız her adımı ‘yapa-
mazsınız, başaramazsınız’ diyerek 
önemsizleştirmeye çalışanları kendi 
masal dünyalarında bırakıp ‘Allah’ın 
izniyle en iyisini yaparız’ demeye de-
vam edeceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasının 
sonunda bütün vatandaşlardan yü-
rütülen çalışmalara destek olmasını 
istedi.
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‘‘ÖNÜMÜZDEKİ SALI, İNSAN 
HAKLARI EYLEM PLANI’NI 
PAYLAŞACAĞIZ’’

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, Si-
nan Erdem Spor Salonu’nda düzen-
lenen AK Parti İstanbul 7. Olağan 
İl Kongresi’nde kürsüye geldiğinde 
görme engelli Tuana Şahin, “Bera-
ber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkı-
sını seslendirdi. Cumhurbaşkanımız 
da zaman zaman kendisine eşlik 
etti.
Konuşmasının başında Cumhur-
başkanımız, kongrede görev üstle-
nenleri ve il yönetimini tebrik etti. 
Cumhurbaşkanımız, kuruluşundan 
bu yana AK Parti İstanbul il teş-
kilatlarında ana kademede, kadın 
kollarında, gençlik kollarında vazi-
fe üstlenen, partiye katkı verenlere 
şükranlarını sundu ve dar-ı bekaya 
irtihal edenlere rahmet diledi.
Cumhurbaşkanımız, kurulduğu 
günden bu yana AK Parti’nin her 
kongre döneminde bir değişim rüz-
gârı estiğini dile getirerek, şöyle de-
vam etti:
“Esasen değişim dediğimiz hayatın 
gerçeğidir. Bazen de herhangi bir 
sebep aranmaksızın gelir kendini 
dayatır. Mesela bugün de burada 
bizim adımıza İstanbul’un her ilçe-
sini, her mahallesini, her caddesini, 
her sokağını, her hanesini muhab-
betle kucaklayacağına inandığımız 
bir dava arkadaşımıza il başkanlığı 
görevini tevdi edeceğiz. 1994 ru-
huyla 2023 hedeflerimizi gerçek-
leştirecek bir arkadaşımızı, Osman 
Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstan-
bul’a il başkanı yapıyoruz. Osman 
Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır 
şahsen tanıdığımız, gayretine, sa-
mimiyetine, davamıza olan sada-
katine bizzat şahitlik ettiğimiz bir 
kardeşimizdir. Kendisinin Bayram 
Şenocak kardeşimizden devraldığı 
sancağı İstanbul’umuzda çok daha 
yukarılara taşıyacağına inanıyorum. 
Bu vesileyle geçtiğimiz dönem il 
başkanlığı görevini yürüten Bayram 

Şenocak kardeşime ve ekibine de 
şu ana kadar hizmetleri sebebiy-
le şahsım, bütün yol arkadaşlarım 
adına teşekkür ediyorum. Bu iş tabiî 
burada bitmiyor, sadece bir virgül. 
Kendileriyle bundan sonra farklı 
platformlarda birlikte çalışmayı sür-
düreceğiz.”

Alternatifsiz konumda
Cumhurbaşkanımız, AK Parti’nin 7. 
olağan kongre sürecini Türkiye’nin 
her yerinde bir değişimin vesilesi 
haline dönüştürmeye çalıştıklarını 
ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda 
yüzde 70’i, il teşkilatlarımızda yüz-
de 65’i bulan oranlarda yeni isimler 
bayrak yarışında nöbeti devraldı. Bu 
gece saat 03.00’a kadar beraber 
çalıştık, başkan vekilim, teşkilattan 
sorumlu genel başkan yardımcım, 
Fatma Betül Sayan Kaya, birlikte ça-
lıştık. Şu anda mevcut yönetimimi-
zin yaş ortalaması 39. Genç, dina-
mik bir yapıyla inşallah yola devam. 
Yönetimimizde en son bildiğim 
kadarıyla 15 hanım kardeşimiz var-
dı. Bu da AK Parti’nin diğerlerinden 
farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şe-
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kilde bir o kadar da genç var. Bun-
lar da 30 yaş grubu altında. Bu bir 
şeyi gösteriyor. AK Parti, dinamik bir 
parti. AK Parti, bugünü değil, gele-
ceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun 
üzerinden 20 yıla yakın süre geçti-
ği halde hala Türkiye’nin en büyük 
partisi olmamızı, hala Türkiye’nin 
yönetiminde alternatifsiz konumda 
bulunmamızı işte bu değişim ger-
çeğine borçluyuz.”

“İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın mer-
kezi demektir.”
Cumhurbaşkanımız, “Gençler ‘Yaş 
önemli değil’ demeyin, Fatih’in yaşı 

kaçtı ona bakacaksın. Fatih, unut-
mayın gençler 21 yaşında bir çağı 
kapadı, bir çağı açtı. Yaş da genç-
ti, ruh da. İşte şimdi aynısını bizler 
de gençlerimizle beraber inşallah 
bütün ülkeye değil, dünyaya hay-
kırıyoruz ve dünyada da bunun uy-
gulamasını yapacağız.” ifadelerini 
kullandı.
Esasen niyetlerinin il kongrelerinin 
tamamına yakınına bizzat katılmak 
olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, salgın şartları sebebiyle birkaç 
il dışında bunu gerçekleştiremedik-
lerini, buna rağmen kongrelere canlı 
bağlantıyla iştirak ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, 24 Mart Çar-
şamba günü 7. Olağan Büyük Kong-
reyi Ankara’da toplayarak bu süreci 
taçlandıracaklarını dile getirerek, 81 
ildeki kongrelerde görevlerine de-
vam eden veya yeni görev alanları 
tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız, İstanbul için 
“merkezi büldan” yani “dünyanın 
merkezi” denildiğini ifade ederek, 
şunları kaydetti:

“İstanbul Fatih’in olduğu kadar Ebu 
Eyyüb el-Ensari’nin, Akşemsed-
din’in ve daha nice gönül sultanla-
rının şehridir. Böyle bir şehre hangi 

unvanla olursa olsun hizmet etmek 
şereflerin en büyüğüdür. İstanbul’u 
anlamadan Türkiye’yi anlayamaz-
sınız, aynı şekilde İstanbul’u büyük 
bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin de 
bu ülkeye, bu şehre ve bu partiye 
hizmet edebilmesi mümkün değil-
dir. İstanbul’u kavramanın en güzel 
yolu ona şairlerin gözüyle bakmak-
tır. Bu İstanbul ki sade bir semtini 
sevmek bile bir ömre değer. Bu 
İstanbul ki gözleri kapalı bile dinle-
nir. Bu İstanbul ki adını göklere ya-
zarsanız düşlerinizden mehtabının 
kaybolacağından korkarsınız. Bu 
İstanbul ki zaman, mekân aşıp geç-
miş sevgilimizdir, vatanımızdır. Bu 
İstanbul ki güleni şöyle dursun ağ-
layanı bahtiyardır. Bu İstanbul ki iki 
kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş 
olacak semtleri vardır. Bu İstanbul 
ki rahmetli Âşık Veysel gibi insa-
na ‘Seversen olayım yârin’ dedirtir. 
Ama İstanbul’u sevmek ne kolaydır, 
ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyor-
sanız önce onun hakkını verecek-
siniz. Bu şehri seviyorsanız önce 
bedelini kendisine hizmet ederek 
ödeyeceksiniz. Eğer hakkını verip, 
bedelini öderseniz bu şehir sizi sır-
tında da taşır, bağrına da basar, zir-
veye de yükseltir. İstanbul bir başka 
sevgilidir. Eğer İstanbul’u küstürür-
seniz, eğer bu şehri kendinize sırt 
çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir 
durumda değil Türkiye’ye, dünyaya 
sığamazsınız. Çünkü İstanbul Türki-
ye’nin 80 vilayetinin remzi demektir. 
Çünkü İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın 
merkezi demektir. Çünkü İstanbul 
dünyadaki 200’e yakın ülkenin he-
men tamamından insanları bağrın-
da yaşatabilen bir küresel zenginlik 
demektir.”

“Biz İstanbul’a ömrümüzü adadık.”
Cumhurbaşkanımız, konuşması sı-
rasında kongre salonunda bulunan 
gençlere, yaptıkları tezahürat için te-

şekkür ederek, “İşte AK Parti genç-
liği bu. Bayrağıyla beraber yaşıyor. 
Cumhur gençliği bu, bayrağıyla be-
raber yaşıyor.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un insanlık tarihinin de İs-
lam medeniyetinin de Türk tarihinin 
de sembolü olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, çünkü İstan-
bul’un eşsiz konumu, tarihi mirası, 
tabi güzellikleri, her alandaki engin 
birikimi ve en önemlisi insani değer-
leriyle kâinatın en kıymetli hazinesi 
olduğunu, işte bunun için kendileri-
nin İstanbul’a ram olduklarını söyle-
di.
Cumhurbaşkanımız, “İşte bunun için 
biz İstanbul’a aşkla hizmet ettik. İşte 
bunun için biz İstanbul’a ömrümüzü 
adadık. İşte bunun için hep Boğaz’ın 
dört muhafızı olarak gördüğümüz 
Telli Baba’ya, Yuşa Hazretlerine, 
Yahya Efendi Hazretlerine ve Hüda-
yi Hazretlerine layık olmaya çalıştık. 
İşte bunun için hepsi de İstanbul’da 
meftun olan rahmetli Menderes’in, 
rahmetli Özal’ın, rahmetli Erbakan 
Hocamızın miraslarını yaşatmanın 
gayreti içinde olduk. Şair, ‘Davası 
olmayanın sevdası olmaz. Sevdası 
olmayanın öfkesi olmaz.’ diyor. Eğer 
zaman zaman öfkeli gözükmüşsek 
işte bu sevdamızdandır. Karşımı-
za kim dikilirse dikilsin, önümüze 
hangi engeller çıkartılırsa çıkartıl-
sın, geride hangi oyunlar oynanırsa 
oynansın, ülkemize, milletimize ve 
İstanbul’a hizmet davamızdan asla 
vazgeçmedik.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Onlar Yeni Zelanda’daki katilin ağ-
zından ‘Ayasofya’yı minarelerden 
kurtaracağız.’ dediler. Biz cevabı-
mızı Ayasofya’yı 86 yıl sonra tekrar 
ibadete açarak verdik. Onlar mesaj-
larını bu aziz şehrin duvarlarına ‘Zu-
lüm 1453’te başladı.’ yazarak verdi-
ler. Biz cevabımızı ‘büyük ve güçlü 
Türkiye diyerek’ verdik. Onlar şimdi 

artık adı 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü olan Boğaziçi Köprümüzde 
başlattıkları darbeyle istiklalimize el 
uzattılar. Biz cevabımızı 7’den 70’e 
şehadete yürüyerek verdik. Onlar 
ezanları susturmak için camilerin 
kapılarına dayandılar. Onlar değil mi 
Bezm-i Âlem Valide Sultan Cami-
si’ni işgal etmek suretiyle bira kutu-
larıyla beraber o camimize girenler 
bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, bu 
edepsizler değil mi? Bu teröristler 
değil mi? İşte o Gezi olaylarında da 
bunların hesabını onlara sorduk. 
Bundan sonra da bilsinler ki ola ki 
böyle bir yola tevessül edecek olur-
larsa bu millet bunun bedelini çok 
ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler 
boyunca hiç dinmeden süren sa-
lalarımızla verdik. Onlar milletimizi 
birbirine karşı kışkırtmak için her 
yolu denediler. Biz cevabımızı Rabi-
amızla verdik.”

