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HAMZA DAĞ
TANITIM VE MEDYADAN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Editörden

Türkiye, bir türlü çözüm bulamadığı kronik problemleri ve eksikleri olan, icraat ve hizmetten, eserden mah-

rum bir vaziyetteydi. Türkiye atıl bırakılmıştı. Türkiye, özgüvensiz olmaya zorlanıyor, belirli sınırlara hapse-

dilmek isteniyordu. Yine de ayaklarına bağlanan en güçlü prangayı bile kırmak isteyen bir kuvvet her daim 

mevcuttu: Milli irade! 

Milli irade, bu zincirleri kırmayı hep denedi ancak her seferinde bu iradeye engeller çıkarmaya çalıştılar. İşte 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 21 yıl önce kurulan AK Partimiz, milli iradenin her haksızlık ve adaletsizli-

ğe “yeter!” diye haykırışıydı. Susturulanların, ötelenenlerin, görmezden gelinenlerin, var kabul edilmeyenlerin 

sesi oldu. Hem de çok güçlü bir sesi. Zulüm ile abad olacağını sanan, az da olsalar sesi gür çıkanlar, bu 

yepyeni ve sarsılmaz irade karşısında hiçbir zincirin tutunamayacağını zor da olsa anladı.

Elbette, 21 yıllık bu meşakkatli yolculuğu tek başımıza yapmadık. Milletimizle hep bir arada, gönül gönüle 

olduk. Onlarla bir olduk, bütün olduk. Milleti asla ötelemedik, görmezden gelmedik; onların beklenti ve ta-

leplerini her an yüz yüze dinledik; dinliyoruz. Bu nedenle onlar da bize yetki vererek en yüksek teveccühlerini 

bizlere layık gördü. Çözümün adresi hep biz olduk, bundan sonra da biz olacağız. 81 ildeki her bir kademe 

teşkilatımızın yoğun gayreti, inancı da bu yolda ki en büyük itici gücümüz oldu ve olmaya da devam edecek.

Her daim beraber yol yürüdüğümüz milletimizle, aynı sudan içtik. Yazımız da bir oldu, kışımız da… Gönlü-

müz de bir oldu, duamızda… Bir olduk; bir Allah’ın kulu olduk. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet 

düsturuyla, birliğimizi sağlamanın ve korumanın mücadelesini verdik. Dert insana yol gösterir, biz hep bir-

likte bu topraklar için dertli olduk.

Bir olduk, 21 olduk!

Ailemiz, yuvamız, AK Partimizin 21. yaş günü kutlu olsun. Rabbim bizlere, milletimize hizmetkâr olacağımız 

daha nice 21 yılları nasip etsin. 
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl 
koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı. AB, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü 
dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı.

Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belir-
ten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mutabakatın gereği olarak kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin de 
çalışmalara başladığını açıkladı.

AB'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: TAHIL 
KORİDORUNDAKİ ÖNEMLİ ROLÜ 
DOLAYISIYLA TAKDİR EDİYORUZ

TAHIL KORİDORU 
İÇİN İMZALAR 
ATILDI, 
MÜŞTEREK 
KOORDİNASYON 
MERKEZİ 
ÇALIŞMALARA 
BAŞLADI
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid 
Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.

Peygamber Hazreti Muhammed ve 
ashabının 1444 yıl önce Mekke'den 
Medine'ye hicreti, İslam aleminde 
hicri takvimin başlangıcı olarak ka-
bul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 
vakit hesaplamalarına göre, hicri 
yılbaşı 30 Temmuz Cumartesi günü 
başladı. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı 
muharremin 10'uncu gününe denk 
gelen 8 Ağustos Pazartesi günü id-
rak edilecek.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ 9 
AĞUSTOS'TA GÖREVDE

HİCRİ 
YENİ YIL 
BAŞLIYOR



8 __Temmuz 2022

Türkiye ve Dünyada Aktüalite

Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniy-
le ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malze-
melerini bölgeye ulaştıracak nakliye uçağının Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı. Bakanlık, bölgeye bir uçağın daha hareket 
etmesinin planlandığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN 5G YOLCULUĞU BAŞLADI

TÜRKİYE'DEN SELİN VURDUĞU İRAN'A 
YARDIM
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DÜZENSİZ 
GÖÇLE DE ORTAK MÜCADELE EDECEK

KARADENİZ'E DOĞAL GAZ BORULARINI 
DÖŞEYECEK GEMİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 
GEÇTİ

İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığına ilave olarak zorla çalıştırma ve düzensiz göç de Türkiye ve Azerbaycan'ın 
birlikte takip edeceği suçlar kapsamına alındı.

Karadeniz'de bulunan doğal gazı karaya ulaştırmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Gazı taşıyacak olan boruları 
denize döşeyecek gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

EMİNE ERDOĞAN: KORUYUCU AİLELERDEKİ 
ÇOCUKLARIN SAYISI 8 BİN 723'E YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koruyucu Aile Günü nedeniyle Ankara Millet Bahçesi’nde program 
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki ço-
cuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi. 

İstanbul Silivri'de, Avrupa'nın en büyüğü olacak yer altı doğal gaz depolama inşaatında sona gelindi. Çalışmaları ya-
kından takip eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, projenin yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

TAMAMLANDIĞINDA AVRUPA'NIN EN 
BÜYÜĞÜ OLACAK PROJEDE SONA 
YAKLAŞILIYOR
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE REKOR ARAÇ 
GEÇİŞİ

ÇAVUŞOĞLU: İLK GEMİ YOLA ÇIKTI, 
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı 
açıklama yaptı. Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Uk-
rayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ça-
lışma Ofisi'nde yeni asgari ücrete 
ilişkin düzenlenen basın toplantısın-
da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 
bir süredir maruz kaldığı ekonomik 
tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni 
bir programı uyguladığını söyledi.
Bu programı başarıyla yürütürken 
önce koronavirüs salgınının, ardın-
dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın boz-
duğu küresel ekonomik dengeler 
sebebiyle yeni bir durumla karşı kar-

şıya gelindiğini aktaran Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
"Yeni durumun en somut, olumsuz 
sonuçlarını kurdaki ve enflasyonda-
ki yükseliş olarak yaşadık. Esasen 
enflasyon sadece ülkemizin değil, 
gelişmiş devletler başta olmak üze-
re tüm dünyanın en öncelikli soru-
nudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve 
alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemiz-
de enflasyon rakamları elbette fark-
lı tezahür etmektedir. Ancak fiyat 
artışlarının oranları değişik olsa da 

ekonomik işleyişe ve insanların ha-
yatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anla-
yışla dünyadaki her gelişmeyi yakın-
dan takip ederken asıl dikkatimizi ve 
önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın 
sorunlarının çözümüne verdik, veri-
yoruz."

Cumhurbaşkanımız, yaklaşık 4 yıldır 
uyguladıkları ekonomik programda 
da önceliğin hep insanların işleri, 
aşları, huzurları, umutlarının korun-
ması ve geliştirilmesi olduğunu ifade 

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETTE ARA ARTIŞI 
AÇIKLADI
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ederek "Bunu da bir yandan ülkemizi 
terör örgütlerinin tasallutundan ka-
lıcı şekilde kurtararak diğer yandan 
da yatırım, istihdam, üretim, ihracat 
ve cari fazla yoluyla büyüme esasına 
dayalı Türkiye Ekonomi Programı'yla 
yapıyoruz. Hamdolsun, terörle mü-
cadelede çok iyi bir seviyeye geldik. 
Ekonomi programımızı da kararlılık-
la uygulayarak ülkemizi bu küresel 
fırtınadan en az kayıp ve en fazla 
kazanımla çıkartmanın gayreti için-
deyiz. Salgın döneminde bu yaklaşı-
mın faydalarını kendimizi dünyadan 
pozitif yönde ayrıştırarak gördük." 
diye konuştu.

Küresel üretim ve tedarik zincirleri-
nin çöktüğü bir dönemde Türkiye'nin 
hem kendi ihtiyacını karşılayan hem 
de ihracatıyla elindeki imkânları her-
kesle paylaşan bir ülke olarak öne 
çıktığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, "Karadeniz'in kuzeyindeki 
savaşın başından beri de tüm taraf-
larla diyaloğu, iş birliğini, barışa kat-
kı vermeyi hedefleyen politikamızla 
ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden 
de yine pozitif yönde ayrıştırmayı 
başardık. Tabii tüm bunları yaparken 
vatandaşlarımızın günlük hayatların-
da fahiş fiyat artışları ve enflasyon 
sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla 

görmezden gelmedik." ifadelerini 
kullandı.
"Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz 
bırakmadık"
Cumhurbaşkanımız, çalışanlar baş-
ta olmak üzere her bir insanın refah 
kaybını telafi edecek pek çok tedbiri 
devreye aldıklarını ve almaya devam 
edeceklerini vurgulayarak "En baş-
ta her alanda üretimi destekleyerek 
çarkların durmasına, istihdamın ge-
rilemesine müsaade etmedik. İstih-
damın 30.5 milyona yaklaşması, ih-
racatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine 
gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür. 
Ayrıca sosyal destek programlarımı-
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zın hem kapsamını genişletmek hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. 
Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titriyor. Hepsine 
gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanımız, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak 
belirlendiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 
partisinin "Önceki Dönem Belediye 
Başkanları İstişare ve Değerlendir-
me Toplantısı"na katıldı.
Buradaki konuşmasına kendisini 
dinleyenleri selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanımız, kuruluşundan 
bugüne AK Parti çatısı altında bü-
yükşehir, il, ilçe, belde belediye baş-
kanı olarak görev yapanlarla bir ara-
ya gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi daim eylesin" diyen 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
"Sizler, AK Parti'nin bugünkü temsil-
cisi olduğu kadim medeniyet dava-
mıza gönüller kazanarak katkı ver-
miş bir kadrosunuz. Sizler, belediye 
başkanlığı döneminizde gerçekleş-
tirdiğiniz eser ve hizmetlerle adları-

nı tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. 
Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Kâ-
mil insan odur ki koya dünyada bir 
eser, eseri olmayanın yerinde yeller 
eser.' Sizler eserlerinizle hem bu dün-
yada kâmil insan sıfatına kavuşmuş 
hem de öteki dünyada inşallah rıza-i 
ilahiye müyesser olmuş kişilersiniz. 
Bunun için her birinize şahsım, mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum. 
İnşallah bu birlikteliğimizi son ne-
fesimize kadar sürdüreceğiz. Ebedi 
âlemde de hep birlikte Peygamber 
Efendimizin Livaül-Hamd ismiyle 
müsemma sancağı altında bir araya 
geleceğimizi umut ediyorum.

