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AK Parti olarak, güven ve istikrar ortamına sahip üretken bir Türkiye inşa etmemiz sayesinde 
geleceğe daha büyük bir özgüven ve ümitle bakabiliyor olmanın haklı gururunu yaşarken, aynı 
zamanda bunun sorumluluğunu taşımaya ve bu bilinçle hareket etmeye devam ediyoruz. Ül-
kemizi kalkındırma ve 21. yüzyılın gereksinimlerine ayak uydurma mücadelemizdeki en büyük 
motivasyon kaynağımız ise halkımızın proje ve hizmetlerimize verdiği kıymete bilfiil şahit olma-
mızdır.

Bugün ülkemiz, yoluna dizilen birçok engele göğüs gererek ilerleyişini sürdürmekte, hedefleri 
doğrultusunda milli birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe yürümeye devam etmektedir. Bu yolda 
sergilediğimiz azim ve kararlılığımızın altında yatan en büyük itici güç ise hizmet aşkımız ve 
milletimize olan bağlılığımızdır. Gerçeklerin saptırılmasına yönelik çabalar ise haklılığımızı zayıf-
latmayacak, aksine güçlendirecektir. Ülkemize kazandırdığımız eserler, engel değil eser üretme 
bilincimizin en somut göstergeleri olmuştur. Türkiye’nin dört bir yanında yeşertip hayata geçir-
diğimiz birçok irili ufaklı proje, hizmet siyasetimizin kıymetli nişaneleri olarak arzı endam etmek-
te, kıymetli vatandaşlarımız tarafından gündelik hayatın akışı içerisinde benimsenmiş olarak 
kullanılmaktadır. Sayısız eser, içinde yaşadığımız gerçekliğin alışılagelmiş birer parçası hâline 
gelmiştir. Bütün bunlara engel üretmeye çalışan zihniyetin aksine bizler, hizmetlerimizi ülkemize 
kazandırma mücadelemize devam ediyoruz.

Bu nedenle biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere 
Kanal İstanbul projemiz, tıpkı diğer büyük eserlerimizde olduğu gibi “Ülkemizin en önemli de-
ğerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır.”

Pandemi sürecinin tüm dünyada sebebiyet verdiği olumsuz koşullara rağmen büyüme sağ-
layabilen ülkemiz, mücadelesinden ve dik duruşundan hiçbir alanda taviz vermemektedir. Bu 
durum, pandeminin tesirinin azalmasıyla beraber pozitif bir ivme kazanmaya devam edecektir. 
Halkımızın teveccühüne mazhar olarak yaklaşık 19 yıldır ülkemizi yönetme şerefine nâil olan AK 
Parti, Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne yönelik atılması gereken her türlü adımı dün atmış olduğu 
gibi, bugün ve yarın da atmaya muktedirdir. Tazelenen dinamik kadrolarımızla “engel değil eser” 
üretmek için çalışacak, Türkiye’mizi hedeflerimiz doğrultusunda hak ettiği geleceğe taşımak 
için çabalamaktan bir gün olsun imtina etmeyeceğiz.Türksat 5A hizmet vermeye başladı.
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“84 milyon insanımızın her 
birini daha ileri demokrasiye, 
daha müreffeh bir hayata 
kavuşturmakta kararlıyız”

“NATO’nun küresel sınamalar 
karşısında daha etkin inisiyatifler 
üstlenmesi gerekmektedir”

AK Parti icraat kitapları 
yayımlandı

Fatih Sondaj Gemimiz, yeni bir 
doğal gaz keşfi daha yaptı

“Kanal İstanbul, ülkemizin en 
önemli değerlerinden biri olarak 
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Polatlı Tarım Üniversitesi için 
hep birlikte yola çıktık
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“Yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir 
adamlarımız yeniden diriliş ve 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

KANAL İSTANBUL İÇİN 
İLK TEMEL ATILDI
Türkiye’nin en önemli vizyon projelerinden biri olan Kanal İstanbul’da ilk temel atıldı. 
Kanalın üzerine inşa edilecek ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü’nün temel atma töreni, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Türkiye’nin uzaydaki 7. uydusu olan 
Türksat 5A, 140 gün süren yolculuğunun 
ardından 31 derece doğu yörüngesinde-
ki konumunda hizmet vermeye başladı. 
Türksat 5A geniş bir coğrafyada TV ya-
yıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri 
sunacak.

TÜRKSAT 5A 
HİZMETE GİRDİ

Yerli Aşı: 
“TURKOVAC”
Yurt içi ve yurt dışında 40 bini aşkın gönüllü üze-
rinde FAZ-3 çalışmalarına başlanan yerli Co-
vid-19 aşısının adı, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından “TURKOVAC” 
olarak açıklandı.

NATO üyesi 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Liderler Zirvesi, 
Brüksel’deki NATO karargâhında yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, NATO’nun gelecek 10 yılının yol haritasını belirleyecek 
2030 Strateji Konsepti kabul edildi.

NATO ZİRVESİ BRÜKSEL’DE YAPILDI
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TÜRKİYE’NİN EN 
DEĞERLİ MARKASI 
TÜRK HAVA YOLLARI
Türkiye’nin havacılık sektöründeki gururu Türk 
Hava Yolları (THY), uluslararası marka değerlen-
dirme kuruluşu Brand Finance’in 2021 yılı araş-
tırmasına göre 1 milyar 605 milyon dolarlık mar-
ka değeriyle Türkiye’nin en değerli markası oldu.

BALKANLARDAN SİHA’LARA TALİP VAR
Türkiye’nin göz bebeği olan yerli SİHA’lara son olarak Arnavutluk da talip oldu. Arnavutluk Par-
lamentosu, Türk SİHA’ları için 8 milyon 200 bin euro’luk ek bütçeyi onayladı.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNDEN SEYİR 
REKORU
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı sonrasında konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Deniz 
Kuvvetlerinin 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdığını 
açıkladı.

Türkiye’nin uzaydaki 7. uydusu olan Türksat 5A, 140 gün süren yolculuğunun ardından 31 derece 
doğu yörüngesindeki konumunda hizmet vermeye başladı. Türksat 5A geniş bir coğrafyada TV ya-
yıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.”

FORMULA 1 TÜRKİYE GP’Sİ 1-3 EKİM’DE 
YAPILACAK
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Fatih sondaj ge-
mimiz, Sakarya gaz sahasındaki 
Amasra-1 kuyusunda 135 milyar 
metreküplük yeni bir doğal gaz 
keşfi daha yaptı. Böylece Karade-
niz’deki toplam gaz keşfimiz, 540 
milyar metreküpe ulaştı.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Filyos Limanı 
Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri 
Temel Atma Töreni’ne katıldı.
Cuma namazını, açılışını yaptıkları 
Uzun Mehmet Camisi’nde kıldıkla-
rını söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
“Deniz kıyısında inşa edilen bu 
camimizin şehrimize kazandırdı-
ğı mehabet, önemli bir medeniyet 
eseri olarak Zonguldak’ımıza farklı 
bir zenginlik kazandıracaktır.” diye 
konuştu.
Ziyaret sırasında Denizkurdu-2021 
Tatbikatı’na bağlanarak kahraman 
askerlere başarılar dilediklerini be-
lirten Cumhurbaşkanımız, “Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin en kapsamlı 
tatbikatlarından biri olan Deniz-
kurdu sayesinde denizlerimizdeki 
harekat kabiliyetimizi görme ve ge-
liştirme imkanı elde ediyoruz. Bar-
barosların, Turgut Reislerin, Seydi 
Ali Reislerin, Oruç Reislerin torun-

larının daha nice şanlı, şerefli zafer-
lere imza atacaklarına inanıyoruz.” 
dedi.
Belediyedeki programın ardından 
kendi alanında Avrupa’nın en bü-
yük entegre tesislerinden olan MFA 
Maske Fabrikası’nın açılış heyeca-
nını yaşadıklarını anlatan Cumhur-
başkanımız, “Koca Yusuf adı verilen 
bu fabrikada diğer ürünlerin yanı 
sıra Türkiye’nin ilk bio maskesiyle 
Türk polisinin kullanımına sunulan 
tam ve yarım yüz gaz maskeleri 
de burada üretilecek. Zonguldak’ın 
2020 senesinde ihracat şampiyonu 
bu fabrikamızın şehrimize kazandı-
rılması ve bu süreç içerisinde emeği 
olan iki sahibini de ayrı ayrı tebrik 
ediyorum.” diye konuştu.
Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, 
Filyos’ta olduklarını söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, “Heyecanlıyım, zira 
bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, 
bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Ab-
dülhamid’e dayanıyor ama o gün-
den bugüne ihmallerle geldi, dayan-
dı.” ifadelerini kullandı.
Limanı ve gaz işleme tesislerinin 
inşa edileceği alanı gezdiklerini ve 
sunumları dinlediklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, büyük tonajlı 
gemilerin yükleme ve boşaltma ya-

pabileceği uluslararası bir ticaret ve 
sanayi alanı kurma projesi olan Fil-
yos Limanı’nın nihayet hayata geç-
tiğini söyledi.

Ekrana tesise ilişkin görüntülerin 
getirilmesini isteyen Cumhurbaşka-
nımız, şöyle devam etti:
“Evet, güzelliği görüyorsunuz. Men-
dereği ile limanıyla ve burası aynı 
anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabi-
lecek durumda ve 13 gemi buraya 
yanaşabilecek durumda. Yani draftı 
itibarıyla da gayet yüksek bir derin-
liğe sahip bu limanımız Türkiye’nin 
en büyük limanı konumunda ve bu 
da şu anda Batı Karadeniz’de yeri-
ni görüyorsunuz. Gayet muhteşem 
mendireğiyle olsun ve iç-dış yanaş-
ma alanlarıyla olsun Batı Karade-
niz’de böyle güzel bir limana Zon-
guldak’ımızın sahip olması demek 
artık buradan dünyaya açılma şan-
sını Zonguldak’ta yakalayacağız. Bu 
liman aynı zamanda 2023 hedef-
lerimiz arasında yer alan ülkemizi 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 
çıkarma projemizin de önemli alt-
yapılarından biridir.”
Cumhurbaşkanımız, “Laf ola beri 
gele yok, icraat, icraat, icraat” ifa-
delerini kullanarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Ülkemizin en büyük üç limanından 
biri olan Filyos, yılda 25 milyon ton-
luk kapasitesiyle ihracatımıza çok 
önemli katkı sağlayacaktır. Dört di-
yorum ya yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat. İşte şimdi bütün bunların 
hepsinin temerküz edeceği yer bu-
rası. İşte önce ilk çeyrek büyüme ra-
kamlarımız, ardından mayıs ihracat 
rakamlarımız yine yeni rekorlarla 
açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüz-
de 7’lik büyümenin devam edeceği-
nin ispatı mayıs ayında 16,5 milyar 
dolar olarak gerçekleşen ihracattır. 
Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et.
Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracat 

“FATİH SONDAJ GEMİMİZ, 
SAKARYA GAZ SAHASINDAKİ 
AMASRA-1 KUYUSUNDA 135 
MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ BİR 
DOĞAL GAZ KEŞFİ DAHA YAPTI”
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işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
“Filyos’taki tesisi de hızla tamamla-
yarak hem denizde hem karada bu 
işi bir an önce bitirmekte kararlıyız.” 
şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi 
olan enerji ithalatından kurtararak 
kalkınma hamlemizi hızlandırmak 
en büyük hedefimizdir. Denizdeki 
doğal gazı karaya üç etapta çıkar-
mayı planlıyoruz. Birinci aşama, 
deniz tabanında kurulacak doğal 
gaz üretim sistemleridir. İkinci aşa-
ma, karada doğal gazı işleyecek ve 
kullanıma hazır hale getirecek te-
sistir. Üçüncü aşama ise denizdeki 
sistemle karadaki tesis arasındaki 
bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.
Doğal gaz, kullanıma hazır hale gel-
diğinde zaten ekonomimize büyük 
katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya 
kadar karada ve denizde yapılan 
her işlem, yatırım, çalışma milli eko-
nomimize ilave katkı sağlayacak 
imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk 

etapta 10 kuyunun sondajını ve ta-
mamlama işlemini bitirecek, ardın-
dan yeni sahalara açılacağız.”
Fatih Sultan Mehmet’in aşılmaz 
denilen surlarla çevrili İstanbul’u 
gemileri karada yürüterek fethetti-
ğine işaret eden Cumhurbaşkanı-
mız, kendilerinin de maruz kaldıkları 
gizli-açık nice ambargoyu, siyasi 
baskıyı, ekonomik engeli, sinsi ayak 
oyunlarını aşarak Türkiye’yi 2023 
hedeflerinin eşiğine getirdiklerini 
söyledi.
Enerjide elde edilen başarıların, 
Karadeniz’deki doğal gaz keşfiyle 
sınırlı olmadığını, geçen haftalarda 
Diyarbakır ve Kırklareli’ndeki 3 ku-
yudan günlük 6 bin 800 varillik pet-
rol keşfi yapıldığını aktaran Cum-
hurbaşkanımız, “Sadece son 3 yılda 
bu tür gayretlerle günlük petrol üre-
timimizi yüzde 35 artırarak 61 bin 
varile çıkardık. Böylece yıllık petrol 
üretimimiz 54 milyon varil sınırına 
dayandı.” diye konuştu.
Güneş ve rüzgar enerjisi üretimini 
her geçen yıl artırdıklarını hatırlatan 

Cumhurbaşkanımız, şunları kaydet-
ti:
“Bugün enerjide Türkiye’nin toplam 
kurulu gücü olan 96 bin megavatın, 
61 megavatını yerli enerji kaynaklı 
olarak hallettik. Bu 61 bin megava-
tın 50 bin megavatı da yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilmek-
tedir. İthal kaynaklara dayalı kurulu 
gücümüz ise 35 bin megavat civa-
rındadır.”

“1000 megavatlık güneş enerjisi 
yatırımıyla ilgili süreci tamamla-
dık”
Yenilenebilir enerji konusunda 
önemli atılımlar yaptıklarına deği-
nen Cumhurbaşkanımız şu bilgileri 
paylaştı:
“Hali hazırda 1000 megavatlık gü-
neş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci 
tamamladık. Bu yıl 2 bin megavatı 
güneş ve 2 bin megavatı rüzgar ol-
mak üzere toplam 4 bin megavatlık 
yenilenebilir enerji yatırımını ha-
rekete geçirmiş olacağız. Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü 

rakamımız bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 38 artışla 85 
milyar doların üzerine çıkmıştır. İh-
racatın ithalatı karşılama oranının 
yüzde 80’ler düzeyinde gerçekleş-
mesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı 
ve kalıcı olduğunu gösteriyor. İnşal-
lah yıl sonunda, 200 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ulaşmanın ışığını 
görmeye başladık. Enflasyondaki 
düşüşün sürmesi de başka bir se-
vindirici haberdir. Ülkemizin artan 
ihracatı bakımından kritik öneme 
sahip şu Filyos Limanı, Türkiye ya-
nında tüm Doğu Avrupa’nın kon-
teyner, dökme yük ve kuru yük ti-
caretini yürütebilecek potansiyele 
sahiptir, hamdolsun Allah’a bunu da 
yakaladık.”
Bugün limanın inşası tamamlanan 
mendirek, geri saha ve rıhtım bö-
lümlerini hizmete açtıklarına işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, “Karade-
niz’in çıkış kapısı olacak Filyos Li-
manı hem Marmara limanlarının ve 
boğazların yükünü hafifletecek hem 
de Orta Asya ve Karadeniz kaynak-
lı dış ticaretin demir yolu ağımız 
üzerinden güneye ve Orta Doğu’ya 
ulaşmasını sağlayacaktır.” ifadesini 
kullandı.

“Filyos Endüstri Bölgesi, üretim 
üssü olarak çalışacak”
Cumhurbaşkanımız, Filyos Lima-
nı’nın aslında Filyos Vadisi Proje-
si’nin bir parçası olduğunu belirte-
rek, “Endüstri bölgesi, limanı, demir 
yolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla 
Filyos Vadisi, ulusal ve uluslararası 
yatırımcılara entegre sanayi kon-
septi sunuyor. Bu vadide yatırımcı-
larımıza birçok imkan vadediyoruz.” 
diye konuştu.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışı-
ğında yüksek katma değerli üreti-
min artırılması ve verimliliğin yük-
seltilmesi için sanayi ve teknoloji 
yatırımlarına devam ettiklerinin altı-

nı çizen Cumhurbaşkanımız, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
“Filyos Vadisi’nin göbeğinde yer 
alan yaklaşık 600 hektarlık alana 
sahip Türkiye’nin ilk mega endüstri 
bölgesi olan Filyos Endüstri Bölge-
si’ni işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge, 
350 kilometre çapındaki bir alanda 
30 milyon nüfus ve 80 milyar dolar-
lık ekonomiye erişim imkanı sağlı-
yor. Ayrıca havalimanı, demir yolu 
ve kara yolu bağlantılarına sahip 
stratejik konumu ile muazzam bir 
lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. 
Filyos Endüstri Bölgesi, büyük yatı-
rımcıları bölgeye çekerek iç piyasa 
talebinin karşılanması ve dış ticaret 
açığının azaltılması noktasında üre-
tim üssü olarak çalışacak.
Yenilikçi ve çevre dostu bir yakla-
şımla tasarlanan endüstri bölgesi, 
başarılı dünya örneklerinde olduğu 
gibi özel sektörün liderliğinde pro-
fesyonel bir şekilde faaliyetlerine 
başladı. Endüstri bölgesi orta, yük-
sek ve yüksek teknoloji odaklı ya-
tırımlara ev sahipliği yapacak. Yer 
tahsisleri yapıldıktan sonra temel 
atma faaliyetleri başlayacak. Filyos 
Vadisi, entegre yapısıyla önümüzde-
ki dönemde bölgenin ve Türkiye’nin 
üretimine, ihracatına ve istihdamına 
çok önemli bir katkı sunacak.”

“Kendi gemilerimizle hem sismik 
araştırmaları hem de sondaj araş-
tırma çalışmalarımızı yapıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, bu bölgenin 
stratejik özelliğini artıran bir diğer 
hususun da Karadeniz’deki Sakarya 
Gaz Sahası’nda tespit edilen doğal 
gazın kara bağlantı ve işleme tesisi-
ne ev sahipliği yapmasının olduğu-
nu vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydet-
ti:
“Karadeniz’de çalışmalara başlayan 
Fatih sondaj gemimiz... Geçtiğimiz 
yıl toplamda 405 milyar metreküp-

lük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu 
sonuç dünyada 2020 yılında deniz-
lerde yapılan en büyük keşif olarak 
kayıtlara geçmiştir. Biz, yıllar yılı 
kiralama usulü bu işleri yapıyorduk 
ama şimdi artık kiralama usulü ge-
ride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle 
hem sismik araştırmaları hem de 
sondaj araştırma çalışmalarımızı 
yapıyoruz ve artık bütün bunları ya-
parken ‘Acaba kim ne der?’ yok, ‘Biz 
ne deriz?’ var. Karar bizim.”

“Karadeniz’deki toplam gaz keşfi-
miz 540 milyar metreküpe ulaştı”
Türkiye’nin hidrokarbon kaynakla-
rı konusundaki uzun arayışlarının 
nihayet yüz güldüren bir neticeye 
ulaşması olarak gördükleri bu keş-
fin, yeni müjdelerin öncüsü olması 
dileğini her fırsatta ifade ettikleri-
ni anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
şunları söyledi:
“İşte şimdi milletimizle yeni bir müj-
deyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. 
Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz 
Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusun-
da 135 milyar metreküplük yeni bir 
doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece 
Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz, 
540 milyar metreküpe ulaştı. Bu gü-
zel haberin ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Amas-
ra-1 kuyusunun çevresindeki yeni 
aranma ve sondajlama çalışma-
larımız sürüyor. Durmak yok yola 
devam, inşallah bu bölgeden yeni 
müjdeli haberler bekliyoruz.”

“Denizdeki doğal gazı karaya üç 
etapta çıkarmayı planlıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, canlı bağlantı 
kurulacak Kanuni sondaj gemisinin, 
Fatih’in açtığı kuyuları üretime hazır 
hale getirmek üzere faaliyete başla-
yacağını belirtti.
Millete söz verdikleri gibi Karade-
niz gazını 2023’te kullanıma sun-
mak için gece gündüz çalışıldığına 
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reaktörünün temel atma törenini 
Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin 
ile gerçekleştirdik. İnşallah bu sant-
ralin ilk reaktörünü 2023’te hizmete 
alacağız. Vadeli elektrik piyasasını 
da devreye alarak elektriğin ileri ta-
rihli alım ve satımına imkan sağlıyo-
ruz.”

“Eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıl-
dır milletimizin emrinde gece gün-
düz çalışıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, her alanda ol-
duğu gibi enerjide de çalışmaya, 
üretmeye, gelecek nesillere eser bı-
rakmaya devam edeceklerinin altını 
çizerek, şu ifadeleri kullandı:
“Biz, eser ve hizmet siyasetiyle 19 
yıldır milletimizin emrinde gece 
gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız iş-
lerin şahidi bizatihi milletimizin ta 
kendisidir. Demokrasiyi ve özgür-
lükleri toplumun her kesimine her 
bireye yayan bir yönetim anlayışının 
sahipleri olarak kalkınma atılım-
larımızı da ülkemizin 81 vilayetini 
kapsayacak şekilde genişlettik. Batı 
Karadeniz’in tüm şehirlerini yatırım, 
üretim, ticaret, ihracat merkezi ya-
pacak Filyos Projesi işte bu anla-
yışın örneklerinden biridir. Filyos’u 
ülkemizin kara, demir ve hava yolla-
rına bağlayacak ulaştırma altyapıla-
rı tüm bölgeye de hizmet verecektir. 
Artık Batı Karadeniz’de yeni bir dö-
nem başlıyor. Zonguldaklı, Bartınlı, 
Karabüklü ve bölgedeki diğer şehir-
lerde yaşayan kardeşlerimizin her 
geçen yıl bu yatırımların faydasın-
dan daha çok istifade edeceklerdir.
Türkiye’nin yatırım, istihdam, üre-
tim, ihracat ve büyüme odaklı kal-
kınma hamlelerinin somut netice-
leri birer birer ortaya çıktıkça 2023 
hedeflerinin, 2053 vizyonunun afaki 
söylemler olmadığı çok daha iyi an-
laşılacaktır. Ülkemizi terör örgütleri 
ve bölgesindeki kriz merkezleri üze-
rinden köşeye sıkıştırdığını, hedef-

lerinden uzaklaştırdığını sananlara 
cevabımız işte bugün burada açı-
lışını yaptığımız, temelini attığımız 
tesisler, müjdesini paylaştığımız ha-
berlerdir. Büyük ve güçlü Türkiye’nin 
ayak sesleri giderek daha yakından 
gelmeye başladıkça birilerinin telaşı 
da artıyor. Ama ne yaparlarsa yap-
sınlar bu kutlu yürüyüşü engelleye-
meyecekler.”
Türkiye’nin Yavuz, Fatih ve Kanu-
ni isimlerini taşıyan üç derin deniz 
sondaj gemisi olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, üst üste keşif-
ler yapan Fatih gemisinin Türkali-2 
kuyusunda sondaja devam ettiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanımız, Kanu-
ni gemisinin de, Fatih gemisinin do-
ğal gaz keşfettiği kuyularda üretim 
için gereken testleri ve tamamlama 
faaliyetlerini yürüteceğini bildirdi.
Akdeniz’de görevli Yavuz gemisinin 
de Taşucu Limanı’nda bakımda ol-
duğunu aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, “İnşallah o da yakında faaliyet 
sahasına dönüp, sondaja başlaya-
cak.” dedi.

“Tesisin inşası, gazın karaya ula-
şacağı 2023’e kadar tamamlana-
caktır”
Filyos Doğalgaz Kara Bağlantısı ve 
Gaz İşleme Tesisi Temel Atma Tö-
reni’ne de bağlanan ve tesise iliş-
kin bilgi veren Cumhurbaşkanımız, 
şunları söyledi:
“Limanımızın hemen yanı başındaki 
bu tesis, denizden çıkarılan ve bo-
ruyla karaya ulaştırılan gazın önce 
içindeki suyu ve diğer sıvıları ayrış-
tıracaktır, daha sonra gazın içindeki 
partiküller yine bu tesiste filtrelene-
cek, basıncı ayarlanacak ve kullanı-
ma hazır hale gelen gaz, şebekeye 
sevk edilecektir. Bugün temelini 
atacağımız bu tesisin inşası, gazın 
karaya ulaşacağı 2023’e kadar ta-
mamlanacaktır. Bir kez daha bu te-
sisin ülkemize ve milletimize hayırlı 

olmasını diliyorum.”
Daha sonra Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla temel atma törenine ge-
çildi ve tesisin ilk harcı döküldü. Te-
mel atma töreninin ardından Filyos 
Limanı’nın açılışına geçen Cum-
hurbaşkanımız, emeği geçenlere 
teşekkür etti ve petrol kuyularından 
bereketli neticeler almayı diledi.
Limanın mendirek bölümünün in-
şasına 2016’da, yeni saha ve rıhtım 
inşasına da 2019’da başlandığını 
aktaran Cumhurbaşkanımız, lima-
na toplam 2 milyar 225 milyon liralık 
yatırım yapıldığını belirterek, şunları 
kaydetti:
“Liman ve endüstri bölgesinin 12 
kilometrelik demir yolu ve 4 buçuk 
kilometrelik kara yolu bağlantılarıy-
la ilgili hazırlıklar da süratle devam 
ediyor. İnşallah en kısa sürede bu 
işlerin ihalesi yapılacak, inşasına 
başlanacaktır. Doğuda Trabzon, gü-
neyde Mersin ve batıda İzmir Çan-
darlı limanlarını kuzeydeki Filyos 
ile tamamlayarak ülkemizin dört 
bir yanını ticaret ve ihracat liman-
larıyla kuşatmış oluyoruz. Toplam 
232 hektarlık bir alana yayılan bu 
liman, aynı anda 13 gemiye hizmet 
verebilecek kapasitesiyle gerçek-
ten önemli bir kuru yük, konteyner 
ve kargo ticaret merkezi olacaktır. 
Bir kez daha limanımızın bölgemize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
projenin bu aşamaya gelmesinde 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Cumhur-
başkanımız ve beraberindekiler 
açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaş-
kanımız kurdele kesimi sırasında, 
“Rabb’im Filyos Limanı’nın açılışını 
bizlere nasip etti, inşallah tüm bura-
ya gemilerin yanaşmasıyla birlikte 
elleçleme olsun, buradan ihracatlar 
olsun, o günleri de görmeyi bizlere 
nasip etsin.” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, AK Parti Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen e-Spor tur-
nuvasının final maçını izledi.
AK Parti Genel Merkezi’nde düzen-
lenen turnuvanın finalinde gençlerin 
Paris Saint-Germain ve Liverpool 
takımları karşı karşıya geldi.
Paris Saint-Germain’in Liverpool’u 
3-2 yendiği maçı izleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, Paris Saint-Germain’in 
kolektif futbolu Liverpool’a göre 

daha iyi oynadığını belirtti.
“Her ne kadar Muhammed Bin Sa-
lah gibi Liverpool’un çok güçlü bi-
reysel bir ismi varsa da öbür tarafta 
da Neymar var.” diyen Cumhurbaş-
kanımız Sayın Erdoğan, şunları kay-
detti:
“Onlar da bu noktada güçlü isimler. 
Ama bireysel olmaktan çok, fut-
bol kolektif takım oyunu. Bunu da 
en başarılı kim oynarsa, neticeye o 
gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 
1-0’dan sonra 3-1 yapmak suretiyle 
arayı açtılar ve sonunda da her ne 

kadar 3-2 olduysa da maçı Paris 
Saint-Germain almayı başardı.”
Cumhurbaşkanımız, konuşmasının 
ardından turnuvada başarılı olanla-
ra ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “FIFA21, PUBG ve Zu-
la’da dereceye giren ve turnuvaya 
katılan tüm evlatlarımızı gözlerin-
den öpüyorum. Özellikle gençle-
rimizin çok ilgi duyduğu e-Spor’u 
desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN ÇOK 
İLGİ DUYDUĞU ESPOR’U 
DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ.”
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 “YAZARLARIMIZ, ŞAİRLERİMİZ 
VE FİKİR ADAMLARIMIZ YENİDEN 
DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ İÇİN BİZE YOL 
GÖSTERİYOR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Sahip olduğu-
muz medeniyet ve kültür hazine-
mizi işleyen yazarlarımız, şairle-
rimiz ve fikir adamlarımız yeniden 
diriliş ve yükseliş için bize yön 
gösteriyor, yol gösteriyor.” dedi.
Cumhurbaşkanımız ve Kırgız Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Ca-
parov, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. 
Issık-Göl Forumu kapanış progra-
mına katıldı. Buradaki konuşma-
sına tüm katılımcıları selamlaya-
rak başlayan Cumhurbaşkanımız, 
“Cengiz Aytmatov Issık-Göl Fo-
rumu’nun dördüncüsü vesilesiyle 
bizlerle birlikte olan tüm dostları-
mıza, kardeşlerimize, kültür, sanat 
ve edebiyat dünyamızın temsilcile-
rine şükranlarımı sunuyorum.” diye 
konuştu.