“Son 18 yılda İstanbul’a eski ra-
kamla 275 katrilyon lira tutarında 
yatırım yaptık.”
Salondakilere “Tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet” diye ses-
lenen Cumhurbaşkanımız, “Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, her birlikte Türki-
ye olacağız. İşte bizim yolumuz bu. 
Onlar gençlerimizi değerlerimizden 
uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya 
çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimi-
ze 2053 vizyonunu emanet ederek 
verdik.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, İstanbul’u yan-
larına aldıklarında, içerdeki hainler-
den dışarıdaki düşmanlara kadar 
yedi düvele meydan okuyacak güce 
sahip olduklarını, hiç kimsenin bu 
şehre, bu ülkeye, bu millete kem 
gözle bakmasına müsaade etme-
diklerini ve etmeyeceklerini belirte-
rek, şunları söyledi:
“Hizmet mücadelesinde elbette ek-
siklerimiz olmuştur. Belki hataları-
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sında sona geliyoruz. Taksim Mey-
danı’nda biliyorsunuz muhteşem 
bir opera binasını İstanbul’umuza 
kazandırıyoruz. O malum zatlar var 
ya onlara rağmen. Yaparsak biz ya-
parız, AK Parti yapar. Çok farklı bir 
projeyi oraya inşa ettik ve kısa za-
manda bitiyor. Bir diğer tarafta da 
sağ olsun özel sektör muhteşem bir 
camiyi de yine Taksim Meydanı’na 
inşa ediyor. O da 10 yılların hayali.”

“İstanbul’un bölünmüş yol uzun-
luğunu 782 kilometreye çıkardık.”
Ulaştırmada İstanbul’un bölünmüş 
yol uzunluğunu 500 kilometre ilave 
ile 782 kilometreye çıkardıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, İs-
tanbul- İzmir otoyolunu tamamla-
yarak 8-9 saat süren İstanbul-İzmir 
yolculuğunu 3,5 saate, Bursa’yı bir 
saate, Balıkesir’i 2 saate, Eskişehir’i 

2-2,5 saate düşürdüklerini söyledi.
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 
Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamam-
lamak üzere olduklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, Marmaray’ı, 
Avrasya Tüneli’ni sadece milletin 
değil insanlığın hizmetine sunduk-
larını belirtti.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 
Osman Gazi Köprüsü’nü, İstan-
bul Havalimanı’nın yıllık 90 milyon 
yolcu kapasiteli 1. etabını hizmete 
aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşka-
nımız, İstanbul’un Ankara, Eskişehir, 
Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya 
ile olan bağlantılarını yüksek hızlı 
trenle sağladıklarını ifade etti.
İnşası devam eden hatlar tamam-
landığında İstanbul’u ülkenin dört 
bir tarafına hızlı tren kolaylığı ile 
bağlamış olacaklarını anlatan Cum-
hurbaşkanımız, Levent-Hisarüstü 

metro hattını tamamladıklarını, 
açıldığı günden bugüne toplam 202 
milyon yolcunun seyahat ettiği Geb-
ze-Halkalı banliyö hattını işletmeye 
açtıklarını söyledi.
Halkalı Lojistik Merkezi’ni bitirdik-
lerini, demiryollarının çoğunu ye-
nilediklerini, Marmaray ve Avrasya 
Tüneli’nden sonra boğazın altından 
geçecek olan yeni tünel olan Büyük 
İstanbul Tüneli’nin etüt, proje çalış-
malarını tamamladıklarını, ihale ha-
zırlıklarının devam ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, Sabiha Gök-
çen Havalimanı’nı Marmaray’a, Ka-
dıköy’e, Tuzla’ya, Yüksek Hızlı Tren 
Garı’na, Üsküdar’a, Çekmeköy’e 
bağlayacak demiryolu proje çalış-
malarının devam ettiğini kaydetti.

mız da olmuştur. Hiç kimse merak 
etmesin, hepsi de giderilir hepsi de 
tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve 
millete hizmet heyecanını ve irade-
sini güçlendirerek sürdürmektir. İşte 
bu azim ve kararlılıkla bir kez daha 
milletimizin huzurundayız.”
“İstanbul’u aşkla seviyoruz” ifadele-
rinin sadece bir iyi niyet beyanından 
ibaret olmadığını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, sözlerine şöyle de-
vam etti:
“Bu sözün gerisinde çok büyük bir 
müktesebat var. Mesela sadece 
son 18 yılda İstanbul’a ne kadar 
yatırım yaptık biliyor musunuz? Sa-
dece son 18 yılda İstanbul’a eski 
rakamla 275 katrilyon lira tutarın-
da yatırım yaptık. Eğitimde 38 bin 
361 adet yeni derslik kazandırdık. 1 
milyonun üzerinde yükseköğrenim 
öğrencisinin öğrenim gördüğü, 37 

bin 500 akademik personelin çalış-
tığı İstanbul’a toplam 38 adet yeni 
üniversite kurduk. Toplamda 13 bin 
677 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurt binaları açtık. Bir kaç yıl içinde 
de yükseköğrenim yurt kapasitesini 
2 katından fazla arttıracak yatırım-
larımız şu anda sürüyor. İstanbul’a 
46 adet yeni spor tesisi kazandırdık.
Sosyal yardımlarda son 18 yılda 
toplam 17 katrilyon, yeni rakamla 17 
milyar lira tutarında kaynak aktara-
rak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeş-
lerimizin yanında olduk. Sağlıkta 17 
bin 534 yatak kapasiteli 66 hasta-
neden oluşan 163 adet sağlık tesi-
si inşa ettik. Toplamda 950 yatak 
kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 
17 sağlık tesisimizin yapımı devam 
ediyor. Bunların dışında İstanbul’a 
kazandıracağımız plan, proje ve 
ihalesi devam eden toplamda 9 bin 

582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisi-
miz var. Böylece İstanbul’u sadece 
ülkemizin değil dünyanın en önemli 
sağlık merkezlerinden biri haline ge-
tiriyoruz.”

“Toplu konutta 173 bin konut pro-
jesini hayata geçirdik.”
Toplu konutta 173 bin konut pro-
jesini hayata geçirdiklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, İstanbul’da 
toplamda 16 milyon 101 bin metre-
kare yüzölçümünde 38 adet millet 
bahçesi projesinin bulunduğunu, 
bunların 10 tanesini tamamladıkla-
rını söyledi.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Zeytin-
burnu Beştelsiz Milet bahçelerinin 
inşaatlarının, diğerlerinin de proje ve 
ihalesinin sürdüğünü belirten Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Atatürk Kültür Merkezi’nin inşa-
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin Gürsel Aksel Stadı’nda 
düzenlenen AK Parti İzmir 7. Ola-
ğan İl Kongresi’ne katıldı.
Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine 
de canlı bağlantının yapıldığı kong-
rede konuşan Cumhurbaşkanımız, 
İzmir’in, bir dirilişin ve 2023’ün müj-
desini verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, bugünkü kong-
relerini, Anadolu’nun en batısındaki 
İzmir’den, ortasındaki Nevşehir’e ve 
en doğusundaki Hakkari’ye uzanan 
bir hatta Türkiye’nin bütün güzellik-
lerini birlikte kucaklayarak gerçek-
leştirdiklerini söyledi.
“İzmir de bizimdir, Nevşehir de bi-
zimdir, Hakkari de bizimdir” diyen 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Türkiye’nin bu büyük zenginliğini 
hazmedemeyenler, milletimizi par-
çalamak, ülkemizi bölmek için Haç-
lı Seferleri’nden Sevr’e kadar her 
dönemde bizimle uğraşmışlardır. 
Aynı kirli zihniyet bugün de birliği-
mize, beraberliğimize, kardeşlerimi-
ze saldırmayı sürdürüyor. Bu saldırı 
kimi zaman geçtiğimiz yüzyılın ilk 
çeyreğinde olduğu gibi ordularıyla 

doğrudan topraklarımızı işgal giri-
şimi olarak tezahür etmiştir. İstik-
lal Marşı’mızda ne diyor? ‘Garb’ın 
afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi ser-
haddim var. Ulusun, korkma, Nasıl 
böyle bir imanı boğar, Medeniyet 
dediğin tek dişi kalmış canavar.’ 
İzmir’in işgali ile başlayan Anado-
lu’da bizi esir almak, hatta mümkün 
olursa topyekûn tasfiye etme heve-
si, yine İzmir Körfezi’nin sularında 
hüsranla nihayet bulmuştur. İstiklal 
Harbi’mizle Sevr’i paçavraya çevi-
ren milletimiz, yeni devleti Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurarak, Anadolu’da-
ki 1000 yıllık varlığını perçinlemiştir.

“Terör, araçların en acımasızı, en 
kanlısı, en zalimidir.”
Ordularıyla bu aziz vatanı işgal 
edemeyeceklerini görenlerin, sinsi 
yöntemlerle yeni araçlar devreye 
soktuğuna dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, “Terör, işte bu araçların 
en acımasızı, en kanlısı, en zalimi-
dir. Hakkari, terörün acısını en çok 
çeken illerimizden biridir. İzmir’de, 
ülkemizin pek çok vilayetinde ol-
duğu gibi terör saldırıları sebebiyle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-

gelerimizden göç edip gelen çok 
sayıda vatandaşlarımız yaşıyor.” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, bugün göçle 
ilgili uluslararası bir konferansı İz-
mir’de yapacaklarını hatırlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“PKK terör örgütünün ahlaksız ve 
vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir. 
Dünyanın hiçbir yerinde terörü, terör 
örgütlerini savunan, onların siyasî 
uzantılarını destekleyen aydınlar, 
sivil toplum kuruluşları, siyasî par-
tiler göremezsiniz. Ancak ülkemiz-
de maalesef böyle kirli bir zihniyet 
hep olagelmiştir, bugün de vardır. 
Terör örgütü yaklaşık 40 yıldır anne 
karnındaki çocuktan kundaktaki 
bebeğe, okula giden öğrenciden ev-
ladının üzerine kapanan annelere, 
ninelere, aksakallı ihtiyarlara kadar 
herkesi katlediyor. Şimdi buradan 
sesleniyorum, ey CHP, ey Kılıçda-
roğlu, Diyarbakır annelerinin sem-
tine hiç uğradın mı? Diyarbakır’daki 
o terör mağduru anneleri hiç ziyaret 
ettin mi? Orada neler oluyor, habe-
rin var mı? Onurlu bir duruş sergi-
leyerek terör örgütünü kınamak 
yerine hep devleti suçlayan bu kirli 
zihniyetin, her masumun katlinde 
vebali bulunuyor. Senin de vebalin 
var.”

“Oraları onlara mezar ettik.”
Terör örgütlerinin ve Türkiye üze-
rinde hesabı olan karanlık güçlerin 
değirmenine su taşıyanlarla değil, 
kendi devletinin arkasında dağ gibi 
duranlarla yol yürüdüklerini vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, “Biz Cu-
di’de varız, biz Gabar’da varız, biz 
Tendürek’te varız, biz Bestler Dere-
ler’de varız. Nerede, hangi inde terö-
rist varsa, o inde biz de varız. Orala-
rı onlara mezar ettik. Ve onbinlerle 
anılan teröristler şimdi yüzlerle anı-
lıyor. Nereden nereye...” ifadesini 
kullandı.

‘‘95 MİLYAR DOLAR DÖVİZ 
REZERVİMİZ VAR’’
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“Buradan milletime sesleniyorum, 
sizleri, bu kutlu saflarda görmek is-
tiyoruz.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
gençlerin “AK gençlik seninle gurur 
duyuyor” sloganları üzerine, “Biz de 

sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle if-
tihar ediyoruz. Sizler elinde silahla 
dolaşan bir gençlik değil, bilgisaya-
rıyla dolaşan bir gençliksiniz. Sizler, 
kitapların arasında geleceği hazır-

layan bir gençliksiniz. Aynı şekilde 
hanım kardeşlerimi de böyle görü-
yorum. Tebrik ediyorum, alkışlıyo-
rum.” karşılığını verdi.