Tabii şu anda karşımızdaki bu muh-
teşem tablo, öyle bir anda ve kolayca 
oluşmadı. Buradaki kardeşlerimin 
kimileriyle 40 yılı, kimileriyle çeyrek 
asrı geçen, en yenisi ile bile 10-15 
yılı geride bırakan mücadele geç-

mişimiz var. Nice siyasi başarıların, 
seçim zaferinin sevincini hep birlikte 
yaşadık. Ülkemize ve şehirlerimize 
kazandırdığımız nice yatırımın mut-
luluğunu birlikte yaşadık. İnsanları-
mızdan aldığımız nice duanın içimi-
ze verdiği huzura birlikte şahit olduk. 
Nice badireleri birlikte aştık. Farklı 
görünümler altında gerçekleştirilen 
nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. 
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yol-
larla önümüze kurulan nice tuzakları 
birlikte bozduk. Sıfatlar, görevler, ma-
kamlar gelir geçer ama işte bu gurur 
verici yaşanmış hakikatler daima bi-
zimle kalır." 
Dünyada pek az lidere, yöneticiye 
böylesine köklü, geniş, kaliteli, vefalı 
bir kadro ile yol yürümenin nasip ola-
cağını belirten Cumhurbaşkanımız, 
"Şahsıma, sizler gibi dava, yol, siya-
set, çalışma arkadaşları nasip ettiği 
için Rabbime hamd ediyorum." dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ, ÖNCEKİ DÖNEM 
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İLE BULUŞTU
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AK Parti'nin, belediye hizmetleri ile ken-
dini millete ispatlamış, inançlı ve azimli 
bir kadronun Türkiye'nin yönetimine ta-
lip olmasıyla ortaya çıktığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, önce şehirleri de-
ğiştirip geliştirdiklerini, ardından 81 vila-
yette ve bugün 85 milyonu aşan vatan-
daşıyla tüm ülkede tarihi bir dönüşümü 
yaşattıklarını söyledi.
"Kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte 
kararlıyız"

"AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma 
devrimi, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
atılımıdır. Geçmişte rahmetli Menderes 
ve Özal'ın başlattığı reformları çok daha 
fazlasıyla hayata geçirmek bize nasip 
oldu." diyen Cumhurbaşkanımız, AK Par-
ti'yi kuranın da onu 15 ay içinde iktidara 
getirenin de istikamet gösterenin de gir-
diği her mücadele dimdik yanında dura-
nın da milletin bizatihi kendisi olduğunu 
vurguladı.

Türkiye'de, 2002 Kasım seçimleri ile 
başlayan büyük demokrasi ve kalkınma 
atılımının, 2004 seçimleriyle belediyele-
rin de dâhil olmasıyla yeni bir safhaya 
geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, "yerel kalkınma başlıyor" sloganıyla 
girdikleri 2004 seçimlerinde 16 büyük-
şehirden 12'sinin de aralarında olduğu 
toplam 1750 belediye başkanlığını ka-
zandıklarını anımsattı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlı-
ğınca Saraçhane Meydanı'nda dü-
zenlenen "15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü Anma Progra-
mı"ndaki konuşmasında "Yaklaşık 
iki asırdır ayağa kalkmak istediği her 
dönemde bu milleti savaşla, bozgun-
culukla, darbeyle, vesayetle, terörle, 
siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik kriz-
le, sosyal çatışmayla dizleri üzerine 
çökertenler hamdolsun bu defa ba-
şaramadılar" ifadelerini kullandı
Konuşmasını yapmadan önce 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
ile alandaki vatandaşları selamla-
dıktan sonra katılımcıların Kurban 
Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaş-
kanımız, Allah'tan millete ve tüm 
insanlığa, hayırla, sağlıkla, huzurla, 
esenlikle daha nice bayramlar nasip 
etmesini diledi. Cumhurbaşkanımız, 
bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl 

dönümü olduğunu anımsatarak, "Ya-
kın tarihimizin bu en alçak darbe giri-
şiminde yaralılarımızdan daha sonra 
vefat edenlerle birlikte toplamda 252 
kardeşimiz şehadetle şereflendi." ifa-
delerini kullandı.
Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakka-
le Şehitlerine" şiirindeki "Vurulmuş 
tertemiz alnından uzanmış yatıyor/
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler 
batıyor/Ey bu topraklar için toprağa 
düşmüş asker/Gökten ecdat inerek 
öpse o pak alnı değer" dizelerini ses-
lendiren Cumhurbaşkanımız, her biri 
bu topraklar için toprağa düşmüş 
askerler hükmünde olan 15 Temmuz 
şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınla-
rına ve millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanımız, şehitlerin, Hz. 
Peygambere komşu olduğunu belir-
terek, şöyle devam etti:
"Yine diliyoruz ki Rabbim şehitleri-

mizi, sevgili habibinin 'livaül hamd' 
ismiyle müsemma sancağı altında 
şereflendirsin. Bizi de onlarla bera-
ber şerefyap etsin. Bu ihanet girişi-
mi sırasında darbecilerin uçaklarına, 
helikopterlerine, tanklarına, silahla-
rına çıplak elleriyle karşı koyarken 
yaralanan gazilerimize sağlık ve afi-
yet temenni ediyorum. Hak Teala bir 
daha milletimizi 15 Temmuz gibi im-
tihanlara tabi tutmasın. Evlatlarımızı 
kimse bizden koparmasın. Ülkemizi 
bu tür tehditlerle sınamasın."
"Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi yerle 
yeksan oldu"
Cumhurbaşkanımız, toplumların ta-
rihlerinde asırlar boyu unutulmaya-
cak, nesiller boyu dilden dile bir des-
tan gibi anlatılacak dönüm noktaları 
olduğunu dile getirerek, milletin 15 
Temmuz'da yüreğindeki imandan 
aldığı güçle akşam güneş batarken 
başlayan darbe girişimini sabah gü-

“SİNSİ OYUN, 15 TEMMUZ GECESİ 
MİLLETİMİZİN İMAN DOLU GÖĞSÜNE 
ÇARPARAK YERLE YEKSAN OLDU”
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neşin doğuşuyla birlikte akamete 
uğratarak bir destan yazdığını kay-
detti.

Cumhurbaşkanımızın, "Bu millet bu 
tür destanları yazar mı?" sözlerine 
katılımcılar "Yazar" yanıtını verdi. 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
"Yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. Yak-
laşık iki asırdır ayağa kalkmak istedi-
ği her dönemde bu milleti savaşla, 
bozgunculukla, darbeyle, vesayetle, 
terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekono-
mik krizle, sosyal çatışmayla dizleri 
üzerine çökertenler hamdolsun bu 
defa yine başaramadılar. Farklı dö-
nemlerde farklı kisveler altında sah-
nelenen sinsi oyun, 15 Temmuz ge-
cesi milletimizin iman dolu göğsüne 
çarparak yerle yeksan oldu."
Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı 
olarak bu mücadeleyi o gece nasıl is-
patladılarsa bundan sonraki süreçte 
de aynen ispatlamaya devam ede-
ceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, bugün karşı-
sındaki topluluğa bakarak "Türkiye 
aşkına" bir kez daha "Ya Allah bis-
millah Allahu ekber" dediklerini ifade 
ederek, "Şu Saraçhane Meydanı'n-
dan tüm gönülleri titretiyorsak 15 
Temmuz kıyamı sayesindedir." diye 
konuştu.
Bu tabloyu görünce gençlik yıllarını 
hatırladığını kaydeden Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
"Gençlik yıllarımda da yine bu mey-
danda biz evet 29 Mayısları kutlar-
dık. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki 
darbecilere karşı direnmek üzere 
evlerinden, iş yerlerinden, mahallele-
rinden harekete geçenlerin tamamı 
şehadeti göze alarak yola çıkmıştır. 
Kadın-erkek demeden, genç-yaşlı 
demeden yola çıkmışlardı. Hani bi-
risi de akşam saat 23.00'te Yeşilköy 

Havalimanı'na gelmişti. 'Haberim 
olsaydı ben de beklerdim.' diye ha-
ber veriyor. FETÖ'cülerin kontrolü 
altında, nezareti altında oradan ne-
reye gidiyor? Bakırköy Belediyesine 
gidiyor. Orada televizyon karşısında 
kahvesini yudumlarken evet, biz de 
havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat 
01.00'i birkaç dakika geçe. Ama ora-
da on binler vardı. On binler oraday-
dı. Kadın, erkek, genç, yaşlı oradaydı. 
Allah sizlerden razı olsun. Sizin fera-
setiniz, sizin belagatiniz, Cumhur İt-
tifakı olarak oradaki buluşmanız işte 
bunların canına ot tıkadı ve ne oldu? 
Fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. 
'Zafer inananlarındır.' dedik ve ora-
dan elhamdülillah zaferle çıktık."
"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 
kararlılıkla sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanımız, bunun sadece 
İstanbul'da olmadığını, Ankara'da da 
böyle olduğunu ifade ederek, "Her 
ne kadar şehitlerimiz oldu ama o 
şehitler, 'Şüheda fışkıracak toprağı 
sıksan şüheda. Canı cananı bütün 
varımı alsın da Hüda. Etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda.' di-
yenler kazandı. Şehitlerimizin hatı-
ralarına bakıldığında tamamının da 
aynı şuur, aynı teslimiyet, aynı irade 
ve aynı kararlılıkla darbecilerin üzeri-
ne yürüdüklerini görüyoruz." şeklin-
de konuştu.
Buradan konuşurken aynı anda An-
kara'da Kızılay başta olmak üzere 
ülke genelinde törenler yapıldığını 
kaydeden Cumhurbaşkanımız, "Çün-
kü kalpler aynı anda atıyor. İşte bu 
buluşmanın adı nedir? Cumhur İtti-
fakı." dedi.
"Buna hazır mıyız? Dünyadaki si-
yasi ve ekonomik güç odaklarının 
yeniden yapılandığı bir dönemde, 
ülkemizi bir kez daha oyun dışında 
bırakmak isteyenlere, aradıkları fır-
satı kendi ellerimizle sunmayacağız. 