Caparov ve heyetiyle Yüksek Dü-
zeyli Stratejik Konsey’in 5’inci top-
lantısında çok verimli ve samimi 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, si-
yaset, ekonomi, güvenlik, terörle 
mücadele, kültür ve eğitim gibi 
pek çok alanda atacakları adımları 
kararlaştırdıklarını ifade etti. Cum-
hurbaşkanımız, “İkili ilişkilerimizin 
hak ettiği seviyeye ulaşması ko-
nusunda Kırgız dostlarımızla aynı 
hissiyatı paylaştığımızı memnuni-
yetle gördük. Ülkelerimiz arasın-
daki dostluk ve kardeşlik bağlarını 
tahkim edecek her adımı Cumhur-
başkanları olarak desteklemekte 
kararlıyız. Kardeşliğimizin ve daya-
nışmamızın en büyük gücü gönül, 
kültür ve medeniyet coğrafyamızın 
sancakları, bayrakları ve yol baş-
çılarıdır. Kalem ve kelam erbabı 
değerlerimiz sayesinde canlılığını 

devam ettiren köklerimizden çiçek 
açıyor, yaprak açıyor, serpiliyor ve 
hep birlikte o ulu çınarların altında 
büyük bir aile olarak toplanıyoruz. 
Sahip olduğumuz medeniyet ve 
kültür hazinemizi işleyen yazarla-
rımız, şairlerimiz ve fikir adamları-
mız yeniden diriliş ve yükseliş için 
bize yön gösteriyor, yol gösteriyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Yahya Kemal’in Türkçe için “Ses 
bayrağımız” dediğini aktaran Cum-
hurbaşkanımız, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Cengiz Aytmatov işte bu bayrağı 
Türkistan coğrafyasının kutup yıl-
dızı olarak tüm dünyada parılda-
yan, kalpleri buluşturan, gönülleri 
kuşatan bir sancak haline getiren 
değerlerimizin başında geliyor. 
Bu öyle bir sancak ki üzerimizde-
ki asırlık küllerden silkinip yeniden 
ayağa kalkmamızı hep birlikte yük-
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selmemizi sağlıyor. Kültür hazine-
mizin en güzide isimlerinden olan 
Yusuf Has Hacip, ‘Yurdu kılıçla 
alırsınız, kalemle tutarsınız.’ diyor. 
Balasagunlu Yusuf, Kaşgarlı Mah-
mut, Ali Şir Nevai, Nasır-ı Hüsrev, 
Kadı Burhaneddin, Yunus Emre, 
Fuzuli, Mahtumkulu gibi söz usta-
ları da bizim dilimizi, edebiyatımızı, 
tarihimizi ve düşünce dünyamızı 
şekillendirdi. Kunanbay, Mehmet 
Akif, Muhtar Avezov, Çolpan, Necip 
Fazıl, Sabir, Kasım Tınıstanov, Sıdık 
Karaçev, Vahapzade, Çobanza-
de, Şehriyar gibi kalem ustaları da 
çağımızı aydınlatan eserlere imza 
attılar. Eserleriyle tarihimizi, kültü-
rümüzü, medeniyetimizi gelecek 
nesillere aktaran Aytmatov işte bu 
geleneğin yakın tarihteki en güçlü 
temsilcilerinden biridir.”

“Ortak değerimiz olarak görüyo-
ruz”
Kökleri çok eski tarihlere dayanan 
Kırgızların dünya edebiyatına ka-
zandırdığı eşi olmayan iki mücev-
herin bulunduğunu söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Bunlardan ilki, kendi alanında 
dünyanın en uzun metni olma 
özelliğine sahip Manas Destanı 
ve destanın kahramanı Manas’tır. 
İkinci mücevher ise Cengiz Aytma-
tov’dur. Merhum Aytmatov eserle-
riyle dünya edebiyatının en önemli 
kalemleri arasındaki yerini alırken 
yaptığı diğer hizmetlerle de Kırgız-
ların günümüzdeki milli kahramanı 
haline gelmiştir. Aytmatov yazdı-
ğı birbirinden değerli eserleriyle 
dünya çapında bir yazar olarak 
edebiyat tarihindeki yerini alırken 
bizatihi kendi hayat hikayesiyle de 

uzun uzun üzerinde durulmayı hak 
eden bir şahsiyettir. Neredeyse her 
yaygın dile çevrilen 10 milyonlarca 
baskısı yapılan eserleriyle Aytma-
tov doğduğu ve yaşadığı toprakları, 
bozkırı, dağları, gölleri, nehirleriyle 
Kırgız kültürünü tüm insanlığa ta-
nıtmıştır. Manas’ın karargahının 
bulunduğu Talas Vadisi’ndeki Şe-
ker Köyü’nde dünyaya gelen Ayt-
matov’u tüm dünyanın ve tabii en 
başta da bizim ortak değerimiz 
olarak görüyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, “Yazarlar top-
lumlarının aynasıdır.” hakikatinden 
hareketle Aytmatov’un da ait oldu-
ğu toplumun aşklarını, özlemleri-
ni, sevinç ve kederlerini büyük bir 
içtenlikle eserlerine yansıttığına 
işaret ederek şu değerlendirmeyi 
yaptı:
“Zor bir coğrafyaya hitap etmesine 

rağmen umutsuzluğa yer verme-
miş, en can yakıcı sıkıntıları dile 
getirirken bile onların üstesinden 
gelmenin yollarını göstermiştir. Ay-
tmatov ‘İnsanlar kaderlerini arar-
lar, kaderler de insanları.’ diyerek 
çilekeş Kırgız halkının bir dönem 
en çok arayışında olduğu soruyu 
cevaplamaya çalışıyordu. Bu bü-
yük yazarımız ‘Kim sevgiye, dost-
luğa adalete, insanlar arasındaki 
gerçek samimiyete ve masallarda 
kaldığı zannedilen ideallere bütün 
kalbiyle inanırsa gerçek kahraman 
odur.’ derken aslında ‘Ben gelme-
dim dava için, benim işim sevgi 
için.’ diyen Yunus’un diliyle sesleni-
yordu. Hazreti Mevlana’nın izinden 
giderek bir ayağını doğduğu top-
raklara sabitleyen Aytmatov diğer 
ayağıyla da bütün dünyayı kuşatan 
cihanşümul bir daire çizmeyi ba-
şarmıştır.”

Bir arada olmalarına vesile olan 
Issık-Göl Forumu’nun da Aytma-
tov’un başarılarından biri olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Kurucusu olduğu foruma Ayta-
mov’un adının verilmesinin de bir 
kadirşinaslık örneği olarak takdirle 
karşılıyorum.” dedi.
Çok yönlü bir fikir, edebiyat ve diplo-
masi insanı olan Aytmatov’un hem 
dünya edebiyatına hem de siyasi 
tarihe kazandırdığı en dikkat çekici 
kavramlardan birinin “mankurtluk” 
olduğunu belirten Cumhurbaşka-
nımız, “Kişinin kendisine, ailesine, 
toplumuna, milletine, tarihine, kül-
türüne kısacası daha önce sahip 
ve ait olduğu her şeye yabancılaş-
ması hatta düşmanlaşması demek 
olan mankurtluk aslında kölelik 
anlamına geliyor. Unutulmaz eseri 
‘Gün Olur Asra Bedel’ romanında 
kullandığı ‘mankurt’ kavramını ve 

bunu izah için anlattığı olayı biz 
de her fırsatta kendisini rahmetle 
anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı 
mankurtlardan kurtarabildiğimiz 
ölçüde hep birlikte geleceğimize 
güvenle bakabileceğimize, hedef-
lerimize hızla yaklaşabileceğimize 
inanıyoruz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, “Geçmişten 
bugüne, günümüzden geleceğe 
köprü kuran eserleriyle bütün in-
sanlığa emsalsiz bir miras bırakan 
Cengiz Aytmatov’u tekrar rahmetle 
yad ediyorum.” dedi.
Forumun kapanışına Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
da katıldı. Cumhurbaşkanımız Er-
doğan ve eşi Emine Erdoğan ile 
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Caparov ve eşi Aygül Caparova, 
program öncesinde Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde açı-
lan sergiyi gezdi.
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 “NATO’NUN KÜRESEL SINAMALAR 
KARŞISINDA DAHA ETKİN 
İNİSİYATİFLER ÜSTLENMESİ 
GEREKMEKTEDİR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Dönem, sorum-
luluktan kaçma değil elini taşın 
altına koyma dönemidir. Bilhassa 
NATO’nun küresel sınamalar kar-
şısında daha etkin inisiyatifler üst-
lenmesi gerekmektedir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, NATO Zirve-
si’nin ardından düzenlediği basın 
toplantısında, bugün yapılan görüş-
melerin ülkeler başta olmak üzere 
tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diledi.
Küresel ekonomi ve güvenlik mima-
risinde köklü değişimlerin yaşandığı 

bir dönemden geçildiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, bölgesel aktör-
lerin karar alma süreçlerindeki etkisi 
ve ağırlığının günden güne arttığı-
nı söyledi. Son 1,5 yıldır insanlığın 
gündemini belirleyen koronavirüs 
salgınının bu değişim sürecini daha 
da hızlandırdığını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, yüzyılın en büyük 
sağlık krizi olarak nitelenen salgının, 
küresel sistemdeki açıkları ve yapısal 
sorunları bir kez daha gözler önüne 
serdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, salgının yansı-
malarını hayatın hemen her alanında 

görmenin mümkün olduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekonomiden ticarete, toplumsal ha-
reketlerden kamu güvenliğine kadar 
çok geniş bir yelpazede salgının artçı 
sarsıntılarına şahit oluyoruz. Salgın-
la beraber istikrarsızlığın, İslam ve 
yabancı karşıtı ırkçı akımların dün-
yanın farklı köşelerinde yaygınlaş-
tığını görüyoruz. Demokrasi ve de-
mokratik değerler yara alırken sorun 
çözme mekanizmaları işlerliklerini 
kaybediyor. Uluslararası toplum ta-
rafından terk edilmiş olma düşün-
cesi bilhassa sistemin çeperinde yer 

alan yoksul ülkeleri içe kapanmaya 
sürüklüyor. Salgınla beraber ekono-
mileri iyice kötüleşen az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere yönelik yar-
dımların şarta bağlanması, adalete 
ve hakkaniyete olan inancı da aşın-
dırıyor. Küresel ekonominin topar-
lanma ihtiyacı en üst safhadayken 
özellikle gelişmiş ülkelerin korumacı 
tedbirlere başvurması salgın kay-
naklı ekonomik sorunların derinleş-
mesine sebep oluyor.”

“NATO’nun hem belirleyiciliği hem 
üstlenmesi gereken sorumluluklar 
artmıştır”
“Herkes güvende olana kadar hiç 
kimsenin güvende olamayacağı” 
gerçeğiyle bir kez daha yüzleşildiği-
ni dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Dünyanın içinde bulunduğu bu 
manzara bize NATO’nun da üzerine 
inşa edildiği ittifak ve dayanışma ru-
hunun önemini göstermiştir. Küresel 
istikrarın muhafazasında NATO’nun 
hem belirleyiciliği hem de üstlenme-
si gereken sorumluluklar artmıştır. 
Üye devletler kurucu ilkelerine sahip 
çıkmalı ve ittifakı güçlendirmelidir. 
Akdeniz’den Karadeniz’e, Avrupa’dan 
Asya’ya kadar NATO’nun sağladığı 
güvenlik şemsiyesine ihtiyaç du-
yulan her yerde ittifak aktif rol üst-
lenmelidir. Dönem, sorumluluktan 
kaçma değil elini taşın altına koyma 
dönemidir. Bilhassa NATO’nun küre-
sel sınamalar karşısında daha etkin 
inisiyatifler üstlenmesi gerekmekte-
dir.”
Cumhurbaşkanımız, zirve vesilesiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Başka-
nı Joe Biden ile az evvel bir araya 
geldiklerini belirterek, “NATO Brük-
sel Zirvesi’ni küresel ölçekte kritik 
hadiselerin yaşandığı işte böyle bir 
atmosferde gerçekleştirdik. İttifakın 
önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını 
teşkil edecek NATO 2030 sürecine 

ilişkin önemli kararların alındığı Zir-
vemizi tamamladık. Zirve toplantı-
mızda NATO’nun güvenliğine yönelik 
tehdit ve meydan okumalar hakkın-
da stratejik düzeyde görüş alışveri-
şinde bulunduk.” diye konuştu.
“NATO’yu askeri bakımdan daha 
muhkem hale getirirken siyasi bo-
yutunu da tahkim edecek adımla-
rın atılması yönünde kararlar aldık.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, stratejik konseptin günün 
şartlarına uygun olarak güncellen-
mesi sürecini başlatan kararı da 
onayladıklarını bildirdi.

“İyi terörist, kötü terörist sınıfla-
masına giden çarpık anlayış mev-
cudiyetini koruyor”
İttifakın yeni tehditlere mukavemet 
edebilmek amacıyla kendisini adap-
te ederken güvenliğin bölünmezliği, 
dayanışma ve beraberlik başta ol-
mak üzere temel ilkelerinden taviz 
vermemesi gerektiğini vurguladıkla-
rını dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Terörle mücadele başta olmak üze-
re Türkiye’nin önceliklerini, hassasi-
yetlerini ve haklı beklentilerini mütte-
fiklerimizin dikkatine sunduk ancak 
burada üzülerek bir hususun altını 
çizmek istiyorum, terör meselesin-

de örgütler arasında ayrım yapan, iyi 
terörist, kötü terörist sınıflamasına 
giden çarpık anlayış mevcudiyetini 
ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir 
tavrın terörü yok edemeyeceği, bila-
kis terör örgütlerine cesaret vereceği 
açıktır.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, bir terör örgü-
tünün eliyle diğerinin yok edileme-
yeceğinin ortaya çıktığını, DEAŞ teh-
didinin yeni isimler altında varlığını 
sürdürmesinin, terörle mücadelede 
rehavet ve çifte standardın yeri ol-
madığını gösterdiğini vurguladı.
Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs gö-
ğüse mücadele ettiğine, Suriye’nin 
kuzeyinden bu örgütün sökülüp 
atılmasını sağlamış tek NATO müt-
tefiki olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanımız, “Sınır ötesi ope-
rasyonlarımız sayesinde 8 bin 200 
kilometrekareden fazla alanı terör-
den arındırdık. İdlib’de tesis ettiğimiz 
güven atmosferiyle yeni bir insani 
trajedinin ve büyük bir göç dalgası-
nın önüne geçtik. Son günlerde İdli-
b’e yönelik hem rejim hem PKK/YPG 
kaynaklı saldırıların yoğunlaşması 
bu bölgeyi tekrar kaosa sürüklemeyi 
amaçlamaktadır.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, cumartesi günü 
Afrin’deki Şifa Hastanesini hedef 
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alan YPG/PYD terör örgütünün 14 
masumu katlettiğini, 32 sivili de ya-
raladığını anımsatarak, şöyle konuş-
tu:
“Sadece bu terör eylemi bile mütte-
fik silahlarıyla donatılan, yöneticileri 
kimi ülkelerde kırmızı halılarda ağır-
lanan bu örgütün kanlı, kirli ve çirkin 
yüzünü göstermeye kafidir. Gerek 
zirve hitabımızda gerekse ikili gö-
rüşmelerimizde PKK/PYD’ye verilen 
desteğin artık sonlandırılması gerek-
tiğini açıkça dile getirdik. Terör örgüt-
leriyle mücadelemizin yanı sıra Suri-
ye’nin bir terörist yetiştirme kampına 
dönüşmesinin de önüne geçmeye 
çalıştık. Bugüne kadar 9 bine yakın 
yabancı terörist savaşçı yakaladık 
ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 
çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldu-
ğu tespit edilen 100 bini aşkın terö-
rist şüphelisine ülkemize giriş yasağı 
koyduk.”
Türkiye tarafından yakalanıp kaynak 
ülkelere teslim edilen teröristlerin 
bugün hiçbir tahkikata uğramadan 
ellerini kollarını sallayarak serbestçe 
dolaşabilmesinin, hatta kimi ülkeler-
de terör eylemi yapabilmesinin bü-
yük bir zafiyet olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:

“Türkiye, sadece PKK/PYD, FETÖ ve 
DEAŞ ile mücadelesinde değil ya-
bancı terörist savaşçıların engellen-
mesine yönelik çabalarında da tek 
başına bırakılmıştır. Daha vahimi ül-
kemiz Suriye mahreçli düzensiz göç 
yükünün neredeyse hepsini yalnız 
başına omuzlamak mecburiyetinde 
bırakılmıştır. Yaklaşık 10 yıldır 3,6 
milyon Suriyeliye sahip çıkan Türki-
ye’ye verilen taahhütlerin çoğu ye-
rine getirilmemiştir. Libya ve Suriye 
başta olmak üzere ittifakın inisiyatif 
almakta geç kaldığı tüm bölgeler-
de muhasımların etkinliğini artırdığı 
bir gerçektir. Meşru hükümetin da-
veti üzerine sağladığımız eğitim ve 
danışmanlık desteği hem Libya’nın 
uzun süreli bir iç savaşa sürüklen-
mesini engelledi hem de BM öncü-
lüğündeki siyasi sürecin önünü açtı.”
Cumhurbaşkanımız, Dağlık Kara-
bağ’da 30 yıllık bir gecikmeyle de 
olsa adaletin tecelli ettiğini ve böl-
gede umutların yeniden yeşerdiğini 
söyledi.
Husumetin yerini barışın, gerilimin 
yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini 
kalıcı barışın alabileceği yeni bir dö-
nemin kapılarının aralandığını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, “Ülkemi-

zin sınırları dışında yürüttüğü müt-
tefiklerimizin güvenliğine de katkı 
sunan operasyonlarına ittifak tara-
fından güçlü destek verilmesi bu ba-
kımdan tercihten öte zorunluluktur. 
Temennimiz tüm müttefiklerimizin 
sığ siyasi hesapları artık bir yana bı-
rakıp Türkiye ile tam bir dayanışma 
sergilemesidir.” diye konuştu.
Zirve vesilesiyle Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir 
araya geldiklerini hatırlatan Cum-
hurbaşkanımız, uzun yıllara dayalı 
dostluklarının bulunduğu Biden ile 
gündemlerinde yer alan konularla il-
gili kapsamlı görüş alışverişinde bu-
lunduklarını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Hem görüş ayrılığı yaşadığımız me-
seleleri hem de ortak çıkarlara sa-
hip olduğumuz alanlardaki iş birliği 
imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele 
aldık. Etkin iş birliğine ihtiyaç duydu-
ğumuz coğrafyalarda yapacağımız 
ortak çalışmaları Sayın Biden ve eki-
bi ile görüştük. Türkiye bu bölgeler-
de aldığı inisiyatiflerle DEAŞ’la mü-
cadeleye destek vermenin yanında 
NATO’nun sınırlarının ve müşterek 
çıkarlarımızın da savunucusu ol-
muştur. Bu görüşmede salgın son-
rası ortaya çıkacak yeni fırsatları da 
dikkate alarak aramızdaki ekonomik 
potansiyelin tam anlamıyla hayata 
geçirilmesi için atılabilecek adımları 
değerlendirdik. İki müttefike ve stra-
tejik ortağa yakışır şekilde doğrudan 
diyalog kanallarını etkin ve düzenli 
şekilde kullanma hususunda muta-
bık kaldık.”
İki ülke arasındaki mevcut ikili iş birli-
ği ve bölgesel istişare mekanizmala-
rının yeniden canlandırılması gerek-
tiğinin altını çizdiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Neticede son derece yararlı ve sa-
mimi bir görüşme oldu. Her alanda 

karşılıklı saygı ve çıkara dayalı ve-
rimli bir iş birliği döneminin başla-
ması noktasında güçlü bir iradenin 
olduğunu görüyorum. Sayın Biden’la 
önümüzdeki dönemde bu hedefler 
doğrultusunda iş birliğimizi artıra-
cağız. Türkiye-Amerika Birleşik Dev-
letleri ilişkilerinde çözülemeyecek 
hiçbir mesele olmadığını, tam tersi-
ne iş birliği alanlarımızın sorun baş-
lıklarından daha geniş ve zengin bir 
görünüm sergilediğini düşünüyoruz. 
Avrupa-Atlantik coğrafyasının ba-
rış, refah ve güvenliğine büyük katkı 
yapmış olan Türkiye ile Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin bundan sonra da 
aynı hassasiyetle çalışmalarını yürü-
teceğine inanıyoruz.”
Zirve kapsamında bir diğer görüş-
meyi de Birleşik Krallık Başbakanı 
Boris Johnson ile yaptıklarını hatır-
latan Cumhurbaşkanımız, “Görüş-
memizde dost, müttefik ve stratejik 
ortak olarak ikili ve bölgesel düzey-
deki iş birliğimize verdiğimiz önemi 
ve bunun sürdürülmesine yönelik 
irademizi karşılıklı olarak vurguladık.” 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, “Salgın boyun-
ca video konferans marifetiyle sık-
lıkla konuştuğum Şansölye Merkel’le 
bu kere yüz yüze görüşerek ikili ve 

bölgesel konularda kapsamlı bir fikir 
teatisi gerçekleştirdik.” ifadesini kul-
landı.

“Araya birilerini sokmamızın anla-
mı yok”
Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis ile görüşmelerinde ye-
niden canlandırdıkları diyalog me-
kanizmalarının sürdürülmesini 
kararlaştırdıklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “Sayın Başbakan’la 
ülkelerimiz arasında pozitif günde-
mi destekleyecek adımların karşılıklı 
olarak atılması hususlarında da fikir 
birliğine vardık. Hatta biz görüşme-
lerimizi ikili olarak yapalım ve daha 
da ilerisi biz görüşmelerimizi gere-
kirse özel hattan yapmak suretiyle 
araya birilerini sokmamızın anlamı 
yok kararına vardık.” şeklinde konuş-
tu.
Cumhurbaşkanımız, Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron, İs-
panya Başbakanı Pedro Sanchez 
ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte 
ile de bir araya geldiklerini belirterek, 
“Bu görüşmelerde de ikili ve bölgesel 
konularla Avrupa Birliği’ndeki geliş-
meleri ele aldık. Kendileriyle diyalo-
ğumuzu sürdürme hususunda mu-
tabık kaldık.” dedi.

Dün, Litvanya Cumhurbaşkanı Gita-
nas Nauseda ve Letonya Cumhur-
başkanı Egils Levits ile görüşme-
ler gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, “Bu görüşme-
lerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra 24 
Haziran’daki zirve öncesinde Türki-
ye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda 
da görüş alışverişinde bulunduk. Her 
iki lidere de Türkiye’nin, Baltıkların 
savunmasına olan katkısının süre-
ceğini teyit ettik.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ile de dün 
verimli bir ikili görüşme gerçekleştir-
diklerine işaret etti.
Zorlu Kovid-19 salgını şartlarında 
gösterdikleri başarılı ev sahipliği 
sebebiyle Belçika Hükümetine ve 
NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg’e teşekkürlerini sunan Cumhur-
başkanımız, zirvenin hayırlara vesile 
olmasını diledi.
Cumhurbaşkanımız daha sonra ba-
sın mensuplarının sorularını yanıtla-
dı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden 
ile görüşmesinde Kabil Havaalanı’nın 
durumunu görüşüp görüşmediğine 
ilişkin soru üzerine, Afganistan konu-
sundaki düşüncelerini çok açık, net 
olarak Biden’a ifade ettiğini belirte-
rek, “Eğer Afganistan’dan çıkmamız 
istenmiyorsa, özellikle orada belli bir 
desteğin verilmesi isteniyorsa dip-
lomatik, lojistik bunun yanında mali 
konularda Amerika’nın bize vereceği 
destek büyük önem arz ediyor.” diye 
konuştu.
Taliban gerçeğini bir kenara koy-
manın mümkün olmadığına işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, “Onlarla 
da birçok görüşmeleri, farklı ataca-
ğımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir 
diğer konu yine Afganistan’da biz 
Pakistan’ı da yanımıza alma düşün-
cemizi kendilerine söyledik, Maca-
ristan’ı yanımıza alma düşüncemizi 
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kendilerine söyledik. Bütün bunlarla 
birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı 
herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Af-
ganistan’daki bu desteği kendilerine 
verelim ve şu an itibarıyla bir muta-
bakat söz konusu. Bir sıkıntı burada 
söz konusu değil.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, S-400’lerle ala-
kalı olarak Biden’a herhangi bir öne-
ride bulunup bulunmadığının sorul-
ması üzerine, şu yanıtı verdi:
“Tabii ki burada yapılacak olan böy-
le bir görüşmede, S-400’ün günde-
me gelmemesi mümkün değil. Ama 
S-400’de bizim düşüncemiz daha 
önce neyse, aynı düşünceyi Sayın 
Başkan’a ifade ettim ve bunun ya-
nında F-35 konusunu kendilerine 
aynı şekilde yine ifade ettim. Temen-
nim odur ki savunma sanayisi ile il-
gili olarak müşterek yapabileceğimiz 
adımlar nelerdir, bunları ifade ettim. 
Tabii bugün burada hepsi bu işlerin 
bitmiyor. Bundan sonraki süreçte 
de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma 

Bakanlarımız muhataplarıyla görüş-
mek suretiyle bu süreci inşallah sağ-
lama bağlayacaklar.”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un, bugün düzenlediği ba-
sın toplantısında, “Daha önce İslam 
ile ilgili yaptığı konuşmalara ilişkin 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a bir açıklama yap-
tığı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığı” 
yönündeki ifadeleri hatırlatılan Cum-
hurbaşkanımız, “Fransa ile de bu-
günkü görüşmemizde özellikle ikili 
görüşmelerimizin ciddi bir dayanış-
ma içerisinde devamında mutabık 
kaldık.” dedi.
Macron’un “Bu süreç içerisinde ne 
yazık ki bazı mahfiller bu tür şey-
leri uydurdular ama benim İslam’a 
karşı olmam söz konusu değildir ve 
bunu bir dost olarak size söylüyo-
rum” ifadesini kullandığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dedim ki 
böyle olduğuna göre bundan sonra-
ki süreçte de bunları tarziye edecek 

açıklamalar olursa bu tabii çok çok 
isabetli olur.” görüşünü paylaştı.
Fransa’da bulunan Müslüman nü-
fusun yoğunluğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, Macron’un bu 
konuyla ilgili olarak da hassasiyetini 
ifade ettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanımız, Macron’un “Su-
riye ve Libya konusunda iki ülkenin 
beraber çalışma konusunda bir öz-
verisi olduğu” yönündeki sözlerinin 
hatırlatılması üzerine de “Suriye ve 
Libya konusunda müşterek bir çalış-
mayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız 
bu konunun üzerinde durdu. Biz bu 
işlerde daha rahatız, yapabiliriz dedik 
ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi 
de devam ettireceğiz.” açıklamasın-
da bulundu.

“Yunanistan Başbakanı Miçota-
kis ile aramızda güzel bir görüşme 
geçti”
Cumhurbaşkanımız, Yunanistan 
Başbakanı Kiryakos Miçotakis iki 

ülke arasında karşılıklı adımlar atıla-
cağına yönelik açıklamasını anımsa-
tan bir gazetecinin, “Doğu Akdeniz’de 
ve Ege’de gerilimden kaçınabilmek 
için neler yapılmalı? Çünkü hala böl-
gede Türkiye sondaj çalışmalarında 
ısrar etmekte.” sorusunu, şöyle ya-
nıtladı:
“Sayın Miçotakis’in bu ifadelerine ay-
nen katılıyorum. ‘Sessiz sakin bir yıl 
oldu, olacak’ düşüncesini de payla-
şıyorum. Aramızda güzel bir görüş-
me geçti ve gerek Ege’de olsun gerek 
diğer bölgelerde olsun bundan böy-
le ben de kendisine şunu söyledim; 
üçüncü ülke veya kişileri bu işe ka-
rıştırmayalım. Biz bundan böyle bu 
tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni 
özel hattan rahatlıkla arayın, ben de 
sizi özel hattan rahatlıkla arayayım 
ve böylece herhangi bir sıkıntı yaşa-
madan Türkiye-Yunanistan olarak 
adımlarımızı atalım. Bir de sıkıntılı 
konular nelerse bunları masaya ko-
yalım, görevlendirdiğimiz arkadaşlar 
bunlar üzerinde çalışsınlar ve onlar 
bize bunu getirsinler, nihai kararı biz 
verelim ve bu nihai kararı verdikten 
sonra da adımlarımızı atalım. Nite-
kim bazı örnekler oldu, mesela de-
dim şu, bu konuyla ilgili olarak biz 
kararımızı verdiğimizde size neticeyi 
bildirelim ve masanın üzerinden o 
sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim 
sizden istediğimiz bir konu varsa siz 
de o konuyu görüştükten sonra ma-
sanın üzerinden kaldırdığınız zaman 
ne olacak, bu masa sorunlar masası 
olmaktan çıkıp çözüm masası haline 
gelmiş olacak. Bunu da iki lider kendi 
arasında yapmış olacak.”

“Biden ile verimli bir görüşmeyi bu 
ilk buluşmada gerçekleştirmiş ol-
duk”
Bir gazetecinin “Savunma konusun-
da birtakım adımlar olabilir dediniz. 
Patriot’lardan mı bahsediyorsunuz? 
Biden yönetimi geldiğinden beri 

Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde so-
ğuk rüzgarlar esiyordu diyebiliriz. Bu 
görüşmeden sonra bir onarım döne-
mine girildi diyebilir misiniz?” sorusu 
üzerine Cumhurbaşkanımız, Biden 
ile yüz yüze görüşmesinin NATO’da-
ki zirve ile gerçekleştiğini, Biden’la 
tanışmasının, görüşmesinin yeni 
olmadığını, çok çok eski olduğunu 
anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, Biden ile yarım 
saati aşkın süre ikili görüşme yaptı-
ğını, ondan sonra heyetler arası gö-
rüşmelere geçildiğini belirterek, şun-
ları kaydetti:
“Bizim Patriot’lar konusundaki dü-
şüncemiz malum bilinen bir düşün-
ce idi ve bu konuda ABD’nin de tavrı 
belliydi. Ne oldu? ABD, Patriot’ları 
vermedi. Biz de S-400’ü o zaman al-
mak durumunda kaldık. Böyle bir sü-
reçten geliyoruz ve bu konularla ilgili 
savunma sanayisinde birlikte neler 
yapabiliriz, bunları savunma bakan-
larımız, dışişleri bakanlarımız kendi 
aralarında görüşsünler dedik, kendi 
aralarında yapacakları bu görüş-
meden sonra da bizler adımlarımızı 
atalım, böyle bir karara vardık. Bunun 
dışında ticari ekonomik birçok alan-
da bizim 100 milyar dolarlık bir he-
defimiz vardı ama şu anda bu hedef 
henüz 22-23 milyar dolar civarında. 
Bizim bunları aşmamız gerekiyor ve 
bu konuda da kendileriyle bir muta-
bakatımız oldu. Bu arada aşı konusu 
vesaire bunları yine görüşme fırsatı-
mız oldu ve Sayın Biden ile de verimli 
bir görüşmeyi bu ilk buluşmada, yüz 
yüze görüşmede gerçekleştirmiş ol-
duk.”