“CHP ve şürekâsı bütün ailem-
le birlikte şahsımı hedef alan bir 
kampanya yürütüyor.”
“Son zamanlarda CHP ve şürekâsı, 
Hazine ve Maliye eski bakanımız 
Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde 
bütün ailemle birlikte şahsımı he-
def alan bir kampanya yürütüyor.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, ülkenin 
ve milletin hayrına en küçük sözleri-
ne ve duruşlarına şahit olmadıkları 
CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla 
uğraşmayı zül addettikleri için önce 
bu kampanyayı görmezden geldik-
lerini belirtti.
Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir in-
san olarak sahip oldukları temel 
haklara ve özgürlüklere, özellikle de 
aileye saldırı boyutuna varınca bu 
kampanyayı yürütenlere ağızlarının 
payını vermenin üzerlerine vacip 
olduğunu ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, bu şehrin milletve-
kili sıfatıyla Meclis’te yer almasını, 
“İzmir’in en büyük talihsizliği” olarak 
değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu’na cevapları İzmir’den 
vermenin daha doğru olacağına 
inandığını dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Böylece İzmirli kardeşlerimiz, bu 
zatın gerçek yüzünü doğrudan 
görme imkânına kavuşacaklardır. 
Bu zat, bugüne kadar belgeleriyle, 
mahkeme kararlarıyla, şahitleriyle 
yüzüne vurduğumuz onca yalanına, 
iftirasına, bühtanına rağmen sürek-
li aynı şeyleri söylemeyi sürdüre-
rek asıl niyetini ortaya koymuştur. 
Önüne hangi hakikatler konursa 
konsun, kendisine önceden ezber-
letilen, bilmiyoruz ama belki de 
dayatılan çerçeveye sadık kalarak 

aynı şeyleri sürekli tekrarlayıp duru-
yor. Öyle ki geçen grup toplantısının 
hemen öncesinde kendisine gittiler. 
‘Başkanım, ne dersiniz’ dediler. ‘İsa-
betli olur’ dedim. İçişleri Bakanım 
ile Savunma Bakanımı gerek CHP 
Genel Başkanı’na gerekse İYİ Parti 
Genel Başkanı’na gönderdim. Git-
sinler, bu katliamla ilgili kendilerini 
bilgilendirsinler istedim. Bakanla-
rım bunu bana söyleyince ben de 
bu CHP’nin başındakini adam zan-
nettim, gitsinler, anlatsınlar dedim. 
Hani diyor ya ‘Haberimiz yok’. İşte 
asıl kaynağından, bizzat gitsinler 
anlatsınlar istedim.”

“Bu iki arkadaşıma edep dışı her 
şeyi yaptılar.”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ile İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun ziyaretleri gerçekleştirdikle-
rini hatırlatan Cumhurbaşkanımız, 
bakanlara, “belgeleriyle bilgileriyle 
hangi soyu sorarlarsa sorsunlar ce-
vaplayın” dediğini aktardı.
“İkili görüşmelerden sonra, bunlar 
yapıldığı halde daha sonra Mec-
lis’te maalesef tamamıyla sınırı 
aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma 
edep dışı her şeyi yaptılar.” ifadesini 
kullanan Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“İşte onun için biz diyoruz ki Ke-
mal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında 
siyasetin kendi mecrasında oraya 
gelmiş genel başkan olarak de-
ğil, bir proje olarak bulunmaktadır. 
Yanındakiler de o projenin diğer 
başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim 
Gara Operasyonu’nun milletimizde 
yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden 
uzaklaştırmak, uluslararası alanda 
PKK’nın güç durumda kalmasını 
engellemek için akla ziyan yollara 
başvurması, bu tespiti bir kez daha 
doğruluyor. Berat Bey ile ve onun 
üzerinden şahsımızla ilgili kampan-
yaya hız verilmesinin amaçlarından 

biri de budur. Dertlerinin ülke ve mil-
let olmadığını, hakikatleri bin defa 
dinleseler de yine kafalarındaki 
senaryoyu, kendilerine tevdi edilen 
misyonun gereğini yerine getirmeyi 
sürdüreceklerini elbette biliyoruz.”

“Bu mücadelenin ekonomik boyu-
tunun en ön safında Berat Bey yer 
almıştır.”
Cumhurbaşkanımız, millete ve İz-
mir’e olan saygıları gereği, son 7-8 
yıldır ülkenin diğer alanlarla birlikte 
ekonomide yaşadığı saldırıları ve 
buna karşı verdikleri mücadeleyi 
özetle anlatmak istediğini söyledi.
Anlatacaklarını özellikle gençlerin 
çok iyi bilmesi gerektiğini vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Vicdan ve izan sahibi herkes tes-
lim edecektir ki bu mücadelenin 
ekonomik boyutunun en ön safında 
Berat Bey yer almıştır. Berat Bey’in 
önce enerjide, ardından ekonomide 
ifa ettiği görevlerdeki en büyük ta-
lihsizliği, ‘damat’ sıfatının, bu alan-
lardaki birikimi, gayreti ve başarı-
sının önüne geçirilmiş olmasıdır. 
Eğer herhangi bir siyasetçi olarak 
bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili 
değerlendirmeler daha objektif ya-
pılabilirdi diye düşünüyorum. Türki-
ye’nin son dönemde enerji alanında 
yaptığı atılımların temelinde Berat 
Bey’in bakanlığı döneminde geliş-
tirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar 
bulunuyor. Karadeniz’deki doğal 
gaz rezervinin keşfini yapan sismik 
araştırma ve derin sondaj gemileri-
mizin alınmasıyla başlanmasından, 
madencilik alanındaki açılımlara 
kadar ülkemizin pek çok yeni kaza-
nımının altında Berat Bey’in imzası 
var. İki sismik araştırma, 3 sondaj 
gemisi ve şimdi bir tane daha geli-
yor. Bunların fiyatlarına baktığınız 
zaman adeta bir otomobil fiyatı 
gibi. Bu nedir bu? Bunun adı finansı, 

parayı yönetmektir. Bunu başardığı 
için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.”
Daha önce bazı firmalara Karade-
niz’de araştırma görevi verdiklerini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, “Üs-
telik para vererek değil. Gelecekler, 
bulurlarsa bulduklarının yarısını 
bize verecekler. Yaptıkları harcama-
lar miktarınca parayla cebimizden 
bir kuruş çıkmadan attık adımı ama 
şimdi baktık ki çok çok ucuza bu 
gemileri alabiliyoruz ve biz bu ge-
mileri aldık. Şimdi bizim 5 gemimiz 
var, altıncı da geliyor. Türkiye eko-
nomisini daha da güçlü kılmak için 
pek çok alanda tarihi öneme sahip 
uygulamaları da Berat Bey’in Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı döneminde 
hayata geçirdik.” diye konuştu.

“95 milyar dolar döviz rezervimiz 
var.”
Katılım şirketlerinde yeni iş mo-
dellerinin geliştirilmesini ve katı-
lım şirketlerinin faizsiz finansman 
yöntemlerinin çeşitlendirilmesini 
önemli gördüğünü belirten Cumhur-
başkanımız, “Bilindiği gibi burada 
bir adım çok çok önemli. Ekranları 
başında bizi izleyen milletime tekrar 
hatırlatıyorum. Çünkü CHP, bunlar 
faizcidir. Bu CHP, bunlar IMF’cidir. 
IMF’nin temsilcileriyle kapalı kapılar 
arkasında pazarlık yapanlar bunlar-
dır.” ifadelerini kullandı.
Göreve geldiklerinde Türkiye’nin 
IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu ol-
duğunu, Mayıs 2013’te bu borcu 
sıfırladıklarını hatırlatan Cumhur-
başkanımız, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir mi-
siniz şu anda bizim IMF’ye bir Allah 
kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. 
Bize diyorlar ki ‘IMF’den gidin borç 
alın.’ O sizin cibilliyetinizdir, o sizin 
karakterinizdir. Biz de bu yok. Geli-
yorum bir başka yere. Bunlar sah-
tekâr, ‘Şu anda Merkez Bankasının 
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döviz rezervi sıfırlandı. Hatta daha 
da ileri gittiler, sıfırın altına düştü.’ 
diyorlar. Göreve geldiğimizde Mer-
kez Bankasının 27,5 milyar dolar 
döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar 
dolar döviz rezervimiz var. Ancak 
bir rakam daha söyleyeceğim. Baş-
bakanlığım döneminde bu döviz 
rezervi, 132 milyar dolara kadar 
çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e 
indik. Bu ne demektir? Biz yeniden 
132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız. 
Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim 
akıl hocalarımız Batı değil. CHP’nin 
akıl hocaları orada, IMF Bizim akıl 

hocalarımız kendi içimizde. Biz bir-
birimizle dayanışma halindeyiz ve 
kendi işimizi kendimiz görürüz. Bu 
adımları da böyle attık. Şu anda 95 
milyar dolar döviz rezervimiz var.”
Cumhurbaşkanımız, küresel sağ-
lık krizinin damgasını vurduğu 
2020’nin hem arz hem de talep 
cephesinde eşi benzeri görülmeyen 
şoklar yaşayan dünya ekonomileri-
nin derinden sarsıldığını dile getire-
rek, şöyle devam etti:
“Küresel tedarik zincirlerinin ciddi 
yaralar aldığı, üretimden istihdama 
küresel ekonominin her alanda da-

raldığı bu dönemde de Berat Bey’in 
sorumluluğunda aldığımız hızlı ve 
etkin tedbirlerle ülkemizin süreci 
en az zararla geçirmesini sağladık. 
Berat Bey de hukuk çerçevesinde 
bugün itibarıyla tabiî ki yargıda hak-
kını arayacaktır. Aynı şekilde ben 
de birçok davalar açtım. Açtığım 
her davayı da kazanıyorum. Ondan 
sonra dert yanıyor. ‘Şimdi yargıya 
giderler.’ diye. Nereye gideceğim? 
Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin 
paran bol zaten. Senden o parayı 
alıp, onları da fakir fukaraya garip 
gurebaya dağıtacağız. Yapacağı-
mız iş bu.”

“Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası 
için çalışmaya devam edeceğiz.”
“Salgının ekonomik ve sosyal etki-
leriyle mücadelemizin sürdüğü şu 
dönemde döviz rezervleri üzerin-
den Berat Bey aleyhinde yürütülen 
haksız ve seviyesiz kampanyanın 
amacı kesinlikle bu konuda bilgi 
sahibi olmak değildir.” ifadesini kul-
lanan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Çünkü biz bunların kendilerini en 
kritik konularda bilgilendirdiğimiz-
de, ne yaptıklarını, nasıl hareket 
ettiklerini de biliyoruz. Yine bura-
da CHP’nin tezviratları sebebiyle 
kafası karışmış olabilecek vatan-
daşlarımız için döviz rezervi konu-
suna açıklık getirmek istiyorum. 
Bir süredir zaten ekonomik saldırı 
altında olan Türkiye’nin, salgınla 
uluslararası alanda ortaya çıkan 
finansal dalgalanmalara karşı da 
tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Bu 
zorlu dönemde ödemeler dengesi 
tarafında bir sıkıntıyla karşılaşma-
mak için planlı ve kontrollü döviz 
işlemleri yapıldı. Yapılan bu döviz 
işlemlerinin tamamı da piyasa ku-
ralları çerçevesindedir ve hukuka 
uygundur. Ne dövizin buharlaşması 
ne de herhangi bir istismar, haksız 

kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı iş-
lem söz konusudur. Bu döviz işlem-
leri sayesinde ülkemiz uluslararası 
alanda ciddi etkilere yol açan şokla-
ra rağmen hedeflerine bağlı kalma-
yı başardı.”
Partililerin “Samanyolu” şarkısını” 
söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı-
mız, “İnşallah yıllarca bu yolda be-
raber yürüyeceğiz.” karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanımız, 2023’ün yeni 
müjdelerin yanı sıra köhne muhale-
fet anlayışının da tasfiye edildiği yıl 
olacağını belirtti.