Şimdi hazır mısınız? Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş ola-
cağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Kardeşlerim, 2023 imtihanını da 
başarıyla vererek, bu kutlu menzile 
doğru yolumuza devam edeceğiz, 
kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş-
lısıyla. Ben sizin bu imanınıza, bu 
inancınıza, bu kararlılığınıza güveni-
yorum. Rabbim bizleri bu yolda daim 
eylesin. Bunun için şimdi öyle bir 
ses verelim ki doğudan batıya, ku-
zeyden güneye, dünyada duymayan 
kimse kalmasın. Sadece duymakla 
kalmasınlar, dostlarımız sevinçten, 
düşmanlarımız korkudan tüm hücre-
leriyle titresinler."
"15 Temmuz gecesi son sözü top tü-
fek değil iman belirledi"
Vatandaşlara "Rabia'ya hazır mı-
yız" diye soran Cumhurbaşkanımız, 
"Gür sada ile tek millet. Biz hangi 
kökenden, hangi mezhepten, hangi 
meşrepten olursa olsun 85 milyon 
tek milletiz. İki, tek bayrak. Bizim tek 
bayrağımız, rengini şehitlerimizin 
kanından alan şu ay yıldızlı al bay-
rağımızdır. Üç, tek vatan, 780 bin 
kilometrelik vatan topraklarının tek 
bir karışına dahi göz dikenin gözünü 
çıkartırız. Dört, tek devlet. Bizim Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti dışında bir 
devletimiz yoktur. Aksini iddia eden-
lerin başını ezmek de boynumuzun 
borcudur. Her kim bu 4 ilkeden ra-
hatsızsa dönüp, önce kendini, onun-
la birlikte ülkesi ve milletine aidiyetini 
sorgulamalıdır. Her kim bu 4 ilkeye 
gönülden bağlıysa, bizim ezeli ve 
ebedi yoldaşımızdır, kardeşimizdir, 
kader arkadaşımızdır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz ge-
cesi son sözü top tüfek değil, imanın 
belirlediğinin görüldüğüne dikkati 
çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz gecesi gördük ki, güneş 
batınca, üzerimize çöken karanlığın 
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hükmü, ertesi sabah yeniden güneş 
doğana kadardır. 15 Temmuz gecesi 
gördük ki, yuları hainin elinde olanın 
büründüğü kisve ne olursa olsun 
gün doğduğunda gerçek yüzü mut-
laka ortaya çıkmaktadır. 15 Temmuz 
gecesi gördük ki, asil azmaz, bal 
kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun 
da aslı ayrandır. Atalarımız böyle 
demiş. Bu milletin kodlarını en iyi 
bilenlerdir. Rabbime beni, bizi, böyle 
bir milletin evladı olarak yarattığı için 
binlerce kez hamdediyorum. Rabbi-
me, bizlere böyle bir millete hizmet 
etme imkânı verdiği için binlerce kez 
hamdediyorum. Rabbime bizi böyle 
bir milletle 15 Temmuz gibi bir imti-
handan geçirdiği için, bize böyle yol-
daşlar nasip ettiği için binlerce kez 
hamdediyorum. Kardeşlerim, sizleri 
Allah için çok seviyorum. Hiç endişe-
niz olmasın, dik durduk, dik duraca-
ğız ama dikleşmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanımız, 2013 yılından 
beri verdikleri çok yönlü mücadele-

nin yerinin ayrı olduğunu dile getire-
rek, şunları kaydetti:
"Şu gerçekleri asla aklımızdan çıkar-
mamalıyız. Gezi olaylarının sebebi 
asla ağaç ve çevre hassasiyeti değil-
dir. 17/25 Aralık, yargı emniyet darbe 
girişiminin sebebi asla hukuk, adalet 
arayışı değildir. Çukur eylemlerinin 
sebebi, asla meşru hak talebi değil-
dir. Sınırlarımızı taciz eden DEAŞ'ın 
ve PKK, PYD'nin saldırılarının sebebi 
asla tabii süreçler de değildi. 15 Tem-
muz darbe girişiminin sebebi asla 
ülkenin ve milletin çıkarları değildir. 
Türk ekonomisini mahvetme tehdit-
leriyle başlatılan finans saldırısının 
sebebi asla faiz, kur hesabı değildir. 
Uzunca bir süredir hemen her alan-
da maruz kaldığımız siyasi ve ekono-
mik ambargoların, kuşatmaların, tu-
zakların sebebi asla demokrasimizi 
koruma gayesi değildir. Bugün hâlen 
vermekte olduğumuz mücadelenin 
de hiçbir kurala, kaideye, teoriye, ah-
laki ölçüye uyan bir tarafı yoktur. Ta-

hammül edilemeyen Cumhur İttifakı 
değildir, asıl tahammül edilemeyen, 
Türk milletinin kendi iradesine sahip 
çıkması, kendi hedeflerine kilitlen-
miş olmasıdır."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu'nun darbe girişimine ilişkin "Bu 
bir tiyatroydu." dediğine işaret eden 
Erdoğan, şunları söyledi:
"252 şehidimizin olduğu bu gelişme-
yi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. 
Ben şimdi soruyorum. FETÖ'ye rah-
met okutanlar var. Ya daha ne ola-
cak? 252 şehidimiz var. 2 bin 200'ü 
aşkın gazimiz var. Hâlâ FETÖ'ye rah-
met okuyanlar var. Kusura bakma-
sınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 
Temmuz gecesidir. Ülkenin ve mille-
tin geleceğine dair hiçbir fikir üret-
meden, hiçbir program, proje, plan 
geliştirmeden, hiçbir samimi çaba 
göstermeden sadece laf salatasıyla 
insanların duygularını istismar ede-
mezsiniz.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile or-
tak basın toplantısında Türkiye-İran-Rus-
ya üçlü zirvesine ilişkin, "Gerek Sayın Putin 
gerek şahsım gerekse Sayın Reisi bir ara-
ya gelerek gelişmelerin son halini masaya 
yatırmış olacağız. Astana sürecini yeniden 
değerlendirme, Astana sürecini yeniden 
ayağa kaldırma durumu olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanımız, Sadabad Sarayı'nda, 
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş birliği Kon-
seyi 7. Toplantısı'nın ardından İran Cum-
hurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği 
ortak basın toplantısında, dar kapsamlı 
ve heyetler arası toplantılarda gerçekleş-
tirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine 
yeni bir ivme kazandıracağına inandığını 
belirtti.
Reisi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşular-
la ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok 
değerli bulduğunu ifade eden Cumhur-
başkanımız, siyasi, askeri, ekonomik, tica-
ri, kültürel alandaki etraflıca görüşmeleri 
gerek ilgili bakanların gerekse kendilerinin 
ifade etme fırsatı bulduklarını söyledi.
İki ülkenin daha önce 30 milyar dolarlık 

ticaret hacmine ulaşma hedefinin olduğu-
nu anımsatan Cumhurbaşkanımız, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
"Maalesef Kovid-19 salgını sebebiyle ciddi 
manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. 
Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. 
İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüy-
le biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Sa-
vunma sanayinde atacağımız adımlarla 
bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek 
petrol gerek doğal gaz alanında atılacak 
adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak 
bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayinde 
ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki 
dayanışmamızı çok ama çok önemsiyo-
rum."
Cumhurbaşkanı Reisi'nin ifade ettiği gibi 
terörle mücadelelerinin büyük bir önem 
taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşka-
nımız, şunları kaydetti: "PJAK, PKK, PYD, 
YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin 
de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz 
gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin 
içerisine de soktuk. Çünkü, bunlar hangi 
ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu 
kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlar-

la, dayanışma içinde bir mücadeleyi sür-
dürmemiz gerekiyor."

Cumhurbaşkanımız, bugün Türkiye-İran 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplan-
tısı'nın dışında önemli bir toplantıyı daha 
gerçekleştireceklerini anımsattı.
Astana üçlüsü olarak liderlerle bir araya 
geleceklerini anlatan Cumhurbaşkanımız, 
şunları söyledi: "Gerek Sayın Putin gerek 
şahsım gerekse Sayın Reisi bir araya ge-
lerek gelişmelerin son halini masaya ya-
tırmış olacağız. Astana sürecini yeniden 
bir değerlendirme, Astana sürecini yeni-
den ayağa kaldırma durumu olacaktır. Bu 
vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Aralarındaki muta-
bakatı, dayanışmayı devam ettirmelerini 
özellikle kendilerinden rica ediyorum." İran 
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ortak 
basın toplantısında, Cumhurbaşkanımızın 
Tahran'a ziyaretinin iki ülke arasındaki iliş-
kilerde önemli bir dönüm noktasını temsil 
ettiğini söyledi.