“Türkiye’ye davet ettim”
Biden ile görüşmesinin ilişkilere iki 
ülke arasındaki ilişkilere nasıl yansı-
yacağı sorulan Cumhurbaşkanımız, 
“İlişkilerin devamı açısından olum-
lu olduğunu söylüyorum. Temen-
nim odur ki özellikle ben kendisini 

de ayrıca Türkiye’ye davet ettim, şu 
yoğunluklarını aştıktan sonra Türki-
ye’ye gelebileceğini de söyledi.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, bir soru üzerine, 
1915 olaylarının görüşmede günde-
me gelmediğini belirtti.
Daha önce “Türkiye’ye gitmeyin” 
tavsiyelerinde bulunan bazı ülkele-
rin zirvede yapılan görüşmeler so-
nucunda tutumlarında bir değişik-
lik olup olmayacağına yönelik soru 
üzerine ise Cumhurbaşkanımız, bü-
tün ülkelerde temel konunun yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını oldu-
ğuna işaret etti.
Aşılamanın bu konudaki önemi-
ni vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Bazı ülkeler olumlu yaklaşmaya 
başladılar, örneğin Almanya gibi. 
Rusya heyet gönderdi, Rusya’nın 
göndermiş olduğu heyetin Türki-
ye’de yapacağı görüşmelerden son-
ra ne gibi bir tavır takınacaklarını da 
göreceğiz.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız, bu süreçte 
umutlu olduğunu vurgulayarak, bazı 
ülkelerin “Kovid belası” sebebiyle 
kapılarını açamadığına dikkati çek-
ti. Kapıların böyle kapalı kalamaya-
cağını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz şimdi İspanya’ya niye 
turist göndermeyelim. Almanya ile 
kapılar açıldığı andan itibaren onlar 
gönderdiğinde biz de göndereceğiz. 
İngiltere ile kapılar açıldığı andan iti-
baren biz de göndereceğiz. Şu anda 
bir sıkıntı var ama Boris Johnson ile 
yaptığımız görüşmede inşallah ben 
umutluyum ve oradan da kapıların 
açılacağına ihtimal veriyorum.” diye 
konuştu.
Önümüzdeki süreçte kendisinin ABD 
seyahatinin söz konusu olup olmadı-
ğına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı-
mız, “Önümüzde bir Genel Kurul var. 
Genel Kurul’la beraber bir de bizim 
New York’ta Türk Evimiz şu anda bit-
mek üzere. İnşallah onun da açılışını 
yapacağız.” yanıtını verdi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Azer-
baycan arasındaki bu beyan-
namenin içeriği birçok şeyleri 
kapsadığı gibi bundan sonra ge-
leceğe yönelik adımları atarken 
artık sadece iki ülke değil, böl-
geyi kapsayan bir kararlılığın 
burada yattığını görüyoruz. Tür-
kiye olarak kadim şehir Şuşa’da 
en kısa sürede inşallah bir baş-
konsolosluk açmayı planlıyoruz. 
Böylece bölgede gerçekleştire-
ceğimiz faaliyetlerin daha hızlı 
ve etkin şekilde yürütülmesini de 
sağlayacağız.” dedi.

Resmi ziyaret için Azerbaycan’da 
bulunan Cumhurbaşkanımız ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, baş başa görüşmelerin ar-
dından Şuşa Valiliği bahçesinde 
ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, bugün farklı bir he-
yecanın, duygunun içerisinde oldu-
ğunu ifade ederek başlayan Cum-
hurbaşkanımız, daha önce verdiği 
sözü bugün yerine getirdiğini söy-
ledi.
44 günlük bir savaşın ardından 
Karabağ’ın, sahiplerinin eline geç-
tiğini, Ermeni mezalimi ve işga-
linden kurtulduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, “Arkadaki 
fonda görülen bina aslında Ermeni 
mezaliminin ne yazık ki bu şahe-
serleri ne hale getirdiğinin bir ifa-
desi. Kardeşim de fon olarak basın 
toplantısında gayet anlamlı bir yeri 
seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik 
binası, diğer tarafta da ne yazık ki 
Ermenilerin adeta yerle yeksan et-
mek üzere oldukları bir bina.” diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 15 Haziran 
Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle 
“ümummilli lider” Haydar Aliyev’i 
rahmetle andı, Aliyev’in ruhuna Fa-
tiha okudu.

Karabağ’ın inşası
Kahraman Azerbaycan ordusunun 
Karabağ Zaferi’nin sevincini Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 
10 Aralık 2020’de beraber paylaş-
tıklarını hatırlatan Cumhurbaşka-
nımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“O gün yine bambaşka bir heye-
can, coşku vardı. 6 ay sonra bu 
defa kadim şehir Şuşa’da kendisiy-
le olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Verdiğimiz sözü ham-
dolsun yerine getirmiş bulunuyo-
ruz. Azerbaycan halkının Karabağ 
Zaferi’ni bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Tarihte birçok sanatçı yetiştir-
miş Azerbaycan’ın kültür başkenti 
Şuşa’dan bölgemize ve dünyaya 
vereceğimiz mesajların çok önem-
li olduğuna inanıyorum. Kardeşim 
Aliyev’in vizyoner liderliğinde ve 
muzaffer başkumandanlığında 
azatlığına kavuşan Karabağ’ı ye-
niden ayağa kaldıracak çalışma-
ları yakından takip ediyoruz. Şu-
şa’ya gelirken çalışmaları gördük. 
Altyapıda yoğun çalışmalar var. 
Bir taraftan yollar yapılıyor, bir ta-
raftan enerji santralleri açılıyor, 
bir taraftan yüksek gerilim hatları 
inşa ediliyor. Bütün bunlarla bera-
ber tabii susuz olan bu bölge suya 
kavuşuyor. Bütün bu çalışmalar şu 
anda sürekli olarak devam ediyor 
ve inşallah en kısa zamanda bölge 
havalimanlarına da kavuşacak. İkili 
görüşmede bunları değerli karde-
şim özellikle anlattı. Havalimanla-
rına da kavuştuktan sonra burala-
ra geliş ve gidişler daha da artacak, 
turizmde bölge ciddi bir sıçramayı 
inanıyorum ki o dönemde yaşaya-
cak.”
Cumhurbaşkanımız, Karabağ’ın 
tekrar eski ihtişamına ve öz kim-
liğine kavuşacağını, bundan hiç 
şüphelerinin olmadığını dile getirdi.
Karabağ’ın kadim yerleşim yerle-
rinin tekrar inkişaf ettiği günleri, 

yakında hep birlikte göreceklerinin 
altını çizen Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye olarak azatlık mücadele-
sinde olduğu gibi yeniden inşa faa-
liyetlerinde Azerbaycan’a her türlü 
katkıyı verdiklerini ve vermeye de-
vam edeceklerini kaydetti.
En kısa sürede evlerine dönmeleri-
ni bekledikleri Azerbaycanlılar için 
de her türlü çabayı gösterecekleri-
ni vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Bu konuda değerli kardeşimin 
özel çalışmaları var. Yeter ki bura-
nın gerçek sahipleri tekrar evlerine 
dönsün. Onlara gerek mali destek 
gerek iş imkanı noktasında her tür-
lü desteği vermek suretiyle Azeri 
kardeşlerimizin kendi evlerine, me-
kanlarına geri dönmeleri buraları 
ciddi manada zenginleştirecek-
tir. Tabii bir yandan yıkımları telafi 
ederken diğer yandan da Karabağ 
ve Azerbaycan topraklarının bir 
daha böyle bir felaket yaşamaması 
için gereken tedbirleri birlikte ala-
cağız. Bizim de bu konuda TOKİ ile 
birlikte burada bölgenin tamamın-
da atmayı planladığımız adımlar 
var. TOKİ’nin buradaki karşıt ku-
rumuyla çalışarak bu adımları ata-
cağız. Bölge üzerinde etkisi olan 
herkesi hakikatleri görmeye, Azer-
baycan halkının zaferini kabullen-
meye ve geleceğe bakmaya davet 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altılı Platform
Cumhurbaşkanımız, Ateşkes Ant-
laşması’nın ardından artık bölgede 
tüm taraflar için yeni iş birliği im-
kanlarının doğduğunu anımsattı.
Azerbaycanlı kardeşlerinin bu ko-
nudaki engin gönüllülüklerinin ya-
kın şahidi olduklarına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Türkiye olarak, biz de coğrafi 
komşuluk ilişkilerimizi daha derin 
iş birliklerine yöneltmek istiyoruz. 

 “TÜRKİYE OLARAK KADİM ŞEHİR 
ŞUŞA’DA EN KISA SÜREDE BİR 
BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI 
PLANLIYORUZ”
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Ermenistan’ın kendisine uzatı-
lan bu iyi niyet ve dayanışma elini 
tutmasını, ortak geleceği birlikte 
şekillendirme fırsatını iyi kullan-
masını temenni ediyoruz. ‘Altılı bir 
platform’ dedik. İşte bu Altılı Plat-
form’da bildiğiniz gibi Rusya, Tür-
kiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gür-
cistan ve İran var. Platform ile artık 
istiyoruz ki bölge suhuletle barış 
içerisinde yaşanan bir bölge olsun. 
Bu adımı atmak için biz kardeşim 
ile her türlü fedakarlığa varız, Sayın 
Putin aynı şekilde bu tür fedakarlık-
lara var. Bu konuda atılacak adım-
larla bölge bir barış bölgesi haline 
gelmiş olur. Tabii bu tarihi fırsatın 
gerçekçi olmayan hevesler, söy-
lemler ve eylemlerle kaçırılmaması 
en büyük dileğimizdir. Bölgedeki 
yeni statüye katkıda bulunmak is-
teyen herkesin nefret ve tahrik si-
yasetinden vazgeçerek barış ve iş 
birliğini teşvike yönelmesi şarttır. 
Böyle bir ihtimal oluştuğunda Er-
menistan ile normalleşme için biz 
de üzerimize düşeni yapacağımızı 
her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit 
verici sürecin Azerbaycan ile Er-
menistan’ın imzaladıkları Ateşkes 
Antlaşması’nı kapsamlı ve vizyo-
ner bir barış anlaşması ile taçlan-
dırmaları halinde çok daha sağlıklı 
yürüyeceğine inanıyoruz.”
Mevkidaşı Aliyev ile yaptıkları gö-
rüşmede, ilişkileri etraflıca değer-
lendirme fırsatı bulduklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyi toplantısını Türkiye’de yapa-
caklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, “Bu anlaş-
mayla birlikte iki ülke arasında 
kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 ta-
rihi itibarıyla bildiğiniz gibi başlat-
mış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı 
ilişkilerimizi kolaylaştırarak bizleri 
birbirimize daha da yakınlaştıra-
caktır.” diye konuştu.

İkili ticarette son dönemde önemli 
adımlar attıklarını, Tercihli Ticaret 
Anlaşması’nın 1 Mart 2021’de yü-
rürlüğe girdiğini belirten Cumhur-
başkanımız, “Ticaret hacmimizi 
2023 yılında 15 milyar dolara çıkar-
ma hedefimize doğru adım adım 
ilerliyoruz. Türkiye Petrolleri başta 
olmak üzere pek çok şirketimizin 
Azerbaycan’da önemli yatırımla-
rı bulunuyor. Aynı şekilde SOCAR 
başta olmak üzere Azerbaycanlı 
şirketlerin Türkiye’deki yatırımla-
rı bizleri memnun ediyor. Sadece 
Türkiye’de değil, gerekirse SO-
CAR’la Türkiye Petrollerinin üçün-
cü ülkelerde de yatırım yapma gö-
rüşmesini kardeşimle beraber ele 
aldık ve inşallah bunun üzerinde 
de ayrıca çalışıyoruz, çalışacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Ticari ve ekonomik iş birliğinin 
kapsamını daha da genişletecek-
lerini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Azerbaycan’la Bakü-Tif-
lis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve 
TANAP gibi dev projeleri beraberce 
tamamladık. Bu projeler ülkeleri-
mizle birlikte tüm bölgenin refahına 
ve istikrarına katkı sağlıyor. Trans 
Adriyatik Boru Hattı Projesi TAP’ın 
bitmesiyle ülkemiz üzerinden ge-
çen Azerbaycan doğalgazı Avrupa 
piyasasındaki yerini almıştır.” dedi.

“Yeni bir tarihi adımı attık”
Cumhurbaşkanımız, “Bugün de-
ğerli kardeşimin de ifade ettiği gibi 
özellikle tek millet, iki devlet teme-
linde yükselttiğimiz ilişkilerimizi 
daha da ileriye taşıyacak yeni bir 
tarihi adımı attık. Bu adım önem-
li ve bunu bundan sonraki süreçte 
daha da güçlendireceğiz, güçlen-
direrek yolumuza da devam ede-
ceğiz. Biraz önce kardeşimin ifade 
ettiği Şuşa Beyannamesi ile ilişki-
lerimizin yeni dönemdeki yol hari-
tasını belirledik.” dedi.

Beyannamenin bugün Şuşa’da ha-
yatiyet kazandığını ve bunun çok 
önemli olduğunu söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, “Türkiye-Azerbay-
can arasındaki bu beyannamenin 
içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi 
bundan sonra geleceğe yönelik 
adımları atarken artık sadece iki 
ülke değil, bölgeyi kapsayan bir 
kararlılığın burada yattığını görü-
yoruz. Türkiye olarak kadim şehir 
Şuşa’da en kısa sürede inşallah bir 
başkonsolosluk açmayı planlıyo-
ruz. Böylece bölgede gerçekleş-
tireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı 
ve etkin şekilde yürütülmesini de 
sağlayacağız.” diye konuştu.
Azerbaycan’ın Güney Zengezur 
Koridoru Projesi’ni önemli gördük-
lerini ve desteklediklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Bu projenin 
hayata geçirilmesiyle doğudan ba-
tıya herkesin istifade edebileceği 
yeni bir orta koridor açılacaktır; bu, 
çok büyük önem arz ediyor.” ifade-
lerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınına rağmen tarımdan enerjiye, 
ulaştırmadan turizme, savunma-
dan eğitim ve kültüre her alanda 
iş birliğini ileriye taşımak için ortak 
gayretlerini kararlılıkla sürdürdük-
lerini vurgulayan Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Bütün bunların ötesinde savun-
ma sanayi alanındaki ilişkilerimizi 
teknoloji transferi ve ortak üretim 
projeleriyle daha da tahkim ediyo-
ruz. Az önce kardeşim, BAYKAR’ın 
yönetiminden Haluk Bey’e bir onur 
madalyası verdiler ve ben de aile 
adına kendilerine ayrıca teşekkür 
ediyorum. Tabii burada İHA’lar, 
SİHA’lar ciddi işler gördüler ve bu 
savunma sanayindeki ilişkileri-
miz bundan sonra çok daha farklı 
bir şekilde gelişecektir. Bu farklı 
gelişmeyle birlikte de sürekli ola-
rak bir pazar değil, aynı zamanda 

Azerbaycan bu işlerde bir üretim 
merkezi olma imkanını da yakala-
yacaktır. Bizim gücümüz Azerbay-
can’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü 
de bizim gücümüzdür.”
Cumhurbaşkanı Aliyev’e, misafir-
perverliği için şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız, toplantıda alı-
nan kararların hayırlara vesile ol-
masını diledi.
Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev, baş başa 
görüşmenin ardından basın top-
lantısı alanına gelirken valilik binası 
önündeki Şuşa’nın önemli sanat ve 
edebiyat şahsiyetlerinin heykelleri-
ni inceledi.
Cumhurbaşkanımız ve  Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Aliyev, basın 
toplantısının sonunda, toplantıyı 
takip edenler tarafından uzun süre 

ayakta alkışlandı.
İki lider daha sonra, eşleriyle bera-
ber basın toplantısının arka fonunu 
oluşturan, Ermenistan işgalinde 
harap edilen Karabağ Hanlık Sara-
yı’na geçti ve hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.
Liderler, burada yerel sanatçılar ta-
rafından icra edilen yöreye ait “Ka-
rabağ Sikeştesi” eserini dinledi.

Şuşa Beyannamesi
Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından 
imzalanan Şuşa Beyannamesi’nde  
Azerbaycan’ın ve bir bütün olarak 
Türk dünyasının eski kültür beşiği 
Şuşa görüşmesinin tarihi önemine 
vurgu yapıldı. İki ülkenin, araların-
da imzalanmış tüm uluslararası 
belgelere ve bununla ilgili 13 Ekim 

1921 tarihli Kars Antlaşması’na 
sadık olduklarını onayladıkları be-
lirtilen beyannamede, şunlar kay-
dedildi:
“9 Şubat 1994’de imzalanan ‘Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
Çok Yönlü İşbirliğinin Geliştirilme-
sine İlişkin Anlaşma’ ile ‘Türkiye 
Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cum-
huriyeti Arasında İşbirliği ve Karşı-
lıklı Yardımlaşma Protokolü’, ayrı-
ca 16 Ağustos 2010’da imzalanan 
‘Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbay-
can Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaş-
ması’na dayanarak, iki ülke ve halk-
ları arasındaki dostluk ve kardeşlik 
bağlarından hareketle Türkiye ve 
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 
niteliksel olarak yeni, müttefiklik 
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düzeyine çıkarılmasının iki ülke ve 
halklarının çıkar ve menfaatlerine 
hizmet ettiğinin altını çizerek, ortak 
çıkarların korunmasında her iki ül-
kenin siyasi, ekonomik, savunma, 
kültür, insani, sağlık, eğitim, sosyal, 
gençlik ve spor alanlarındaki imkan 
ve potansiyelinin birleştirilmesinin 
öneminin farkında olarak ulusla-
rarası hukukun ilke ve normlarının 
yanı sıra BM Şartı’na uygun olarak 
küresel ve bölgesel barış, istikrar 
ve güvenliğin sağlanmasında ortak 

çabaların sürdürülmesinin önemi 
vurgulandı.”
Ortak çıkarlara dayalı bölgesel ve 
uluslararası stratejik konulardaki 
faaliyetlerin karşılıklı şekilde koor-
dinasyonunun gerekliliği belirtilen 
beyannamede, şu ifadelere yer ve-
rildi:
“Türkiye ve Azerbaycan’ın bağım-
sızlığı, egemenliği, toprak bütün-
lüğü, uluslararası düzeyde kabul 
görmüş sınırlarının dokunulmazlı-
ğı gibi milli çıkarlara dayanan ko-

nularda ikili ve çoklu formatlarda 
dayanışma ve karşılıklı yardım ilke-
lerinden yola çıkarak, Türk dünya-
sının sürekli olarak gelişimine yö-
nelik karşılıklı faaliyetlerin bölgesel 
ve uluslararası düzeyde ileriye gö-
türülmesiyle ilgili çabaları birleşti-
rerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ve Azerbaycan Halkının Umum-
milli lideri Haydar Aliyev’in bilgece 
söyledikleri ‘Azerbaycan’ın sevinci 
sevincimiz, kederi kederimizdir’ 

ve ‘Tek millet, iki devlet’ sözlerinin 
halklarımızın milli-manevi serveti 
olarak değerlendirildiğini özellikle 
vurgulayarak, Türkiye ve Azerbay-
can arasındaki ikili ilişkilerin daha 
da genişletilmesi ve derinleştiril-
mesi perspektiflerini her yönüyle 
inceleyerek beyan ederler.”

Siyasi diyaloğun her düzeyde sür-
dürülmesinin önemi vurgulandı
Tarafların, iki dost ve kardeş ülke 
arasındaki stratejik düzeyde geliş-
mekte olan ilişkilerin durumundan 
memnuniyetlerini ifade ederek si-
yasi diyaloğun her düzeyde sürdü-
rülmesinin ve yüksek düzeyli karşı-
lıklı ziyaretlerin önemini belirttikleri 
beyannamede taraflar, büyük gu-
rurla Azerbaycan’ın 44 gün süren 
Vatan Savaşı’nda zafer kazanarak, 
Ermenistan’ın 30 yıldır süren sal-
dırgan politikasını durdurduğunu, 
topraklarını işgalden kurtardığını, 
tarihi adaleti ve uluslararası huku-
ku yeniden sağladığını ifade etti.
Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl 
süren saldırısına son verilmesin-
de, işgal edilmiş toprakların kurta-
rılmasında, toprak bütünlüğünün 
sağlanmasında Türkiye’nin mane-
vi-siyasi desteğine yüksek değer 
verdiği vurgulanan beyannamede, 
taraflar, Kafkasya bölgesinde is-
tikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi, 
ekonomi ve ulaştırma alanındaki 
tüm bağların yeniden sağlanması, 
ayrıca bölge devletleri arasındaki 
ilişkilerin normale dönüştürülmesi 
ve uzun vadeli barışın sağlanması 
yönündeki çabalarını sürdürecek-
lerini kaydetti. Bu kapsamda, Azer-
baycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhu-
riyeti’nin özel coğrafi konumunun 
dikkate alınacağına vurgu yapıldı.
Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan 
topraklarında Türkiye-Rusya Ortak 
Merkezi’nin faaliyetlerine Türki-
ye’nin katkılarının bölgedeki barış, 

istikrar ve refahın sağlanmasında 
önemli rol oynadığı kaydedildi.
Beyannamede, Türkiye ve Azer-
baycan bağımsızlık, egemenlik, 
toprak bütünlüğü, uluslararası 
düzeyde tanınmış sınırların doku-
nulmazlığı, devletlerin iç işlerine 
karışmama ilkelerine dayanarak 
müttefiklik ilişkilerinin kurulması-
nın siyasi ve hukuki mekanizmala-
rını belirleyeceği bildirildi.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin mo-
dernizasyonuna yönelik ortak 
çaba devam edecek
Tarafların, güvenlik konseylerinin 
milli güvenlik konularında düzenli 
olarak ortak toplantılar düzenlene-
ceğine işaret edilen beyannamede, 
bu toplantılarda ulusal çıkarların, 
tarafların çıkarlarını etkileyen böl-
gesel ve uluslararası güvenlik ko-
nularının müzakeresinin yapılacağı 
ifade edildi.
Tarafların, iki kardeş ülke silah-
lı kuvvetlerinin çağın gereklerine 
uygun olarak, yeniden yapılandırıl-
ması ve modernizasyonuna yöne-
lik ortak çaba göstermeye devam 
edeceği bildirilen beyannamede, 
taraflar, Ermeni işgalinden kurta-
rılan rayonlarda başta mayınlı ara-
zilerin temizlenmesi olmak üzere, 
hayatın normalleştirilmesi faaliyet-
lerini destekleyeceği belirtildi.
Beyannamede şu ifadelere yer ve-
rildi:
“Taraflar, savunma yeteneklerinin 
ve askeri güvenliğin güçlendiril-
mesine yönelik personel mübade-
lesini, ortak eğitim ve tatbikatların 
düzenlenmesini, iki ülke silahlı kuv-
vetlerinin birlikte çalışabilirliğinin 
artırılmasını, modern teknolojilere 
dayalı silah ve mühimmatların yö-
netilmesinde yakın iş birliğini ve bu 
amaçla yetkili kurum ve kuruluşla-
rın koordineli faaliyetinin sağlan-
masını teşvik edeceklerdir. Türkiye 

ve Azerbaycan diğer dost devletle-
rin orduları ile birlikte askeri tatbi-
katların düzenlenmesini destekle-
yeceklerdir.
Taraflar, ulusal ve uluslararası yü-
kümlülüklerini göz önünde bulun-
durmak suretiyle, deniz, hava ve 
uzay alanında karşılıklı teknoloji 
paylaşımında bulunarak, müşterek 
yeteneklerin geliştirilmesi maksa-
dıyla ortak projelerin yürütülmesini 
teşvik edecek ve karşılıklı savunma 
sanayii teknolojilerinin geliştirilme-
sine olumlu katkı sağlayacak, sa-
hip oldukları silah ve mühimmatla 
teçhiz edecek, bunların üretim tek-
nolojilerini karşılıklı şekilde teşvik 
edecek ve halihazırda ülkelerinde 
mevcut olmayan üretim alanlarının 
oluşturulmasını, ortak araştırma 
ve üretim faaliyetleri gerçekleşti-
rilmesini, iki ülke savunma sanayi 
kurumlarının teknoloji, askeri ürün-
ler ve hizmetler alanında yerli ve 
uluslararası pazarda iş birliği yap-
masını destekleyeceklerdir.”
koordineli şekilde sürdüreceklerdir. 
Taraflar ayrıca küresel enerji sek-
töründeki gelişmeleri de dikkate 
alarak, bölgenin enerji arz güven-
liğinin pekiştirilmesini teminen 
elektrik alanında da bölgesel iş 
birliğine katkı sağlayacak çabala-
rın artırılarak sürdürülmesi konu-
sundaki niyetlerini ortaya koyarlar.” 
vurgusu yapıldı.
İki ülkenin topraklarından geçen 
Doğu-Batı/Orta uluslararası ulaş-
tırma koridorunun rekabet kabi-
liyetinin artırılması amacıyla kar-
şılıklı iş birliğini pekiştirecekleri 
bildirilen beyannamede, şu ifadele-
re yer verildi:
“Türkiye ve Azerbaycan akıllı ula-
şım sistemleri teknolojilerinden 
istifade ederek, uluslararası ulaş-
tırma koridorlarının Türkiye-Azer-
baycan bölümlerinde transit-u-
laştırma potansiyelini daha da 
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geliştireceklerdir. Taraflar, Türkiye 
ve Azerbaycan’ı birleştiren Azer-
baycan Batı rayonları ile Azerbay-
can’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriye-
ti arasındaki koridorun (Zengezur 
Koridoru) açılmasının ve söz konu-
su koridorun devamı olarak Nahçı-
van-Kars demiryolunun inşaatının 
iki ülke arasındaki ulaştırma-ileti-
şim ilişkilerinin yoğunlaştırılması-
na önemli katkı sağlayacağını be-
lirtirler.
Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin mevcut se-
viyesinin genel bölgesel ve ulus-
lararası barış ve istikrara katkıda 
bulunmakta olduğunu, ilişkilerin 
sadece iki ülkeye değil, aynı za-
manda bölgeye barış ve istikrar 
getirerek, başta bölge ülkeleri ol-
mak üzere uluslararası toplumun 
huzur, barış ve çıkarlarına da hiz-
met edeceğini vurgular.”

Azerbaycan, Türkiye’nin teröriz-
me karşı yürüttüğü mücadeleyi 
kati surette destekleyecek
Beyannamede, tarafların, bölgesel 
ve uluslararası istikrar ve güvenli-
ği olumsuz etkileyen çeşitli tehdit 
ve çağrılara, özellikle terör, onun 
tüm şekil ve tezahürlerine, finans-
manına, aynı zamanda kitle imha 
silahlarının yayılmasına, organize 
suçlara, kara para aklanmasına, 
uyuşturucu kaçakçılığına, insan 
ticaretine, yasadışı göçe karşı mü-
cadele alanında ortak çaba ve iş 
birliklerini genişletecek ve derin-
leştirecekleri kaydedildi.
Azerbaycan, Türkiye’nin egemen-
liğine, toprak bütünlüğüne, sınırla-
rının dokunulmazlığına, istikrar ve 
güvenliğine yönelik tüm eylemleri, 
aynı zamanda terörün tüm şekil ve 
tezahürlerini kınadığı bildirilen be-
yannamede, Türkiye’nin terörizme 
karşı yürüttüğü mücadeleyi kati 
surette destekleyeceği vurgulandı.

Tarafların, çeşitli ülkelerde yaşayan 
Türk ve Azerbaycan diasporaları 
arasındaki iş birliğinin daha sıkı şe-
kilde geliştirilmesi, onların maruz 
kaldıkları genel sorunlar karşısında 
birlikte adım atılması ve devamlı 
dayanışma sergilenmesi amacıyla 
gayretlerini birleştirecekleri kay-
dedilen beyannamede, tarafların 
ülkelerinin tanıtımı ve ulusal çı-
karlarının korunmasına dair tarihi 
gerçeklerin dünya kamuoyuna du-
yurulmasında diaspora faaliyetinin 
koordinasyonunu ve karşılıklı des-
teğini teşvik edeceği belirtildi.