“Her yerde Türkiye’yi zirveye çı-
kartalım.”
Bunun için 84 milyonun her birini 
tarihi bir görevin beklediğini ifade 

eden Cumhurbaşkanımız, “Yeni 
anayasamızla, dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girme hedefi-
mizle, bölgesel ve küresel güç mer-
kezi olma iddiamızla, büyük ve güç-
lü Türkiye’nin inşasına hep birlikte 
dört elle sarılalım. Gelin denizler-
den uzaya kadar ülkelerin rekabet 
içerisinde olduğu her yerde Türki-
ye’yi zirveye çıkartalım.” çağrısında 
bulundu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi güç-
lü, milleti müreffeh yapma hedefini 
hayata geçirene kadar durmaya-
caklarını vurguladı.
İzmir’de yapılacak yatırımların 
temel atma törenine ve göç kon-
feransına katılacağını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, İzmir’in göçün 

ne demek olduğunu, hangi acılara 
sebebiyet verdiğini, hangi yeni ufuk-
ların açılışına vesile teşkil ettiğini iyi 
bildiğini kaydetti.
Bir asır önce İzmir’in yaşadıklarını 
son 7-8 yıldır bölgede milyonlar-
ca insanın tecrübe ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, konferansın 
göç konusunun sağlıklı tartışılması 
bakımından önemli olduğuna işaret 
etti.
Cumhurbaşkanımız, AK Parti Ge-
nel Merkez Gençlik Kolları’nın 15 
Mart’ta yapılacak 6. Olağan Büyük 
Kongresi’nde başkanlığa İzmir AK 
Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp 
Kadri İnan’ı aday gösterdiklerini bil-
dirdi.
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‘‘TÜRK MÜHENDİSLERİNCE 
GELİŞTİRİLEN SÜRÜCÜSÜZ 
ELEKTRİKLİ OTOBÜS TANITILDI’’

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk mühendisleri tarafın-
dan geliştirilen dünyanın ilk elektrikli 
seri üretim 4. seviye sürücüsüz oto-
büs tanıtımına katıldı.
Sürücü koltuğunun boş olduğu “se-
viye 4 otonom” özelliklerine sahip 
sürücüsüz otobüse binerek Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde tur atan 
Cumhurbaşkanımız, otobüste ince-
lemelerde bulunup, üretici firma yet-
kililerinden bilgi aldı.
Yapay zekânın ideal ürünlerinden bir 
tanesini Karsan ve ADASTEC’in or-
taklaşa ürettiğini belirten Cumhur-
başkanımız, bunun test sürüşünün 
de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
yapılmış olmasının kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, 8 metre bo-
yundaki araçta herhangi bir sesin 
olmadığını, yapay zekânın yayalara 
ve bütün trafik sinyallerine karşı du-
yarlı olduğunu belirtti.

“Bu, aynı zamanda temiz enerjinin 
de ön adımları.”
Bunun Türkiye için bir iftihar vesilesi 
olduğunun altını çizen Cumhurbaş-
kanımız, Karsan’ı ve ADASTEC’i teb-
rik etti ve şöyle konuştu:
“Seri üretimle birlikte bu sektörde 
inanıyorum ki ülkemizin adını da 
markalarımızın adını da duyuracak-
lar, bunda hiç şüphem yok. Bunun 
da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nden atılmış olması bizleri 
ayrıca mutlu etmiştir. Bundan son-
raki süreçte de bu seri üretimle bir-
likte artık mazottu, benzindi bunlar 
kalkıyor. Her şey artık elektrikliye 
dönecek. Böyle bir sürecin içerisin-
deyiz. Bu tabi aynı zamanda temiz 
enerjinin de ön adımları. Çünkü dün-
ya temiz enerjiye gidiyor. Bu iklim 
değişikliğinin tartışıldığı, en önde 
olduğu bir sürecin içerisinde... Bize 
de diyorlar ‘Siz niye iklim değişikliği 
noktasında adım atmıyorsunuz?’ 

Ben bunu diyenlere şunu söylüyo-
rum, Amerika şu anda iklim değişik-
liği ile ilgili adımı atsın, biz de atarız. 
Onlar atmaz, biz atarsak... Bizim şu 
anda sanayimizde durum ortada. 
Bizim de güçlü bir sanayiye sahip 
olmamız için her şeyden önce bazı 
öncü ülkelerin bu adımı atması la-
zım. Biz, hiçbir zaman bu konuda 
geride kalmayız, adımı atacağız.”
Cumhurbaşkanımız, Tesla ve Spa-
ceX’in kurucusu Elon Musk ile bir 
görüşme yaptığını hatırlatarak, ken-
disine bu konuları görüşmeye hazır 
olduklarını söylediklerini kaydetti.
Karsan ve ADASTEC’in güzel bir 
dayanışma örneği verdiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Tebrik ediyo-
rum, başarılar diliyorum. Ülkemiz, 
milletimiz için hayırlı olsun,” dedi.

“Acaba fiyatlandırma nasıl ola-
cak?”
Basın mensuplarının, “Otobüsü, yurt 
içinde yollarda görecek miyiz?” so-
rusuna Cumhurbaşkanımız, “Önem-
li olan sürümde kazanabilmek için 
acaba fiyatlandırma nasıl olacak? 
Rakamlar yüksek olursa talibi çok 
fazla olmaz. Patron biliyor bu işi. 
Gençler daha bu işlerden pek anla-
maz, onlar hemen kazanmak ister-

ler.” yanıtını verdi.
“Otobüsler Külliyede kullanılacak 
mı?” sorusu üzerine Cumhurbaş-
kanımız, bunu firma yetkililerine 
söylediğini, firmanın da “Ne kadar 
isterseniz, hemen.” dediğini aktardı. 
Cumhurbaşkanımız, özellikle misa-
firler için bu durumun ses getirece-
ğini söyledi.
“Makam aracınız yapay zekâyla sü-
rülebilir mi?” sorusuna Cumhurbaş-
kanımız, “İlerleyen zamanda neden 
olmasın? Tabiî olur.” cevabını verdi.
“Otobüs son derece güvenli, ancak 
ilk bindiğinizde şoför koltuğunda 
kimsenin olmaması sizi tedirgin etti 
mi?” sorusuna karşılık da Cumhur-
başkanımız, “Önceden bilgilerini al-
mıştım,” dedi.
Cumhurbaşkanımız, inceleme yap-
tığı otobüse basın mensuplarını da 
aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-
de basın mensuplarıyla da tur atan 
Cumhurbaşkanımız, otobüsün şu 
ada 25-30 kilometre hızla gittiğini 
belirtti.
Cumhurbaşkanımız, Kıraça Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kı-
raç’a dönerek, “İnan Bey, bunlardan 
Cumhurbaşkanlığına kaç tane hedi-
ye edeceksiniz?” diye sordu. Kıraç, 
“Kaç tane istersiniz hediye ederiz.” 
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cevabını verdi. Otobüsün özel mi-
safirler için kullanılabileceğini söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Bu ülkemizde bir ilk. Ülkemizde böy-
le bir eserin ortaya konmuş olması 
bizi ciddi manada mutlu etti. İnşal-
lah seri üretime de giriyorlar. İnanı-
yorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak 
böyle bir icadı, icraatı ülkemizde 
gerçekleştirmiş olmak ve bunu da 
tabiî ülkem, milletim, bütün sana-
yicilerimiz adına yaşamış olmak 
şahsıma, bütün üreticilerimize ayrı 
bir mutluluk veriyor. Bundan sonraki 
süreçte de bu seri üretim bizleri çok 
daha mutlu edecek. Temennimiz 

odur ki inşallah bizim sanayi ihraca-
tında, üretiminde biz bu yerli, yapay 
zekâ ile birlikte çok büyük bir mesa-
feyi almış olacağımıza inanıyorum. 
Daha da geliştirilecek bu tabiî.”
Üretici firma yetkililerine, “Bugün 
25-30 kilometre hızda gittik ama 
bu daha da yükselecek. 50’yi bulur 
mu?” sorusunu yönelten Cumhur-
başkanımız, “Michigan’da 50 ile gi-
deceğiz yaz başında.” cevabını aldı. 
Cumhurbaşkanımızın, “Niye önce 
Michigan da İstanbul değil?” soru-
su üzerine Karsan yetkilileri, Mic-
higan’da 200 otonom otobüs satın 
alma projesi kapsamında aracın 
kullanılacağı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanımız, “Tesla sadece 
bunun için buraya gelir söyleyeyim. 
Elon Musk’a, ‘Sen hep ben yapıyo-
rum diyorsun ama atla gel, bak biz 
ne yaptık’ diyeyim ona.” ifadelerini 
kullandı.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Fahret-
tin Altun, Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın, Kıraça Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 
Karsan CEO’su Okan Baş, ADAS-
TEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Güçlü ve ADASTEC CEO’su Ali Ufuk 
Peker de katıldı.
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‘‘PROVOKATÖRLER VASITASIYLA 
ÜLKEMİZİN HUZURUNU 
KAÇIRMAYA ÇALIŞANLAR 
HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR’’

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Malatya ile Sivas arasın-
daki Karakaya Baraj Gölü üzerinde 
inşa edilen 517,5 metre uzunluğun-
daki yeni Tohma Köprüsü’nün açılı-
şında konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirmek için daha büyük 
projelere, daha büyük yatırımlara 
yöneldiklerini belirterek, “Bugün 
Türkiye, küresel düzeyde yürütülen 
mega projelerin yarısından fazlasını 
tek başına gerçekleştiren bir ülke-
dir,” dedi.
En ileri teknolojiyle inşa edilen 517 
metrelik yepyeni bir köprünün şehre 
kazandırıldığını ifade eden Cumhur-
başkanımız, köprü sayesinden artık 
Malatya, Hekimhan ve Sivas arasın-
daki bölünmüş yolda kesintisiz, kon-
forlu, güvenli ve yüksek standartlı 
ulaşım sağlanabileceğini kaydetti.
Anadolu ve Orta Doğu’nun önemli 
güzergâhlarından olan bu yolun ve 
köprünün, bölgedeki ticaretin ve tu-
rizmin gelişmesine katkı sağlayaca-
ğını dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
bu eserin ülkeye kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye kal-
kınma mücadelesindeki gecikmişli-
ğinin bedelini uzunca bir dönem ih-
mal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik 
olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki kalkınma atılımı maale-
sef daha sonra akamete uğramış, 
başlatılan sanayileşme hamlelerinin 
önü birer birer kesilmiştir.” ifadeleri-
ni kullandı.
Rahmetli Adnan Menderes’in yeni-
den başlattığı kalkınma hamlesinin 
cevabının darbeyle verildiğini be-
lirten Cumhurbaşkanımız, küresel 
düzeyde büyük bir dönüşümün ya-
şandığı 1980’lerde rahmetli Turgut 
Özal’ın da yeni bir kalkınma atılımı 
başlattığını anlattı.
Cumhurbaşkanımız, bu atılımın da 

ülke siyasî ve sosyal kaos iklimine 
sokularak yarım bırakıldığını dile ge-
tirerek, şöyle devam etti:
“Hükümete geldiğimizde öncelikle-
rimizin başına ülkemizi eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu 
konuttan spora kadar her alanda 
kalkındıracak projeleri yerleştirdik. 
Şehirlerimizin tamamını kısa süre-
de adeta şantiyeye çevirdik. Milleti-
mizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda 
her alanda Türkiye’nin çehresini 
değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerin-
de hedeflerimizi sürekli büyüttük. 
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden biri haline getirmek için 
daha büyük projelere, daha büyük 
yatırımlara yöneldik.
Bugün Türkiye, küresel düzeyde yü-
rütülen mega projelerin yarısından 
fazlasını tek başına gerçekleştiren 
bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ül-
keleri bile sarsarken Türkiye’nin 
bu süreçten en az kayıpla çıkması 
hatta hedef büyütmenin gerisinde 
işte böyle bir arka plan vardır. Öyle 
ki G-20 ülkeleri arasında 2020’yi po-
zitif büyümeyle kapatabileceği anla-
şılan iki ülkeden biri Türkiye’dir. Bu 
sıkıntılı süreçte dahi sanayi üretimi-
miz, tarım üretimimiz, ihracatımız 
rekor üstüne rekor kırmayı sürdü-

rüyor. Altyapımızın gücünden aldı-
ğımız cesaretle her alanda sürekli 
hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi 
artırıyor, yeni üretim alanlarını özel-
likle genişletiyoruz.”