“ASTANA SÜRECİNİ YENİDEN AYAĞA 
KALDIRACAĞIZ”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, cuma namazının ardın-
dan Eyüpsultan Meydanı'nda düzen-
lenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış 
Töreni"ndeki konuşmasına, Ebu Ey-
yüb El-Ensari Hazretleri'nin komşuları, 
yoldaşları ve gönüldaşları olan katılım-
cılarla bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başladı.
Eyüpsultan Belediyesince tamamla-
nan, yatırım tutarı 456 milyon lirayı 
bulan 41 ayrı projenin açılışının yapıla-
cağını ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
Eyüp Sultan Camii'nin çevresindeki 
binalar, iş yerleri ve sokakların beledi-
ye tarafından İstanbul'a ve ismine taşı-
yan yere yakışır şekilde düzenlendiğini 
ve rehabilite edildiğini anlattı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Yeşilpınar ve Esen-

tepe mahallelerine iki abidevi caminin 
kazandırıldığını, ilçenin sembol kulüp-
lerinden Erokspor için gençlere her 
türlü hizmeti verecek bir tesis inşa 
edildiğini söyledi. Ayrıca Yeşilpınar'da 
bir futbol kompleksi ve Eyüpspor Ke-
merburgaz Kamp Alanı'yla birlikte çok 
sayıda spor tesisinin tamamlandığını 
ifade eden Cumhurbaşkanımız, ku-
rulan sıfır atık tesisiyle hem çevrenin 
korunmasının hem atıkların değerlen-
dirilmesinin sağlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız, Eyüpsultan'da 
hiçbir vatandaşın gıda sıkıntısı yaşa-
maması için aşevi kurulduğunu dile 
getirerek, şöyle devam etti:
"İlçenin çeşitli yerlerinde 43 park ve 
peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. 

Kültür merkezlerinden restorasyon-
lara, otoparklardan sosyal hizmet 
birimlerine kadar pek çok hizmet 
Eyüpsultanlıların emrine verildi. Tüm 
bu eserleri bugün resmen hizmete 
açıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız 
tarafından inşa edilen, yatırım tutarı 
126 milyon lirayı geçen okul ve kara-
kol binaların açılışlarını da buradan 
yapıyoruz. Eyüpsultan'a değer katan 
tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı ol-
masını diliyor, belediye başkanımız ve 
ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan 
Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e 
kadar ülkemizin dört bir yanında zen-
gin bir belediyecilik tecrübesi olan De-
niz Köken kardeşimizin tüm birikimini 
kendisini yetiştiren Eyüpsultan'da kul-
landığını görmekten memnuniyet du-

“RABB'İM BİZLERİ İSTANBUL'A VE BU 
ÜLKEYE HİZMETKAR OLANLARDAN 
EYLESİN”
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yuyorum."
"İlçeye ne söz verildiyse yaptık"
Cumhurbaşkanımız, Eyüpsultan'da 
yapılanların sadece bunlarla sınırlı 
olmadığını, ilçeye ne söz verildiyse 
hepsini yaptıklarını ve yapmayı da sür-
dürdüklerini vurguladı. Nişanca ve Pi-
rinççi mahallelerinin imar planı ve tapu 
sorunlarını çözme sözünü verdiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, İstan-
bul'un bu güzide ilçesini her alanda 
daha ileriye götürmek için ne gereki-
yorsa yapacaklarını belirterek, Mev-
lana'nın "Kamil odur ki koya dünyada 
eser/Eser olmayanın yerinde yeller 
eser" şeklindeki sözlerini aktardı. Açı-
lışı yapılan eserlerin hem onları ilçeye 
kazandıranların ismini tarihe altın harf-
lerle yazdıracağını hem de nesiller bo-
yunca dilden dile dolaşacağını, hayır 
dualarına vesile olacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti: 
"Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser 
verene, hizmet edene ne mutlu. Bu-
nun için emek vermek, vakit vermek, 
kendini şehrine ve insanlarına adamak 
gerekir. Bizim nazarımızda belediye 
başkanlığı işte bu anlayışla yapılabile-
cek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki 

diğer konulardan artakalan vakitlerde 
icra edilecek bir hobi olarak görenlerin 
takdirini sizlere bakıyoruz." 
Cumhurbaşkanımız, "Dolmabahçe'de-
ki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de 
katılımıyla, Rusya, Ukrayna temsilcile-
rinin katılımıyla birlikte tarım koridoruy-
la alakalı, hububat meselesiyle alakalı 
sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve 
bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi 
vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanımız 
konuşmasında ayrıca İstanbul'un ken-
dine hizmet edenleri baş tacı yapmayı 
bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri ta-
rihe gömmeyi de çok iyi bildiğini söy-
ledi. "Rabb'im bizleri İstanbul'a ve bu 
ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin." 
diyen Cumhurbaşkanımız, dünyanın 
salgınla başlayıp savaşla süren, enerji 
ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişik-
liği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan 
bir dönemden geçtiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin sıkın-
tılı bu dönemin her aşamasında kendi 
vatandaşlarını en iyi şekilde korudu-
ğunu, bununla kalmayıp yeni küresel 
yönetim ve ekonomi sisteminin lider 
ülkeleri arasında yer alma hedefine 

doğru adım adım ilerlemeyi de sürdür-
düğünü kaydetti.
Yaşanan her sıkıntının üstesinden ge-
lirken ödenen bedeller olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, "Mesela 
salgın dönemini 100 bine yaklaşan ka-
yıpla ama insanlarımıza dünyanın en 
üst standartlı sağlık hizmetini vererek 
geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı, 
küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yük-
seliş sebebiyle enflasyonda beklen-
medik bir dalgalanmaya yol açarken 
stratejik konumumuz güçlendi." diye 
konuştu. Cumhurbaşkanımız, küresel 
üretim ve tedarik sistemlerinde yaşa-
nan tıkanıklıkların, Türkiye'nin yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat ve cari faz-
layla büyüme üzerine kurulu ekonomi 
programının doğruluğunu teyit etti-
ğini dile getirerek, "Kardeşlerim biraz 
sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık 
Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, 
Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılı-
mıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, 
hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları 
aşarak imzalar atılacak ve bu imzalar-
la birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." 
ifadelerini kullandı.
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“BUGÜN ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN 
METİNLE TÜM DÜNYADA MİLYARLARCA 
İNSANI BEKLEYEN AÇLIK TEHLİKESİNİN 
ÖNÜNÜN ALINMASINA HEP BİRLİKTE KATKI 
SAĞLAYACAĞIZ”
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalış-
ma Ofisi'nde düzenlenen "Tahıl ve Yi-
yecek Maddelerinin Ukrayna Limanla-
rından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi 
İmza Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 29 Mart'ta yapı-
lan ve müzakere sürecinde önemli bir 
dönüm noktasını teşkil eden toplantı-
nın ardından tekrar bir arada olundu-
ğunu dile getirerek, değerli dostlarını 
bir başka tarihi günde İstanbul'da yeni-
den misafir etmekten büyük bir mem-
nuniyet duyduğunu kaydetti.
Tüm dünyayı uzun süredir meşgul 
eden küresel gıda krizinin çözümünde 
büyük rol oynayacak bir girişime vesile 
olmanın haklı gururunu yaşadıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, şöyle de-
vam etti:
"Bugün üzerinde mutabakata varılan 
metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Ame-
rika'dan Asya'ya tüm dünyada milyar-
larca insanı bekleyen açlık tehlikesinin 
önünün alınmasına hep birlikte katkı 
sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerin-
de dünya arz güvenliğinin temini pek 
çok bakımdan önemlidir. Bu adımla, 
yaşanan sıcak hava dalgası ve kurak-
lığın sebep olacağı verim kaybının yol 
açacağı muhtemel ilave fiyat artışları-
nın önüne geçilecektir. Yine küresel bir 
sorun haline gelen gıda enflasyonu-
nun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. 
Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. 
Ukrayna depolarında bekleyen tahılın 
Karadeniz üzerinden ihracı için Ukray-
na ve Rusya makamlarıyla, Birleşmiş 

Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşak-
katli bir süreç yürüttük."
Cumhurbaşkanımız, Rus ve Ukraynalı 
mevkidaşlarıyla bu süreçte devamlı te-
mas halinde olduklarını, her iki ülkenin 
bu hassas süreçle ilgili beklenti ve en-
dişelerinin giderilmesi için kapsamlı is-
tişareler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Dışişleri ve millî savunma bakanlarının 
yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 
ve ekibinin de ilk taslağı hazırlanan 
plana verdikleri katkıların takdire şa-
yan olduğunu söyledi.
"Planın icrası ve denetimi İstanbul'da 
kurulacak müşterek koordinasyon 
merkezince gerçekleştirilecek"

Cumhurbaşkanımız, bu vesileyle Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dola-
yısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki günlerde başlayacak 
gemi trafiğiyle Karadeniz'den dün-
yanın birçok ülkesine yeni bir nefes 
borusu açmış olacağız. Gemilerin çı-
kışından güvenli bir şekilde intikaline 
ve varacağı limana ulaşmasına kadar 
tüm süreçler üzerinde mutabakat te-
sis edildi. Bu son derece önemli planın 
icrası ve denetimi, İstanbul'da kurula-
cak müşterek koordinasyon merkezi 
tarafından gerçekleştirilecektir. Planın 
başarıyla uygulanmasında uluslara-
rası toplumunun desteği de şüphesiz 

büyük önem taşıyor."
Cumhurbaşkanımız, bundan yaklaşık 
4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ile 
Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipli-
ğinde yapılan müzakerelerde mesafe 
katettiklerini, savaşın sona ereceğine 
dair ümitleri yeşerttiklerini söyledi.
Maalesef o toplantı sonrasında mey-
dana gelen gelişmelerin çatışmaları 
körüklediğini belirten Cumhurbaşkanı-
mız, "Başından beri bu savaşın kaza-
nanı olmayacağını, sadece tarafların 
değil, tüm dünyanın kayba uğrayaca-
ğını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır 
aralıksız devam eden çatışmalar ve 
bunun küresel etkileri ne yazık ki bu 
öngörümüzü doğruluyor. Silahların 
susması uzadıkça ekonomik maliyet-
lerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. 
Savaş sadece tarafları, sadece bölge 
ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşe-
sindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz 
etkiliyor ancak bu gidişatın mukadder 
olmadığına da inanıyoruz. Masumla-
rın hayatına mal olan bu çatışmaların 
bir an önce sona ermesini arzu ediyo-
ruz." ifadelerini kullandı.
"Savaş nihayetinde müzakere masa-
sında sonlanacaktır"
Cumhurbaşkanımız, adil bir barışın 
kaybedeninin olmayacağının herkesin 
malumu olduğunu dile getirerek, şun-
ları söyledi:
"Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıy-
la İstanbul'da atmakta olduğumuz 
bu müşterek adımın, barışa yönelik 
umutları canlandıracak yeni bir dö-
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nüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş, nihayetinde 
müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin, savaşın sonlandırılmasına yönelik 
adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket 
etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulhu sükûn hâkim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye de-
vam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize ama hepinize gayretleriniz sebebiyle tekrar teşekkür 
ediyorum."
Bugün imzalanacak anlaşmanın ilgili ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanımız, 
sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese şahsı ve milleti adına şükranlarını sundu.
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“HERKESTEN ATTIKLARI İMZALARA SAHİP 
ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ”