Türkiye-Azerbaycan Medya Plat-
formu
Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı asıl-
sız iddialarının, tarihin çarpıtılması 
ve tarihi gerçeklerin tahrif edilerek, 
siyasallaştırılması girişimlerinin 
bölgede barış ve istikrara zarar 
verdiği vurgulanan beyannamede, 
şunlar kaydedildi:
“Bu çerçevede 1915 yılı olaylarına 
ilişkin olarak kendi arşivlerini açan 
Türkiye’nin, Ermenistan’daki ve di-
ğer ülkelerdeki arşivlerin açılması 
ve bu konuda tarihçiler tarafından 
araştırmaların yapılmasına yönelik 
çabalarını desteklemektedirler.
Taraflar, 10 Aralık 2020’de im-
zalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Medya Alanında Stratejik İşbirliği-
ne Dair Mutabakat Zaptı’na uygun 
olarak Türkiye-Azerbaycan Med-
ya Platformunun olanaklarını göz 
önünde bulundurarak, iki ülkenin 
ilgili kurumları arasında enformas-
yon, iletişim ve sosyal diplomasi 
alanlarındaki iş birliğini daha da 
güçlendirecek ve bu çerçevede dı-
şişleri bakanlıkları arasında sürekli 
olarak enformasyona ilişkin sık gö-
rüşmeler ve değişimler yapılacak-
tır.
Taraflar, parlamentolar arası iş bir-

liğinin daha da güçlendirilmesi ve 
bu yönde karşılıklı faaliyetin artı-
rılmasını teşvik ederler. Taraflar, iki 
halkın ortak değerlerinin önemli te-
zahürlerine gerekli sosyal desteğin 
gösterilmesini sağlayacak, tarihi 
ve kültürel mirasların korunması 
için ortak faaliyet gerçekleştire-
ceklerdir. Taraflar, Türk dünyasının 
birlik ve refahına hizmet edecek 
ulusal ve uluslararası çabaların ar-
tırılmasına dikkat çektiler. Taraflar, 
Türk kültür mirasının uluslararası 
düzeyde tanıtımı ve teşviki alanın-
da ortak iş birliğini güçlendirecek-
lerdir.
Taraflar, Türk dayanışmasının 
daha da pekiştirilmesi amacıyla 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirli-
ği Konseyi, Türk Akademisi, Türk 
Kültür ve Mirası Vakfı, TÜRKSOY 
ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-
lamenter Asamblesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlere ivme 
kazandıracaklardır. Taraflar, bir 
tarafın vatandaşlarının diğer tara-
fın topraklarına kimlik kartı ile se-
yahat etmelerine dair kabul edilen 
anlaşmadan duydukları memnu-
niyeti ifade ediyor ve söz konusu 
anlaşmanın halklarımız arasındaki 
yakınlık ve insanlar arasındaki iliş-
kiler açısından müstesna önemini 
ifade ederek, bir tarafın vatandaş-
larının diğer tarafın topraklarında 
ikamet etme hakkı elde etmelerini 
mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak 
kolaylaştırmak için gerekli çalış-
maların yapılmasını takdir ederler. 
Taraflar, gerekli devlet desteğini 
sağlayarak halkları arasındaki or-
tak değerlere dayalı yakın ilişkileri 
insani, sosyal güvenlik, bilimsel, 
eğitim, sağlık, kültür, gençlik ve 
spor alanlarında daha da gelişti-
recek ve derinleştireceklerdir. Bu 
amaçla, iki ülkenin ilgili kurumları 
tarafından ortaklaşa olarak sürekli 
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Babalar Günü do-
layısıyla AK Parti Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen “Gençlerle 
En Baba Buluşma” adlı çevrim içi 
etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir 
araya geldi.
Cumhurbaşkanımız, Babalar Günü 
dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları 
tarafından düzenlenen “Gençlerle 
En Baba Buluşma” adlı çevrim içi 
etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir 
araya geldi.
Gençlerle her bir araya gelişlerinde 
gençlik heyecanının ve hatıralarının 
gözünde canlandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, kendi nesille-
rinin, gençliğinde ülkeyi ve dünyayı 
değiştirme idealiyle yaşadığını, bu 
uğurda nice büyük mücadelelere 
giriştiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, pek çok alanda 
sadece kendisinin değil kendinden 
önceki nesillerin gençlik hedeflerini 
ve hayallerini hayata geçirme şere-
fine nail olduklarını kaydetti.
Gençlere, kendileri, aileleri, şehirleri, 
ülkeleri ve bütün insanlık için hayal-
ler kurmaları, onun peşinden azim-
le gitmeleri tavsiyesinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Büyük değişimler, büyük devrimler, 
çağlar açıp, çağlar kapatacak büyük 
fetihler, hep bir hayalle başlar. Eğer 
hayalinizi gerçeğe dönüştürmekte 
kararlıysanız kendinizi hayatın her 
alanında en iyi şekilde yetiştirme-
niz gerekiyor. Aynı kulvarda yürü-
düğünüz akranlarınıza birikiminizle 
fark atacak bir seviyeye gelmeden 
hayallerinize de yaklaşamazsınız. 
Bunları söylerken elbette bizi haya-
ta ve davamıza sarılmak için motive 
eden unsurlarla sizlerin motivasyon 
kaynakları arasındaki farkı da görü-
yoruz, biliyoruz. Dünya ile ülkemizin 
de sadece birkaç nesilde böylesine 
büyük bir değişimi yaşamış olması 

sizlerin sorumluluğunu artırıyor.”
Daha sonra gençlerin sorularını ya-
nıtlayan Cumhurbaşkanımız, Ağ-
rı’dan bir gencin, “Ülkemizde yaygın 
olarak yaş ilerledikçe erkek çocuk-
lar babalarına benzer şeklinde bir 
inanış var. Buna katılıyor musunuz, 
hayatınızda buna örnek verebilir mi-
siniz?” sorusu üzerine, her insanın 
ayrı bir dünya olduğunu söyledi.
Dolayısıyla her çocuğun ayrı bir 
karakterinin olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, “Genlerden 
dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı 
da davranış olarak çocukların ba-
baları veya annelerine benzemeleri 
gayet tabiidir. Erkek çocuklarının 
yaş ilerledikçe babaya benzedikleri 
kanaatinin ise olgunlaşmanın getir-
diği bir sonuç olduğuna inanıyorum. 
Çoğu aile gibi bizde de çocuklarımı-
zı bana veya eşime benzetenler hep 
olmuştur. Bir insanın anne veya ba-
basına benzetilmesini de gurur ve 
yani özellikle de bir yaklaşım olarak 
görüyorum.” ifadesini kullandı.
İzmir’den bir gencin, ilk çocuğunu 
kucağına aldığında ne hissettiğini 
sorması üzerine Cumhurbaşkanı-
mız, “Şimdi bazı hissiyatlar vardır 
ki onları sözle ifade etmek mümkün 
değildir. Bizim de tabii yaş 67 oldu 
ama yaşlı sayılmam yani. Çocuk 
sahibi olmak da tarifi mümkün ol-

mayan hislerden bir tanesidir. İn-
şallah ileride sizler de çocuk sahibi 
olduğunuzda bunu anlayacaksınız. 
Rabb’im bu güzelliği her aileye her 
bireye yaşatsın.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Koceli’den bir 
gencin, “(Baba olunca anladım) de-
diğiniz bir hatıranız var mı?” sorusu-
na ise “Anne veya baba olma vakası, 
insanın hayatının daha önceki hiçbir 
devresinde karşılaşmadığı bir so-
rumluluk. Ataların her sözü gibi bu 
ifade de nesillere sari tecrübelerin 
süzülüp gelen bir irfanın tezahü-
rüdür. Bizim de kendi dünyamızda 
bunu hem babamıza hem evlatla-
rımıza karşı yaşamışlığımız elbette 
vardır.” yanıtını verdi.

“Annelerinizin kıymetini bilin”
Cumhurbaşkanımız, “Babanız Ah-
met Erdoğan’ı kaybettikten sonra 
size yol gösteren, babalık yapan 
ikinci bir isim oldu mu?” sorusu 
üzerine, şunları paylaştı:
“Babam rahmetli olduktan sonra... 
Sürpriz dediğim cevaba geliyorum. 
Benim abim yoktu. İki tane anne 
ayrı, baba bir abim vardı ama be-
raber yaşamadık. Böyle bir durum 
vardı. Benim anam da babam da 
Allah rahmet etsin annem oldu. 
Annem rahmetli olduğu zaman 
gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı. 

“BÜYÜK DEĞİŞİMLER, BÜYÜK 
DEVRİMLER, ÇAĞLAR AÇIP, ÇAĞLAR 
KAPATACAK BÜYÜK FETİHLER, 
HEP BİR HAYALLE BAŞLAR. 
EĞER HAYALİNİZİ GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜRMEKTE KARARLIYSANIZ 
KENDİNİZİ HAYATIN HER ALANINDA 
EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMENİZ 
GEREKİYOR.”



Gündem Gündem

Temmuz 2021___ 3938 ___ Temmuz 2021

Annemin varlığı, benim için hem ba-
balıktı hem annelikti. Kendisine olan 
sevgim çok çok farklıydı. İmkanları-
mız kendi kendimize yetiyordu. Ama 
annemin şefkati, yaşım nereye ge-
lirse gelsin bir başkaydı. Onun için 
annenizin ayaklarının altını muhak-
kak öpün diye her zaman diyorum. 
Bu, Peygamber Efendimizin Hadis-i 
Şerifi’nden kaynaklanıyor. Cennet 
annelerin ayakları altındadır. Ben 
de annemin ayağının altını öpme-
ye kalktığım zaman anneciğim de 
bana ayağının altını öptürmek iste-
mezdi. Ben de kendisine ‘Ya anne 
bana cennetin kokusunu çok mu 
görüyorsun’ derdim. İşte o benim 
hem babamdı hem annemdi. Allah 
rahmet etsin. Annelerinizin kıyme-
tini bilin. Bir insanın hayatta sahip 
olabileceği en büyük zenginlik, en 
büyük mutluluk kaynağı, en büyük 
güçtür. Küçük yaşta annesini veya 
babasını kaybetmiş insanların dün-
yalarındaki eksikliği tahayyül etmek 
çok zordur. Babamızı böyle erken 

yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok 
çok yaşadık. Rabb’im anneli, babalı 
bir şekilde sizlere yaşamayı nasip 
etsin.”
“Baba olmak mı dede olmak mı 
daha güzel bir duygu?” sorusunun 
yöneltildiği Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bunların her ikisi de birbirine 
göre farklı ve güzel. Babalıkta öyle 
tatlar alıyorsun ki kızda olay farklı, 
erkekte farklı. Her ikisinin tadı farklı. 
Sayılar arttıkça orada da farklar ar-
tıyor. Benim 8 torunum var. Bu 8 ta-
nenin hepsinin de tadı bambaşka.” 
yanıtını verdi.
Torunlarının “dedeciğim” diye sarıl-
masının sevgisinin başka olduğu-
nu ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
“Sayı ne kadar artarsa, bu işin zevki 
o kadar da değişiyor, artıyor. Hanım 
hafta sonlarını zor getiriyor, illa to-
runları gidip görecek.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Allah’tan, anne 
ve babaların çocuklarıyla, torunla-
rıyla bir ömür sürdürmesini nasip 
etmesini diledi.

“Yoğun iş temponuzda çocukla-
rınızla, torunlarınızla haberleşiyor 
musunuz?” sorusu üzerine Cum-
hurbaşkanımız, cep telefonunu ak-
tif olarak kullandığını, aile fertleriyle 
mesaj yoluyla da haberleştiğini be-
lirtti.
Cumhurbaşkanımız, telefonunda 
çeşitli mesaj gruplarının bulundu-
ğunu ancak Whatsapp ile arasının 
olmadığını dile getirerek, bunları 
kullanmaya zamanının olmadığını 
kaydetti.
“Bizim neslimiz için hala en güzel 
iletişim yolu yüz yüze görüşme.” di-
yen Cumhurbaşkanımız, en azından 
sesli konuşma yöntemini seçtiğini 
söyledi.
Cumhurbaşkanımız, bütün vatan-
daşları yabancı uygulamalar yerine 
yerli mesajlaşma uygulamalarını 
kullanmaya davet etti.
“Baba olmanızın Türkiye’nin gele-
ceğine dair hayallerinizdeki etkisi 
nedir? sorusu üzerine Cumhurbaş-
kanımız, Türkiye’nin Cumhurbaş-

kanı olarak 84 milyon vatandaşın 
tamamına karşı sorumluluklarının 
bulunduğunu, sadece vatandaşın 
değil aynı zamanda 81 vilayetin de 
sorumluluğunu taşıdığını belirtti.
Vilayetlerin yollarının, havaalanla-
rının, hastanelerinin ve okullarının 
ne durumda olduğunun sorumlulu-
ğunu üstlendiklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Yola çıkarken biz bir söz verdik dört 
temel direk üzerinde Türkiye’yi inşa 
edeceğiz diye. Nedir? Eğitim, sağ-
lık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, 
dış politika vesaire. Bunlar üzerinde 
yükselen bir Türkiye. Göreve geldi-
ğimizde Türkiye’nin genelinde 76 
üniversitemiz vardı ama şimdi 250 
üniversitemiz var. Dikkat edin üni-
versitemizin olmadığı il yok ama 
geldiğimizde durum böyle değildi. 
Bizim zamanımızda üniversite imti-
hanına giriyorsunuz, on öğrenciden 
bir tanesi üniversiteye girebiliyor-
du ama biz iktidara geldikten son-
ra onda on. Bazıları ‘niye bu kadar 
üniversite’ diye soruyor. İşte bunun 
için. Bütün bunları yaparken bir di-
ğer taraftan da akademisyenlerimizi 
artırdık. Önce yardımcı doçent diye 
gidiyordu, biz onu kaldırdık. Yardım-
cı doçent yok, doçentlik var. Şimdi 
doktora, doçent ve profesör. Üniver-
sitelerimiz, öğretim üyesi noktasın-
da da sıkıntıyı aşmış vaziyette. Biz 
‘bu altyapı bile yeterli değil’ diyoruz. 
Bunları da aşacağız. Şu anda Türki-
ye genelinde okullarımızın sayısına 
baktığımızda anaokulundan üniver-
siteye kadar bir gücümüz var.”

“Gelecek nesiller bizim yaşadıkla-
rımızı yaşamasınlar”
Cumhurbaşkanımız, sağlık hizmet-
lerinde muhalefetin aklına bile gel-
meyen şehir hastanelerini kurduk-
larını anımsattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu’nun “Şehir hastanelerine 
ne gerek var?” sözlerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:
“Sorduğu soruya bak. Şu salgın 
döneminde Allah göstermesin şe-
hir hastanelerimiz olmamış olsaydı 
ne olacaktı halimiz. Şu an Türkiye 
genelinde hastanemizin olmadığı il 
yok, bırak onu ilçeler yok. Şu anda 
dünyada küresel ölçekte baktığımız 
zaman şehir hastanelerimizi gören-
ler şaşırıyor. Antalya’da eğitim ve 
araştırma hastanemiz var ama bir 
de şehir hastanesi yapıyoruz. Şehir 
hastanesi de bittiği zaman sizin de 
bakış açınız değişecek. Binali Bey, 
Ulaştırma Bakanı olduğu zaman 
Gazipaşa Havalimanı’nı yapmamız, 
bütün bunlar Antalya turizmini pat-
lattı. Şu anda Antalya turizmde bu 
konuma gelmişse bunun tek sebebi 
bu altyapı yatırımlarını yapmamız. 
Bunlarla beraber Menderes Bey dö-
neminde raylı sistemlerin yapılması, 
sıradan kendi kendine olmuş şeyler 
değil. Şuna odaklandık. Bir insan 
nasıl ailesi özellikle de çocukları için 
en iyisini isterse biz de Cumhurbaş-
kanı olarak özellikle en iyisini he-
defliyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. 
Çocuklarımız, torunlarımız bu ülke 
için daha çok çalışmamız gerektiği-
ni hatırlatıyor. Gelecek nesiller bizim 
yaşadıklarımızı yaşamasınlar.”

“İlk ve en önemli tavsiyem birbiri-
nizi sevin, birbirinize saygı duyun, 
birbirinizi sahiplenin”
Sporcu gencin, “Baba adayı bizlere, 
bir baba ve dede olarak tavsiyeleri-
niz nedir?” sorusu üzerine Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Önce kendini ihmal etme. Sen de 
çocuk sahibi olacaksın, çocuklarını 
ihmal etme. Şimdi yeni moda başla-
dı. 30 yaştan önce ne erkekler evle-
niyor, ne kızlar evleniyor. Geleceğin 

baba ve anne adaylarına ilk ve en 
önemli tavsiyem bir defa birbirinizi 
sevin, birbirinize saygı duyun, bir-
birinizi sahiplenin, daima yan yana, 
omuz omuza olun. Ailesine sahip 
çıkmayan hayatına da sahip çıka-
maz. Böyle bir insanın da ülkesine 
ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi 
mümkün değildir. Buna dikkat ede-
ceğiz. İnanıyorum ki sizin evlilikte 
yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, 
gecikmeden evlenmek, bunu hem 
gençlerimiz hem kızlarımız için söy-
lüyorum. Bir de nikah törenlerinde 
hep söylerim en az üç çocuk. Çünkü 
bizim buna ihtiyacımız var.”
Programa katılanlar arasında, okul 
laboratuvarında geliştirdiği projeyle 
Amerika’da düzenlenen Uluslara-
rası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda 
dünya birinciliği elde eden, Türki-
ye’de fizik ve kimya alanlarında bi-
rincilikleri bulunan Feridun Balaban 
da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız, Balaban’a 
her türlü desteğe hazır olduklarını 
dile getirerek, bu konuda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
veya özel kalemine ulaşabileceğini 
ifade etti.

Cumhurbaşkanımıza sürpriz şarkı
Program sonunda gençlere teşek-
kür eden Cumhurbaşkanımız, genç-
lerin babalarının “Babalar Günü”nü 
tebrik etti, ebediyete irtihal etmiş 
babalara Allah’tan rahmet diledi.
Programda, AK Parti Malatya İl 
Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanımı-
za sürpriz yaparak, müzik dinletisi 
sundu.
Bursa Karacabey’den bir genç de 
Cumhurbaşkanımıza için besteledi-
ği, sözleri kendisine ait “Koca yürekli 
adam” şarkısını seslendirdi.
Cumhurbaşkanımız, gençten, şarkı-
nın sözlerini daha da geliştirmesini 
isteyerek, seçim kampanyalarında 
şarkının kullanılabileceğini söyledi.



Gündem Gündem

Temmuz 2021___ 4140 ___ Temmuz 2021

“ÜÇÜNCÜ FAZININ İLK 
UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BU AŞIMIZLA BİRLİKTE TÜRKİYE 
ARTIK BU HUSUSTA YENİ 
BİR DÖNEMİN KAPILARINI 
ARALAMAKTADIR.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk 
uygulaması gerçekleştirilen yerli 
Kovid-19 aşısıyla Türkiye’de artık 
yeni bir dönemin kapılarının ara-
landığını belirterek, aşının adının 
“TURKOVAC” olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanımız, yerli Kovid-19 
aşısının üçüncü fazının ilk doz uy-
gulamasına, video konferans ile ka-
tıldı.
Burada konuşan Cumhurbaşka-
nımız, Türkiye’de geliştirilen yerli 
aşılardan, üçüncü faza geçen bu ilk 
çalışmanın hayırlı olmasını diledi.
Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağ-
lık Enstitüleri Başkanlığı tarafın-
dan geliştirilen aşının, hali hazırda 
Türkiye’de en ileri düzeye ulaşmış 
çalışma olduğunu anlatan Cum-
hurbaşkanımız, ilk yerli aşının bu 
seviyeye gelmesinde emeği geçen 
bilim insanlarına teşekkür etti.
Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim 
insanlarının çalışmalarının da en 
kısa sürede neticelenmesini dileyen 
Cumhurbaşkanımız, “Üçüncü fazı-
nın ilk uygulaması gerçekleştirilen 
bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu 
hususta yeni bir dönemin kapılarını 
aralamaktadır.” dedi.
Salgınla mücadelede dünyada bili-
nen en etkili ve yaygın aracın aşılar 
olduğunu hatırlatan Cumhurbaşka-
nımız, Türkiye’nin Çin ve Almanya 
başta olmak üzere somut neticeye 
ulaşan tüm aşıların tedariki ve uy-
gulamasında oldukça ileri bir dü-
zeyde olduğunun altını çizdi.
“İnşallah birkaç hafta içinde ülke-
mizdeki 18 yaş üzeri nüfusun ta-
mamını aşılama kapsamına almış 
olacağız.” ifadelerini kullanan Cum-
hurbaşkanımız, salgınla mücadele-
de ve aşılamada mesafe kat ettikçe 
kısıtlamaları da birer birer kaldırıp 
azalttıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, haziran ayı ba-

şıyla pek çok alanda millete rahat 
nefes aldıracak açılımları başlattık-
larını, dün de Kabine Toplantısının 
ardından, temmuz ayı ile birlikte 
sokağa çıkma kısıtlamaları başta 
olmak üzere pek çok konuya ilişkin 
müjdeleri paylaştıklarını söyledi.

“Son dönemece girmiş bulunuyo-
ruz”
Cumhurbaşkanımız, dışarıdan te-
min edilen aşıları önemli bulduğu-
nu, ancak asıl olanın Türkiye’nin 
kendi aşısını üretmesi olduğunu dile 
getirdi.
Salgının ne kadar süreceğinin, ne 
kadar mutasyon geçireceğinin be-
lirsiz olduğunun altını çizen Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Ülkemizi salgın cenderesinden bir 
an önce kurtarmak, milletimizin 
sağlığını ve refahını güvence altına 
almak için kendi aşımıza sahip ol-
mamız kritik öneme sahiptir. Üçün-
cü faza geçilen bu çalışmayla artık 
kendi aşımıza sahip olma konusun-
da son dönemece girmiş bulunu-
yoruz. Bu aşamanın da öngörülen 
sürede tamamlanarak, aşımızın 
seri üretimine ve yaygın kullanımı-
na geçilmesini temenni ediyorum. 

Vatandaşlarımızı bir an önce aşıla-
rını olarak, kendilerini ve sevdiklerini 
bu musibetten koruma hususunda 
sorumluluklarını yerine getirmeye 
davet ediyorum. Bir kez daha bu 
çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, 
bilim insanlarımıza ve üçüncü faz 
uygulamalarına katılacak vatan-
daşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 
yerli aşı konusunda isim önerisi is-
temesi üzerine Cumhurbaşkanımız, 
dil konusunda kolaylık olması açı-
sından yerli Kovid-19 aşısının adının 
“TURKOVAC” olduğunu açıkladı.
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 “84 MİLYON İNSANIMIZIN HER 
BİRİNİ DAHA İLERİ DEMOKRASİYE, 
DAHA MÜREFFEH BİR HAYATA 
KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin tüm 
şehirleri gibi Hatay’ı da daha bü-
yük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 
milyon insanımızın her birini daha 
ileri demokrasiye, daha müreffeh 
bir hayata kavuşturmakta karar-
lıyız. Biz bu sözümüzü geçmişte 
tuttuk, şimdi de tutacağız. Yeter ki 
birliğimize, beraberliğimize, kar-
deşliğimize sıkı sıkıya sahip çıka-
lım.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Hatay Stadı, 
BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depo-
lama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete 
Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Ya-
pımı Tamamlanan Diğer Projelerin 
Açılış Töreni’ne katıldı.
Törende yaptığı konuşmaya tüm 
vatandaşları selamlayarak baş-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Hatay’ın Akdeniz’in incisi, tarihin, 
kültürün, dayanışmanın şehri oldu-
ğunu belirterek, “Her bir ilçesindeki, 
her bir mahallesindeki, her bir hane-
sindeki kardeşlerimi gönülden se-
lamlıyorum. Bugün bizi bir kez daha 
muhabbetle bağrına bastığı için 
Hatay’a teşekkür ediyorum. Türk-
men’i, Kürt’ü, Arap’ı; Müslüman’ı, 
Hristiyan’ı, Musevi’siyle Hatay’ımız, 
hoşgörü ve barış içinde yaşama 
kültürünün sembolüdür.” ifadelerini 
kullandı.
Hatay’ın, işgalin acısını, özgürlüğün 
tadını, vatan hasretinin ne olduğunu 
çok iyi bildiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İşte bunun için 
Hatay, canlarını ve onurlarını kurtar-
mak amacıyla kendisine gelen tüm 
kardeşlerine kucak açmış, hepsini 
bağrına basmıştır. Dünyanın hızla 
etnik, dini, kültürel ayrımcılık ba-
taklığına gömüldüğü bir dönemde 
Hatay, tarih boyunca yaptığı gibi bu-
gün de tüm insanlığa örnek olmayı 
sürdürüyor.” dedi.
“19 yıldır hep yaptığımız gibi, Ha-
tay’ın bu mücadelesine yatırımları-

mızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle 
destek veriyoruz.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, Hatay’a hem 
hasret gidermeye hem de her biri 
diğerinden önemli bir dizi yatırımın 
resmi açılışını yapmaya geldiklerini 
söyledi.
Hatay Stadı’nın, 26 bin 600 kişilik 
kapasitesiyle şehre yakışır bir eser 
olduğunu bildiren Cumhurbaşka-
nımız, “TOKİ tarafından inşa edilen 
bu güzel stadımızın, bordo-beyaz 
renkleriyle gönüllerimizde taht ku-
ran Hatayspor’un başarılarının coş-
kusuyla şenleneceğine inanıyorum. 
Stadımızın şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye ko-
nuştu.
Hizmete alınma sevincini paylaşa-
cakları bir diğer yatırımın, BOTAŞ’ın 
Dörtyol Terminali’ndeki yüzer LNG 
depolama ve gazlaştırma tesisine 
sahip Ertuğrul Gazi gemisi oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Kendi sınıfında son teknolojiyle 
inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi, 
ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros 
terminallerinde günlük 28 milyon 
metreküp kapasitesiyle gazlaştırma 
işlemi yapabilecektir. Kendi bayra-
ğımızla hizmet verecek Ertuğrul’un 

bir diğer özelliği de kamyon, tank ve 
gemilere doğrudan yükleme yapa-
bilme kabiliyetine sahip olmasıdır. 
Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 
metre olan bu gemi, gazlaştırma 
kapasitesi itibarıyla ülkemizin do-
ğalgaz ihtiyacının yüzde 10’undan 
fazlasını karşılama imkanına sahip-
tir.”

Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi
Boru hatlarına bağlı kalmadan do-
ğalgaz kullanılmasını sağlayacak 
Ertuğrul gemisinin, özellikle kış 
aylarındaki dalgalanmalara kar-
şı Türkiye’ye önemli bir esneklik 
kazandıracağını bildiren Cumhur-
başkanımız, “Karadeniz’de keşfet-
tiğimiz doğalgazı 2023’den itibaren 
kullanmaya başladığımızda, bu ko-
nudaki rahatlığımız çok daha arta-
caktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize 
kazandırdığımız bu yatırımın da ha-
yırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Resmi açılışını yapacakları bir baş-
ka eserin de Antakya Mobilyacılar 
İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, “Ahşap 
işlemeciliği, şehrimize Habib-i Nec-
car Hazretlerinin mirasıdır. Ülkemi-
zin önemli mobilya üretim ve ahşap 
işlemeciliği merkezleri arasında yer 
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alan Hatay’ın, açılışını yapacağımız 
Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile 
bu alanda yeni bir atılım yapacağı-
na inanıyorum. Şehrin muhtelif böl-
gelerinde, çoğu da uygun olmayan 
yerlerde ve verimsiz şartlarda çalı-
şan mobilyacılarımız, toplam 200 
bin metrekare kapalı alana sahip bu 
sitede, en modern şartlarda üretime 
devam edecektir.” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı des-
teğiyle hayata geçirilen bu projenin 
Hatay’a ve sektöre hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanımız, şunları 

söyledi:
“Ayrıca, yine bugünkü törenimizle 
Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki 
26 kilometrelik yolun, tarihi Hatay 
Meclis binasının restorasyonunun, 
Madenli Yat Limanı ve Su Sporları 
Merkezi’nin, toplam 1281 dersliğe 
sahip 81 yeni okulumuzun yapı-
mının ve 89 okulumuzun deprem 
güçlendirmesinin, birinci basamak 
sağlık hizmeti verecek 12 tesisimiz 
ile diğer sağlık yatırımlarının, Belen 
Belediyesi Millet Bahçesi, 15 Tem-
muz Parkı ve Atatürk Parkı’nın, Al-

tınözü Belediyesi 15 Temmuz Milli 
İrade Parkı ve Millet Bahçesi’nin 
de resmi açılışlarını yapıyoruz. Her 
bir yatırımın şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, bu eserle-
rin Hatay’ın emrine verilmesinde 
emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, belediyelerimizi, mü-
hendisinden işçisine herkesi tebrik 
ediyorum.”