“Bütün alanlardaki yatırımlar hız 
kesmeden devam ediyor.”
Cumhurbaşkanımız, ulaşımdan 
sulamaya kadar bütün alanlardaki 
yatırımların da hız kesmeden de-
vam ettirildiğini, hemen her hafta 
tamamlanan yatırımların hizmete 
alınması törenlerine katıldığını söy-
ledi.
İnşası süren özellikle bu tür yatı-
rımları yakından izlediklerini, aksak-
lıkların, eksikliklerin hızla telafisini 
sağladıklarını belirten Cumhurbaş-
kanımız, şöyle konuştu:
“Peki, biz bunları yaparken birileri ne 
diyor? En yetkili isimleri marifetiyle 
milletin karşısına çıkıp, iktidara ge-
lirsek bütün projeleri durduracağız 
diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları 
sırasında da karşımıza aynı talep-
lerle çıkılmış bütün büyük projele-
rin durdurulması istenmişti. Daha 
sonra 17-25 Aralık emniyet yargı 
darbe girişimindeki hedeflerden biri 
de yine büyük projelerimiz ve onları 
yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize 
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yönelik sinsi hesaplar içinde olan 
uluslararası spekülatörlerden terör 
örgütlerine kadar her alçaklığın al-
tından benzer gayelerin çıktığını da 
gördük. Türkiye’nin kalkınmasını, 
büyümesini, güçlenmesini, bölgesel 
ve küresel güç hedeflerini hayata 
geçirmesini istemeyen kim varsa 
hep bu projelerimize saldırdı. Hem 
ülkenin yönetimine talip olduğunu 
iddia etmenin hem de bu olursa 
büyük projeleri durduracağını söyle-
menin nasıl bir ruh halini yansıttığı-
nı işin erbabına bırakıyoruz. Ancak 
zahirdeki beyanlara baktığımızda 
gördüğümüz şudur; bu zihniyet elini 
fırsat geçse şu açılışını yaptığımız 
köprüyü şayet inşası bitmese dur-
duracaktı.”
Cumhurbaşkanımız, “Halkımızdan 
alamadıkları desteği provokatörler 
vasıtasıyla ülkemizin huzuru kaçıra-
rak elde etmek peşinde olanlar hep 
olduğu gibi yine hüsrana uğraya-
caklardır,” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Büyük Marma-
ra Otoyolu ağının önemli bir bağlantı 
noktası olan 1915 Çanakkale Köprü-
sü’nün inşasının da hızla ilerlediğini 
anlattı.
Türkiye’nin kalkınmasını ve güçlen-
mesini istemeyenlerin birçok yatı-
rımda olduğu gibi gözünü buraya da 
dikmiş olabileceğini belirten Cum-
hurbaşkanımız, Yusufeli Barajı’nın 
gövde betonun da bitmek üzere ol-
duğunu ifade ederek, “Orasıyla ilgili 
bir niyetleri varsa haberleri olsun,” 
dedi.
“Her alanda inşası süren yüzlerce, 
binlerce proje olduğuna göre işleri 
epeyce zor demektir. Tabiî biz işi 
şakaya vuruyoruz ama maalesef 
karşımızda işte böylesine hastalıklı 
bir zihniyet var. Türkiye’nin Cumhu-
riyet dönemindeki geri kalmışlığının 
en önemli sebebi ülkenin uzunca bir 
dönem işte bu zihniyetin eline kal-
mış olmasıdır. Hamdolsun artık o 

günleri geride bıraktık. Şimdi gözü-
nü uzaya diken, yüksek teknolojiye 
diken, yapay zekâya diken, geleceği 
kucaklamaya diken bir Türkiye var. 
Salgın döneminde sağlıkta bütün 
ülkeler hastane kapılarını vatandaş-
larına kapatırken biz gayet rahat bir 
şekilde herkese kesintisiz hizmet 
sunabildiysek kurduğumuz güç-
lü altyapı ve sistem sayesindedir. 
Yine salgın döneminde okullar ka-
palıyken bile eğitim öğretim devam 
edebilmişse kurduğumuz güçlü tek-
nolojik altyapı sayesindedir. Tica-
retimiz salgın tedbirlerine rağmen 
sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini 
sürdürdü ve hatta yeni açılımla-
ra yöneldiyse kurduğumuz güçlü 
altyapı sayesindedir. Bu örnekleri 
savunma sanayimizinden ihracatı-
mıza kadar her alana teşmil etmek 
mümkündür. Milletimiz kendisine 

güven telkin etmediği gibi kazanım-
larına gözünü dikenlere bugüne ka-
dar fırsat vermemiştir. İnşallah bun-
dan sonra da fırsat vermeyecektir. 
Halkımızdan alamadıkları desteği 
provokatörler vasıtasıyla ülkemizin 
huzuru kaçırarak elde etmek peşin-
de olanlar hep olduğu gibi yine hüs-
rana uğrayacaklardır. Allah’ın izniyle 
büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının 
önünde durabilecek bir güç tanımı-
yoruz.”
“Bu duygularla bir kez daha açılışını 
yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Gü-
neş Köprüsü’nün ülkemize ve coğ-
rafyamıza hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenleri tebrik ediyorum.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, açılış ko-
nuşmasının ardından Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
AK Parti Malatya Milletvekilleri Bü-
lent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet 

Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya 
Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan, Malatya Va-
lisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya İl 
Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl 
Başkanı Mesut Samanlı, Karayolları 
Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, 
Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş 
Ceylan ve yüklenici firma temsilcile-
rine teşekkür etti.
Açılışta kullanılan makas ve kurde-
le parçalarının günün hatırası ola-
rak katılımcılarda kalmasını isteyen 
Cumhurbaşkanımız, tören sonunda, 
“Gerçekten köprü gayet güzel bir gö-
rüntüye sahip. Yanından trenlerimiz 
geçiyor, altından Keban Barajı ve ha-
kikaten muhteşem bir köprüye Ma-
latyamız sahip oldu. Biz Malatya’yı 
seviyoruz, Malatya da bizi seviyor. 
Sağ olun var olun,” dedi.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin Hayri Gür Spor Salonu’n-
da düzenlenen 7. Olağan İl Kongre-
si’nde yaptığı konuşmada, kongre 
salonundaki vatandaşların Perşem-
be günü idrak edilecek Regaip Kan-
dili’ni kutladı.
Mübarek günlerin hürmetine Al-
lah’tan Şaban ve Ramazan aylarına 
hayırla ulaştırmasını dileyen Cum-
hurbaşkanımız, “Allah’ın bizi her 
türlü afetten, felaketten, musibetten 
muhafaza etmesini niyaz ediyorum. 
11 ayını geride bıraktığımız korona-
virüs salgını sebebiyle bir süredir 
sizlerle bir araya gelemedik. Kara-
deniz’i, Trabzon’u özlemişiz.” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanımız, hem 
sıla-i rahim yaptığını hem de Rizeli 
ve Trabzonlu hemşehrileri ile hasret 
giderdiğini ifade etti.

“Yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla 
buruk.”
Cumhurbaşkanımız, kongrelerde 
görev alan partilileri tebrik etti, kuru-
luşundan bugüne teşkilatlarda gö-
rev alanlara şükranlarını sundu, ahi-
rete irtihal eden partililere Allah’tan 
rahmet diledi. Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birkaç gündür yüreğimiz, şehit-
lerimizin acısıyla buruk. Geçmişi 
çocuk, kadın, yaşlı her kesimden 
sivil katliamlarıyla dolu, son olarak 
da silahsız insanları acımasızca 
infaz edecek kadar alçalan bir te-
rör örgütüyle mücadele ediyoruz. 
Bu son hadise, Türkiye’nin PKK ile 
mücadele için Irak’ın kuzeyinde ve 
Suriye’de yürüttüğü harekâtların, 
sınırlarımızın emniyeti, millî güven-
liğimizin, vatandaşlarımızın huzuru 
ve geleceğimiz açısından ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha ispat-
ladı. Yine bu hadise, PKK terörüne 
karşı içeride ve dışarıda samimi-
yetsiz duruş sergileyen, örgütle ve 

uzantılarıyla merdiven altı işbirliği 
halinde olan herkesin gerçek yüzü-
nü de tekrar gösterdi. PKK’ya PKK 
diyemeyen, teröre terör diyemeyen, 
katliama katliam diyemeyen, kafa-
larındaki sinsi oyunları, kurdukları 
hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları 
gizlemeye çalışan güruhun foyası 
ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı 
yüreğimizi yakarken aynı zamanda 
mücadele azmimizi de biliyor, bu 
böyle biline. Hangi ine girerlerse gir-
sinler, girdikleri inlerde bunları bula-
cak ve orada geberteceğiz.”
Şehitliğin bir yok oluş olmadığına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
“Allah yolunda öldürülenlere, ölüler 

demeyiniz. Onlar diridirler ancak bi-
lemezsiniz.” Âyetini hatırlattı.
Son olarak iki yüzbaşı ve bir baş-
çavuşun Allah, vatan yolunda şe-
hadete yürüdüklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Terör örgütünü 
destekleyenlerin riyakârlıkları, öf-
kemizi kabartırken aynı zamanda 
attığımız adımların, yaptığımız ha-
rekâtların, izlediğimiz politikaların 
doğruluğunu da teyit ediyor,” dedi.
Tribünlerdeki gençlere ve kadınlara 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“(Biz bu günler için varız) diyorlar. 
Ben inanıyorum ki bu günler için var 
olan bu analar, bu gençler, bu terö-

‘‘GÜVENLİ HALE GETİRDİĞİMİZ 
YERLERDE NE KADAR 
GEREKİYORSA O KADAR 
KALACAĞIZ’’
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ristlere evelallah bu toprakları mezar 
edecekler, mezar. Kendi güvenlik ve 
refahları için dünyayı ateşe vermek-
ten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları 
bu tür durumlarda çok daha açık bir 
şekilde kendini belli ediyor.”
Cumhurbaşkanımız, “Bir başka ül-
kenin başına gelse bütün dünyanın 
ayağa kalkacağı 13 masumun infa-
zı hadisesinde gelen birkaç cılız ses 
dışında Türkiye’nin yanında kimse-
yi göremedik. Ey Batı neredesiniz? 
Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sus-
tunuz? Sizde böyle bir şey olduğu 
zaman yaygaralarınızdan geçilmi-
yordu. 15 Temmuz hadisesi oldu 
sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise 
yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa 
da çıkmasa da biz görevimizi biliyo-
ruz. Bu teröristlere Allah’ın izniyle bu 

ülkede fırsat vermeyeceğiz.” ifade-
lerini kullandı.
Salondaki gençlerin tezahüratları 
üzerine Cumhurbaşkanımız, “Genç-
ler, evvelallah Gabar’da, Tendü-
rek’te, Bestler Deresi’nde bütün ora-
ları bunlara biz zindan ettik, mezar 
ettik. Bundan sonra yine aynı şekil-
de buralar bunlara mezar olacak. İn-
lerine kadar giren bizim Mehmetçi-
ğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik 
korucularımız bundan sonra da aynı 
şekilde inlerine kadar girerek bura-
lar bunlara mezar olacak. Durmak 
yok yola devam, bu böyle bilinsin.” 
diye konuştu.

“Güvenli bir alan oluşturma kara-
rımızı pekiştirdi.”
Cumhurbaşkanımız, yaşanan acı-

ların milleti birbirine daha da yakın-
laştırdığını, bağları sıkılaştırdığını 
aktararak “Gara hadisesi milletimizi 
ve devletimizi korumak için sınırları-
mızın ötesinde güvenli bir alan oluş-
turma kararımızı pekiştirdi. Gara 
önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir böl-
geydi ve Gara düştü, Allah’ın izniyle 
iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve 
önemli mesafe aldığımız harekâtla-
rımızı önümüzdeki dönemde tehdit-
lerin hala yoğun olduğu bölgelere 
doğru genişleteceğiz,” dedi.
Muhalefete konuya ilişkin yapılan 
bilgilendirmeleri hatırlatan Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi:
“Bugün Milli Savunma Bakanı’m, 
İçişleri Bakanı’m bir heyet olarak 
önce Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Başkanı’nı ziyaret ettiler ve bu 

olaylarla ilgili kendilerine bilgilen-
dirme yaptılar. Ardından İYİ Parti’yi 
ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kanı, Cumhur İttifakı’mızın bir kana-
dı, Sayın Devlet Bahçeli ise ‘Zaten 
Meclis’te biz sizi dinleyeceğiz, biz 

size inandık, güvendik, biliyoruz do-
layısıyla bize gelmenize gerek yok.’ 
dedi ve şu anda yola devam ediyo-
ruz. Cumhur İttifakı olarak bizim 
dayanışmamız zaten malum, farklı. 
Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, 
dayanışma içindeyiz ve Allah’ın iz-

niyle bu dayanışma kendini zaten 
bütün arazide de vatan sathında da 
gösteriyor.”