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin 
soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı-
mız, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin 
"Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı 
Türkiye'nin küresel meselelerde oyna-
maya muktedir olduğu önemli rolü bir 
kez daha ortaya koymuştur" diye ko-
nuştu.
Cumhurbaşkanımız, Planın operasyo-
nel boyutu inşallah İstanbul'dan idare 
edilecek, burada ülkemiz, Rusya, Uk-
rayna ve Birleşmiş Milletlerden yetki-
liler rol alacaklar. Ukrayna'ya giden ve 
oradaki limanlardan gelen gemilerin 
emniyetli ve plana uygun şekilde sey-
rine birlikte yön verilecek." dedi.
Yürütülen müzakerelerin şu ana kadar 
çok hassas bir zeminde devam ettiği-

ni söyleyen Cumhurbaşkanımız, şöyle 
konuştu:
"Savaşın devam ettiği bir ortamda za-
ten aksi de düşünülemezdi. Yani bu 
konuda gerek Milli Savunma Bakanım 
gerek Dışişleri Bakanım onlar kendi 
muhataplarıyla yoğun ilişki halinde ol-
dular, ben muhataplarımla yoğun iliş-
ki halinde oldum ve bu arada da tabii 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 
de katkılarını bir kenara koyamayız. 
Sürecin hala ne kadar hassas olduğu-
nu cumartesi günü Odessa Limanı'na 
düzenlenen saldırıdan görebiliyoruz. 
Maalesef böyle bir şeyi arzu etmezdik 
ama bu da oldu. Bu tür süreçlerde za-
ten tarihte de bunun hep örnekleri var-
dır. Herkesten attıkları imzalara sahip 

çıkmalarını ve üstlendikleri sorumlu-
luklara uygun şekilde hareket etmele-
rini bekliyoruz ve varılan anlaşmanın 
lafzı ve ruhuna aykırı eylemlerden de 
kaçınılmasını istiyoruz. Bu arada yo-
ğun bir şekilde yine trafiğimizi artırdık 
ki böyle bir şeyin olması bizi üzüyor ve 
burada bir başarısızlık hepimizin aley-
hine olacaktır, bunu da kendilerine ha-
tırlatıyoruz. Biz anlaşmayı tüm unsur-
larıyla hayata geçirmeye kararlıyız ve 
bu yöndeki çalışmalarımız da devam 
ediyor."
İstanbul'da atılan imzalar, Rusya ve 
Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşme-
ler hatırlatılarak, "Yeni bir barış çabası 
görecek miyiz yeni süreçte?" şeklinde-
ki soruya Cumhurbaşkanımız, "Sava-
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başından beri önceliğimiz ateşkesin 
sağlanmasının ardından adil ve sür-
dürülebilir bir barışın tesis edilmesi, bu 
anlayış var. Temenni ederim ki inşallah 
bunu da başarırız." karşılığını verdi.

"NATO'nun kayıtlarına bu terör örgüt-
lerinin girmiş olması Madrid zirvesi-
nin en başarılı yanıdır"
Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi'nde liderlerle yaptığı 
görüşmelerde, İsveç ve Finlandiya'nın 
NATO üyeliği konusundaki görüşleri-
ni paylaştığı hatırlatılarak, "Sizin açı-
nızdan bu zirvenin, NATO ve Madrid 
zirvesinin en önemli sonuçları neler 
olmuştur?" sorusu üzerine Cumhur-
başkanımız, şunları söyledi: "Bu so-
ruyu tabii altını çizerek cevaplamak 
isterim; her şeyden önce PKK, PYD, 
YPG ile FETÖ'ye destek verilmeyeceği 
ve bunun bizim kırmızı çizgimiz oldu-
ğunu kendilerine orada ısrarla hatır-
lattık. NATO zirve bildirisinde de özel-
likle gönderme yapılan bir mutabakat 
muhtırasında bu taahhüt edildi ve teyit 
edildi. 'Buradan taviz vermeyi bizden 
kimse beklemesin' dedik, zirvenin en 
önemli neticesi bana göre budur. Yani 
NATO'nun kayıtlarına bu terör örgüt-
lerinin girmiş olması Madrid zirvesi-
nin en başarılı yanıdır. Çünkü bundan 
önce bunlar özellikle FETÖ falan bu tür 
terör örgütleri listesinde uluslararası 
en önemli konumda bulunan bir NATO 
sözleşmesinde yer almamıştır."
İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen 
desteğin kesilmesi noktasında somut 
beklentileri olduğuna dikkati çeken 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam etti:
"Az önce ekranda gördük, bakın İs-
veç'in caddelerinde bunlar polis koru-
masında yürüyüş yapıyorlar, gösteri 
yapıyorlar, kendi paçavraları ellerinde, 
ondan sonra malum sözde liderlerinin 
posterleri ellerinde bu şekilde yürüyüş 
yapıyorlar. Ama İsveç vatandaşının 
sağduyusu da ortada. 'Türkiye isti-
yorsa, Cumhurbaşkanımız istiyorsa 
bunlar mademki teröristtir, bunların 

verilmesi lazım' diyor. Yani aklıselimin 
gereği de bu. Tabii şimdi oradaki bü-
tün iltisaklı yapıların da kapatılması ge-
rekiyor, bunları da istedik. Terör propa-
gandası ve eylemlerinin engellenmesi, 
bu eylemlere karışan kişilere karşı so-
ruşturma açılması, ayrıca iade ve mal 
varlığı, mesela teröre karşı mücadele-
de bizden de ne isteniyor? Bunlara ka-
rışanlardan eğer sermaye noktasında, 
para noktasında imkânı olanlar varsa 
bunların paralarının da el konulması ve 
iade edilmesi aynı şekilde bizden iste-
niyor. Dolayısıyla orada da şimdi iade 
ve mal varlığı dondurma taleplerimizin 
karşılanması gibi beklentilerimize biz 
bir cevap bekliyoruz."

"Taviz yok"
Cumhurbaşkanımız, bu hususların 
takibini Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ku-
rumların yaptığını belirterek, "Buradan 
taviz yok, bu ülkelerle yapılacak ortak 
mekanizma toplantılarında teröre des-
teğin sonlandırılması için atılan veya 
atılmayan adımların bütün muhase-
besi ortaya koyulacak. Burada bir şeyi 
söylemem lazım, o da şu; kesinlikle 
Türkiye'den bu konuda bir taviz bek-
lenmesin. İşte biz şimdi orada görüş-
meleri yaptık, bu görüşmelerden son-
ra döndük, geldik, gel gör ki hemen 
daha ertesi gün yine bu teröristler Sto-
ckholm caddelerinde gösteri yapıyor-
lar, Finlandiya'da aynı şekilde gösteri 
yapıyorlar. Yani İsveç somut adım at-
maktan, temel bir yaklaşıma gitmek-
ten şu anda çok uzakta gözüküyor. 
Terör propagandası dâhil, terör örgütü 
uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette 
bulunmaktan alıkoymadıkları sürece 
bizden olumlu bir yaklaşım bekleme-
sinler." değerlendirmesinde bulundu.
NATO Zirvesi'nde önemli bir kazanım 
olduğu belirtilerek, İsveç ve Finlandi-
ya'ya yönelik somut izlemeye ilişkin 
nasıl bir takvim olacağının sorulması 
üzerine Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:

"Bu öyle zannedildiği gibi kolay bir iş 
değil. Bakın Makedonya 11 yıl sürdü, 
öyle kolay falan bu iş olmuyor. Dedik 
'Tamam', 'Hemen NATO'ya alsınlar', 
yok böyle bir şey. Biz orada da bütün 
arkadaşlara, dostlara bunu söyledik. 
Nitekim şu anda da süreç bu şekilde 
bir defa işliyor. Bu şimdi ilk etap, Mad-
rid'de nedir? Madrid'deki bir davettir, 
yani onama değildir, bir davettir. Bu 
davetin neticesi ne olacak? Onu da bu 
eylemler belirleyecek. Yani siz hala bu 
teröristleri caddelerinizde koruma al-
tında böyle yürütürseniz e biz de bun-
ları takip ediyoruz, bizim de oralarda 
istihbaratımız var, her şeyimiz var, ne-
rede ne oluyor bunu anında takip edi-
yoruz. Tabii sadece olay İsveç, Finlan-
diya değil. İsim vererek söyleyeceğim, 
maalesef Almanya da böyle, Fransa 
böyle, İngiltere böyle, İtalya böyle. İs-
kandinav ülkelerinin hemen hemen 
tamamı böyle."
Cumhurbaşkanımız, "Müzakerelerde 
bunu size hatırlatmışlar, yani diğer 
NATO ülkeleri de yapıyor ama sade-
ce bizden istiyorsunuz' dediklerinde 
ne dediniz?" şeklindeki soru üzerine, 
"Onların anlatmasına gerek yok, ben 
anlattım zaten. Liderlerle yaptığımız 
görüşmede de ben hep kendilerine 
bunları söyledim, dedim 'Yani kusura 
bakmayın'. Almanya, Fransa... Mesela 
ben, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emma-
nuel ile yaptığım görüşmede 'Siz ne 
yapacaksınız, böyle devam edecek-
siniz' dedim. Tabii gülüyorlar. 'Yani bu 
eğer böyle gitmezse kusura bakma-
yın, önümüze bu geldiği anda bizim 
bir parlamentomuz var, bu parlamen-
tomuz bizim bu işe olumlu bakmaz' 
dedim." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin terör 
örgütlerinin yuvası haline geldiğine 
dikkati çekerek, Suriye'ye karşı gerek 
Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirle-
mesi gerektiğini bildirdi Ortak yayında, 
Cumhurbaşkanımızın son 4 ayda dün-
ya liderleriyle yaptığı yüz yüze ve tele-
fon görüşmelerine ilişkin görün
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şın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi, bu anlayış 
var. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız." karşılığını verdi.