“Hatay’a 14’ü hastane olmak üze-
re toplam 45 sağlık tesisi inşa et-
tik”
Türkiye’yi, eser ve hizmet siyasetiy-
le, Cumhuriyet döneminde yapılan-
ların tamamını beşe, ona katlayacak 
yatırımlara kavuşturduklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, Tür-
kiye’nin 81 vilayetinin her birini, 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
enerjiye, spordan sosyal desteklere 
kadar her alanda en gelişmiş altya-
pıyla, en ileri hizmetlerle donattıkla-
rını söyledi.
Bu kapsamda, 19 yılda Hatay’a da 
toplam 35 milyar lira tutarında yatı-
rım yaptıklarını anımsatan Cumhur-
başkanımız, eğitime 8 bin 836 yeni 
derslik kazandırdıklarını, Hatay’a 
ikinci devlet üniversitesi olarak İs-
kenderun Teknik Üniversitesini kur-
duklarını belirtti.
Yükseköğrenim öğrencileri için 7 
bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları 
açtıklarını söyleyen Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti:
“Antakya, Kırıkhan ve İskenderun’da 
toplam 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni 
yurt binaları daha açacağız. Ha-
tay’a dünyanın en büyük mozaik 
müzesini kazandırdık. Şehrimize 44 
spor tesisi ve gençlik merkezleriyle 
birlikte bugün açılışını yaptığımız 
26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay 
Stadyumu’nu kazandırdık. Hatay’a 
aktarılan sosyal yardım miktarını 
yıllık 3,4 milyon liradan 1,3 milyar 
liraya ulaştırdık. Sağlıkta, Hatay’a 

14’ü hastane olmak üzere toplam 
45 sağlık tesisi inşa ettik.
Toplamda 435 yataklı 4 hastane ile 
23 sağlık tesisimizin yapımı devam 
ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskende-
run Devlet Hastanesinin proje ça-
lışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 
Hatay’da hükümetlerimiz dönem-
leri süresince 8 bin konut projesini 
hayata geçirdik. Hatay için toplam 
287 bin metrekarelik alanda 6 millet 
bahçesi projesi başlattık.
Birini bugün hizmete verdiğimiz mil-
let bahçelerinin kalanlarının da en 
kısa sürede tamamlanmasını sağ-
layacağız. Karayollarında, 151 kilo-
metreden devraldığımız bölünmüş 
yol uzunluğunu 502 kilometreye 
çıkardık. Demiryollarında, İskende-
run-Toprakkale hattını komple ye-
niledik. Havayollarında, Hatay Ha-
valimanımıza yıllık 4 milyon yolcu 

kapasiteli bir terminal binası kazan-
dırdık.”
Cumhurbaşkanımız, Hatay’a 7 baraj 
ve 3 gölet inşa ettiklerini dile getire-
rek, 3 baraj ve 2 gölet daha yapa-
caklarını söyledi.
Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı, Davutlar 
Regülatörü ve Derivasyon Kana-
lı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi 
ile Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi 
açılışını geçen ekim ayında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştir-
diklerini anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şehrimizde 585 bin dekar 
gibi araziyi sulayacak, çiftçilerimize 
451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 
52 binden fazla kişiye de ilave istih-
dam temin edecek Reyhanlı Barajı, 
Hatay’ın gelişmesine büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu baraj aynı zaman-
da Hatay şehrimizi ve Amik Ovası’nı 
taşkın afetine karşı da koruyacak-

tır. Herhangi bir risk halinde Afrin 
ve Karasu çaylarının taşkın sularını 
Reyhanlı Barajı’na aktarabileceğiz. 
Böylece hem yaklaşık 200 bin dekar 
araziyi taşkınlardan koruyacağız 
hem de her damla suyu verimli kul-
lanmış olacağız.” diye konuştu.
Karasu kanalının da bir an önce ta-
mamlanmasını sağlayacaklarını be-
lirten Cumhurbaşkanımız, Hatay’ın 
yarım asırlık hayali olan Tahtaköprü 
Barajı’nı yükselterek barajın sulama 
alanını 109 bin hektardan 453 bin 
dekara çıkardıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, bu iki projeyle 
Hatay’ın tarım alanlarının yarısını 
sulama kapsamına aldıklarına işa-
ret ederek, inşaatları devam eden 
sulama tesisleri tamamlandığında 
Hatay’da 700 bin dekardan faz-
la mümbit araziyi daha sulamaya 
açacaklarını söyledi.
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Hataylı çiftçilere bugüne kadar 3 
milyar liralık tarımsal destek ver-
diklerine işaret eden Cumhurbaş-
kanımız, “PKK tarafından yakılan 
ormanlarımızı, çok daha güzeliyle 
ve fazlasıyla yeniden yeşillendirmek 
için kolları sıvadık. İnşallah bu çalış-
maları süratlendirecek adımları da 
atıyoruz.” dedi.
Sanayide kente son 19 yılda 4 yeni 
Organize Sanayi Bölgesi, 2 tekno-
park, 2 araştırma geliştirme merke-
zi, bir tasarım merkezi kurduklarına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Şehrimizdeki aktif sigortalı sayı-
sı 2002 yılında 174 bin kişi iken, bu 
rakam yaklaşık 2 kat artışla 343 bin 
kişiye ulaştı. Görüldüğü gibi sadece 
özetin özeti mahiyetinde anlatsak 
bile Hatay’a kazandırdığımız hiz-
metler saymakla bitmiyor. Biz laf 
siyaseti değil hizmet siyaseti yapı-
yoruz. Biz boş teneke gibi gürültü 
çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz 
demokratlık görüntüsü altında fa-
şistlik yapmıyor herkesin hakkını, 

hukukunu, özgürlüğünü, teminat 
altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete 
aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi 
aşkla seviyoruz. Çünkü biz büyük ve 
güçlü Türkiye’yi inşa etmekte karar-
lıyız. Bu mücadelemizde yanımızda 
olan milletimizin her bir ferdine şük-
ranlarımı sunuyorum. Hatay’a da 19 
yıldır bize verdiği destek için teşek-
kür ediyorum.”

“Her alanda ülkemiz bu sıkıntılı 
süreci başarıyla yönetmiştir”
Cumhurbaşkanımız, dünya ile bir-
likte Türkiye’nin de yaklaşık 1,5 yıldır 
koronavirüs salgınının etkisi altında 
olduğunu anımsatarak, “Hamdol-
sun sağlık hizmetlerinden gıda ve 
kamu güvenliğine kadar her alanda 
ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıy-
la yönetmiştir. Gelişmiş ülkeler bile 
çok ciddi bocalamalar yaşar, pek 
çok alanda çaresizliğe mahkum 
olurken biz, meselelerimizi çözerek 
yolumuza devam ettik. Salgın dö-
nemi aynı zamanda kendi iktida-
rını ülkenin ve milletin felaketinde 

arayan zihniyeti gerçek yüzünü de 
görmemizi sağlamıştır.” ifadesini 
kullandı.
Şehir hastanelerini yaparken birile-
rinin çıkıp, “ülkede bu kadar hasta-
neye ne ihtiyaç var” dediklerini an-
cak yola devam ettiklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve 
donanımlı hastanelerimiz olmasay-
dı salgının zirve yaptığı dönemleri 
biz nasıl atacaktık? Aynı kafa, inşa 
ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı 
demiryolu hatlarına, havalimanla-
rından köprülere, barajlardan millet 
bahçelerine kadar her projeyi en-
gellemenin, çamur atmanın gayreti 
içinde olmuştur. Bunların temel hiz-
metlerden altyapı yatırımlarına, dip-
lomasiden güvenliğe kadar ülke için 
yapılan hiçbir hizmete destek verdi-
ğini görmedik. Dünyanın bizi takdir-
le takip ettiği, örnek aldığı hususlar, 
bunların dilinde yalanın, iftiranın, 
çarpıtmanın aracı haline dönüş-
mektedir. Türkiye’yi demokraside 
ve ekonomide küresel sistemin en 

üst sıralarına çıkarmak için girdi-
ğimiz her mücadelede bunlar, kar-
şımızda yer aldı. Ülkemizin önünü 
kapatmak, yükselişini engellemek 
isteyenler ne diyorsa, hangi argü-
manları kullanıyorsa, hangi senar-
yoları sahneliyorsa bunlar da aynı 
yolu takip ediyor. Hiç uzağa gitmeye 
gerek yok, Hatay bunun en yakın ve 
acı şahididir.”

“Ülkemizin ve milletimizin hak ve 
menfaatleri neyi gerektiriyorsa 
onu yapmaktan asla çekinmedik”
Terör örgütü bir yandan, güneydeki 
eli kanlı rejim diğer yandan ülke sı-
nırlarına ve halka saldırmaya başla-
yınca, “Vatanımıza yönelik tehditleri 
kaynağında kurutacağız” diyerek 
sınır ötesi harekatlara başladıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Sınırlarımızı güvenlik altına alarak 
ülkemize kurulmaya çalışılan tu-
zağı yerle yeksan ettik. Bu kadim 
coğrafyaya dayatılan senaryoları 
hamdolsun boşa çıkardık. Yaptığı-
mız harekatlara karşı çıkanlar, terör 
örgütlerini ve rejimi savundukları 
kadar sizlerin hayatını ve geleceğini 
sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu 
Libya’dan Karabağ’a her konuda 
yaşadık ama biz ülkemizin ve mil-
letimizin hak ve menfaatleri neyi 
gerektiriyorsa onu yapmaktan asla 
çekinmedik. İşte geçtiğimiz günler-
de Şuşa’ya giderek oradaki kardeş-
lerimizin kurtuluş sevincine ortak 
olduk. Simdi aynı yaklaşımla başka 
yerlerde yeni adımların hazırlıkla-
rı içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda 
böylesine güçlü bir güvenlik kuşa-
ğı oluşturamazsa vatan toprakları 
içinde bize ne huzur verirler ne refah 
yaşatırlar.”
Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir 
de “büyük büyük” laflarla milletten 
ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine 
şahit oldukça kendilerini acı acı gül-

mekten alıkoyamadıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Bunlardan biri, geçtiğimiz günler-
de Avrupa’dan kendisine birtakım 
sözler verildiğini söyleyerek, güya 
kendince bir Suriye politikası anlatı-
yor. Biz, Suriye politikası konusunda 
10 yılı aşkın süredir bu sözleri, belki 
yüzlerce, belki binlerce defa dinle-
dik. Karşımızdakilerin gerçek yüzü-
nü, gerçek niyetlerini gördük, ona 
göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını 
sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime 
eden, eline yalan yanlış bir şeyler tu-
tuşturan tescilli Türkiye düşmanla-
rının peşine düşerek ülkenin gelece-
ğine talip olmaya kalkanların sonu, 
hüsrandır. Maalesef karşımızda bir 
türlü yerli ve milli olmayı başarama-
yan bir anlayış var. Milletin gönlüne 
girmeye çalışmak yerine gözünü 
dışarıya diken bu zihniyete rağmen 
ülkemizi büyütmeye, güçlendirme-
ye hedeflerine doğru ilerletmeye biz 
devam edeceğiz. Hatay’dan, 2023’e 
doğru giderek artacağı anlaşılan bu 
mücadelede bize sizlerden daha 
güçlü destek istiyoruz. Ülkemizin 
tüm şehirleri gibi Hatay’ı da daha 
büyük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 
milyon insanımızın her birini daha 
ileri demokrasiye, daha müreffeh 
bir hayata kavuşturmakta kararlıyız. 
Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, 
şimdi de tutacağız. Yeter ki birliği-
mize, beraberliğimize, kardeşliğimi-
ze sıkı sıkıya sahip çıkalım.”
Cumhurbaşkanımız, açılışı yapılan 
eserlerin ülkeye ve Hatay’a hayırlı 
olması dileğinde bulunarak bu yatı-
rımların Hatay’a kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik etti.

“Bir olacağız, iri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye ola-
cağız”
Cumhurbaşkanımız, Hatay Sta-
dı’nın açılışı öncesi vatandaşlara 
hitap etti.

“Bir olacağız, iri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-
ğız” sözünü hatırlatan Cumhurbaş-
kanımız, bu birliktelik, beraberlik ve 
kardeşlikle bugüne geldiklerini söy-
ledi.
Hatay Stadı’nın bulunduğu alana 
gelirken çakılı bir çivi görmediğini 
anlatan Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Maalesef ana arterler bıraktığımız 
yerde kalmış ama biz yola devam 
ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 
kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz 
eserlerimizle konuşuruz, onlar ise 
sadece laf ederler. Unutmayın eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri. Biz eserlerimizle konuşuyo-
ruz. İşte bakın şurada da Hatay Ka-
palı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa 
zamanda inşallah onu da bitirece-
ğiz. Hatay’ın gençliğine ne gereki-
yorsa ne layıksa bunları yapacağız.”
Cumhurbaşkanımız, alandakilere 
kendisini büyük bir ilgiyle karşıladığı 
için teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Bir şey sorayım ya. Şu havalima-
nını kim yaptı? Kardeşlerim havali-
manından buraya, İskenderun’dan 
bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 
gidiş-2 geliş, bu yolları kim yaptı? 
Diğerlerinin burada yaptığı bir yol-
ları var mı? Ama bizim işimiz, gü-
cümüz bu. Amik Ovası sürekli taş-
kınlar altındaydı. Amik Ovası’nı da 
bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi 
yeni barajlarla, kapalı su dağıtım 
sistemleriyle beraber inşallah su 
sıkıntılarını tamamıyla çözme nok-
tasına geliyoruz, onun da adımlarını 
atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede 
Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısı-
nı, özgürlüğün tadını, vatan hasreti-
nin ne demek olduğunu çok iyi bilir, 
işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay’a 
hizmetin ne demek olduğunu çok iyi 
biliriz. Onun için yapacağımız çok 
şey var.”



Gündem Gündem

Temmuz 2021___ 4948 ___ Temmuz 2021

 “KANAL İSTANBUL, ÜLKEMİZİN 
EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN 
BİRİ OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ 
ALACAKTIR”

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye sağ-
layacağı katkılar, proje maliyetiyle 
kıyaslanamayacak kadar yüksek 
olan Kanal İstanbul, ülkemizin en 
önemli değerlerinden biri olarak 
tarihteki yerini alacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız, Kanal İstan-
bul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma 
Töreni’nde yaptığı konuşmada söz-
lerine, “Bugün Türkiye’nin kalkınma 
tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. 
Bugün ülkemizin gelişmesi, mille-
timizin güçlenmesi yolunda atılan 
adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. 
Bugün rahmetli Menderes, rahmetli 
Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi 
ülkemizin kalkınma mücadelesi-
nin sembol isimlerinin ruhlarını bir 
kez daha şad ediyoruz.” ifadeleriyle 
başladı.
Bugün Kanal İstanbul Projesi’nin ilk 
köprüsünün temelini attıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, aynı 
zamanda Kuzey Marmara Otoyo-
lu’nun, Nakkaş, Başakşehir kesi-
minin Sazlıdere Barajı üzerindeki 
bağlantı yolu da olan bu köprünün 
ülkeye, millete, İstanbul’a hayırlı ol-
masını diledi.
Cumhurbaşkanımız, Kanal İstan-
bul Projesi’ni bundan 11 yıl önce 
milletle paylaştıklarını hatırlatarak, 
“Türkiye’nin bu süreçte yaşadığı iç 
ve dış badireler sebebiyle maalesef 
projenin ilerlemesi biraz gecikti.” 
diye konuştu.
Bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp 
proje kapsamındaki ilk köprünün te-
melini atmak üzere bir arada olun-
duğunu aktaran Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Sazlıdere Barajı’ndayız ve Kanal 
İstanbul’a, acaba bu proje neden 
gerekliydi? Gecikmeli de olsa bu-
gün bu temeli nasıl atıyoruz? İstan-
bul Boğazı dünyanın en kalabalık 
gemi trafiklerinden birine sahiptir. 

Boğaz’dan, 1930’lu yıllarda, yılda 
ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyor-
du. Günümüzde bu rakam 45 bine 
ulaştı. Sadece şehir içi yolculuk-
lar için İstanbul Boğazı’nın her iki 
yakasındaki 54 ayrı iskelede gün-
de 500 bin kişilik insan trafiği söz 
konusudur. Dolayısıyla Boğaz’da, 
hem kuzey hem güney hem do-
ğu-batı istikametinde her sınıftan 
ve kapasiteden çok yoğun bir gemi 
trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde 
Boğaz’dan geçen gemilerin uzun-
lukları 50 metreden 350 metreye 
kadar da yükseldi. Her büyük ge-
minin Boğaz geçişi şehir için ciddi 
risk anlamına geliyor. Petrolden or-
ganik ürüne kadar çok farklı yükler 
taşıyan gemilerin kaza yapmaları 
durumunda denizlerimizdeki doğal 
hayat da çok büyük tehdit altına 
giriyor. Gemilerin karaya çarpması 
halinde ise hem kültürel mirasımız 
zarar görüyor hem ciddi yıkım ve 
yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı 
biraz ilerlemiş olan İstanbulluların 
hafızalarında Boğaz’da haftalarca 
yanan petrol gemilerinin görüntü-
leri mutlaka vardır. Şimdi buradan 
gençlerimize sesleniyorum. Z Ku-
şak, tüm bu gençlere sesleniyorum. 
Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 
yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan 
bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi 
adımları attık, bunları bilmeniz ge-
rekiyor.”
Cumhurbaşkanımız, geçen yıl Ka-
bataş açıklarında kıyıya sürüklenen 
dev bir Rus savaş gemisinin yol aç-
tığı endişenin henüz unutulmadığını 
söyledi.
Montrö’de kılavuz kaptan ve römor-
kör kullanımının zorunlu tutulma-
masının ticari gemilerin boğaz ge-
çişindeki riskleri daha da artırdığını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, bu-
gün gemilerin geçişi için boğazın 
kapatılmak zorunda kalınması ve 
gemiler arasında bırakılması gere-

ken mesafelerin ciddi zaman kayıp-
larına yol açtığını kaydetti.
Bu tür gemiler için beklemede ge-
çen her saatin önemli bir maliyet 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı-
mız, “Yapılan projeksiyonlar 2050 
yılında Boğaz’dan geçecek gemi 
sayısının 78 bini bulacağını göste-
riyor. Halbuki hesaplamalara göre 
İstanbul Boğazı’nın güvenli gemi 
geçiş kapasitesi 25 bindir. Kapasite 
yoğunluğunun kaynaklanan sintine 
ve balast sularının yol açtığı sıkın-
tılar yanında ev ve sanayi atıklarının 
kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zille-
ri vermeye başlayalı çok oldu.” diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Marmara De-
nizi’ndeki müsilaj sorununa da de-
ğinerek, “Müsilajla ilgili bakın Mar-
mara ne durumda. Felaket değil mi? 
Nedir bu durum diye hep yandık di-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
Boğazın gemi geçişlerine kapatı-
lamayacağını ifade eden Cumhur-
başkanımız, artan trafiği karşılamak 
için yeni bir kanal inşası düşünce-
sini gündeme getirdiklerini, Kanal 
İstanbul’a “İstanbul’un geleceğini 
kurtarma projesi” olarak baktıklarını 
vurguladı.

“Amacımız vatandaşların can ve 
mal güvenliğini korumak”
Cumhurbaşkanımız, Kanal İstanbul 
projesiyle amaçlarının her şeyden 
önce İstanbul Boğazı ve çevresin-
deki vatandaşların can ve mal gü-
venliğini sağlamak olduğunu be-
lirterek, “Boğaz’ın tarihi ve kültürel 
dokusunu güvenlik altına almak için 
de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi 
trafiği yükünün hafifletilmesi, Bo-
ğaz’ın giriş ve çıkışındaki bekleme-
lerin azaltılması, Boğaz’daki seyir 
zorluğundan kaynaklanan sıkıntıla-
rın ortadan kaldırılması da projenin 
amaçları arasında yer alıyor. Elbette 
ülkemizin küresel ticarette daha et-
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kin rol oynaması, ulaştırma ve lojis-
tik koridorlarından daha fazla pay 
almasıyla diğer stratejik unsurları 
da bunlara eklememiz gerekiyor.” 
şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, proje kapsa-
mında yer alan 500 bin kişi kapa-
siteli yerleşim alanları ile depreme 
hazırlık için gereken alternatif yer-
leşim alanları oluşturulması konu-
sundaki eksiğin de kapatılacağını 
dile getirerek, şöyle devam etti:
“Görüldüğü gibi bu pek çok fayda-
yı aynı anda sağlayacak bereketli 
bir projedir. Kanal İstanbul fikrini 
milletimizle paylaştığımız 27 Nisan 
2011’den itibaren proje en ince de-
tayına kadar çalışıldı. Önce güzer-
gah, ardından sondaj ve ön proje, 
daha sonra etüt proje, takiben ay-
rıntılı saha ve laboratuvar çalışma-
larıyla çed süreci yürütüldü. Her ne 
kadar birileri kendi yetki alanlarında 
olmayan hususlarla ilgili bize sorul-

madı diye sızlanıyorsa da projenin 
her aşaması hukuka ve bilime uy-
gun şekilde yürütüldü ve tamam-
landı. Buradan sesleniyorum. (Bize 
sorulmadı) diyenlere sesleniyorum. 
Unutmayın, kime sorulması gereki-
yorsa onlara sorulmuş ve yola böyle 
çıkılmıştır. Sizin zaten bu ülkede bu 
güne kadar dikili bir ağacınız yok. 
Bu ülkede sizler şu ana kadar Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nü yap-
tık, aynen bugün Kanal İstanbul için 
nasıl çıldırıyorsanız, orada da öyle 
çıldırdınız. Marmaray’ı yaptık. Mar-
maray’da yine aynı şekilde önümü-
zü kesmeye çalıştınız, çılgınlar gibi 
ama yaptık.”
Cumhurbaşkanımız, Avrasya Tü-
neli, Osman Gazi Köprüsü ve İstan-
bul-İzmir yolu yapılırken de önünün 
kesilmek istendiğini belirterek, “Eğer 
biz sizi dinlemiş olsaydık bunların 
hiçbiri yapılamayacaktı.” dedi.
Birinci Köprü yapılırken de önünün 

kesildiğini, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü yapılırken de aynı şeylerle 
karşılaşıldığını dile getiren Cumhur-
başkanımız, “Eğer o zamanın ikti-
darları sizi dinlemiş olsaydı bugün 
ne Şehitler Köprüsü olacaktı ne Fa-
tih Sultan Köprü ne de Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü olacaktı. Dinleme-
dik, dedik ki kervan yürür ve kervan 
yürüdü. Nissibi Köprüsü’nü yaptık. 
Eğer bunları dinleseydik Nissibi 
Köprüsü de yapılamayacaktı. Ama 
biz dinlemedik, yolumuza devam 
ettik. Zaten bu hususlarda en küçük 
bir eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ol-
saydı şimdiye kadar ortaya çıkardı.” 
ifadelerini kullandı.

“Güzergah en makul ve verimli hat 
olarak seçildi”
Cumhurbaşkanımız, mevcut gü-
zergahın 5 ayrı alternatif arasından 
bilimsel çalışmalara göre en makul 
ve verimli hat olarak seçildiğini vur-

gulayarak, şöyle konuştu:
“Sadece proje çalışmalarında 11 
ayrı üniversiteden 51 bilim insanıyla 
toplamda 204 uzman görev yaptı. 
Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 
17 bin metrenin üzerinde sondaj, 
248 adet jeofizik etüt gerçekleşti-
rildi. Modelle çalışmalarında dün-
yanın en önde gelen mühendislik 
merkezi bünyesinde 35 ayrı ülkeden 
3 bin 500 kişi görev aldı Bay Kemal. 
Biz neyi, nerede, kiminle yapacağı-
mızı çok iyi biliriz. Bak bu bir çeşme 
açılış töreni değil, bir çeşme mus-
luk takma töreni de değil. Dünya-
da örnek kanallardan bir tanesinin 
bugün temelini atıyoruz. Kanaldan 
geçecek gemi boyutları ve trafik ka-
pasitesi Boğaz’daki mevcut trafiğin 
yüzde 99’unu karşılayacak şekilde 
tespit edildi.”
Cumhurbaşkanımız, İstanbullulara 
ve tüm vatandaşlara seslenerek, 
şunları kaydetti:
“Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Ta-
ban genişliği minimum 275 metre. 
Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 
metre olarak belirlendi. Bir başka 
ifadeyle 275 metre uzunluğa kadar 
petrol tankerleri ve 350 metre uzun-
luğa kadar olan konteynır gemileri 
bu kanaldan geçebilecek. Bunları 
İstanbul’dan kazasız belasız geçir-
mek öyle kolay iş değil. Her an her 
türlü riski taşıyorduk. Yapılan etüt-
ler Kanal İstanbul’daki gemi trafi-
ğinin Boğaz’a göre, dikkat edin 13 
kat daha güvenli gerçekleşeceğini 
gösterdi.”
Cumhurbaşkanımız, Kanal İstanbul 
üzerinde biri bugün temeli atılan ol-
mak üzere toplamda 6 köprü inşa 
edileceğini söyledi.
Mevcut ana kara yolu ulaşım hatla-
rının tamamı için kanalın üzerinden 
köprü ile geçişin öngörüldüğünü 
belirten Cumhurbaşkanımız, ayrıca 
demir yolundan içme suyu ve atık 
suya, doğalgazdan elektriğe kadar 
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pek çok farklı alandaki 25 alt yapı 
tesisinin tamamının da kanal geçiş 
projelerinin, kanal kazısı başlama-
dan önce tamamlanacak şekilde 
hazırlandığını aktardı.
Kanalın, Karadeniz çıkışının hemen 
sağında yer alacak konteyner lima-
nı ve lojistik merkezinin, ülkenin dış 
ticaretine yeni bir soluk getireceğini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, Ka-
radeniz çıkışının solundaki rekreas-
yon ve yenilenebilir enerji alanının 
da İstanbul’a ayrı bir değer kataca-
ğını kaydetti.

“500 bin nüfuslu yerleşim alanları 
İstanbul’un merkezindeki baskıyı 
ortadan kaldıracak”
Cumhurbaşkanımız, kanalın her iki 
yanında planlanan 500 bin nüfuslu 
yerleşim alanlarının da İstanbul’un 
merkezindeki baskıyı ortadan kal-
dıracağına inandıklarını belirterek, 

“Kanal İstanbul sadece Türkiye’nin 
değil belki de dünyanın en çevreci 
projesi olarak hayata geçirilecektir. 
Proje alanının yüzde 52’si bu doğ-
rultuda kullanılacaktır. Kanal İstan-
bul’un her biri ayrı emek gerektiren 
tüm mühendislik ve ÇED çalışma-
larının, bilimin ve tekniğin ışığında, 
hukukun izinde yürütüldüğünün al-
tını tekrar çizmek istiyorum. Bir şeyi 
daha bilmeleri lazım, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı dediğimiz zaman 
bir duracaksın. ÇED raporlarını ra-
hatlıkla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verir, verebilir. Bunu da öğrenecek-
siniz.” dedi.
Tüm bu süreçte görev alan, sorum-
luluk üstlenen, katkı sağlayan ba-
kanlara, belediye başkanlarına, fir-
malara, mühendislere ve uzmanlara 
şükranlarını sunan Cumhurbaşka-
nımız, bu uzun hazırlık döneminin 
ardından nihayet kanalın ilk köp-

rüsünün temelini atma aşamasına 
geldiklerini belirtti.

“6 yıl içinde tamamlamayı hedef-
liyoruz”
İlerleyen dönemde hem kanal üze-
rindeki diğer köprülerin ve alt yapı 
deplase çalışmalarını hem de kanal 
kazısını başlatacaklarını aktaran 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Kanal İstanbul’u yaklaşık 15 milyar 
dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Buradan 
geçecek gemilerden sağlanacak 
gelir ve proje kapsamındaki liman 
başta olmak üzere, diğer unsurlar-
dan elde edilecek kazançlarla Kanal 
İstanbul kendi kendini rahatlıkla fi-
nanse edecektir. Böylece Türkiye, 
devletin ve milletin kasasından, ke-
sesinden 5 kuruş çıkmadan, kendi 
gelirleri ile finanse edilerek dünya 

çapında bir esere daha kavuşacak-
tır. Projenin bugüne kadar mevcut 
sürecini nasıl adım adım takip et-
tiysek, bundan sonra da tamam-
lanana kadar hassasiyetle takibini 
sürdüreceğiz.
Türkiye’ye sağlayacağı katkılar, pro-
je maliyetiyle kıyaslanamayacak 
kadar yüksek olan Kanal İstanbul, 
ülkemizin en önemli değerlerinden 
biri olarak tarihteki yerini alacaktır. 
Rabb’ime bizlere bugünleri göster-
diği için hamdediyorum.”
Türkiye’de Cumhuriyet’in Kuruluş 
Dönemi’nde başlatılan kalkınma 
hamlelerinin, kısa bir süre sonra, 
varlığını hala sürdüren bir zihniyet 
tarafından engellenmeye çalışıldığı-
nı dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
‘Ülkemiz yakın tarihi, uçaktan mo-
tora, silahtan ilaca kadar her alan-
da başlatılan projelerin önlerinin bu 
zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin 

örnekleriyle doludur. Kim bu isim? 
CHP. Atılan her adımın önünü kes-
miştir. Şimdi bugünkü CHP de ay-
nen yine ‘nasıl ön keseriz’ diye ça-
lışmaların, gayretin içindedir. Aynen 
onların yanında da onlara yandaşlık 
yapanlar yok mu? Var. Birlikte nasıl 
ön keseriz, bunun gayreti içindeler.” 
diye konuştu.