“Teröristlere nefes aldırmayaca-
ğız!”
Teröristlerin gelmesini bekleme-
yeceklerini, gidip inlerinde onların 
başlarını ezeceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Sınırlarımız-
da ve sınırlarımızın ötesinde kah-
raman askerlerimizle, içeride jan-
darmamızla, polisimizle, güvenlik 
korucularımızla teröristlere nefes 
aldırmayacağız. Sadece bununla da 
kalmayacağız, bir daha benzer sal-
dırılara uğramamak için de güvenli 
hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar 
gerekiyorsa o kadar kalacağız.” 
dedi.
Yunus Emre’nin 700’üncü vefat yılı 
vesilesiyle düzenledikleri bu prog-
ramla yaşanılan toprakların fetihle 
ve gönül kazanmayla nasıl vatan 
haline getirildiğini bir kez daha ha-
tırlayacaklarına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanımız, “Dünyanın en gözde 
coğrafyasında hüküm süren bir mil-
let olarak mücadelesiz geçmiş tek 
bir günümüz bile yoktur. Sahip oldu-
ğumuz vatanın güzelliğinin bu uğur-
da akıttığımız her damla alın terini 
ve her damla kanı hak ettiğine inanı-
yoruz. Hem coğrafî olarak mirasçısı 
olduğumuz medeniyetlerin zenginli-
ğine sahip çıkmak hem kendi kadim 
medeniyetimizi yeniden yükseltmek 
için daha çok çalışmak mecburiye-
tinde olduğumuzu biliyoruz.” dedi.
Bunun için son 18 yılda Türkiye’ye 
her alanda Cumhuriyet tarihinin 
tamamında yapılanların katbekat 
fazlası yatırım, hizmet ve eser ka-
zandırdıklarını kaydeden Cumhur-
başkanımız, “Vatan topraklarımız 
üzerinde yaşayan her bir insanımı-
zın refahını, güvenliğini, huzurunu 
güçlendirecek adımları attık.” diye 
konuştu.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Genel Merkezi’nden partisinin Adana, Adıyaman, Edirne, 
Erzurum, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Tokat 6. Olağan İl Kadın Kongreleri ve Ağrı, Aksaray, 
Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, 
Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Konya,  Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine 
canlı bağlantıyla katıldı.
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“28 ŞUBAT’I YAŞADIM,
28 ŞUBAT’IN FARKINDAYIM”

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 
28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 
yıl dönümünde sosyal medya üze-
rinden bir çalışma düzenledi. “#28 
Şubat’ın farkındayım” ifadesinin 
öne çıktığı çalışmaya Genel Baş-
kanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan video 
mesaj ile katıldı.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-

kanımız, “28 Şubat döneminde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı’ydım. Okuduğum bir şiir sebe-
biyle hukuksuz bir şekilde hapse 
atıldım ve siyasî hayatım bitirilmek 
istendi. Şu an halkın oylarıyla se-
çilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak görev yapıyorum. Her türlü 
engellemelere rağmen şan ve şe-
refle aziz milletime hizmet ediyo-

rum. Darbe bir insanlık suçudur. 
28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın 
farkındayım.” ifadelerinin yer aldığı 
bir video mesaj gönderdi.
AK Parti İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Leyla Şahin Usta da video me-
saj ile çalışmaya katıldı.
28 Şubat darbesinin yalnızca başı 
örtülüleri değil toplumun bütün ke-

İnsan Hakları Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığı

simlerini etkilediğini belirten Usta, 
“28 Şubat, sadece başörtülülere 
uygulanan bir yasak dönemi değil, 
toplumun bütün kesimlerini etki-
leyen bir darbe dönemidir. Çocuk 
yaştaki ortaokul ve lise öğrencile-
rine müdahalenin yapıldığı bir dar-
bedir. Milletin iradesine el konulan, 
vesayetçi odakların acımasızca 
uyguladığı baskılar, zulümler, ya-
şattıkları acılar hafızalarımızda. 
28 Şubat’ı unutmadık, unutmaya-
cağız... İncindik, kırıldık ama biz 
kimseyi incitmedik, kırmadık. Sa-
dece el ele tutuştuk ve mücade-
lemizi verdik. 28 Şubat’ı yaşadım, 
28 Şubat’ın farkındayım.” diye ko-
nuştu.
Düzenlenen sosyal medya çalış-
masına çeşitli meslek gruplarının 
çalışanları ve gençler de katıldı.
Doktor, mühendis, eğitimci gibi 
mesleklerden katılımcılar 28 Şu-
bat’ta yaşadıkları olaylardan bah-
sederek süreci anlattılar. Her katı-
lımcı videonun sonunda 28 Şubat’ı 

yaşadığını ve 28 Şubat’ın farkında 
olduğunu belirtti.
Gençler ise gazetelerden, dergiler-
den, televizyon belgesellerinden 
izleyip edindikleri bilgiler ile çalış-
maya destek verdiler. Videonun 
sonunda ise 28 Şubat’ı yaşama-
dıklarını ama 28 Şubat’ın farkında 
olduklarını belirttiler.
İnsan Hakları Başkanlığı önderli-
ğinde 81 il teşkilatı tarafından da 
ortak bir bildiri yayımlandı. Darbe-
lerin insanlık onurunu zedeleyen 
ve milletin iradesini hiçe sayan 
olaylar olduğu ve yapıldıkları yere 
huzur ve güven getirmediklerinden 
bahsedilen bildiride:
“1000 yıl sürecek denen 28 Şubat, 
millet iradesine, milletin değerleri-
ne ve inancına yapılan bir darbedir. 
Darbeler, insanlık onurunu zedele-
yen, milletin iradesini hiçe sayan; 
işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve 
baskılarla sürdürülen mekaniz-
malardır. Hangi ülkede ve hangi 
sebeple olursa olsun yapıldıkları 

yerlere huzur ve güven getirme-
mişlerdir.
Sözde “irtica tehdidi” ile 28 Şubat 
anti-demokratik MGK kararları 
alınmış, dönemin iktidarına darbe 
vurulmuştu. Devamında ise zulüm 
hüküm sürecek gözyaşı akacak bir 
süreç başlamıştı.
Darbeyle birlikte başörtülü kızlar 
üniversitelere giremez oldu, kılık 
kıyafetleri nedeniyle gençler eği-
tim haklarından mahrum bırakıldı. 
İkna odaları kurularak inançların-
dan vazgeçmeleri yönünde psiko-
lojik baskıya maruz kaldılar. Kat-
sayı adaletsizliği nedeniyle yine 
gençlerin istedikleri okulda eğitim 
almalarının önü kapanmış oldu. 
Kamu görevlileri, eşleri başörtülü 
olduğu için fişlendi.
Siyasî görüş ve inancından dolayı 
insanların; çalışma, eğitim, iba-
det, düşünce ve ifade özgürlükleri 
gibi temel hakları ellerinden alındı. 
Ülkesi için, milleti için çalışan ve 
üreten sermaye dahi kategorize 
edildi. “Yeşil sermaye” adı altında 
ötekileştirildi.
28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye 
ve insan haklarına “balans ayarı” 
yapmaya çalışanlar, Aziz Mille-
timiz tarafından kısa sürede ba-
lans ayarına uğradılar. Son olarak 
da 15 Temmuz darbe girişiminde 
Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 
Milletimizin inancı ve feraseti ile 
darbelere son bir darbe daha vu-
rulmuş oldu.
Bizim mücadelemiz millet irade-
sini egemen kılma mücadelesidir. 
Bizim mücadelemiz büyük ve güç-
lü Türkiye mücadelesidir.
Geçmişten aldığımız birikimle; 
yeni Türkiye yolunda daha emin 
adımlarla yürüyor, 19 yıldır her 
şartta ve koşulda özellikle dar-
beler karşısında yanımızda olan 
milletimize şükranlarımızı sunuyo-
ruz.” ifadelerine yer verildi.
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AK PARTİ, GENÇLERE YÖNELİK 
YENİ BİR PROJE BAŞLATTI: 
“CEMRE”

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir 
ve Kültür Başkanlığı, 81 ilden 1000 
gencin katılımıyla gerçekleştirilen 
“Cemre” isimli yeni bir projeyi haya-
ta geçirdi.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan, “Cemre’yi, içimize düşen 
çevre hareketi olarak tanımladık. 
Kültürümüzde çok önemli bir yeri 
olan, baharın gelişini ve tabiatın 
uyanışını simgeleyen bu özel gün-
leri çevreye dair yeni bir başlan-
gıcın miladı olarak görüyoruz. 81 
ilimizden 1000 gönüllü genç ile 
başlattığımız proje kapsamında 
ilk cemrenin havaya düştüğü tarih 
olan 19-20 Şubat tarihinde, iklim 
değişikliği, çevre ahlakı, Sıfır Atık, 

enerji politikaları ile çevre farkın-
dalığı ve uygulamalarına yönelik 5 
ana başlıkta video konferans yön-
temi ile alanında uzman akade-
misyenlerin gerçekleştirdiği eğitim 
programını başlattık. Üçüncü cem-
renin toprağa düştüğü 5-6 Mart 
tarihinde eğitim programlarımızı 
Türkiye çapında tamamlayıp daha 
sonra saha çalışmalarıyla projemi-
ze devam edeceğiz.” açıklamasın-
da bulundu. 
Cemre’nin dinamik, sonuç odaklı, 
gönüllülük esaslı ve çevreyi merke-
zine alan bir proje olduğunun altı-
nı çizen Karaaslan, “Bu bakımdan 
projemizi ilk aşamadan itibaren; 
ülke ve dünya meselelerine duyarlı, 
çevre konusuna karşı hassas, hızlı 
aksiyon alabilme kabiliyetine sahip 

Gençlik Kolları Başkanlığımız ile 
yürütüyoruz.” açıklamasında bu-
lundu.
Karaaslan, “İnancımızdan, mede-
niyetimizden ve kültürümüzden 
feyz alan bir anlayışla AK Parti 
olarak çevreyi korumak ve yaşat-
mak konusunda güçlü bir iddianın 
sahibiyiz. Çevre konusunda, Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde 18 yıllık iktidarlarımız 
döneminde, medeniyetimizin özeti 
olarak gördüğümüz şehirlerimize 
dair pek çok hedefi gerçekleştirme 
imkânı bulduk. Yaşanabilir şehirler 
idealimizi hayata geçirmemizin ar-
dından ‘Sürdürülebilir Şehirler’ gibi, 
küresel ısınma ve iklim değişikliği-
nin etkilerini derinden hissetmeye 
başladığımız şu günlerde insanı 
ve tüm yaratılmışları merkezine 
alan, doğal değerlerimizi koruyarak 
yaşatan, verimlilik kavramını ön-
celeyen, çevreyle dost,  iklim deği-
şikliğine karşı dirençli, havası suyu 
toprağı daha temiz şehirler hedefi 
ile ilerlerken bugün de, “Cemre” gibi 
yeni projelerle yolumuza devam 
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Gençlere ve genç fikirlere önem 
veren bir bakış açısına sahip olduk-
larının altını çizen Karaaslan, “AK 
Parti olarak bugünün ve geleceğin 
meselelerinde gençlerin aktif rol 
üstlenmesini önemsiyoruz. Amacı-
mız gençlerin çevre konusunda du-
yarlı, bilinçli ve aktif olması kadar 
tüm topluma örnek ve öncü olma-
larını sağlamaktır.” dedi.
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AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti An-
kara İl Gençlik Kolları, İl Kadın Kolla-
rı ve 7. Olağan İl Kongrelerine iştirak 
etti. 
Genel Sekreter Şahin, AK Parti An-
kara İl Kongresinde yaptığı konuş-
mada Ankara’nın her zaman Cum-
hur İttifakı, Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile AK Parti’nin yanında 
yer aldığını belirterek, “Her zaman 
vatanını ve milletini seven, milletine 
hizmetkâr olmak için can atan teş-

kilatlar olmuştur Ankara teşkilatları. 
En son 15 Temmuz gecesinde va-
tan müdafaası için Ankara 25 ilçesi 
ile şaha kalkmıştır ve FETÖ’cü hain 
teröristlere göğsünü siper etmiştir 
ve o hayâsızca akını durdurmuştur.” 
diye konuştu.
Genel Sekreter Şahin, kar yağdığın-
da Ankara’nın yaşadığı sorunları da 
eleştirdi. 
“Ankara’mız bugünlerde karlı gün-
ler yaşıyor, bu kar aslında beklenen 
bir kardı, yetkililerin, Valiliğimizin ve 
meteorolojinin günler öncesinden 

uyardığı bir yağıştı. Kar nimettir, kar 
berekettir ama maalesef Cumhuri-
yet Halk Partili belediye yönetimin-
de Ankara’da kar 2 yıldır bir felakete 
dönüşüyor.” diyen Şahin, şöyle de-
vam etti:
“Normal zamanlarda güzel havalar-
da o güneşli havalarda arzı endam 
eden, ortalıklarda dolaşan kar küre-
me araçları karın yağmasıyla adeta 
ortadan kayboldu, adeta hepsi sırra 
kadem bastı. En basit, en temel be-
lediyecilik hizmetini vermek de dahi 
Ankara’yı ihmal eden bir belediyeci-
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lik anlayışı söz konusu. Hâlbuki An-
kara çok uzun yıllardır bu hizmetleri 
gözü kapalı yapabilen bir belediyeci-
likle yönetiliyordu.”