"NATO'nun kayıtlarına bu terör örgütlerinin girmiş olması Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır"
Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle yaptığı görüşmelerde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO 
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Cumhurbaşkanımız, Ordu, Altınordu 
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eği-
tim yatırımları ile yapımı tamamlanan 
diğer projelerin toplu açılış töreninde 
halka hitap etti.
"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi 

daim eylesin. Rabb'im son nefesimize 
kadar, bize hep böyle bir muhabbet na-
sip etsin." diyen Cumhurbaşkanımız, 
Ordu türküsünde yer alan "Yola giden 
yorulmaz/ Gölün suyu durulmaz/An-
dır kalsın sevdalık/ evde barkta durul-
maz." dizelerini okudu.

Ordu'yla beraber yol yürüdükleri müd-
detçe yorulmayacaklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, "Ülke ve millet 
sevdası yüreğimizde olduğu müd-
detçe dünyaya sığmayız. Türkiye'nin 
81 vilayeti ile birlikte Ordu'ya hizmet 
etmek için 20 yıldır gece gündüz ça-

“SON 20 YILDA ORDU'YA TOPLAMDA 32 
MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK. 
EĞİTİMDE 3 BİN 81 ADET YENİ DERSLİK 
İNŞA ETTİK”
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lıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. 
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerji-
ye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal 
desteklere ülkemizin nereden nereye 
geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. De-
mokrasi ve kalkınma mücadelemizde 
hep yanımızda olan Ordu'ya şükranla-
rımı sunuyorum. Geçtiğimiz 20 yılda 
gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetle-
rin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonuna 
da yine sizlerle birlikte hazırlayacağız." 
diye konuştu. Eskiden dünyada işler 
yolunda giderken Türkiye'nin, istik-
rarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekiş-
melerin, kifayetsiz siyasetçilerin be-
delini krizlerle ödediğini anımsatan 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti: "Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki 
sadece elimizdeki avucumuzdakini 
kaybetmekle kalmaz, geleceğimizi de 
ipotek altına sokardık. Bugün, gelişmiş 
ülkeler başta olmak üzere, bütün dün-
ya krizlerin pençesinde kıvranırken, 
biz istihdamımızla üretimimizle ihra-
catımızla dolu dizgin hedeflerimize 
doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette 
bizim de sıkıntılarımız yok değil, var 
ama biz bunları aşabilecek güçteyiz, 
biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. 
Hamdolsun, elimizdeki imkânlar ve 
önümüzdeki fırsatlar bunlardan kat-
bekat fazladır. Hatırlarsanız yıllarca bu 
ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle, 
milli iradeyi yok sayarak, darbelerle sü-
rekli demokrasimizi budayarak, koalis-
yonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, 
etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bün-
yemizi zayıflatarak, yokluk ve yoksul-
lukla insanımızın belini bükerek terörle 
canımıza ve huzurumuza kast ettiler."

Ordu'ya yapılan yatırımlar
Ordu'ya 20 yılda yapılan yatırımları da 
anlatan Cumhurbaşkanımız, şunları 
dile getirdi:
"Son 20 yılda Ordu'ya toplamda 32 
milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eği-
timde 3 bin 81 adet yeni derslik inşa 
ettik. Üniversitemizi bu şehre kim ka-
zandırdı? Biz kazandırdık. Gençlik ve 

sporda 4 bin 290 kişi kapasiteli yükse-
köğrenim yurt binaları açtık. Biri stad-
yum olmak üzere toplam 39 adet spor 
tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit 
yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellileri-
mize toplamda 4,5 milyar lira tutarında 
kaynak aktardık. Sağlıkta 12'si hasta-
neden oluşan toplam 52 adet sağlık 
tesisi kazandırdık. Ordu şehir hastane-
mizle birlikte 5 sağlık tesisinin inşası, 7 
sağlık tesisinin ise ihale proje ve arsa 
süreci devam ediyor."
Cumhurbaşkanımız, Ordu'da 4 bin 
495 konut yaparak hak sahiplerine 
teslim ettiklerini, 74 konutun yapımı-
nın da devam ettiğini bildirdi. Ayrıca 
Ordu'daki 5 alanda kentsel dönüşüm 
çalışmalarının sürdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanımız, Altınordu, Kaba-
taş ve Gürgentepe millet bahçelerinde 
çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği-
ni kaydetti. Ulaştırmada 54 kilometre-
den devraldıkları bölünmüş yol uzun-
luğunu 152 kilometreye ulaştırdıklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığımız tünellerle uzakları yakın 
ettik. Yapımı süren Ordu-Mesudi-
ye-Koyulhisar yoluyla, Ordu-Ulubey 
ayrımı-Kabadüz yolunu yılsonuna ka-
dar tamamlamayı planlıyoruz. Toplam 
maliyeti 6,2 milyar lira olan proje bün-
yesinde tünellerin, köprülerin olduğu 
Ordu çevre yolunun kalan kesimlerini 
de inşallah seneye tamamlıyoruz. 
Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize 
dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Gire-
sun Havalimanını ilimize kazandırdık. 
Dünyada 5 tane deniz üzerinde hava-
limanı var. Bir tanesi Ordu-Giresun, bir 
tanesi de Rize-Artvin Havalimanı. Biz 
yaparız. Öyle herkesin yapacağı iş de-
ğil bu. Biz yaptık ve şu anda da hem-
şehrilerimiz, halkımız bundan istifade 
diyor. Ordu-Giresun Havalimanımızın 
yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 740 bin 653 
olarak gerçekleşti. Tarım ve ormanda 
Ordu'ya 3 baraj ile bir gölet inşa ettik. 
Korgan, Kumru, Kırtaş ve Çağlayan 

barajlarının da yapımı devam ediyor. 
İnşa ettiğimiz 70 adet taşkın koruma 
tesisiyle Ordu şehir merkezi, 68 yerle-
şim yeri ve yaklaşık 5 bin dekar araziyi 
taşkın zararlarından koruduk. Vatan-
daşlarımızın can ve mal güvenliği için 
13 adet taşkın koruma tesisiyle ilgili 
çalışmalara devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanımız, Ordulu çiftçile-
re son 20 yılda toplam 4,5 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdiklerini 
belirtti. Şehre iki organize sanayi böl-
gesi, 1 araştırma geliştirme merkezi 
kurduklarını ifade eden Cumhurbaş-
kanımız, Ordulu iş adamlarına toplam-
da 2 milyar lira tutarında prim teşviki 
verdiklerini kaydetti.
Çalışma hayatına verdikleri destekler-
le ildeki aktif sigortalı oranını yüzde 59 
seviyesinde artırdıklarını da aktaran 
Cumhurbaşkanımız, Ordu'ya, Fatsa'ya 
ve Ünye'ye doğal gaz arzı sağladıkları-
nı, gelecek 4 yıllık dönemde Akkuş, Ay-
bastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, 
Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe 
ve Ulubey'i de doğal gaza kavuştura-
caklarını açıkladı.

Açılışı yapılan eserler
Bugün açılışı yapılan eserlere ilişkin de 
bilgi veren Cumhurbaşkanımız, şunla-
rı kaydetti:
"Kamu kurumlarımız ve hayırseverle-
rimiz tarafından 1,2 milyar liralık yatı-
rımla ilk genelinde toplam 735 ders-
liğe sahip 60 okul inşa edildi. Ordu 
Stadını 485 milyon liralık bir yatırımla 
tamamlayarak şehrimizi 20 bin kişilik 
bir tesisle buluşturduk. Fatsa Orga-
nize Sanayi Bölgesinde toplamda 2 
bine yakın istihdam oluşturan 577 
milyon liralık bir yatırımla inşa edilen 
11 fabrikayı üretime geçirdik. Tüm bu 
yatırımların Ordu'muza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri 
şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, hayırseverlerimizi, iş in-
sanlarımızı tebrik ediyorum."
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 Özel Röportaj

Hayati Yazıcı AK Parti’yi anlattı: “AK Parti’yi 
millet kurdu, AK Parti’nin siyasetinin 
temelinde millet vardır.” 

“AK Parti, siyasi tarihimizde darbe 
önleyen ilk partidir.” 

Türkiye Bülteni Dergisi olarak, Ağus-
tos ayında AK Parti’nin kuruluşunun 
21’inci yıldönümünü kutlayacak olma-
nın heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. 
Bu ay ki özel röportajımızı, yeni bir par-
ti fikrinin ortaya çıktığı andan kuruluşa 
ve kuruluştan bugüne dek AK Parti’nin 
ve AK Parti hükümetlerinin önemli ka-
demelerinde görev almış olan AK Par-
ti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Rize 
Milletvekili Sn. Hayati Yazıcı ile ger-
çekleştirdik. Yazıcı, sorduğumuz so-
rulara verdiği cevaplar ile AK Parti’nin 
kuruluş aşamasından günümüze dek 
yaşadığı bazı zorlukları, Recep Tayyip 
Erdoğan ile yol arkadaşlıklarını, AK 
Parti’nin temsil ettiği anlayışı, teşkilata, 
gençlere ve milletimize vermek istedi-
ği mesajları bizimle paylaştı. Siz de-
ğerli okurlarımızı “Bir olduk hep birlikte 

AK Parti olduk, bir olduk hep birlikte 
Türkiye olduk.” diyen ve bu yaklaşımı 
siyasetteki varlığına olabilecek en üst 
düzeyde yansıtan Sn. Hayati Yazıcı ile 
yaptığımız röportaj ile baş başa bıra-
kıyoruz. 