“Savunma sanayimiz, gerçek an-
lamda küresel rekabet gücüne an-
cak bizim dönemimizde kavuştu”
Uçak yapan Nuri Demirağ’dan, oto-
mobil üreten, lokomotif motoru ge-
liştiren nice isimlere, Cumhuriyet’in 
kalkınma hamlesinin gizli kahra-
manlarının hazin hikayelerini artık 
tüm milletin bildiğini anlatan Cum-
hurbaşkanımız, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Tabi genç kuşak bunları bilmiyor. 
Bizim 19 yıl önce yaptıklarımızı bile 

bilmiyor. Eğitimde yaptıklarımızı, 
sağlıkta yaptıklarımızı, ulaşımda at-
tığımız adımları, enerjide attığımız 
adımları bilmiyor. Ulaşım altyapısı 
konusunda, bilmiyor. Yapılan bölün-
müş yollar, otoyollar, bütün bunlar 
maalesef genç kuşak tarafından 
bilinmiyor. Düşünün 6 bin kilomet-
reden alınan yollar, şimdi 27 bin 
kilometreye geldi ama genç kuşak 
bunları bilmiyor. Gazi Mustafa Ke-
mal’in de sürdürdüğü Osmanlı’dan 
miras demiryolu projeleri ipleri eline 
alır almaz kim tarafından durdurul-
du? İnönü tarafından durduruldu. 
İşte CHP’nin engelleme politikaları-
nın başlangıcı orası.
Biz yeniden demir yolu inşasına 
başlayana kadar Türkiye bu kısırlı-
ğı yaşamaya devam etti. Nuri De-
mirağ’ın ürettiği uçakların ne ülke 
içinde satışına ne de ihracına izin 
vermeyerek, fabrikanın kapısına ki-
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lit vurulmasına yol açtılar. Savunma 
sanayimiz, gerçek anlamda küresel 
rekabet gücüne ancak bizim döne-
mimizde kavuştu. Rahmetli Mende-
res, aralarında Vatan Caddesi’nin de 
bulunduğu bulvarları açarken ‘Bura-
ya uçak mı indireceksiniz?’ diye kar-
şı çıktılar. Biz sadece şehir içindeki 
bulvarlarla kalmadık, şehirlerimizin 
tamamını bölünmüş yollarla köprü-
lerle tünellerle viyadüklerle dağları 
delerek… Hep söylüyorum ya Aşık 
Veysel gibi biz dağları deldik. Tünel-
lerle viyadüklerle birbirine bağladık. 
GAP gündeme geldiğinde, ‘Milletin 
hakkını yiyecekler’ diyerek ortalığı 
ayağa kaldırdılar. Keban Barajı için 
kurbağalara ‘Göl yapıyorsunuz’, bu-
rada üretilecek elektrik için ise ‘Bu 
kadar enerjiyi toprağa mı vereceksi-
niz?’ diyerek çamur attılar. Ülkemi-
zin en büyük enerji ve tarım projesi 
GAP’ı yeniden ele alarak hızlandıran 
biz olduk.”
İstanbul Boğazı üzerinde inşa edi-
len 1. köprüye ‘Buradan mutlu azın-
lık geçecek’ diyerek karşı çıkıldığını 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Ama 
bitince de ilk kendileri geçti. Rah-
metli Özal’ın inşa ettiği 2. köprüyü 
engellemek için her yola başvurdu-
lar. Bizim dönemimizde yapılan 3. 
köprü ile ilgili bir mahkeme kararını 
yanlış anlayıp, ‘Artık 2 beton kule-
den ibaret’ diyerek sevinç narala-
rı atanlar da yine bunlardı. Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nı genişletir-
ken, CHP’nin başındaki zat, ‘Uça-
ğın inmediği yere havalimanı yapan 
başka ülke gördünüz mü?’ diyerek 
aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sa-
biha Gökçen Havalimanı, bırakın ül-
kemizi bölgenin en aktif havaliman-
larından biri haline geldi. Yetmiyor. 
Aynı kafa, kendi alanında dünyanın 
en iftihar verici projelerinin başın-
da gelen yeni havalimanımıza da 
çalmadık kara bırakmamıştır. İşte 
İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk 3 

havalimanından bir tanesi oldu. Ey 
CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şim-
di bu havalimanı ile dünyanın her 
yerinde övünüyoruz. Hatırlarsanız, 
bu projeyi üstlenen firmalarımıza 
atmadıkları iftira, etmedikleri haka-
ret bırakmadılar.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, İstanbul Ha-
valimanı’nın bugün ülkenin yüz akı 
olarak küresel bir marka haline dö-
nüşmüş durumda olduğunu söyle-
di.

Muhalefetin, Kanal İstanbul tavrı-
nı eleştirdi
“Denizlerin altından hamdolsun ba-
kıyorsunuz farklı yerlere geçebiliyo-
ruz. Niye? Çünkü ulaşamadığımız 
yer bizim değildir.” diyen Cumhur-
başkanımız, Kanal İstanbul’a karşı 
çıkan muhalefeti eleştirerek şöyle 
devam etti:
“Bugün millete hizmet eden ne ka-
dar abide eser varsa hepsi de bu 
çapsız zihniyetin karşı çıkmasına 
rağmen ülkemize kazandırıldı. Tür-
kiye modern tarih boyunca yaptığı 
tüm kalkınma hamlelerini, ufuksuz, 
vizyonsuz, basiretsiz bu zihniyete 
rağmen başarıya ulaştırdı. Şimdi 
de Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorlar. 
Hem de ne karşı çıkma. Siyasetteki 
ferasetsizliklerini, icradaki kifayet-
sizliklerini, proje üretmekteki kısır-
lıklarını bir kenara bıraktım, devlet 
adabını bile hiçe sayarak, akıllarına 
ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları 
tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. ‘Biz 
geliyoruz.’ E? Geldiğimizde bilesiniz 
ki size ödeme yapmayacağız. Sizin 
elinizden bu yatırımları alacağız.’ 
Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta 
hızlarını alamayıp projeye ilgi du-
yan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya 
bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiye-
sizliktir ya? Devletlerde devamlılık 
esastır. Bunlar devlet terbiyesi de 
görmediler. Siz nasıl devlet yöneti-
mine talipsiniz ya? Söke söke siz-

den bu paraları uluslararası tahkim 
yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. 
Bunları bilmeden bir yere varamaz-
sınız. Bunlar tam manasıyla çay-
lak. Devlet yönetimi nedir haberleri 
yok. Ödeme yapmazmış. Bankalara 
ödeme yapmazmış. Uluslararası 
bankalara ödemelerini yapmazmış. 
Milletimiz, CHP kafasına kalsa ülke-
nin ne bu barajlara, ne bu köprülere, 
ne bu yollara, ne bu fabrikalara, ne 
bu hizmetlere kavuşamayacağını 
bildiği için söylenenleri ciddiye al-
mıyor. Bu halk, kimin bu ülkeye eser 
ve hizmet kazandırmak için ter dök-
tüğünü kimin de avara kasnak gibi 
sürekli aynı şeyleri söyleyerek hiçbir 
iş yapmadan sırt üstü yattığını gö-
rüyor, biliyor.”
Eskilerin, ‘İnsan ölür kalır eseri, eşek 
ölür kalır semeri.’ sözünü hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Varsın birileri 
semer peşinde koşsun. Biz ülkemi-
ze ve milletimize eser kazandırma 
mücadelemizi sonuna kadar sürdü-
receğiz.” ifadesini kullandı.

“Referansımız 19 yılda Cumhuri-
yeti ve Türkiye’yi nereden nereye 
getirdiğimizi bilen milletimizin ta 
kendisidir”
“Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına sokmak, siya-
si ve diplomatik gücümüzü zirveye 
çıkarmak, güvenliğimizi en geniş 
yorumla sağlamak için gece gün-
düz çalışmaya devam edeceğiz. 
Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı 
artırarak, ihracatı yükselterek büyü-
meyi sürekli kılarak potansiyelimizi 
son sürat harekete geçirerek büyük 
ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı-
mız, geçen 19 yılda bu ülkeye sağ-
lıktan eğitime, adaletten güvenliğe, 
ulaşımdan enerjiye, çevreden spora 
her alanda neler kazandırdıklarının 
en yakın şahidinin milletin ta kendisi 
olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, merhum Ziya 
Paşa’nın ‘Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde.’ sözüne işaret ede-
rek, “Bizim de referansımız 19 yılda 
Cumhuriyeti ve Türkiye’yi nereden 
nereye getirdiğimizi bilen milletimi-
zin ta kendisidir. Evet, bizim referan-
sımız demokraside ve ekonomide 
ülkemizi dünyanın en üst ligine çı-
karmamızdır. Bizim referansımız 84 
milyon vatandaşımızın her birinin 
hayat kalitesini yükselten, gelece-
ğini aydınlatan, umutlarını güçlen-
diren başarılara imza atmamızdır. 
Kanal İstanbul işte bu atılım zinci-
rinin yeni bir halkasıdır.” ifadelerini 
kullandı.

“Yarın altyapı işlerine başlayaca-
ğız”
Cumhurbaşkanımız, Kanal İstan-
bul’un bugün ilk köprüsünün teme-
lini attıklarını hatırlatarak, şu bilgileri 
verdi:
“Yarın altyapı işlerine başlayacak, 
öbür gün kanalın kazmasını vu-
racak, makinaları çalıştıracak ve 

böylece bir abide eseri inşallah 
milletimizin emrine vereceğiz. Fa-
tih, İstanbul’u fethederken, gemileri 
karadan yürüterek dünyayı kendine 
hayran bırakmıştı. Boğazın üzerine 
birer kandil gibi astığımız köprülerle 
biz de dünyayı kendimize hayran bı-
raktık. İşte şimdi Çanakkale 18 Mart 
Köprüsü yapılıyor mu? Yapılıyor. O 
da bir altın boynuz gibi Çanakkale’yi 
süsleyecek. Marmaray ve Avrasya 
Tüneli’yle boğazın altından iki kıta-
yı birleştirerek dünyayı kendimize 
hayran bıraktık. Şimdi de Marma-
ra ve Karadeniz’i yeni bir Boğaz’la 
Kanal İstanbul’la birbirine bağlaya-
rak bir kez daha dünyayı kendimize 
hayran bırakacağız. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum.”
Temelini attıkları Kanal İstanbul 
Köprüsü’nün ülkeye ve millete ha-
yırlı olmasını dileyen Cumhurbaş-
kanımız, projenin ilk gününden şu 
anına kadar her aşamasında emeği 
geçen mimar, mühendis ve işçileri 
tebrik etti.
“Rabbim kazadan, beladan muha-
faza buyursun inşallah.” temenni-

sinde bulunan Cumhurbaşkanımız, 
belirledikleri gibi 6 yıl gibi bir süre 
içerisinde inşallah burayı tamam-
lamanın kendilerine nasip olmasını 
diledi.
Törene Cumhurbaşkanımızıın yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, AK Parti Genel Baş-
kanvekili Binali Yıldırım, AK Parti 
Genel Başkanı Yardımcısı Nurettin 
Canikli, AK Parti İstanbul İl Başka-
nı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, AK Parti ve MHP 
Milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.



Gündem Gündem

Temmuz 2021___ 5756 ___ Temmuz 2021

 “HER ALANDA KRİTİK ÖNEME 
SAHİP DİJİTAL ALTYAPIYI DAHA DA 
GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Hamdolsun, ül-
kemize kazandırdığımız güçlü 
eser ve hizmet altyapısı sayesin-
de, dijital çağın imkanlarını mille-
timizin emrine, pek çok gelişmiş 
ülkeden daha önce verebilmeyi 
başardık. Özellikle sanayiden ti-
carete, kamu hizmetlerinden eği-
tim ve sağlığa kadar her alanda 
kritik öneme sahip dijital altyapıyı 
daha da geliştirmekte kararlıyız.” 
dedi.
Cumhurbaşkanımız, TÜRKSAT’ın 
Gölbaşı yerleşkesinde düzenle-
nen, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete 
Alma Töreni’nde yaptığı konuşma-
da, uydunun ülkeye, millete ve bu 
imkandan yararlanacak tüm sek-
törlere hayırlı olmasını diledi.
TÜRKSAT 5A Uydusu’nun, ocak 
ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fır-
latıldığını, mayıs ayının ilk günlerin-
de yörüngeye ulaşan uydunun, uzun 
bir test ve hazırlık çalışmalarının ar-
dından servis sağlamaya hazır hale 
geldiğini ifade eden Cumhurbaşka-
nımız, manevra ömrü 35 yıl olarak 
hesaplanan uydu ile hem uydu ileti-
şim kapasitelerinin artırıldığını hem 
mevcut uyduların yedeklendiğini 
hem de yörünge haklarını garanti 
altına aldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, yaklaşık 4 yıl-
lık bir emeğin ürünü olan uydunun 
hizmete girmesinde emeği geçen 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile il-
gili kurumları ve çalışanlarını tebrik 
etti.

“Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydu-
muzda”
Uydunun, Türkiye ile birlikte Avrupa, 
Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika, Orta, Batı ve Güney 
Afrika bölgelerini kapsayan geniş 
bir coğrafyaya hizmet vereceğini 
aktaran Cumhurbaşkanımız, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Televizyon yayıncılığı ve veri hiz-
metleri konusunda kaliteli hizmet 
sunma kapasitesine sahip TÜRK-
SAT 5A, sağlayacağı yüksek katma 
değerle kendi alanında gerçekten 
çok önemli bir projedir. Şimdi sıra 
TÜRKSAT 5B uydumuzda. Tasa-
rım ve üretim aşamaları başarıyla 
tamamlanan TÜRKSAT 5B uydu-
muzun testleri sürüyor. Amacımız 
bu uydumuzu, yılın son çeyreğinde 
yine Falcon 9 roketiyle uzaya gön-
dermektir. Faydalı yük kapasitesi 
bugüne kadarki uyduların tama-
mından fazla olacak TÜRKSAT 
5B’nin hizmete girmesiyle, veri ile-
tişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. 
Doğu yörüngesindeki frekans ve 
yörünge haklarımızın korunması 
bakımından da önemli olan TÜRK-
SAT 5B’nin manevra ömrünün de 
35 yılın üzerinde olacağı öngörül-
mektedir. Tabii bununla kalmıyoruz. 
Yaklaşık 5 yıl önce, milli haberleşme 
uydu projemizi, imza törenine bizzat 
şahitlik ederek başlatmıştık. Bu çer-
çevede, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Asel-
san, TUSAŞ, CTECH gibi çok sayıda 
kurum ve kuruluşumuzun katkısıy-
la TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik. 
Test aşamasına gelen bu uydumu-
zu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı 

planlıyoruz. Böylece Türkiye, dün-
yada haberleşme uydusu üretebilen 
10 ülke arasına girecektir. Şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum.”

“Kökten değişime yol açan bu ça-
ğın adı dijital çağ”
Cumhurbaşkanımız, dünyanın yeni 
bir çağa geçişin sancılarını yaşa-
dığını, doğrudan üretim ilişkilerine 
dahil olan ve üretim biçiminin kök-
ten değişimine yol açan bu çağın 
adının, “dijital çağ” olduğunu dile 
getirdi.
İnsanlık tarihindeki her çağ değişi-
mi gibi bu sürecin de dünyada siya-
si, sosyal, ekonomik ve kültürel güç 
dengelerinin yeniden oluşmasına 
yol açacağını vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, toprağı ekmek ve 
makinaları kullanmak nasıl insanlık 
tarihinde büyük kırılmalara sebep 
olmuşsa, dijital çağın da benzer so-
nuçlar doğuracağına dikkati çekti. 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Yeniçağın en önemli özelliği, soyut 
üretim dediğimiz bilginin üretimi ve 
böylece ortaya çıkan verinin kont-
rolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan 
artık sadece kendi adına iş yapan 
değil, kendi adına düşünen sistem-
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lere yönelmiş durumdadır. Hayatın 
her alanında kılcal damarlara kadar 
uzanan bu dijital üretim ve yönetim 
süreci, yapay zeka ile birlikte çok 
daha farklı bir evreye ulaşmıştır. 
Bu değişim, devlet yönetiminden 
toplumsal yapıya kadar her alanda 
kendini hissettirmektedir.
Demokrasi dediğimiz olgu, bir mey-
danda toplanan insanların şehrin 
sorunlarını tartışması ve kara-
ra bağlaması ile ortaya çıkmıştır. 
Sonra bu yöntem, ülkede yaşayan 
belirli bir yaş üzerindeki insanların 
tamamının seçimler yoluyla içinde 
yer aldığı temsili demokrasiye dö-
nüştü. Bugün ise dünyanın dört bir 
yanından yüz milyonlarca insan, di-
jital altyapı ve iletişim imkanları sa-
yesinde anında bir araya gelebiliyor 
tartışabiliyor, ortak tavır geliştirebi-
liyor. Üstelik bu son değişim, birkaç 

nesil gibi çok kısa bir zaman aralı-
ğında yaşandı. Gerçekten de kendi 
kuşağımızın çocukluğunu, gençli-
ğini, o dönemlerde hayatı nasıl ya-
şadığımızı düşünüyoruz. Sonra bir 
de torunlarımıza, yeni nesillere ba-
kıyoruz. Sadece üç nesil arasındaki 
fark, bizim kendimizden önceki on-
larca nesille olan farkla mukayese 
edilmeyecek kadar fazla, belirgin ve 
açıktır.”

“Küresel düzeyde adalet, dijital 
çağın altyapılarını da kapsayacak 
şekilde değerlendirilmeli”
Kamu hizmetlerinin neredeyse ta-
mamına yakınının e-devlet sistemi 
içinde yürütülebildiği bir dönemde 
yaşandığını belirten Cumhurbaş-
kanımız, gençliklerinde, bugün cep 
telefonu veya bilgisayar ekranı üze-
rinde birkaç tuşa basarak gerçek-

leştirdikleri işlemlerin her biri için 
saatlerce, günlerce, haftalarca hat-
ta yeri geldiğinde aylarca ve yıllarca 
uğraşmak gerektiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanımız, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:
“İnsanların birbirleriyle iletişimi, bu-
luşması, görüşmesi, konuşması için 
belli imkanlara, programlara ihtiyaç 
vardı. Bugün cep telefonu ve onun 
üzerindeki uygulamalarla saniyeler 
içinde dünyanın her köşesindeki 
insanla iletişime geçmek mümkün-
dür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu 
süreçte de ülkeler ve toplumlar ara-
sında çok ciddi adaletsizlikler söz 
konusudur. Kimi yerlerde bireyler 
dijital çağın her imkanından sonuna 
kadar faydalanırken, kimi yerlerde 
hala ilkel dönemin şartları içinde 
hayata tutunma mücadelesi veren 
topluluklar vardır. Artık küresel dü-

zeyde adalet, yiyecek ekmek, içecek 
su, barınacak ev ihtiyaçları yanında 
dijital çağın altyapılarını da kapsa-
yacak şekilde değerlendirilmelidir.”

“Siber savunma mekanizması 
oluşturacağız”
Türkiye’nin, geçtiği iki asırda yaşa-
dığı tecrübeler ışığında, dijital çağa 
sıkı sıkıya sahip çıktığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, şu görüşleri 
paylaştı:
“Hamdolsun, ülkemize kazandırdı-
ğımız güçlü eser ve hizmet altyapısı 
sayesinde, dijital çağın imkanlarını 
milletimizin emrine, pek çok geliş-
miş ülkeden daha önce verebilmeyi 
başardık. Özellikle sanayiden tica-
rete, kamu hizmetlerinden eğitim 
ve sağlığa kadar her alanda kritik 
öneme sahip dijital altyapıyı daha 
da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi, 

dijitalleşmenin getirdiği küresel de-
ğer sisteminin en üstüne çıkarmak 
için fiber altyapı başta olmak üzere 
gereken adımları daha hızlı şekilde 
atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veri-
ye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, 
milli teknoloji üretim kabiliyetlerimi-
zi geliştirecek, yapay zeka teknoloji-
lerinde öne geçmemizi sağlayacak 
strateji çalışmamızı yakında kamu-
oyuyla paylaşacağız. Bu alandaki 
uzun vadeli yol haritamızı da içe-
recek strateji belgemizde sürecin 
içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl 
koruyacağımızı da ortaya koyaca-
ğız. Asıl büyük tehditlerin konvan-
siyonel yöntemler yanında, siber 
uzaydan da geleceğinin bilinciyle 
güçlü bir siber savunma mekaniz-
ması oluşturacağız.”
Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 
2016’da FETÖ’nün darbe girişimi 

sırasında TÜRKSAT’ın Gölbaşı yer-
leşkesinde şehit olanlara Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır dileyerek, 
“Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, 
yükselmeye devam ediyor.” ifadesi-
ni kullandı.
Konuşmanın ardından, Cumhur-
başkanımız ve beraberindekiler ta-
rafından butona basılarak, TÜRK-
SAT 5A uydusu hizmete alındı.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ge-
nel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK 
Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın ve TÜRKSAT 
Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok 
katıldı.
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“SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ORTADAN 
KALDIRACAK BİR NORMALLEŞME 
DÖNEMİNE ADIM ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
“Salgının, sağlığımızla birlikte 
sosyal ve ekonomik hayatımız 
üzerindeki olumsuz etkilerini de 
önemli ölçüde ortadan kaldıracak 
bir normalleşme dönemine adım 
atıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, AK Parti 
TBMM Grup toplantısında yaptığı 
konuşmada, bir süre daha devam 
edecek olan Meclis çalışmalarında 
milletvekillerine başarılar diledi.
Milletvekilleriyle gruplar halinde 
gerçekleştirdikleri değerlendirme 
toplantılarına geçen hafta kaldıkları 
yerden tekrar başladıklarını anım-
satan Cumhurbaşkanımız, yarın bir 
grup milletvekili ile tekrar bir araya 
geleceklerini, böylece salgın öncesi 
başlatılan ve beş grup halinde plan-
lanan toplantıların tamamlanmış 
olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Meclisin açıl-
masıyla gruplar halindeki sohbet 
toplantılarına yeniden başlayacak-
larını bildirerek, “AK Parti’nin en 
önemli vasıflarından biri olan istişa-
re kültürünün örneği olarak gördü-
ğüm bu toplantılarda söz alan her 
milletvekilimiz özgürce düşüncesini 
ifade ediyor. Arkadaşlarımızla, illeri-
mizin sorunlarından ülke ve dünya 
politikalarına kadar her hususu sa-
mimiyetle görüşme, konuşma fırsa-
tı buluyoruz.” dedi.
Kendisi dahil toplantılara katılan he-
men herkesin üzerinde ittifak ettiği 
hususun “2023 seçimlerinin ülke-
nin kazanımlarının korunması ve 
geleceği bakımından giderek daha 
önemli hale gelmesi” olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanımız, “Dünkü 
Merkez Yürütme Kurulu toplantı-
mızda da ifade ettim; Türkiye, 2023 
yılına yaklaştıkça partimize ve ül-
kemize yönelik saldırıların giderek 
artacağı anlaşılıyor. Maalesef güya 
muhalefet sıfatıyla ortada dolaşan 

bir parti ve onunla aynı yolda yürü-
yenler, Türkiye’nin önünü kesmeye 
yönelik bu kampanyaya büyük bir 
hevesle ortak olmaktadır.” değer-
lendirmesinde bulundu.
“Elbette bu ülkede her dönemde ik-
tidarla muhalefet partileri arasında 
çekişmeler, gerilimler, görüş farklı-
lıkları yaşanmıştır.” diyen Cumhur-
başkanımız, sözlerini şöyle sürdür-
dü:
“Ama bu defa karşımızda bambaş-
ka bir fotoğraf vardır. Dışarıdan ve 
içeriden birtakım sözler aldığı an-
laşılan CHP, giderek daha pervasız, 
yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde bizi he-
def alıyor; buna benzer bir görüntü 
vererek ülkenin demokrasisine, eko-
nomisine, geleceğine kast ediyor.
Bu arada, CHP’nin dışarıdan aldı-
ğı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat 
kendileri zaten ikrar ediyorlar. Eski-
den beri içeride bunların değirme-
nine su taşımayı kendilerine vazife 
addeden bir kesim hep olagelmiştir. 
Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi 
altında oksijensiz kalma riski ile bo-
ğuşuyorsa siyasette de yerli ve milli 
her adımı yok etmeye çalışan, daha-
sı siyaseti kirleten bir müsilajla karşı 
karşıyayız. CHP’nin başını çektiği 
bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, 
yalanı, çarpıtmayı, küresel boyutu 
da olan büyük bir medya ve sosyal 
medya ağıyla milletimizin üzerine 
adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. 
Dikkatinizi çekiyorum, burada seh-
ven, yanlış bilgi verme değil, bilinçli 
ve kasıtlı bir iftira, yalan, çarpıtma 
hali hatta stratejisi yürütülmektedir. 
Şayet, böyle değilse durum daha 
vahim demektir. Çünkü ortada kli-
nik bir vaka söz konusudur. Bernard 
Shaw ‘Yalancının cezası, kendisine 
inanılmaması değil onun kimseye 
inanmamasıdır’ diyor. Başındaki zat 
başta olmak üzere CHP şürekasına 
zaten kimsenin inandığı yok ama 
onlar da kimseye inanmadıkları bir 

ruh haline sürüklenmişlerdir. Her ne 
sebeple olursa olsun, Türkiye, CHP 
zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne 
maruz kalmaktadır. Bunun adı da 
bir yalan terörüdür. Bunlara göre, 
bu ülkedeki cumhurbaşkanından 
başlayarak bakanlarından, millet-
vekillerinden, bürokratlarından işa-
damlarına kadar herkes; esnafın-
dan, çiftçisinden, gençlerine kadar 
her kesim taammüden vatanına 
ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk 
yapmaktadır. Herkes hırsızdır, her-
kes uyuşturucu kaçakçısıdır, herkes 
banka soyguncusudur, herkes satıl-
mıştır, herkes yanlıştır, herkes kötü-
dür. Ülkesini aklına gelen her türlü 
aşağılık sıfatla itham edecek her 
tarafı suç kaynayan bir yer olarak 
gösterecek kadar kendini kaybet-
miş bir ruh hali ile karşı karşıyayız. 
Bizim bunca yalanı, bunca iftirayı, 
bunca ithamı büyük bir keyifle ve 
kendinden emin edayla ardı ardı-
na sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh 
hastasına ayıracak tek saniyemiz 
yoktur. Hukuk önünde hesap soru-
lacak hususların avukatlarımız va-
sıtasıyla elbette takipçisiyiz, takipçi-
si de olacağız. Diğer hususlarda ise 
diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık 
siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyat-
rinin konusudur. Hakikatle bağını bu 
derece koparmış bir insana doktor-
lar herhalde bir teşhis koyacaklardır, 
inşallah tedavisi de mevcuttur. Bize 
düşen ‘Allah şifa versin’ demekten 
ibarettir.”
Cumhurbaşkanımız, “Yalan ve iftira 
meselesinde tek sorun CHP’nin ba-
şındaki zat olsa ‘mazurdur’ der ge-
çeriz ama bu mesele medyada ve 
sosyal medyada giderek büyüyen 
bir sorun halini almıştır.” ifadesini 
kullandı.
Sosyal medyanın en önemli yayılma 
mecrası olduğunu, bu sorunun sa-
dece Türkiye’yle de sınırlı olmadığı-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
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“Avrupa’dan ABD’ye kadar demok-
rasiyle yönetilen her yerde bu so-
run tartışılmakta ve çözüm yolları 
aranmaktadır. Hatta birçok ülke bu 
tehditle mücadele için çeşitli kanu-
ni düzenlemelere gitmektedir.” diye 
konuştu.
Gelişmiş ülkelerin hayata geçirme-
ye başladıkları bu hukuki adımların 
benzerlerini artık kendilerinin de 
acilen gündemlerine almaları ge-
rektiğini ifade eden Cumhurbaşka-
nımız, şunları söyledi:
“Üstelik ülkemizde bu sorun, geç-
mişi zaten darbe, vesayet, mille-
tin değerlerine düşmanlık, yatırım 
karşıtlığı ile dolu olan bir zihniyetin 
elinde çok daha vahim hale gel-
mektedir. Bu çarpık anlayış, hükü-
metten özel sektöre, bürokrasiden, 
sivil toplum kuruluşlarına kadar her 
yerde sorumluluk sahiplerini şeytan 
taşlamaktan tavaf etmeye fırsat 
bulamadıkları olumsuz bir iklime 
sürüklemektedir maalesef. Türki-
ye’yi 19 yıldır ‘insanı yaşat ki dev-
let yaşasın’ anlayışıyla yönetirken 
hiç kimseye kökeni, inancı, meşre-
bi sebebiyle en küçük bir sınırlama 
getirmedik. Zorlamada, tacizde, ta-
rizde bulunmadık. Kendi hayal dün-
yalarında iktidar serabı görenler ise 

şimdiden yatırımcısından bankacı-
sına, yargı mensubundan polisine, 
askerine önlerine kim gelirse her-
kesi tehdit etmeye başladılar. 6 ay 
sonra erken seçim var biliyorsunuz, 
haberiniz var. Bay Kemal öyle diyor. 
O diyorsa doğrudur. Muhalefetin 
2023’le ilgili cüretinden cesaret alan 
kimi çevrelerin de galiz ifadelerle 
ülkeyi ve milleti ayakta tutan değer-
leri yıkmaktan, devri sabıktan söz 
ettiklerini işitiyoruz. Şunu unutun. 
Bunlar adeta bir yalan makinası-
dır ve bu şekilde de bu yola devam 
edeceklerdir ama bir şeyi bilmeleri 
gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye’nin 
seçim takvimidir. Cumhur İttifakı 
olarak kararımız, ilan ettiğimiz tarih 
budur. Bu iş öyle sıradan bir iş değil-
dir. Aklınıza ne gelirse yapın, böyle 
bir şey yok.”
Siyasetin ciddiyet ve kararlılık iste-
diğini dile getiren Cumhurbaşka-
nımız, “Yalanın egemen olduğu bir 
siyaset bizim kitabımızda yer al-
maz. Bunu böyle bilsinler. Rabbim, 
kendileri hiçbir ayrımcılığa maruz 
kalmadıkları halde lümpen bir CHP 
iktidarında kendilerinden olmayan 
herkesi mahvetmekten, yıkmaktan, 
ortadan kaldırmaktan söz eden bu 
faşist zihniyetten ülkeyi muhafa-

za eylesin diyorum. Unutmayın ne 
demişti, ‘kimse belediyelerden çı-
karılmayacak, atılmayacak. ‘Böyle 
demedi mi? dedi. Peki o günden 
bugüne belediyelerden personel-
ler atılmaya başlandı mı? Atılıyor. 
Hele hele AK Parti’li olduğu zaman 
ona zaten dayanması mümkün de-
ğil hemen kapıya koyuyorlar. Gerek 
belediyelerin yan kuruluşlarında ge-
rekse memur statüsünde olanları 
da acımasızca kapıya koyuyorlar.” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bütün bunlar bile hepimizin üze-
rindeki sorumluluğun ağırlığını gös-
termeye yeter de artar bile. Onun 
için kararlılıkla biz yolumuza devam 
edeceğiz. Hep birlikte unutmayın 
çok büyük bir vebal altındayız. Ül-
kemizi bu hastalıklı zihniyetin eline 
bırakmamak için çok daha fazla 
çalışacak, çok daha fazla mücade-
le edecek, çok daha fazla dikkatli 
olacağız. İşte bunun için girmedik 
ev, dokunmadık yürek, kazanmadık 
gönül bırakmayacağız diyoruz ve 
yolumuza devam ediyoruz. Altını çi-
zerek tekrar ifade etmek istiyorum. 
Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet 
siyasetiyle yönettik, yönetiyoruz. 
Bunlar ise daha ancak rüyasını gör-
dükleri iktidarlarını yıkım siyaseti 
üzerine bina etmeye kalkıyorlar. 
Gerçi yıkım siyaseti CHP zihniyeti-
nin genlerinde var. Şöyle bir geriye 
dönüp baktığımızda bu gerçeğin 
sayısız örneğini görüyoruz. Bu ül-
kede, Osmanlı’dan miras demiryolu 
projelerinin hepsini de Gazi Musta-
fa Kemal’den sonra CHP rafa kal-
dırmıştır. Bu ülkede girişimcilerin 
kendi kabiliyetleri ve sermayeleriyle 
kurdukları uçak fabrikalarının kapı-
sına CHP kilit vurmuştur. Bu ülkede 
en büyük kalkınma projemiz olan 
GAP’a, Keban Barajı’nın inşasına 
CHP karşı çıkmıştır. Ekranları ba-