“CHP demek beceriksizlik demek-
tir.”
Ankara’daki ilçe belediyelerinin elle-
rinden geleni yaptıklarını vurgulayan 
Şahin, şunları kaydetti:
“CHP’li Büyükşehir Belediyesinin 
beceriksizliklerinin faturasını bu-
günlerde hep birlikte ödüyoruz. Kar 
küreme araçları çalışmadı, tuzlama 
faaliyetleri yapılmadı, şehrin merke-
zinde ana arterlerde kazalar mey-
dana geldi. Çankaya’dan Kızılay’a 
geçtiğimiz akşam Ankaralı hemşe-
rilerimiz 2 saatte, 3 saatte zor ulaş-
tılar. 5-6 kilometrelik mesafeler ma-
alesef saatlerce sürdü. Kar küreme 
hizmeti yapılmadı, tuzlama yapıl-
madı, insanlar evlerinden çıkamadı-
lar ve işlerinden evlerine dönemedi-
ler. Bu beceriksizliği, bu iş bilmezliği 
Ankaralı hemşerilerimize buradan 
sizlerin aracılığıyla şikâyet ediyoruz. 
Bugünler gösterdi ki CHP demek 
beceriksizlik demektir, Mansur Ya-
vaş demek beceriksizlik demektir. 
İnşallah seçimlerde bu beceriksizli-
ğe, bu basiretsizliğe gereken cevabı 
vereceğiz.”

“Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı terör 
örgütlerini cesaretlendirme girişi-
midir.”
Genel Sekreter Şahin, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Gara şehitleri konusundaki yakla-
şımını değerlendirerek “Biz terörün 
her türlüsünü kınarken, çok güçlü 
bir şekilde mücadele ederken mu-
halefetten aynı hassasiyeti göremi-
yoruz. PKK’nın ismini vererek açıkça 
bu terörü lanetleyemediklerini görü-
yoruz. İşte dün ana muhalefet parti-
sinin Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu bu saldırı nedeniyle, Gara’daki 

şehitlerimiz nedeniyle devletimizi 
suçlama acziyetini, zavallılığını gös-
terdi.” şeklinde konuştu. 
Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının 
devletin terörle mücadeledeki ka-
rarlılığını zayıflatma girişimi oldu-
ğunu söyleyen Şahin, bunu güvenlik 
güçlerinin moralini bozma ve terör 
örgütlerini cesaretlendirme girişimi 
olarak değerlendirdi.
“Terörü lanetleyemedikleri gibi bir 
de sırtını terör örgütlerine dayayan 
HDP ile hala iş birliğine, ittifaka de-
vam ediyorlar. Sen devletini suçla-
yacağına önce ittifak ortağına söyle 
terörle aralarına mesafe koysunlar, 
terörü lanetlesinler, ondan sonra 
kalkıp devlete ve Cumhurbaşkanı-
mıza laf söyle.” diyen Şahin, terörle 
mücadele azim ve kararlılıkla terörü 
bu topraklardan söküp atacaklarını 
kaydetti.

“AK Parti, her şeyden önce bir 
gençlik hareketidir.”
Genel Sekreter Şahin, AK Parti An-
kara İl Gençlik Kolları 6. Olağan 
Kongresinde yaptığı konuşmada, 
AK Parti’nin bir gençlik hareketi ol-
duğunu söyledi. Destekleri dolayı-
sıyla gençlere teşekkür eden Şahin, 
şöyle konuştu:
“AK Parti gençlere en çok destek ve-
ren ve gençlerin de en çok destekle-
diği partidir. 15 Temmuz gecesinde 
FETÖ’nün militanlarına karşı TBMM 
önünde, Genelkurmay’ın önünde, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 
o hayâsızca akına karşı göğsünüzü 
siper ettiniz” ifadelerini kullandı.

“Yeni anayasa gençlerin anayasa-
sı olacaktır”
Şimdi önlerinde çok önemli bir sı-
nav olduğunu ifade eden Şahin 
“Nedir o? Yeni anayasadır. İnşallah 
demokratik, özgürlükçü, sivil ve yeni 
bir anayasayı da sizlerin fikirleriy-
le, sizlerin destekleriyle bu ülkeye 

kazandıracağız. Yeni anayasa tüm 
toplumsal kesimlerin anayasası ola-
caktır. Yeni anayasa gençlerin ana-
yasası olacaktır.”
Şahin, anayasa çalışmasıyla ilgili 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“1980 darbesinin eseri olan, vesayet 
ruhuna işlemiş olan köhne eskimiş 
zamanın ruhunu yakalamaktan 
uzak bir anayasa ile 21. yüzyıl hedef-
lerimize ulaşmamız mümkün değil. 
Demokratik, özgürlükçü, katılımcı 
ve sivil yeni bir anayasa ile inşallah 
ülkemizi 21.yüzyılın parlayan yıldızı 
haline getireceğiz. Mevcut anaya-
sanın ilk dört maddesini koruyan, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin temel felsefesini esas alan, 
özgürlükleri sınırlandırmayı değil 
teminat altına almayı hedefleyen öz 
çerçeve bir anayasayı bu ülkeye ka-
zandırmak hepimizin omuzlarındaki 
en önemli sorumluluktur.”

“AK Parti’nin gerçek siyaset yapı-
cıları kadınlardır.”
Genel Sekreter Şahin, AK Parti An-
kara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kong-
resi’nde yaptığı konuşmada, AK Par-
ti Kadın Kolları’nın, teşkilat olmanın 
bütün gereklerini yerine getirdiğini, 
milletin gücünü, milletin iradesini ve 
çeşitli toplumsal kesimlerin istek ve 
taleplerini siyasete kazandırdıklarını 
ve AK Parti’nin gerçek siyaset yapı-
cılarının kadınlar olduğunu söyledi.
Şahin, AK Parti’nin bir Türkiye parti-
si olduğunu, herhangi bir zümrenin 
veya herhangi bir bölgenin partisi 
olmadığına işaret ederek, “Biz 7 böl-
gesi, 81 vilayetiyle 83,5 milyonun 
partisiyiz. Biz bir ideoloji partisi de 
değiliz. Biz, insana hizmeti merkeze 
alan hizmet odaklı bir partiyiz, biz 
muhafazakâr demokrat siyasi an-
layışı kendisine düstur edinmiş ve 
benimsemiş bir partiyiz.” değerlen-
dirmesini yaptı.

“YENİ ANAYASA GENÇLERİN 
ANAYASASI OLACAKTIR”
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI HAYATİ YAZICI:
“BU VATANI SEVEN HERKES 
ANAYASA ÇAĞRISINA OLUR 
VERMEK ZORUNDADIR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, Cumhuriyetin, kurulu-
şunun 100. yılına yeni bir anayasa ile 
erişmesini arzu ettiklerini belirterek, 
“Bu vatanı seven herkes, bu millete 
saygı duyan herkes, bu Anayasa çağ-
rısına olur vermek zorundadır” dedi.
Yazıcı, AK Parti Zonguldak 7. Olağan 
İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
AK Parti’nin sıradan bir parti olma-
dığını, duruşu olan ve duruşunun 
merkezine insanı yerleştiren bir parti 
olduğunu söyledi. AK Parti’nin kimliği 
olan bir parti olduğunu vurgulayan 
Yazıcı, milletin değerlerini önemse-
yen, dinamik ve yeniliğe açık bir parti 
olarak insan hayatını kolaylaştıracak 
nerede ne varsa onu bu ülkenin insa-
nına kazandırmanın peşinde oldukla-
rını dile getirdi.
Dünya meselelerine duruşlarının ta-
rihten gelen milli oluşlarının bir yansı-
ması olduğunu belirten Yazıcı, “Sade-
ce ülkemizde değil, dünya ölçeğinde 
en büyük teşkilata sahip bir siyasî 
partiyiz. Teşkilata son derece önem 
veren ve teşkilat yapısını omurga ka-
bul eden bir siyasî anlayışa sahibiz.” 
dedi.
Yazıcı, coğrafi stratejik üstünlüğe sa-
hip ülkelerin hamle yaptıran, ileriye ta-
şıyan önemli unsurlardan bir tanesi-
nin liderlik olduğuna dikkati çekerek, 
şöyle devam etti:
“Türkiye bu lideri bulmuştur ve o li-
derin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Dış politikada ülkeler için önemli 
araçlar var. Bunlardan iki tanesi çok 
önemli. Ekonomik ve askeri gücü-
nüz. Bunlar size hamle yaptırmaya 
yarayan araçlardır. Bu imkânlarınız 
varsa hamleleriniz daha keskin, daha 
etkindir. Türkiye, 15 Temmuz’da çok 
gaddar bir darbeye maruz kaldı. Li-
derimiz Recep Tayyip Erdoğan; du-
ruşuyla, cesaretiyle, kararlı oluşuyla, 
Türk siyasî tarihinde darbe önleyen 
ilk ve tek liderdir.”
Yazıcı, 15 Temmuz hain darbe giri-

şiminden 40 gün sonra Türkiye’nin 
yakın tarihin en önemli askeri operas-
yonunu yaptığına değinerek, “Unut-
mayın, Fırat Kalkanı ve arkasından 
Zeytin Dalı. Bizim Akdeniz’de bir du-
ruşumuz var. Azerbaycan’da, Irak’ta, 
Suriye’de bir duruşumuz var.” değer-
lendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin her geçen gün dışa ba-
ğımlılığının azaldığını aktaran Yazıcı, 
“Türkiye büyük ve önemli bir ülke. 
Sorunlar bitmez, sorunlar olacak, 
yeter ki bu sorunlara doğru teşhis 
koyup çözüm arayan kadrolar olsun. 
Çözüm arayan tek kadro Recep Tay-
yip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti 
kadrolarıdır. Siyaset projeler üzerin-
den olur. Değerler üzerinden siyaset 
yapmak bizim tarzımız değil. Biz de-
ğerlerimizi koruruz, millete emanet 
eder geçeriz. Bağımsızlığın simgesi 
niteliğindeki Ayasofya’yı aslına dö-
nüştürdük, cami olarak kullanıma 
tahsis ettik.” diye konuştu.

“Millete ait yeni bir anayasa yapma 
zamanı geldi.”
Hayati Yazıcı, anayasayı yapma hak-
kının millete ait olduğunu anlatarak, 
şunları kaydetti:
“Anayasa bir ülkenin tabiri caizse 
hukuksal mimarisidir. Milletin hakkı 
olmasına rağmen milletimiz bugüne 
kadar bu hakkını doğrudan doğruya 
hiçbir zaman kullanamamıştır. Sa-
dece millete ait, egemenlik hakkına 
bağlı yeni bir anayasa yapmanın za-
manı gelmedi mi? ‘Bu nereden çık-
tı?’, demeye hiçbirimizin hakkı yok. 
Bu Türkiye’nin hep gündemindedir. 
Zaman geldi gündem olarak geriye 
düştü, zaman geldi öne geçti ve Tür-
kiye’yi her sorundan arınmış bir şekil-
de 2023 Türkiye’siyle Cumhuriyetin, 
kuruluşunun 100. yılına böylece yeni 
bir anayasa ile erişmesini arzu ediyo-
ruz. Bu vatanı seven herkes, bu mil-
lete saygı duyan herkes bu anayasa 
çağrısına olur vermek zorundadır. 