“Türkiye tıkanmıştı. Türkiye’nin önü-
nü açmak için bize bir görev düştüğü-
nü düşünüyorduk. Tayyip Erdoğan’ın 
siyaset yapması engellenmek isten-
di.”  

İlk günden itibaren AK Parti’nin 
önemli isimlerinden birisiniz. Önce-
si ve sonrasıyla AK Parti’nin kuruluş 
hikâyesini nasıl görüyorsunuz?

AK Parti’nin kuruluş hikâyesi öğretici, 
ders verici, güven verici, düşündürü-
cü ve ilginç anekdotlarla dolu, zengin, 
samimi, doğal bir süreçtir. O dönem-
de Türkiye’de vatandaşın siyasi parti-

lere ve siyasete bakışı ve güveni dibe 
vurmuştu, güvensizlik ortamı vardı. 
Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı görevine 
başladıktan sonra halk nezdinde ona 
karşı bir güven oluşmuştu. Bu güve-
nin sebebi ise sorunlara dair çözüm 
sunması, vatandaşların önündeki en-
gelleri kaldırma konusunda proaktif 
davranış biçimi, kişiliği, siyasete genç-
lik kollarından başlamış ve tüm dina-
mikleriyle siyaseti biliyor olması gibi 
özelliklerinden kaynaklanıyordu. Bizim 
de hem hemşeri olmamız hem de or-
tak platformlar vasıtasıyla tanışıklığı-
mız söz konusudur. Tayyip Bey’in aktif 
tutumu ve konumu, heyecanı, halk ile 
kurduğu iletişimin zenginliği, Türkiye’yi 
dizayn etmeye çalışan kesimler açı-
sından bakıldığında, onu takip edilen 
bir kişilik haline getirmişti. Siyasette 
önemli bir figür olduğu için hem siya-
seti hem sosyal ortamı belirlemeye 
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çalışan toplum mühendisleri tarafın-
dan her adımı takip ediliyordu. Toplan-
tılar gerçekleştiriyor, siyaseti ve güncel 
konuları değerlendiriyorduk. Bugünkü 
yaşımıza oranla genç yaştaydık fakat 
bir araya geldiğimizde hep ayağı yere 
sağlam basan gerçekçi konuları de-
ğerlendiriyorduk. 

Yargılama sürecindeki adaletsizlik ve 
hukuksuzluğa dair vereceğiniz örnek 
var mıdır? 

1996 yılında Siirt’te gerçekleştirilen 
mitingin ardından, orada yapılan ko-
nuşmaya ilişkin Devlet Güvenlik Mah-
kemesi’nde yargılama süreci başlatıl-
mıştı. Süreci tecrübe ve birikimimize 
dayalı olarak yorumluyoruz. Diyarba-
kır’da savcı tarafından hazırlanan id-
dianame usule uygun değildi. Çünkü 
iddianamede suç isnadı varsa suçun 
tanımı yapılır, suçlamanın unsurları ve 
kanıtlar belirtilir, ortaya konulur. Dola-
yısıyla fiile uygun yaptırım neyse ifade 
edilir. Fakat hazırlanan iddianame öyle 
değildi. Kişiselliğe dökülmüş bir iddia-
nameydi. O iddianameyi görünce, ben 
bunun bir hazırlığın başlangıcı olduğu-
nu anladım fakat bu görüşümü arka-
daşlarımızla pek paylaşmadım. Çün-
kü onları tedirgin etmek istemedim. O 
dönemin önemli ceza hukukçuları bu 
dosyayla ilgili suç teşkil etmediğine 
ilişkin raporlar hazırladılar. Biz temkin-
li davrandık, yoğurdu üfleyerek yedik. 
İlk duruşmaya katılmanın iyi olacağı-
nı düşündük ve Diyarbakır’a, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’ne duruşmaya 
gittik. İlk duruşma gerçekleşti ve kısa 
bir zaman sonra ikinci duruşma tari-
hi verildi. İkinci duruşmada, duruşma 
savcısının “Suç unsuru bulunmama-
sına dayalı beraat” talebine rağmen 
mahkeme oy çokluğuyla mahkûmi-
yete karar verdi ve bu cezayı ertele-
medi. Mahkeme erteleme yapsaydı, o 
zaman siyaset yapmasına engel teşkil 
eden bir durum olmayacaktı. Bütün 
bu verilere baktığınızda bu dava, Türk 

siyasi tarihinde Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın siyaset yapmasının engellen-
mesi için araca dönüştürülmüş bir 
davadır. Bu süreçte Türkiye’deki yargı 
pratiğine uymayan bir dava sürecini 
yaşadık. Pınarhisar cezaevinde geçen 
4 aylık infaz süresinin ardından toplan-
tılarımızı sürdürdük. 

Parti kurulması süreci işlemeye baş-
ladı. Cezaevi sürecinden önce parti 
kurulması düşüncesi var mıydı? 

Bir niyet vardı ama çok açık olarak 
konuşulmuyordu. Türkiye tıkandı ve 
Türkiye’nin önünü açmak için bize bir 
görev düşüyor diye düşünüyorduk ve 
buna dair bir niyetimiz söz konusuydu. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ay hapis 
cezasının infaz edilmiş olması, parti 
kurucusu olup olamayacağı ve seçil-
mesine engel teşkil edip etmeyeceği 
hususunda bir tartışma konusuydu. 
Bu konuda Hasan Celal Güzel’in Türk 
Ceza Kanunu 312’nci maddeden hü-
küm giydiği bir örnek bulunuyordu. 
Farklı zamanlarda yaptığı konuşmalar 
nedeniyle 2 kez yargılanmış ve hüküm 
giymişti. Kendi kurduğu Yeniden Do-
ğuş Partisi’ne cezaevinden çıktıktan 
sonra tekrar üye oldu. Üye olduğunda 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ha-
san Celal Güzel’in parti üyesi olama-
yacağı ve üyelikten çıkarılması gerek-
tiği yönünde ihtar gönderdi. Anayasa 
Mahkemesi Hasan Celal Güzel’in parti 
üyesi olabileceğine ve 10 aylık hapis 
cezasının siyaset yapmasına engel 
teşkil etmeyeceğine karar verdi. Bu ör-
nek, tam da Recep Tayyip Erdoğan’ın 
durumuna uyuyordu. Bu kararın ardın-
dan biz parti kurma sürecini hızlandır-
dık. O süreçte de birtakım problemler 
yaşadık. Küçümseyen, dalga geçen ve 
aleyhte çalışmalar yürütenler oldu. O 
günün gazetelerine bakıldığında, kuru-
cular arasında Recep Tayyip Erdoğan 
olursa İçişleri Bakanlığı’nın kuruluş bil-
dirgesini almayacağı yönünde yayınlar 
yapıldığı görülebilir. Kuruluş bildirgesi-

ni ve dilekçesini içeren dosyayı İçişleri 
Bakanlığı’na götürmek üzere bir ekip 
oluşturuldu ve bu ekibe ben başkanlık 
ediyordum. 14 Ağustos 2001 tarihinde 
kuruluş bildirgesini İçişleri Bakanlığı’na 
verdik. Bu noktada olması gerektiği 
üzere herhangi bir problem yaşama-
dık.  

“Partiye yönelik baskılar sertleşti 
ama inanç tamdı: Eninde sonunda 
hak yerini bulur.”

 Muhtar bile olamaz manşeti atıldığı 
zaman ekip içerisinde nasıl bir tepki 
ortaya çıktı? 

Bu gibi hadiseleri biz hiç umursama-
dık. Bunlar bizim hareketimizin gücü-
nü, cesaretimizi, enerjimizi hiç eksilt-
medi, aksine bizi daha da hırslandırdı. 
Türkiye siyasetinde bu tarz söylemler 
yaygındı. Biz partimizi kurduk. Ertesi 
gün kurucular kurulu toplantısı düzen-
ledik. Partinin organları belirlendi, ge-
nel başkan seçimi yapıldı ve böylece 
kuruluşu tamamlamış olduk. Hemen 
ardından, bir hafta sonra Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti 
hakkında Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurdu. Anayasa Mahkemesi’nden 
bu başvuruda, “Partinin Genel Başka-
nı Recep Tayyip Erdoğan TCK 312’den 
hüküm giymiştir, bu sicili dolayısıyla 
parti üyeliğinden ihraç edilsin.”, “Ku-
rucular arasında altı tane başörtülü 
kadın var, başörtülü kadınlar kurucu 
olamaz, üyelikten çıkarılsın.” ve “Bu ko-
nuda parti hakkında tedbir verilsin.” ta-
leplerinde bulundu. Mahkeme, Hasan 
Celal Güzel kararının tam tersine karar 
vererek “Recep Tayyip Erdoğan kuru-
cu olamaz.” dedi. Bu demek oluyor ki 
o günün yargı erkini oluşturan kişilerin 
hukuk anlayışına göre, yargılama ko-
nusunun öznesi değişince hüküm de 
değişiyor. Başörtülü kurucular ile ilgili 
talebi Anayasa Mahkemesi reddetti. 
Partimizin kuruluşundan 10 gün son-
ra, Recep Tayyip Erdoğan’ın 1990’lı 

 Özel Röportaj
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yılların başında Rize’de yaptığı bir ko-
nuşmayı servis ettiler ve konuşma 
içeriğine dair Rize Cumhuriyet Baş-
savcılığı soruşturma açtı. Erzurum 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kapsamı-
na girdiği için Erzurum’da soruşturma 
açıldı. 2002 yılının Nisan ayında Tayyip 
Bey kendisine celp gönderildiğini söy-
ledi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne 
ifade verdi. İfade için gittiğimizde ka-
labalık bir güvenlik önlemi alınmıştı. 
İfadeyi verdi ve tutuklama talebiyle 
sorgu hâkimine sevk edildi. Hâkimin 
odasına girdim ve avukatı olarak sor-
guda bulunmak istediğimi söyledim. 
O dönem avukatların sorguda bulu-
nup bulunamayacağı tartışılıyordu. 
Hâkim bu talebi kabul etmedi. Tayyip 
Bey sorguya geçti, ara verdiğinde nasıl 
gidiyor diye sordum, Tayyip Bey bana 
hâkimin serbest bırakacağını düşün-
düğünü söyledi. Neticede tutuklama 
talebi reddedildi ve Tayyip Bey ser-

best bırakıldı. Örnek olarak anlattığım 
bütün bu süreçlerden hiçbiri bizim 
yürüyüşümüzün hızını kesememiş, 
kimyamızı bozamamış, birlikteliğimizi 
zedeleyememiştir. Çünkü hep, tarih 
boyunca haksızlık ve zulmün olduğu-
na ve haksızlığın süreklilik arz etmedi-
ğine inandık. Eninde sonunda hakkın 
yerini bulacağını biliyorduk. Bu karar-
lılık ile teşkilatlanmamızı tamamladık. 
“Terk etmedik, kaçmadık, milletimi-
zin iradesine sahip çıkmak için dik 
durduk.” 