şında bizi izleyen milletime tekrar 
hatırlatıyorum Keban Barajı’na bile 
bunlar karşı çıkmıştır.”
Türkiye’de kabiliyetli mühendisler 
tarafından üretilen otomobillerin, 
geliştirilen motorların, yapılan nice 
güzel işlerin hepsinin de CHP ta-
rafından sabote edildiğini anlatan 
Cumhurbaşkanımız, “Bu ülkede vu-
rulan her fabrika kazmasının önüne 
CHP dikilmiştir. Bu ülkede İstanbul 
Boğazı üzerinde gerdanlık gibi dizi-
len üç köprünün her birine de CHP 
karşı çıkmış, engellemek için elin-
den geleni yapmıştır. Bu ülkede ya-
pılan ne kadar baraj, bölünmüş yol, 
otoyol, havalimanı, şehir hastanesi 
varsa velhasıl ne kadar kalkınma 
yatırımı varsa CHP hepsinin de önü-
nü kesmeye çalışmıştır. Son olarak 
Kanal İstanbul için aynı takozluğu 
yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi 
öylesine usul ve ahlak dışı bir üslup-
la yapıyorlar ki yeminli Türkiye düş-
manları bile çıtayı böyle bir seviyeye 
indiremez.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, CHP’nin, iş in-
sanlarından bankacılara ve bürok-
ratlara kadar herkesi tehdit ettikleri 
yetmezmiş gibi yatırımlarını Türki-
ye’ye çekmek için uğraştıkları ülke-
lere bile parmak sallayacak kadar 
muvazeneyi yitirdiğini söyledi.
“Eğer kredi verecek olursanız, bun-
ları ödemeyiz.” dediklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, “Deutsche 
Bank’a tehdit sallıyorlar. ‘Ödemeyi 
kesinlikle yapmayız.’ Daha şimdi-
den... Devlet nedir, devlet yönetmek 
nedir, bunlardan haberleri bile yok.” 
diye konuştu.
Uluslararası tahkim mekanizma-
sından da haberleri olmadığını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, iktidara 
geldiklerinde, kendilerinden önceki 
borçları devlet olmanın gereği öde-
diklerine işaret etti. Cumhurbaşka-
nımız, “Ama bunlar devlet değil; zil-
let, zillet.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız, bu kişilerin ik-
tidar olma sürecinin hayal bile ol-
madığını belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bunu da bildikleri için atıyor. Tu-
tarsa ne ala. Tutmazsa ‘Kendimizi 
aldatmış oluruz.’ diyor. Bunlar lafa 
gelince bizi ‘tek adamlık’ ile ‘hukuk 
tanımazlık’ ile ‘diktatörlük’ ile itham 
ederler ama kendileri sadece Kanal 
İstanbul konusundaki beyanlarıyla 
bile ne anayasa ne yasa ne teamül 
ne devlet adabı tanıdıklarını, mil-
lete zerre kadar saygılarının olma-
dığını açıkça ortaya koymaktadır-
lar. Uzaktan bakıldığında bu tablo 
CHP’nin tarihi boyunca ülkeye ver-
diği zararların uzun listesini de ha-
tırlatan ibretlik bir görüntüdür. Ya-
kından bakıldığında ise aynı durum, 
ülkenin ve milletin geleceği adına 
endişeye kapılmamıza yol açan bir 
vahamet tablosudur. Halbuki biz 
muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı 
engellerin değil millete kazandıra-
cağımız eserlerin, hizmetlerin, yatı-
rımların atışmasını yapmak, kavga-
sını vermek isterdik.”

“Çıtayı sürekli kendi elimizde yu-
karıya taşıyoruz”
Cumhurbaşkanımız, kendilerinin 

Kanal İstanbul Projesi’ni gündeme 
getirdiğinde, onlardan İstanbul için 
çok daha büyük, çok daha cazip bir 
proje önermelerini beklediklerini ifa-
de ederek “Mesela biz Üçüncü Ha-
valimanı, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İs-
tanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi 
Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan 
çok daha iddialı projeler ortaya koy-
malarını beklerdik. Mesela biz şehir 
hastaneleri dedik, hiçbir vatanda-
şımız sağlık sigortası sisteminin 
dışında kalmayacak, sağlık hizmet-
leri ücretsiz ve kaliteli olacak, dedik. 
Onlardan çok daha ilerisini duymak 
isterdik.” diye konuştu.
Diğer taraftan ihracatı her ay yeni 
rekorlarla ileri taşıdıklarını, üretimi 
artırdıklarını, sanayiyi geliştirdikle-
rini, savunma sanayinde Türkiye’yi 
marka haline getirdiklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanımız, “Onlardan 
çok daha çarpıcı projeler ortaya 
koymalarını umardık.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, her şehre üni-
versite kazandırdıklarını, ilk ve orta 
öğretimde okulları baştan aşağı ye-
nilediklerini, öğretmen kadrosunu 
güçlendirdiklerini dile getirerek şun-
ları kaydetti:
“Onlardan çok daha fazlasını taah-
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hüt etmelerini beklerdik. Bu örnek-
leri her alana teşmil etmek müm-
kündür. Peki ne oldu? Karşımızda 
sadece oyundaki mızıkçı çocuklar 
gibi ‘Yaptırmayız da yaptırmayız.’ 
demekten başka laf da bilmeyen 
proje de üretmeyen bir CHP bul-
duk. İşte bunun için diyoruz ki biz 
19 yıldır kendi kendimizle yarışıyo-
ruz. Karşımızda bizimle demokrasi 
ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, 
hizmette, projede yarışacak kim-
se olmadığı için çıtayı sürekli kendi 
elimizde yukarıya taşıyoruz. Kanal 
İstanbul da bu örneklerden biridir. 
Türkiye, bugüne kadar bunca ese-
re, bunca hizmete nasıl CHP’ye 
rağmen sahip olmuşsa, Kanal İs-
tanbul Projesi’ne de aynı şekilde 
kavuşacaktır. Dünyanın en büyük 
şehirlerinden biri olan İstanbul’un 

Boğaz trafiği ve depreme hazırlık 
gibi sorunlarının çözümüne ciddi 
katkı sağlayacak bu projeyi şehrin 
geleceğini kurtaracak bir eser ola-
rak görüyoruz.”
Bu projede sadece bir kanal inşa 
etmekle kalmayacaklarını, aynı za-
manda İstanbul’a ve Türkiye’ye li-
manıyla ihracatı, hayat alanlarıyla 
ülke insanını rahatlatacak yeni bir 
nefes borusu açtıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, proje hazırlık 
aşaması bilimin ve tekniğin ışığında 
titizlikle tamamlanan Kanal İstan-
bul’un ilk köprüsünün temelini attık-
larını anlattı.
Cumhurbaşkanımız, altyapı depla-
se çalışmalarının ardından Kanal’ın 
kazısına süratle başlanacağını be-
lirterek “Kanal’ın her iki tarafında 
inşa edilecek toplamda 500 bin ki-

şilik şehirler, İstanbul’a ilave nüfus 
getirmek için değil, depreme hazır-
lık için kentsel dönüşüm çalışma-
larında yaşanan sıkışıklığı giderme 
amaçlıdır.” diye konuştu.
Vatandaşlara seslenen Cumhur-
başkanımız, CHP ve yandaşlarının 
Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin 
yalan kampanyalarına ve yalan te-
rörüne aldanmamaları gerektiğini 
söyledi.

“Hedefimiz bu projeyi, 6 yıl içinde 
tamamlayarak hizmete sunmak-
tır”
Kanal İstanbul’un uzunluğunun 45 
kilometre, taban genişliğinin en dar 
yerinde 275 metre, derinliğinin ise 
20,75 metre olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanımız, projenin şim-
diden ülkeye hayırlı olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanımız, “Hedefimiz bu 
projeyi, 6 yıl içinde tamamlayarak 
hizmete sunmaktır. Türkiye’ye 19 
yıldır kazandırdığımız eser ve hiz-
metleri, bu dünya çapında projeyle 
taçlandıracağımıza inanıyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar 
milletin hayrına olmasına rağmen 
karşı çıkılan projeler ve Kanal İs-
tanbul’a ilişkin videoyu göstererek 
“(Yaptırmayız da yaptırmayız.) diye 
kendilerini paraladıkları proje işte 
bu.” ifadesini kullandı.
İstanbul’a karşı sorumlulukları yeri-
ne getirmeyenlerin, Kanal İstanbul 
Projesi ile ilgili ileri geri konuşma-
larının kendilerini komik duruma 
düşürmekten başka işe yaramaya-
cağına dikkati çeken Cumhurbaş-
kanımız, şöyle konuştu:
“Şehrin depreme hazırlık çalışma-
larından, kıyılarını istila eden müsi-
laja kadar hiçbir ciddi meselesinde 
dişe dokunur herhangi bir çabasını 
görmediklerimizin, Kanal İstanbul’a 
karşı kampanya yürütmesi zaval-
lılık işaretidir. Neymiş efendim ‘Bu 
proje yeteri kadar tartışılmamış.’ 
Biz Kanal İstanbul Projesi’ni tam 11 
yıl önce kamuoyuna açıkladık ve o 
günden itibaren tartıştık. Ne za-
man ki milletvekilliğine aday olduk 
o zaman da dedik ki ‘Bizim çılgın 
projemiz Kanal İstanbul.’ Tabii bun-
ların siyasette zamanı takip diye bir 
anlayışları yok. Neler oluyor, neler 
oldu bu ülkede, haberleri yok. Bun-
lar sadece dedikodu, sadece yalan 
üretsinler ve yalan terörüyle de mil-
leti aldatmaya kalksınlar. Bunlara 
sormak lazım, bunca yıldır aklınız 
neredeydi? Aradan geçen 11 yılda 
tartışmadığınız, araştırmadığınız, 
düşünmediğiniz hangi meseleyi, 
diyelim ki projeyi bir yıl sonra baş-
latsak, bu arada neticeye bunu ka-
vuşturacak mısınız, böyle bir şeyi-
niz mi var? Kendi tembelliklerine, 

iş bilmezliklerine, kifayetsizliklerine 
kılıf bulmak için ortaya attıkları her 
bahane, aslında ülkemiz için nasıl 
hiçbir hayalleri, hazırlıkları olmadı-
ğını gösteriyor.”
Cumhurbaşkanımız, yaşanan her 
şeyi gören, kafa ve gönül hanesine 
not eden milletin, vakti saati geldi-
ğinde herkese hak ettiği muameleyi 
yapacağını söyledi.
Kanal İstanbul projesinin en önemli 
özelliklerinden birinin kentsel deği-
şim ve dönüşüm noktasında ciddi 
bir yükü alacak olması olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Hemen bu projenin yanı başın-
da Avcılar var. Avcılar’da çok ciddi 
deprem felaketleri geçirdik. Şimdi 
biz buradan vatandaşlarımıza ‘Size 
yerler hazırladık, buralara yerleşebi-
lirsiniz.’ diyeceğiz ve gerekirse bu-
ralara taşıyacağız. Niye? İstiyoruz 
ki vatandaşımız çok daha güvenli 
yerlerde yaşamaya devam etsin ve 
bu tür sıkıntılı bölgelerden de va-
tandaşlarımızı çıkaralım. Biz bunları 
düşünüyoruz. Depreme dayanıklı 
yeni konutlar inşa etmek suretiyle 
de İstanbul’umuzda bu operasyon-
ları yapıyoruz.” diye konuştu.
Dünyanın her yerinde böylesine dev 
bir projenin, iktidarıyla muhalefetiy-
le ülkelerin milli gurur kaynağı oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“CHP zihniyeti hep olduğu gibi eser 
ve hizmet düşmanlığı yaparak ülke-
nin ve milletin sevincini gölgeleme-
nin peşinde. Milletimiz bu ufuksuz, 
çapsız, beceriksiz, ferasetsiz mu-
halefetin gerçek yüzünü geçmişteki 
acı tecrübeleriyle bildiği için söyle-
nenlere itibar etmiyor. Kısa süreli 
koalisyon denemelerini bir kenara 
bırakacak olursak milletimizin yıl-
lardır CHP’yi iktidardan uzak tut-
ması boşuna değil. Ellerindeki 3-5 
belediyeyi dahi yönetmeyi becere-
meyenlerin, ülkenin 81 vilayetinin ve 

84 milyon vatandaşının tamamının 
sorumluluğunu üstlenemeyece-
ğini görmek için öyle çok da derin 
analizlere ihtiyaç yok. Bunun için 
CHP’nin başındaki zatın ülkenin 2 
milyon 600 bin evladının üniversite 
sınavına gireceği günün arifesinde 
sergilediği ihanet bile başlı başına 
bir örnek olarak yeterlidir. Karşımız-
da ‘Katarlı öğrencilerin ülkemizde 
sınavsız tıp fakültesine gireceği’ ya-
lanını hiç utanmadan, sıkılmadan, 2 
milyon 600 bin öğrenciye ve ailele-
rine saygı duymadan tekrarlayacak 
kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. 
Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizlik-
tir.”
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Düşünün, bir ülke ki aramızda iliş-
kilerimiz var. Dolayısıyla bu ülkenin 
bizimle olan bu ilişkilerini bir kenara 
koyup kalkıp diyorsunuz ki ‘Katarlı 
öğrenciler sınavsız olarak imtiha-
na girecek.’ Ne oldu? Böyle bir şey 
oldu mu? Girdi mi? Tepeden tırna-
ğa hepsi yalan. Zaten bunlar ya-
lan dersini özellikle alıyorlar. Bunu 
yalnızca kendisi almakla kalmıyor, 
kendi yanındakilere de aynı dersi 
aldırtıyor. Yalan ve iftira bataklığına 
öylesine gömülmüş durumdalar ki 
önlerine gelen haberin doğruluğu-
nu, yanlışlığını araştırmaya tenezzül 
etmiyorlar. Daha doğrusu önlerine 
konan bilginin doğruluğu, yanlışlığı 
bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 
Yeter ki bunlar, amaçlarına bir adım 
daha yaklaşsın, sonuçta isterse 
ülke yıkılsın, millet perişan olsun, 
gençlerimizin hayalleriyle oynansın. 
Hiç önemli değil. Halbuki ‘Katarlı 
gençler sınavsız tıp fakültelerine gi-
recek.’ denilen mesele, tamamı da 
dost ve kardeş 12 ülkeyle aramızda 
1994’ten beri var olan askeri sağlık 
işbirliği protokolünün Katar ile de 
imzalanmasından ibaret. Sene 1994 
ve bunca ülkeyle biz bu anlaşmaları 
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yaptık. Bu, üniversite imtihanlarına 
giren öğrencilerle alakalı değil, sa-
dece askeri öğrencilerle ilgili yapılan 
bir askeri personelle anlaşma. Her 
protokol gibi Katar ile yaptığımız 
anlaşma da mütekabiliyet esasına 
dayalıdır, yani karşılıklıdır. Bu çer-
çevede mesela geçtiğimiz haftalar-
da 4 Azerbaycanlı ile 5 Afganistanlı 
sağlık astsubayı, Gülhane Sağlık 
Meslek Yüksekokulu’ndan mezun 
olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Di-
ğer eğitim kurumlarıyla ilgili öğrenci 
alımı ise tamamı da sınavla olmak 
üzere eskiden beri uygulanan usul-
lerle devam etmektedir.”
Tüm bu hakikatler gün gibi orta-
dayken ‘Katarlı öğrenciler sınavsız 
tıp fakültelerine alınıyor’ yalanıyla 
sınava giren öğrenciler ve ailelerinin 
moralini bozmanın kime, ne faydası 
olduğunu soran Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle devam etti:
“CHP, böyle bir yalandan nasıl bir 
siyasi çıkar sağlamıştır? Kılıçda-
roğlu yıllardır sürdürdüğü iftira lis-
tesine bir yenisini ekleyerek kendisi 
için nasıl bir siyasi neticeye ulaş-
mayı murat etmiştir? Aynı yalanı 
paylaşan medya ve sosyal medya 
mecraları milyonlarca insanın ve-
baline girdikleri için en küçük bir 
hicap duymuşlar mıdır? Bu sorula-
rı soruyoruz çünkü bizim böyle bir 
kepazeliği aklımıza, havsalamıza, 
vicdanımıza sığdırabilmemiz, an-
layabilmemiz, kabullenebilmemiz 
mümkün değildir. Gerçekler ortaya 
çıktıktan, tüm kurumlar açıklama-
larını yaptıktan sonra bile aynı ya-
lanı inatla sürdüren bir partiye, bir 
siyasetçiye ülkenin ve milletin hangi 
kritik meselesi emanet edilebilir? 
‘Yalancıdan yönetici olmaz.’ diyerek 
ortada dolaşanların, aslında kendi-
lerini tarif ettiklerini iyi biliyoruz. Ül-
kemizin tüm gençlerinin, gördükleri 
her yerde Kılıçdaroğlu’nun ve CHP 
yöneticilerinin yakalarına yapışıp 

bu rezilliğin hesabını soracaklarına 
inanıyorum. Üstelik Katar meselesi 
tek örnek de değildir. Ataşehir’de-
ki bir kız yurdunda, binada çekimi 
yapılan belgesel için orada bulunan 
silah maketi görüntülerini, ‘Kız yur-
du, silah deposu mu?’ diyerek akta-
racak ve bunun peşinden gidecek 
kadar sefilleşenler de var.”
Cumhurbaşkanımız, daha sonra 
“CHP’nin yalanlarıyla ilgili kısa bir 
video izleyeceğiz.” diyerek, “Kılıçda-
roğlu’nun yalanları” başlıklı videoyu, 
partililere izlettirdi.
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydet-
ti:
“Çarkçı Kemal’i dinlediniz. Allah rah-
met eylesin, Savaş Ay ile yaptıkları 
mülakatı dinlediniz. Ne denli yalan 
söylediğini Savaş Ay, gayet güzel 
şekilde hem de kendisiyle dalga ge-
çerek orada ortaya koydu. Bir diğer 
durum da A’dan Z’ye söylediği şey-
lerde bir söylediği, bir diğer söyledi-
ğini tutmuyor. Hep yalan, hep yalan. 
Böyle bir siyasetçi Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinde maalesef ne geldi ne 
de gelecek. Kılıçdaroğlu’na inanan 
kendi tabanı nereye kadar bu inan-
ma sürecini devam ettirecek? Şunu 
bilmeleri lazım yani CHP’nin tarihi 
bu denli maalesef karanlık olmadı. 
Çünkü ülkeye bir katkıları olurdu 
ama şimdi böyle bir katkıları da söz 
konusu değil. Yaptıkları herhangi 
bir eser söz konusu değil. Düşünün 
artık herhangi bir yerde çeşmenin 
musluğunu açmaya gidiyor ve açılış 
töreni diye adını koyuyorlar. Bunla-
rın bir de özelliği var. Silahtarağa, 
oradaki arıtma tesisinin ‘temel at-
mama töreni.’ Bunlarla uğraşıyorlar. 
Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tarihine yeni yeni giriyor. Bazı şeyleri 
de öğreniyoruz yani. ‘Temel atma-
ma töreni.’ Bundan sonra daha çok 
şeyler öğreneceğiz.
Çok daha önemlisi müsilaj olayında 
da ortaya koydukları tezlerle birçok 

şeyi bu vesileyle öğreniyoruz. Bu tür 
meselelerde meselenin asla haki-
kati aramak, öğrenmek olmadığını 
yaşadığımız binlerce tecrübeyle biz 
bunları çok iyi biliyoruz. Şu anda İz-
mir’in durumu ortada. Ne yüzlerine 
çarpılan belgeler bilgiler ne mahke-
me kararları ne de maşeri vicdanda 
uğradıkları mahkumiyetler bunları 
yalanı ve iftirayı hayatlarının, siya-
setlerinin, medyalarının merkez-
lerine yerleştirmekten alıkoyabildi. 
Meydanı bu yalan ve iftira tüccar-
larına bırakmayacağız. Bıkmadan, 
usanmadan, dinlenmeden milleti-
mize hakikatleri anlatacak ve siyasi 
hesap verme günü olan seçimler 
geldiğinde hak ettikleri şekilde hüs-
rana uğramalarını temin edeceğiz.”
Cumhurbaşkanımız, “CHP ve şüre-
kası hakikatleri çarpıtmakla bu ka-
dar uğraşırken kendi mensuplarının 
tam göbeğinde yer aldığı kepazelik-
lere ise dönüp bakmıyor bile.” ifade-
sini kullandı.
CHP ile ilgili son dönemde onlarca 
tecavüz, taciz, hırsızlık ve yolsuzluk 
iddiasının dile getirildiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, “Bunların han-
gisiyle ilgili CHP’nin kayda değer 
bir işlem yaptığını veya nice yalanı 
dillerine dolayan medya mecraları-
nın aynı hususların üzerine gittiğini 
gördünüz? Gerçi siyasette hangi 
partilerle ittifak içinde olduğunu bile 
söyleyemeyecek kadar şeffaflıktan, 
samimiyetten, hasbilikten uzak bir 
partiden söz ediyoruz. Bugüne ka-
dar teröre karşı olduklarını bu Bay 
Kemal’den duydunuz mu? Terörle 
mücadeleye yönelik bir yaklaşımı 
kendisinden duydunuz mu? Böyle 
bir partiden herhangi bir hususta 
onurlu duruş beklemek, gökteki gü-
neşi elle yakalamayı ummakla aynı-
dır.” diye konuştu.
CHP’li yöneticilerin ve belediye baş-
kanlarının Çanakkale Asos’ta, Kaz 
Dağları’nın hemen eteğinde kaçak 

bir işletmenin açılış törenine katıl-
dığını hatırlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Niçin katılırlar, biliyorsunuz. 
Detayına girmeme gerek yok. Kaz 
Dağlarıyla ilgili her konuda ortalığı 
birbirine katan medya mensupla-
rından, sanatçılardan, sözde sivil 
toplum kuruluşlarından bu konuda 
en küçük bir ses çıktı mı? Çıkmaz. 
Çünkü bunların derdi çevre, tabiat, 
ağaç değil. Hatta daha ileri giderek 
söylüyorum; bunların hiçbirinin der-
di ülkenin ve milletin kazançları, ka-
yıpları, istikbali de değildir. Bunların 
tek derdi AK Parti’ye ve hükümete 
zarar vermek, CHP’yi de parlatmak-
tan ibarettir.” dedi.
Tek muhataplarının millet olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Vakit, siyasette savunmaya geç-
me, taarruza kalkma vaktidir.” ifa-
desini kullandı.

Medya ve sosyal medyayı ihmal 
etmeyeceklerini söyleyen Cumhur-
başkanımız, asıl zamanlarını, enerji-
lerini, dikkatlerini sahaya, doğrudan 
vatandaşla temasa vereceklerini 
belirtti.
“Hayat, sosyal medyadan ibaret ol-
saydı, sadece ülkemizin değil, tüm 
dünyanın yörüngesi bir anda de-
ğişirdi.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Bu mecraların kimlerin elinde ol-
duğu, gerektiğinde hangi yönlen-
dirmelerle siyasete, ekonomiye, 
toplumsal hayata müdahale ettik-
leri ortadadır. Bize düşen; kendimi-
zi medya mecralarının sahte gün-
demlerine kaptırmadan, ülkemizin 
ve milletimizin gerçeklerine yönelt-
mektir.”
Cumhurbaşkanımız, bu anlayışla, 
bugüne kadar yaptıkları eser ve hiz-

metleri millete anlatacaklarını dile 
getirerek gelecek dönemde yapa-
caklarını, ülke ve millet için kurduk-
ları hayalleri de milletle paylaşacak-
larını kaydetti.
Her ay Millet Kütüphanesi’nde 
gençlerle bir araya geldiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanımız, dün de 
doktora öğrencileriyle toplanıp on-
ların sorularını cevapladığını anlattı.
AK Parti’li milletvekillerinden, Mec-
lis’in yaz tatiline girmesiyle illerinde 
herkesle yakın temas kurmasını, 
yalanları çökertmesini, hakikat bay-
rağını yükseltmesini, vizyonlarını 
halka aktarmasını isteyen Cumhur-
başkanımız, “Sahaya çıktığınızda, 
AK Parti’nin milletimiz nezdindeki 
kredisini, desteğini, muhabbetini 
çok daha iyi göreceğinizden şüphe-
niz olmasın.” dedi.
Yeniden illeri ziyaret etmeye, milletle 
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kucaklaşmaya, teşkilatlarla bir ara-
ya gelmeye başladıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, geçen hafta 
Zonguldak ve Hatay’ı ziyaret ettiğini 
hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız, cuma günü 
Sakarya’da olacağını belirterek “Ari-
fiye’deki Palet Fabrikası’nı önce zi-
yaret edecek, orada Cuma’yı kıldık-
tan sonra diğer programlarımızı da 
icra edeceğiz. Birçok yalanı, iftirayı, 
Arifiye’deki Palet Fabrikası’nın Ka-
tar’a satılıp satılmadığını tekrar ge-
rek orada çalışanlarımıza gerekse 

milletimize oradan anlatma fırsatını 
bulacağız.” diye konuştu.
Bu ziyaretleri yoğun bir şekilde 
sürdüreceklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteği bizim yanımız-
da olduğu sürece, CHP ve şürekası 
ne yaparsa yapsın sandığa gömül-
meye mahkumdur.” ifadelerini kul-
landı. Cumhurbaşkanımız şunları 
kaydetti:
“Geçtiğimiz günlerde yine bir emek-
li general çıktı; ‘Bunlar demokratik 
seçimlerle iktidarı terk etmez’ diye-

rek, güya milleti galeyana getirmeye 
çalıştı. Milletten umudu kesenlerin 
de millete rağmen iktidar peşinde 
koşanların da heveslerini kursakla-
rında bırakmaya devam edeceğiz. 
Çünkü biz, milletin bağrından doğ-
muş olan AK Parti’yiz. Çünkü biz, 
milletle birlikte yol yürüyen Cum-
hur İttifakı’yız. Çünkü biz, bu ülkeye 
cumhuriyet tarihinin tamamında 
yapılanların 5 katını, 10 katını, 19 
yılda kazandırarak, destan yazmış 
bir hükümetiz. Cumhur İttifakı ola-
rak çıktığımız bu yolda niye rahat-
sız oluyorsunuz? Terör örgütleriyle 
beraber olmadığımız için mi? Niye 
rahatsız oluyorsunuz? Kandil’den 
talimat bize gelmediği için mi? Niye 
rahatsız oluyorsunuz? Avrupa Bir-
liği’nden parasal yardım, destek 
almadığımız için mi? Niye rahatsız 
oluyorsunuz? Amerika’da bir Dalton 
var, o Dalton’la dost olmadığımız 
için mi? Biz, bu milletin evlatlarıyla 
dostuz, beraberiz. Bu milletin evla-
dıyla bu yola aynen devam edece-
ğiz. Evelallah, bu milletin evlatları, 
John’lara, George’lara yeter de artar 
bile. Biz, bu konuda kararlılıkla yo-
lumuza devam edeceğiz. Ülkemizi 
2023 hedeflerine de biz ulaştıracak, 
büyük ve güçlü Türkiye’yi biz kura-
cak, gençlerimize 2053 vizyonlarını 
da biz hediye edeceğiz.”