Birlikte yapalım, birlikte düzenleyelim 
ve bundan böyle millet onayladığı 
toplumsal sözleşmeyle sorunlarını 
tasfiye etmiş şekilde yürüyüşüne de-
vam etsin.”
Yazıcı, olur olmaz konuları gündeme 
taşıyarak ülkenin huzurunu bozmaya 
çalışanların olduğunu ifade ederek, 
“Gündemi yaşıyoruz, Boğaziçi Üni-
versitesi. Vatandaşın beğenmediğini 
eleştirme hakkı var. Beğenmediğine 
karşı gösteri yapma hakkı da var, 
bu demokrasinin gereği ama hiçbir 
birey, hiçbir topluluk, ‘Eleştiri, pro-
testo, gösteri hakkımı kullanıyorum.’ 
diyerek dayatma yapamaz, dayat-
ma bir hak değildir. Boğaziçi’ndeki 
eleştiri, protesto hakkı o sınırı aşa-
rak dayatmaya doğru gidiyor. Hiçbir 
devlet dayatmayla iş yapmaz. Bunu, 
bu şekilde değerlendirmenin ülkemi-
zin çıkarları açısından doğru olduğu 
inancındayım.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Yepyeni anayasa yapalım deyince, 
muhalefet yalpaladı.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, AK Parti Tokat İl Kong-
resi’nde yaptığı konuşmada ise, her 
gün Türkiye için bir icraatın ya açılışı-
nı ya da temel atmasını gerçekleştir-
diklerini söyledi.
Yazıcı, konuşmasında Cumhurbaş-
kanımızın yeni anayasa çağrısına da 
değinerek, şunları kaydetti: “Bizim ta-
rihimizde 5 anayasa var, Osmanlı dö-
nemi de dâhil. 1876, 1921, 1924, 1961 
ve 1982 Anayasası var. 
Anayasayı kim yapar? Millet yapar. 
Anayasa yapma hakkı millete aittir. 
Bu hak asla başka kuruluşlara dev-
redilemez, ama millet bu hakkını kul-
lanma fırsatı elde edememiş. Kimi 
olağanüstü dönemlerde yapılmış, 
kimisi darbeciler tarafından yapılmış. 
‘Yepyeni anayasa yapalım’ deyince 
karşımızdaki muhalefet yalpaladı. 
Nevri döndü.”

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı
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KADIN KOLLARINDAN DİYARBAKIR 
ANNELERİNE ZİYARET

Kadın Kolları Kadın Kolları

AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Lütfiye Selva Çam, Diyarbakır an-
nelerinin oturma eylemine ilişkin, 
“Onlar burada oldukları sürece 
Allah’ın izniyle bir tane evlat daha 
dağa çıkarılmayacak. Buradan 
HDP’ye de onların yandaşlığını 
yapan diğer partilere de sesleniyo-
ruz eğer birazcık vicdanınız varsa 
buradaki annelerin babaların hay-
kırışlarına kulak verin.” dedi. Ziya-
rette HDP ve terör örgütü PKK’ya 
tepki gösteren aileler, evlatlarına 
kavuşana kadar oturma eylemi-

ni sürdürmekte kararlı olduklarını 
bildirdi. Çam’a çocuklarının dağa 
nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, 
520 gündür devam ettikleri eyle-
me HDP’nin kayıtsız kaldığını ifade 
etti. 

“Allah’ın izniyle bir tane evlat 
daha dağa çıkarılmayacak”
Çam, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, “5,5 milyon üyesi olan Ka-
dın Kolları olarak her daim anne ve 
babaların yanındayız.” dedi. Çam, 
aileleri dinlediğini, onların müca-
delesinin kendilerine, Türkiye’nin 

yarınlarına güç verdiğini dile ge-
tirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir ağabeyimiz çocuğunun mesa-
jını gösterdi. Benim de evlatlarım, 
torunum var. Sözün bittiği yerdir. 
‘Baba beni kurtar.’ diye evladı me-
saj atmış babasına. Bu çocuklar 
kapılarının önünde oyun oynarken 
askere giderken askerden tahliye 
edildiğinde evine dönerken alın-
mış. Buradan sesleniyoruz. Mec-
liste de seslendik. Diyarbakır Mil-
letvekilimiz Oya Eronat da burada. 
Mecliste her PKK’ya söylediği lafta 
HDP’den, CHP’den ses geliyor. Ev-
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AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE 
Başkanı Hamza DAĞ, AR-GE Baş-
kanlığı tarafından hazırlanan 81 İl 
İcraat Kitapları’nın tamamlandığını 
ifade etti. AK Parti’nin, iktidara gel-
diği günden itibaren millete hizmet 
yolunda irili ufaklı birçok hizmeti 
ve projeyi hayata geçirdiğinin al-
tını çizen Dağ “ 14 Bakanlık, YÖK 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 
yılda yaptıkları çalışmaları anlattı-
ğımız kitabımızın sloganını ‘Millete 
Hizmet Yolunda 18’inci Yıl’ olarak 
belirledik. Cumhurbaşkanı’mız ve 
Genel Başkan’ımız Sn. Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize 
kazandırdığımız değerler ve mille-
timize sunduğumuz hizmetler her 
ne kadar bir kitaba sığmayacak ka-
dar fazla olsa da; önemli yatırım ve 
hizmetlere yer verdiğimiz kitabımız, 

geleceğe miras niteliği taşımakta-
dır.” dedi. 
AR-GE Başkanlığı, AK Parti’nin 18 
yılını anlatan il icraat kitaplarıyla 
ilgili çalışmaları tamamladı. Ki-
tapların Mart ayında basılacağını 
belirten Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ “81 il icraat kitabımız 
tamamlanmış ve milletvekillerimi-
zin görüşlerine sunulmuştur. Mart 
ayı içerisinde kitaplarımız basılacak 
ve dağıtımları gerçekleştirilecektir. 
Aynı zamanda kitapların dijital for-
matlarına AR-GE Başkanlığı’mızın 
web sitesinden ulaşılabilecektir. 
AK Parti, iktidar olduğu günden 
itibaren ülkemize sayısız eser ka-
zandırmış ve milletimizin gönlün-
de, ortaya koyduğu icraatlar ile yer 
edinmiştir. Durmaksızın kendimizi, 
ülkemizi yenileyerek ve geliştirerek 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Başkanlığı’mız tarafından ortaya 
konan icraat kitaplarımız da bu ye-
nilikçi ve gelişmeci anlayışın yansıt-
tığı eserleri toplumumuza pratik bir 
şekilde aktarma hüviyetine sahiptir. 
Bununla birlikte; icraat kitaplarımızı, 
partimizin somut proje ve faaliyetle-
rinin bir arşivi olarak da ifade edebi-
liriz. Tabiî ki; Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğinde milletimize 
sunduğumuz hizmetlerin bir kitap 
ile anlatılması mümkün değildir. 14 
Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 yılda 
yaptıkları önemli yatırım ve hizmet-
lere yer verilen bu çalışma, gelece-
ğe miras niteliği taşımaktadır.” ifa-
deleriyle açıklamasını noktaladı.

AR-GE BAŞKANLIĞI 81 İL İCRAAT 
KİTABI ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Kadın Kolları

latlarımız bizim evlatlarımız, ülke-
mizin evlatları.”

“Bu bir siyasî mesele değil, evlat 
mücadelesidir”
Ailelerin hem çocuklarına hem de 
devletin bayrağına sahip çıkmak 
için burada olduğuna işaret eden 
Çam, “Burada bir ağabeyimiz, ‘Bu 
bayrak bizim bayrağımızdır, bu 
devlet bizim devletimizdir. Bunlar 
bizim temsilcimiz asla olamaz’ 
dedi. Allah onlardan razı olsun. 

Biz de ömrümüz el verdikçe Genel 
Başkanımız Cumhurbaşkanımızın 
izinde giderek, devletimize ve mil-
letimize, buradaki analara, babala-
ra sahip çıkacağız.” diye konuştu.
“Buradan zafer işareti yapanlar 
hezimete uğrayacak. Bir gün göre-
cekler ki buradaki anne ve babalar 
Diyarbakır anneleri, onlardan ce-
saret alan Şırnak annelerinin zaferi 
olacak. Bu zafer işaretini buradaki 
analarımız yapacak. Evlatlarına 
kavuştukları gün bayram edece-

ğiz.” ifadelerini kullanan Çam, ai-
lelerin yanında olduklarını aktardı.
Çam, “Allah güçlerine güç katsın. 
Allah hepinizden razı olsun. Bu bir 
siyasî mesele değil, evlat mücade-
lesidir. Evlatlarına sahip çıkan ana 
ve babaların yanındayız. Allah dev-
letimize, Cumhurbaşkanımıza ze-
val vermesin. Bakanlarımızla, İçiş-
leri Bakanımızla, Hükümetimizle 
ülkemize sahip çıkmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.



İSTİKLÂL MARŞIMIZIN
KABULÜNÜN 100. YILI

Dönemin Maarif Vekaleti, millî 
bilinci pekiştirmek adına 1921’de 
Ulusal Marş Yarışması düzenledi.

Yarışmaya katılan 724 şiirden 
hiçbiri başarılı bulunmadı.

Mehmet Âkif Ersoy, sonradan 
yazdığı 10 kıtalık dizeler ile 
Ulusal Marş Yarışması'na katıldı.

Dizeler ilk olarak 17 Şubat 
1921’de Sırât-ı Müstakîm ve 
Hâkimiyet-i Milliye’de 
yayımlandı.

Hamdullah Suphi Bey tarafından 
1 Mart’ta mecliste okunup, 
12 Mart 1921’de saat 17.45’te millî 
marş olarak kabul edildi.

Mehmet Âkif, ödül olarak aldığı 
500 lirayı, Hilâl-i Ahmer bünyesinde 
bulunan ve cepheye elbise diken 
Dâr’ül Mesâi Vakfı’na bağışladı.

Millî Mücadele sürecinde Âkif'in 
şiirinin bestelenmesi iki sene 
ertelendi ve 12 Şubat 1923'te, 
İstanbul Maarif Müdürlüğünce Beste 
Yarışması açıldı.

1924 yılında Ankara'da toplanan 
seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın 
bestesini kabul etti.

Marşın bestesi 1930'da değiştirildi. 
Marş, Osman Zeki Üngör'ün 1922'de 
hazırladığı bugünkü beste ile
okunmaya başlandı.

Marşın armonilemesini Edgar Manas; 
bando düzenlemesini ise
İhsan Servet Künçer yaptı.

İstiklal Marşı'nı Türk Milleti'ne armağan eden Mehmet Âkif Ersoy'un
şiirleri 7 ciltlik Safahat adlı kitapta toplandı.

MEHMET 
ÂKİF ERSOY

20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu.
Mehmet Âkif Ersoy, "Vatan Şâiri" ve "Millî 
Şâir" unvanları ile anılır. 27 Aralık 1936'da 

İstanbul'da vefat etti.

1 8 7 3 - 1 9 3 6

İSTİKLÂL MARŞIMIZIN BÜYÜK ŞAİRİ



Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan’a 
karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve 
saldırıya geçen Ermeniler, 1991’in son günlerinde 
ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip 
ve stratejik önem taşıyan Hocalı’yı ele geçirmek için 
harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992’de 
yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus 
ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. 
motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Daha evvel 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’da 
savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü 
çocuk 613 Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti. 
Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, 
Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 
150’sinden ise haber alınamadı.

İnsanlık tarihinin kara lekesi Hocalı Katliamı’nda 
şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.

HOCALI KATLİAMI
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Türkiye’de Aktüalite