“Normalleşme dönemine adım 
atıyoruz”
Türkiye’nin salgın mücadelesinde 
yeni bir döneme girdiğini belirten 
Cumhurbaşkanımız, son kabine 
toplantısının ardından 1 Temmuz 
itibarıyla yürürlüğe girecek salgın 
tedbirleriyle ilgili kararların çerçe-
vesini milletle paylaştıklarını, İçişleri 
Bakanlığının da uygulama genelge-
sini yayınladığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız, “Salgının, sağ-
lığımızla birlikte sosyal ve ekonomik 
hayatımız üzerindeki olumsuz etki-

lerini de önemli ölçüde ortadan kal-
dıracak bir normalleşme dönemine 
adım atıyoruz.” dedi.
Dünyadaki gelişmelerin, salgının 
öngörülemeyen neticelere yol aça-
rak sürdüğüne işaret ettiğini kay-
deden Cumhurbaşkanımız, “Bize 
düşen, sağlık hizmetlerinden gıda 
tedarikine, üretimden kamu güven-
liğine kadar her hususta tüm se-
naryolara hazırlıklı olmaktır. Türki-
ye’nin bu bakımdan dünyada örnek 
gösterilen bir ülke olduğunu, akıl ve 
vicdan sahibi herkes kabul ediyor. 
Yarın başlayacak yeni dönemin ül-
kemize ve milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Vatandaşlarımdan 
yeni dönemde de tedbiri elden bı-
rakmadan hayatlarını sürdürmeleri-
ni istirham ediyorum.” diye konuştu.
Türkiye’nin salgın sonrası döneme 

çok güçlü bir küresel aktör olarak 
girmesi için gerekli adımları attık-
larını söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
12 Mart’ta “İstiklalden istikbale” di-
yerek Türkiye’nin ekonomi reform-
ları alanındaki yeni yol haritasını 
paylaştıklarını hatırlattı.
Bakanlıklar, ilgili kurumlar ve sivil 
toplum kuruluşlarının programın 
hayata geçirilmesi aşamasında da 
sıkı bir iş birliği içerisinde çalıştık-
larını anlatan Cumhurbaşkanımız, 
“Belirlediğimiz 154 eylemin yüzde 
78’i bu sene tamamlanacak. Hazi-
ran ayı sonuna kadar süre koydu-
ğumuz 35 eylem başlığından 31’i 
tamamlanmış durumda. Geriye ka-
lan 4 eylemden 2’sinin teknik çalış-
malarına nihai halini verdik. Kanunla 
hayata geçirilecek iki eylem içinse 
Yüce Meclis’imizin takdirini bekli-

yoruz. Yılın ilk yarısı için öngördü-
ğümüz eylemleri başarıyla tamam-
ladığımızı söyleyebilirim. Bundan 
sonra da aynı kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz.” değerlendirme-
sinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, haziran ayı 
boyunca uluslararası müsabakalar-
da Türkiye’ye madalya kazandıran 
sporculara teşekkür etti. Futbolda 
umutla başlanan Euro 2020’den 
erken ayrılmanın herkesi üzdüğü-
nü dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“İnşallah bundan sonraki turnuva-
larda futboldan da güzel haberler 
bekliyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Tokyo Olimpi-
yatları’na hazırlanan tüm sporcula-
ra başarılar diledi.
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AR-GE ve Eğitim Başkanlığı AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

AK PARTİ İCRAAT KİTAPLARI 
YAYIMLANDI 

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tara-
fından, AK Parti’nin 18 yıl süresin-
ce 81 ilde ve ayrıca makro düzey-
de yapılan yatırımların ve hayata 
geçirilen projelerin yer aldığı iki 
ayrı icraat kitabı yayımlandı. 

“Millete Hizmet Yolunda 18. Yıl” 
adıyla yayımlanan 81 İL İcraat Ki-
tabı ve Genel İcraat Kitabı’na ilişkin 
değerlendirmede bulunan AR-GE ve 
Eğitim’den sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Şen “AK Parti, 

ülkemizin kaybettiği nice yılların te-
lafisini gerçekleştirmek için iktidara 
geldiği ilk günden itibaren, Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde gıpta edilen ve hayran-
lık uyandıran yüzlerce projeye imza 
atmıştır. Yayımlanan kitaplarımız 
ortaya koyduğumuz çalışmaları 
içermekle beraber geleceğe dair de 
milletimize teminat veren bir önem 
taşımaktadır.” dedi. 
AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, par-
timizin iktidara geliş yılı olan 2002 
yılından itibaren 2020 yılı Tem-
muz ayına kadar hayata geçirilen 
projeleri içeren Genel İcraat ve İl 
İcraat Kitaplarını yayımladı. “Mil-
lete Hizmet Yolunda 18. Yıl” adıyla 
yayımlanan kitaplarla ilgili bilgi ve-
ren AR-GE ve Eğitim’den sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şen, açıklamasında “İcraat kitap-
larımız, bakanlıklarımızın 81 ili-
mizde yaptıkları önemli yatırımlar 
ile bakanlıklarımızın yanı sıra AA, 
TRT, RTÜK, Strateji Plan ve Bütçe 
Başkanlığı, Savunma Sanayii Baş-
kanlığı ve YÖK gibi kurumlarımızın 
genel olarak makro düzeyde ha-
yata geçirdikleri yatırımları kapsa-
maktadır. 2020 yılına ait verilerle 
yayımlanmış olan kitaplarımız, 18 
yıllık iktidarımız süresince şehirleri-
mizde ve makro düzeyde ülkemizde 
ortaya konan önemli proje, destek, 
faaliyet ve yatırımları içermektedir. 
Söz konusu kitaplarımızın Bakanla-
rımız, milletvekillerimiz ve yerel dü-
zeyde teşkilatlarımızla paylaşılması, 
paylaşılan verilerin benimsenmesi 
ve teşkilat çalışmalarında, sahada 
ve iletişim kanalları yoluyla farklı 

1

mecralarda kullanılması elzemdir. 
AK Parti, ülkemizin kaybettiği nice 
yılların telafisini gerçekleştirmek 
için iktidara geldiği ilk günden iti-
baren, Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde gıpta edilen 
ve hayranlık uyandıran yüzlerce 

projeye imza atmıştır. Kitaplarımız; 
ortaya koyduğumuz çalışmaları 
içermekle beraber geleceğe dair de 
milletimize teminat veren bir önem 
taşımaktadır. Göreve geldiğimiz AK 
Parti 7. Olağan Büyük Kongre önce-
sinde AR-Ge Başkanı iken bu çalış-
mayı başlatan Genel Başkan Yar-

dımcımız Hamza DAĞ başta olmak 
üzere, süreç boyunca katkı sunan 
ve emek veren tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Liderimizin arka-
sında milletimize hizmet yarışında 
başı çekmeye ve bu hizmetlerimizi 
yılmadan milletimize anlatmaya de-
vam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

“KANAL İSTANBUL, ÜLKEMİZİN 
VİZYON PROJESİDİR”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 
“Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü 
Temel Atma Töreni”ne AK Parti 
Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sam-
sun Milletvekili Çiğdem Karaaslan 
da katıldı.
Sazlıdere Köprüsü’nün temelinin 
atılmasıyla projenin fiilen başladığı-
nı söyleyen Karaaslan, projenin bir 
köprüyle başlamış olmasının gele-
ceğe köprü kurması metaforu üze-
rinden değerlendirildiğinde ayrıca 
anlamlı olduğunu ifade etti. 
Kanal İstanbul’un 2011 yılında ka-
muoyuyla paylaşıldığını anımsatan 
Karaaslan, “Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sn. Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından 2011’de ilk 
defa duyurulduğu günden bu yana 
proje üzerinde hummalı ve titiz bir 
çalışma yapıldı ve bu günlere gelin-
di. 7 üniversite, 33 bilim dalında 200 

akademisyen ve alanında uzman 
bilim insanları tarafından çalışmalar 
yürütüldü. Deprem analizinden kül-
türel mirasa, su kalitesinden ekosis-
temin korunmasına kadar çok geniş 
bir yelpazede yapılan çalışmalar ve 
hazırlanan ÇED Raporu Kanal İstan-
bul’un iyi hazırlanmış bir proje oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.” dedi.
“Kanal İstanbul’un ilk yapısı olan 
Sazlıdere Köprüsü’nün temelinin 
atıldığı 26 Haziran günü ülkemiz 
için yeni bir sayfanın açıldığı tarih 
olarak kayıtlara geçmiştir.” görü-
şünü paylaşan Karaaslan, “Dünya 
ticaretinin % 90’ının deniz yoluyla 
yapılması, gemilerin sayısının ve 
boyutunun İstanbul Boğazı’nın yü-
künü giderek arttırması, bekleme 
sürelerinin önümüzdeki dönemde 
daha da artmasının beklenmesi, 
buna bağlı olarak denizdeki kirliliğin 
artacak olması, Marmara Bölgesi ve 
İstanbul’un dünya ticaretinin önem-
li odak noktası potansiyeline sahip 
olması, İstanbul Boğazı’nın dünya-
nın en kalabalık gemi trafiğine sahip 
boğazlardan biri olması gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda Kanal 
İstanbul’un gerekliliği net bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Kanal İstanbul 
Projesi, dünya ticaretinde ülkemizin 
etkinliğini arttıracak bir proje olması 
bakımından stratejik öneme sahip-
tir.” açıklamasında bulundu.
 “Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde ülkemizin ge-
leceğe dair çok güçlü bir iddiası 
bulunmaktadır.” diyen Karaaslan, 
“Bu bakımdan hayalleri hedeflere, 
hedefleri somut projelere dönüş-
türmeye, büyük projeleri gerçek-
leştirmeye devam ediyoruz. Kanal 

İstanbul Projesi, Türkiye’nin küresel 
aktör olarak önümüzdeki yıllarda 
varlık göstermesi açısından büyük 
fırsatlar sunmaktadır.” ifadelerini 
kullandı.
Karaaslan projenin kazanımlarının 
hem İstanbul hem de Türkiye açı-
sından ayrıca değerlendirilmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, “Kanal İstan-
bul Projesi yerel, ulusal ve küresel 
ölçekte çok önemli avantajlar sağ-
layacaktır. Kanal İstanbul ile seyir 
emniyeti ve can güvenliği artacak, 
Boğaz’daki trafik yükü azalacak, 
yeni bir uluslararası suyolu ve yeni 
şehir oluşturulacak, on binin üzerin-
de yeni istihdam sağlanacak.” dedi.
Vizyon proje Kanal İstanbul’un Tür-
kiye’nin en çevreci projelerinden biri 
olduğunu vurgulayan Karaaslan, 
“Proje hazırlık aşamasında flora ve 
fauna konusunda uzman isimlerin 
görüşlerinden yararlanılmış olup 
Kanal İstanbul güzergahında bulu-
nan bölgelerdeki flora ve fauna tür-
leri ve habitatlar değerlendirilmiştir. 
Endemik ve nadir türlerin korunma-
sı ile ilgili çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Kanal İstanbul çevresinde 
kurulacak yeni şehir de çevre dos-
tu özellikte olacaktır. Yeşil ve açık 
alanlarıyla İstanbul’a nefes aldıra-
cak ve yatay mimariye dayalı örnek 
bir akıllı şehircilik inşa edilecektir. 
Merkezine çevreyi alan, doğanın ve 
kültürün öncelendiği, hem mimari 
hem estetik yönden güçlü, hem de 
ecdadın mirası İstanbul’a değer ka-
tacak, kendi kendine yetebilen, ken-
di enerjisini üretebilen, % 52’si yeşil 
ve açık alanlardan oluşan sürdürü-
lebilir şehircilik anlayışıyla dünyaya 
da örnek olacak.” açıklamasında 
bulundu.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığımız, 
81 İl AR-GE ve Eğitim başkanla-
rının katıldığı bir istişare, değer-
lendirme ve eğitim kampı düzen-
ledi. AR-GE ve eğitimden sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Mus-
tafa Şen, kampın açılışında bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

İstanbul’da düzenlenen kampa 81 
ilin AR-GE ve Eğitim Başkanla-
rı, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim 
Başkanlığı birim başkan yardım-
cıları ve Genel Merkez Kadın Kol-
ları AR-GE ve Eğitim Başkanlığı 
ile Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim 
Başkanlığı da katıldı.
AR-GE ve Eğitim Başkanlığının 
2023 seçimlerine giden süreçteki 
stratejisi ve yol haritasının belirle-

neceği toplantıların düzenlendiği 
çalışma kampının açılışında ko-
nuşan Genel Başkan Yardımcısı 
Şen, Türkiye’nin hastanelerde esir 
kalınan bir ülkeyken, şu anda çok 
iyi noktalara geldiğini belirterek, 
iktidarlarından önceki dönemlerde 
yaşanan sorunlara değindi.
Şu anki başarıların AK Parti kadro-
larının başarısı olduğunu, bu bay-
rağı bir mertebe yukarı dikmeleri 
gerektiğini, kendilerinden bunun 
beklendiğini aktaran Şen, konuş-
masını şöyle sürdürdü:
“Hakikate hizmet eden bir siya-
set yapmak varken, yalana hizmet 
yapanların ne halde olduklarını 
görüyoruz. Buna da ‘dur’ deme-
nin vaktidir. Burada AR-GE Eğitim 
Başkanlığına düşmektedir. Biz ya-

lan konuşmayacağız, bilim felsefe-
sinin ve felsefenin diliyle konuşa-
cağız. Bilimsel veriler üreteceğiz, 
bu temelde bizler o temelde siya-
sal stratejiler üreteceğiz, o strate-
jiler temelinde bunları hep beraber 
yapacağız. O stratejiler temelinde 
uygulama politikaları ve çok verimli 
modellemeler gerçekleştireceğiz 
ve partimiz 2023 seçimini kaza-
nacak. Burada en önemli itici güç 
sizlersiniz. Bunu sizlerden bekli-
yorum. Bunu Genel Başkanımız, 
halkımız bizden bekliyor. AR-GE 
ve Eğitim Başkanlığı olarak en üre-
tici ve itici güç biz olurken, 2023 
seçimlerinde 2024 seçimlerini de 
kazanacağız. 2023’te ortaya koy-
duğumuz başarıyla 2024 seçimleri 
bir yıl öncesinden bitmiş olacak.”

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı

“2023 SEÇİMLERİNİ DE 2024 
SEÇİMLERİNİ DE KAZANACAĞIZ”
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Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkanlığı

81 İLİN SİVİL TOPLUM VE HALKLA 
İLİŞKİLER BAŞKANLARI AK PARTİ 
GENEL MERKEZ’DE

Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkanlığı

AK Parti Genel Merkez Sivil Top-
lum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 
81 ilin üç kademe Sivil Toplum ve 
Halkla İlişkiler Başkanlarının ka-
tılımıyla istişare, değerlendirme 
ve eğitim toplantısı düzenledi. 

1 Temmuz Perşembe günü dü-
zenlenen ve gün boyu devam eden 
toplantı AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Tokat Milletvekili 
Özlem Zengin Başkanlığında ger-
çekleşti. Programa Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 
Genel Merkez Gençlik Kolları Baş-
kanı Eyyüp Kadir İnan, Kadın Kolları 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Baş-
kanı Ayten Aydın, Gençlik Kolları 
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Baş-
kanı Muhammed Cem Çekerek; AK 
Parti Genel Merkez Sivil Toplum 
ve Halkla İlişkiler Başkan Yardım-
cıları MKYK Üyesi Tekirdağ Millet-
vekili Mustafa Yel, MKYK Üyeleri 
Abdurrahman Kurt, İsmail Cenk 
Dilberoğlu, Metin Tarhan, İstanbul 
Milletvekili M. Pervin Tuba Durgut, 
Yalova Milletvekili Meliha Akyol, 
MKYK Yedek Üyesi Şevki Şar ve 
Mehmet Akif Soysal da katıldı.
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Baş-
kanlığı çalışmalarının değerlen-
dirildiği toplantıda, izlenecek yeni 

stratejiler, gerçekleşecek projeler 
ve yol haritası 81 il Birim Başkanı-
mızla istişare edildi, görüşleri alın-
dı. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Özlem Zengin’in sivil top-
lum ve halkla ilişkilerin çalışma 
alanı ve vizyonuna dair bir sunum 
gerçekleştirdiği toplantıda, başkan 
yardımcıları da sorumluluk alanla-
rındaki bölgelerin il başkanlarıyla 
tanışma ve istişare fırsatı buldular.
Toplantıda konuşan Özlem Zengin, 
“Siyaset aslında hayatımızın biza-
tihi kendisidir. Biz sadece siyaset 
yapmıyoruz biz aynı zamanda için-
den geldiğimiz sosyolojinin bir sesi 
oluyoruz.” ifadelerini kullandı.
Zengin konuşmasına şöyle devam 
etti; 
“Bizim birimimizin en önemli görevi 
gözlemlemek, dinlemek, sosyoloji-
yi ve değişimi okumak,  değişimde 
olan hayatın dönüşen bir sesi ola-
bilmek.
Biz sadece toplantılarda konuşan, 
sadece sosyal medya üzerinden 
var olan bir parti değiliz, bu geliş-
meleri çok önemsiyoruz ama biz 
bizatihi hayatın içinden geliyoruz. 
Bir sosyolojinin içinden gelerek sa-
hici gerçek bir siyaset yürütüyoruz, 
ayaklarımızı sağlam basarak siya-

set üretiyoruz.
AK Parti Türkiye için fikirleri ve ha-
yalleri olan bir tezdir. Muhalefet ise 
bizim söylediklerimiz karşısında 
itirazını ortaya koyan her seferinde 
“hayır” diyen bir antitezdir. Gücü-
müz kendi hikayemizin var olma-
sından kaynaklanıyor, bizim bir te-
zimiz var.
Biz bir propaganda anlatmıyoruz, 
birebir insanlara temas ediyoruz. 
Gücümüz temas etme halinden 
geliyor. 
Halkla ilişkiler başkanları olarak 
sadece kendimizle aynı fikirde olan 
insanlara temas etmek bizim için 
çok az bir iştir, bizimle aynı fikirde 
olsun olmasın herkesle selamlaş-
maya herkesle bir hukuk geliştir-
meye talibiz. Bu durum bireysel 
ilişkiler için de böyle, STK’lar için de 
böyle. Bunu yaptığımız takdirde sa-
hadaki varlığımız hissedilecektir.”
Programda Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanımız Ayşe Keşir ve 
Genel Merkez Gençlik Kolları Baş-
kanımız Eyyüp Kadir İnan da bir ko-
nuşma yaptılar.
Programa konuk olarak katılan İç 
Görü Uzmanı Akan Abdula ise di-
jital değişimi ve dönüşümü konu 
alan bir sunum gerçekleştirdi. Ab-
dula, konuşmasında sosyal med-
yanın hayatlarımıza tesirleri, tek-
noloji ve veri savaşları yaşanırken 
bireye ve devlete neler düştüğü ve 
sosyal medyada bıraktığımız veri-
lerin ne kadar değerli olduğu ko-
nularında bazı önemli hususlara 
değindi.
Toplantıda ayrıca 81 ilimizden ge-
len üç kademe sivil toplum ve halk-
la ilişkiler il başkanlarımızın bölge-
lerinde karşılaştığı farklı meseleler 
hakkındaki fikirleri alınarak “Ülke-
miz genelinde sivil toplum alanında 
daha faydalı olacak, hangi çalış-
maları gerçekleştirebiliriz?” sorusu 
hep birlikte istişare edildi.
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 “POLATLI TARIM ÜNİVERSİTESİ 
İÇİN HEP BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK”

Genel Sekreterlik

Ankara Polatlı Kaymakamlığın-
da, ilçede kurulması planlanan 
Polatlı Gıda ve Tarım Üniversite-
si Tanıtım Toplantısı gerçekleşti-
rildi. AK Parti Genel Sekreteri ve 
Ankara Milletvekili Fatih Şahin, 
Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
 
Tarımın insanlık tarihinin en eski 
sektörlerinden biri olduğunu be-
lirten Genel Sekreter Şahin, bugün 
gelinen noktada tarımın ve dolayı-
sıyla gıdanın, geleceğin en önemli 

stratejik sektörleri arasında yer al-
dığını vurguladı.
Küresel ısınma, iklim değişikliği ve 
kuraklık gibi pek çok etkenin tarı-
mı, geleceğin stratejik sektörlerin-
den biri haline getirdiğine dikkati 
çeken Şahin, “Akıllı tarım uygula-
maları da hayatımıza girmiş bu-
lunmakta. Şartların değiştiği böy-
le bir ortamda bizlere düşen görev 
de bu değişimi fark edip buna 
uygun adımlar atmaktır.” şeklinde 
konuştu.
Fatih Şahin, sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Bu anlamda ülke olarak 
pek çok yeniliği hayata geçirdik, 
geçirmeye de devam ediyoruz. 
Polatlı’mızı, Ankara’mızı, tarımın 
da başkenti haline getirmek, ge-
leceğin tarımında marka bir şehir 
haline getirmek için Polatlı’mızda 
tarım üniversitesi kurmak ama-
cıyla hep birlikte yola çıktık. AK 
Parti Genel Sekreteri olarak, An-
kara Milletvekili olarak her şeyden 
önemlisi kendisini bu şehre hiz-
metkar olarak gören bir kardeşiniz 
olarak bu projenin hayata geçmesi 

için elimden gelen her şeyi fazla-
sıyla yapacağımızı bir kez daha 
yinelemek istiyorum. Bunun için 
şehrimizin desteği çok önemli. 
Polatlı’nın bu projeyi sahiplene-
ceğine canıgönülden inanıyorum. 
Hacı Bayram Veli Üniversitemiz, 
konuyu tüm detaylarıyla ele aldı. 
Prof. Dr. Necdet Kandemir Hoca-
mız, yaptığı sunumla tarım üni-
versitesinin ilçemiz ve Ankara’mız 
için neden çok önemli olduğunu, 
neden vazgeçilmez olduğunu bize 
çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. An-

kara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektörü Saygıdeğer Yusuf Tekin 
Hocamızın bu işin içerisinde, mer-
kezinde yer alması bizim için çok 
büyük bir imkan, çok büyük bir 
şans.”
Polatlı’nın üniversitesini sahiple-
neceğine ve üniversiteye gerekli 
desteği sağlayacağına gönülden 
inandığını dile getiren Şahin, “Hep 
birlikte el ele vereceğiz ve ilçemi-
ze bu tarım üniversitesini inşallah 
en kısa zaman da kazandıracağız. 
Polatlı’mızı kalkındırmak için çift-

çimizi, ülkemizi kalkındırmak için 
bunu gerçekleştirmek durumun-
dayız.” görüşünü paylaştı.
Şahin, üniversitenin kurulması 
amacıyla gerekli olan kanun tek-
lifinin hazırlanması sürecinde AK 
Parti ve Cumhur İttifakı olarak ko-
nuyu Meclis gündemine taşımak 
için gerekli adımları atacaklarını 
sözlerine ekledi.
Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Tanıtım Toplantısı’na katılan heyet 
daha sonra üniversitenin kurulacağı 
arazide incelemelerde bulundu.
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Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

“RİZE-ARTVİN HAVALİMANI BU YIL 
SONUNDA HİZMETE AÇILACAK”

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hayati Yazıcı, yılda 3 milyon 
yolcu taşıma kapasitesine sahip 
Rize-Artvin Havalimanı’nın bu 
yıl sonunda hizmete açılacağını 
söyledi.
Rize’de incelemelerde bulunan 
Yazıcı, kentte devam eden yatı-
rımlar hakkında bilgi verdi.
Yazıcı, iki günlük Rize programı 
kapsamında Millet Bahçesi ve 
Organize Sanayi Bölgesini incele-
me fırsatı bulduğunu belirtti. 
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile 
dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda-
ki yöresel mimariye özgü kentsel 
dönüşümün hızla devam ettiğini 
vurgulayan Yazıcı, bunların çok 
değerli yatırımlar olduğunu ifade 
etti.
Yazıcı, Rize-Artvin Havalima-
nı’nın Türkiye’nin denize dolgu 
ikinci havalimanı olacağının al-
tını çizerek, “Çok etkin bir işlev 
görecek. Yılda 3 milyon yolcu 
taşıma kapasiteli bir havalimanı. 
Hem ulaşımı rahatlatacak hem 
de havalimanının tamamlanma-
sı ile bölgenin çok özgün coğrafi 
yapısı, yayla turizmi ve akarsuları 
itibariyle hem iç turizm hem dış 
turizm potansiyeli bakımından 
bölgeye büyük katkı sağlayacak. 
Bu yıl sonu inşallah hizmete açı-
lacak.” dedi.

“Fazla geciktirmeden Ayder’in 
dönüşümünü sağlayacağız”
Ayder Yaylası’nın ise turizm için 
marka değer olduğuna dikka-
ti çeken Yazıcı, “Kontrolsüz bir 
şekilde büyüyor ve gelişiyordu. 
Onun önüne geçildi.” diye konuş-
tu.
Yazıcı, çalışmaların Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafın-
dan gerçekleştirildiğini, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da doğrudan doğruya 

büyük projelerle ilgilendiğini, ta-
kip ettiğini dile getirerek, şu de-
ğerlendirmede bulundu:
“TOKİ bir proje dahilinde Ayder’in 
güzelleştirilmesi, o kötü yapılar-
dan arındırılması, doğa ile uyum-
lu şekli alacak içerikte bir proje 
için çalışmalara devam ediyor. 
Bir taraftan da inşa faaliyetleri 
devam ediyor, otopark ve oradaki 
konaklama üniteleri. İnşallah faz-
la geciktirmeden Ayder’in dönü-
şümünü sağlayacağız. Bir marka 
turizm merkezi olarak hem yerli 
hem dış turistlerin hizmetine su-
nacağız.”
AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hayati Yazıcı, Rize Organize 
Sanayi Bölgesi ile ilgili de “İyide-
re Lojistik Merkezi’nin yapımına 
başlanması ikinci etap organize 
sanayi bölgesine talebi Türkiye 
ölçeğinde yaygınlaştırmış, çeşit-
lendirmiş durumda.” dedi.
Yazıcı, Organize Sanayi Bölge-
si’nin birinci etabında 23 sanayi 
işletmesi bulunduğunu, çalışan 
sayısının da 400 olduğunu söy-
ledi.
Tam kapasite çalışmaya baş-
laması halinde burada bin 500 
kişinin istihdam edileceğini kay-
deden Yazıcı, “Talepler dikkate 
alınmak sureti ile ikinci etap ça-
lışmaları devam ediyor. Arsa-
nın temini kamulaştırılması ko-
nusunda ilerlemeler sağlanmış 
durumda. Talepler alınma aşa-
masına gelinmiş ve bu bölümde 
21 sanayi parseli oluşturulacak.” 
diye konuştu.

“Millet Bahçesi, Rize’nin çehre-
sini değiştirecek”
Yazıcı, Rize’de Millet Bahçesinin 
yapıldığı alanda da incelemelerde 
bulundu. Yazıcı, toplam 400 dö-
nümden oluşan Millet Bahçesinin 
Rize’nin çehresini değiştireceğini 

söyledi.
Hayati Yazıcı, burada gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, Millet 
Bahçesi projelerinin Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın çok büyük önem verdiği, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
koordinesinde tasarlanıp üretilen 
sosyal mekanlar olduğunu belirt-
ti.
Şehirlerin içerisinde insanların 
bahçe havasını yaşayacağı alan-
ların az olduğuna işaret eden 
Yazıcı, “Millet Bahçesi ile Rizeli 
ve Rize’ye gelenler imkana kavu-
şacak. 180 dönüm deniz dolgusu 
yapılıyor. 220 dönüm mevcut eski 
dolgu yapılmış alan var. Toplam 
400 dönümden oluşan bir Millet 
Bahçesi Rize’nin çehresini değiş-
tirecek. Diğer projeler ile doğru-
dan doğruya insanın huzurunu 
ve yaşam kalitesini esas alan bir 
mekan oluşturuluyor. Önemli bir 
yatırım olarak düşünüyorum.” 
dedi.

“Kentsel dönüşüm çalışmaları 
Rize’mize estetik katacak”
Yazıcı, kentsel dönüşüm çalış-
malarının şehre daha çağdaş bir 
görüntü ve estetik kattığını vur-
gulayarak, şu değerlendirmede 
bulundu:
“Çevreye verilen önemin bir gös-
tergesi olarak ortaya çıkacak yeni 
mekanlar. Eskiye yapılanlara bir 
şey söylemenin kimseye bir fay-
dası yok. Nihayet yapılan mekan-
lar insanlar için. İş yeri ve konut 
olarak kullanılan bu mekanların 
sağlık ve deprem bakımından, 
şehirleşme bakımından taşıdığı 
riskler kentsel dönüşüm ile tas-
fiye edilmiş oldu, oradan kaldırıl-
mış olacak. İnsanımız daha rahat, 
daha huzurlu düzene ve görselli-
ğe kavuşmuş olacak.” dedi.



“Bize ağır gelen kendimizdir. Yolda, okulda, işte, 
başkaları ile birlikte taşıdığımız kendimiz. “

Cahit
Zarifoğlu

"Mihriban'ın, suyun, dağların şairi" 

Abdurrahim
Karakoç

Sultan
Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harfleri acz tutuyor

Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa bırak yanayım

Kolaysa esirgeme

Hayat bir boş rüyaymış

Geçen ibadetler özürlü

Eski günahlar dipdiri

Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim

Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa a�ı esirgeme

Hayat boş geçti

Geri kalan korkulu

Her adımım dolu olsa

İşe yaramaz katında

Biliyorum

Bağışlanmamı diliyorum

Mihriban
Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!
Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban!
Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

Aslen Maraşlı olan şair 1940 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatı 
yaşadığı aksaklıklarla geçmesine rağmen Zarifoğlu bu dönemi “vazgeçmediğim, 

değişmeyen, istikrarlı bir yönüm vardı, o da şairliğim ve yazarlığımdı” diyerek 
tanımlar. Pek çok edebiyat dergisinde yazarlık yapan Zarifoğlu, Türk şiirinin kıymetli 

ve nevi şahsına münhasır isimlerinden biridir.

Birçok şiiri bestelenerek türkü haline getirilen şair 7 Nisan 1932 yılında 
Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. Şiirlerinde İslami edanın görüldüğü Karakoç’un 
yaşamı, haksızlıklara karşı mücadele etmekle geçmiştir. 1985'te gazeteciliğe başlayan 

Abdurrahim Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer alarak siyasete girmiş fakat 
bir süre sonra partiden ayrılmıştır. Karakoç, 7 Haziran 2012’de aramızdan ayrılmıştır.

Edebiyat Edebiyat



HAYATINI TÜRK İRFANINA 
ADAYAN MÜTEFEKKİR

1912 - 1987

Kendisini "Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir 
işçisi" olarak ifade eden Hüseyin Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, 
felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında 

araştırma yaparak, yazılar kaleme aldı.

CEMİL MERİÇ’İN KALBE KAZINAN SÖZLERİ

“Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. 
İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla 
düşünen kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; “uyanık bir şuur, 
tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir 

tecessüs.”

“Kitap bir limandı benim için… Kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki 
insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.”

“Yaşamaktan korkuyorsun sevgilim. Ve saadetten korkuyorsun. Hâlbuki 
hayatın ve saadetin ta kendisisin.”

"İzm'ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşe'lerinden 
geliyor. Hepsi de Avrupalı."
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