Engelleme çabaları bir yerde nokta-
landı mı? 

Hep devam etti. Anayasa Mahkeme-
si bize Recep Tayyip Erdoğan parti 
kurucusu üyesi olamaz kararı gön-
derdikten sonra Tayyip Bey üyelikten 
ayrıldı fakat kendisini genel başkan 
seçtik. Çünkü genel başkan seçilmesi 

üye olmasına bağlı değildi. Parti üyesi 
olmayan biri genel başkan seçilebili-
yordu. Bunun üzerine Anayasa Mah-
kemesi’nin ihtar kararına uymadığı ge-
rekçesiyle savcı tarafından AK Parti’ye 
kapatma davası açıldı. Sonrasında 
Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili 
aday listeleri verildi. YSK, inceleme 
yaparak, Eylül ayında geçici aday liste-
sini açıkladı ve AK Parti’nin İstanbul 1. 
Bölge 1. Sıra adayı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçime giremeyeceği ilan 
edildi. 3 Kasım 2002 seçimine genel 
başkanımızın aday olamadığı bir şe-
kilde girdik. Anayasa Mahkemesi, se-
çimden 2 gün önce AK Parti hakkında 
açılan ilk kapatma davasını görüşmek 
üzere toplandı. Bu bilinçli olarak ya-
pıldı ve nihayetinde partimizin genel 
başkanı milletvekili adayı olamadı. O 
dönemde vatandaş sessizdi ve “Siz 
böyle yapıyorsunuz ama biz de gere-
keni yapacağız.” sessizliği vardı. Bü-
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tün bunları anlatırken; kuruluş öncesi, 
kuruluş süreci ve kuruluş sonrasında 
yaşadığımız sıkıntıların bazılarını ifade 
etmiş oldum. AK Parti’nin bütün icraa-
tının temelinde insan vardır. Hem parti 
hem hükümet faaliyetlerini yürütürken 
insanı esas alan bir siyaset tarzımız 
vardır. AK Parti’nin siyasetinin teme-

linde millet vardır. AK Parti’yi, millet 
dizayn etti. Parti kurulmadan önce 40 
bin kişiyi aşkın vatandaşımızla nasıl 
bir parti istediklerine dair anket çalış-
ması yapıldı. Cumhurbaşkanımızın 
ifade ettiği gibi AK Parti’yi millet kurdu, 
biz tabelayı astık. Çok partili demok-
ratik hayatımız tabiri caizse darbeler 

tarihidir. Türkiye’de darbelerin son ikisi 
hariç hepsi amacına ulaşmıştır. 1960 
darbesi sonrası idamlar olmuş, 1971 
muhtırası sonrası hükümet değişmiş, 
1980 darbesi bütün siyaseti tarumar 
etmiş, siyasi partileri kapatmış, liderle-
ri tutuklamış, idam kararları verilmiştir. 
28 Şubat postmodern darbe süreci 
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sosyal hayatta ve kurumlar üzerinde 
çok etkili olmuştur. Bu yaklaşım “Her 
şeyin sahibi biziz, millet hiçbir şeyden 
anlamaz.” anlayışının tezahürüdür. AK 
Parti Türkiye siyasi tarihinde ilk dar-
be önleyen partidir. 28 Nisan 2007 
e-muhtırası döneminde o postmo-
dern darbeyi AK Parti, liderinin duru-
şuyla, ekibin birbirine kenetlenmesiyle 
ve siyasetin merkezine milleti almasıy-
la önlemiştir. Cumhurbaşkanı seçimi 
olacak ve daha önce nasıl seçilmişse 
öyle seçilecekti ama bir taraftan 367 
garabeti, bir taraftan da milletin gü-
venliğini korumak için kendisine tevdi 
edilmiş araçları, siyaseti dizayn etmek 
üzere kendi üstüne almış ve Cumhur-
başkanı seçimine ilişkin yeni kurallar 
getirmiş bir muhtıra ortaya çıkıyor. As-
ker, muhtırayı ortaya bırakmış ve orta-
dan kaybolmuştur. Biz terk etmedik, 
kaçmadık. Bizim genel başkanımız 
kapılar ardına saklanmadı. Liderimiz 
Tayyip Erdoğan bizi davet etti, e-muh-
tırayı analiz ettik ve bunun karşısında 
olmak üzere bir metin hazırladık. Mil-
letimize nasıl duyuracağımızı tartıştık 
ve o günkü hükümet sözcüsü Cemil 

Çiçek’in metni canlı yayında okuma-
sını kararlaştırdık. Hükümetimizin, 
genel başkanımızın ve ekibinin, mille-
tin iradesine sahip çıkarak dik durma-
sıyla bir darbe önlenmiştir. Türkiye’de 
demokratik süreçlerde yaşanan en 
büyük sıkıntı, egemenlik hakları söz 
konusu olduğunda kabul edilmesi 
mümkün olmayan davranışların ser-
gilenmesinin en büyük sebebi kendi-
sine verilen anayasal görev ve yetki 
alanının dışına çıkılmak istenmesidir. 
Asker, milletin kendisine emanet ettiği 
silahı, milletin iradesini kendi istediği 
şekilde şekillendirmek için kullanma-
ya kalkarsa bu kabul edilemez. AYM, 
anayasa değişikliğini sadece usul 
bakımından inceleyebilir. Daha önce 
411 milletvekili ile anayasa değişikli-
ği yapıldı, AYM bunu iptal etti. Bu tür 
tasarruflar, demokratik kriterlere, ege-
menliğin kullanılmasına aykırı ve so-
run oluşturan davranışlardır. AK Parti 
olarak, bu tür davranışları liderimizin 
öncülüğünde Türkiye siyasetinden 
tasfiye ettik. Engellenen ikinci darbe 
ise 15 Temmuz 2016 darbe girişimidir. 
Liderinin çağrısıyla Türk milleti, tüm 

unsurlarıyla göğsünü siper ederek ak-
şam başlayan darbeyi sabah olmadan 
önlemiştir. 
“Dürüst ve donanımlı insan siyasete 
girmezse donanımsız kişiler tarafın-
dan yönetilmeye rıza gösteriyor de-
mektir.”

Gençlerin siyasetteki varlığını nasıl 
değerlendirirsiniz? Onlara ne mesaj 
verirsiniz? 

Siyaset, insanların toplumsal sorum-
lulukları gereği ülke sorunlarına birlikte 
odaklandıkları bir arenadır. Her insanın 
içinde yaşadığı topluma karşı sorum-
luluğu vardır. Bunun boyutu, o kişinin 
birikim, imkân, sosyal muhit ve tecrü-
besine göre değişebilir. Ülkelerin baki 
olması, devletin sürekliliği, demokra-
sinin ve siyasetin güçlenmesi genç-
lerin omuzlarındadır. Bu nedenledir 
ki insanlar eleştirseler, eksik görseler 
bile siyaset alanından uzak durma-
malıdır. Dürüst, donanımlı insanların 
siyaset alanından uzak durmaları de-
mek; donanımsız kişiler tarafından yö-
netilmeye rıza göstermesi anlamına 
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gelir. Hem bugünün hem geleceğin 
Türkiye’si insanımızın, özellikle genç-
lerimizin omuzundadır. Duyumlarla 
amel etmek çok risklidir. Sorgulamak, 
neyin ne olduğunu araştırmak ve on-
dan sonra hüküm cümlesi kurmak 
doğru olandır. Dolayısıyla okumak 
lazımdır. Bilmeden hüküm sahibi ol-
mak tehlikelidir ve haksızlıktır. Bizim 
hükümetlerimiz Türkiye’de gençlere 
önemli imkânlar tanımıştır. Hiç kim-
seyi küçümsemeden, imkânları iyi 
değerlendirerek, elde ettiğimiz fırsat-
ları daha donanımlı hale gelmek için 
değerlendirmek suretiyle önce kendi-
mize ve ailemize, sonrasında ülkemi-
ze faydalı olmanın gayreti içerisinde 
olmalıyız. Yaptığımız sorgulamaları 
önyargıların esiri olmadan yapmalıyız. 
Gençlerimiz, kendilerine sağlanan im-
kânlardan uzak durmamalıdır. Siyaset, 
millete hizmet etmenin bir aracıdır ve 
rekabet işidir. Gençler, kendilerine uy-
gun gelen tüzük ve programa sahip 
olan parti hangisiyse orada siyasete 
dâhil olmalı ve çalışmalarını orada 
sürdürmelidir. Siyaset, gönüllü bir iş-
tir, siyasete zorla giren yoktur. Gönüllü 
bir şekilde siyasete girmiş olmak bir 
meziyettir. Siyasette gönüllü olmak, 
kişinin, içinde yaşadığı topluma karşı 
sorumluluğunun gereğidir. Ancak, si-
yasete giren insan hak ve özgürlüğü-
nü kendi rızasıyla sınırlayan insandır. 
Partimizin tüzüğü, programı, yerleşik 
ilkeleri gereği, vatandaşla olan iletişim 
alışkanlıkları ve etik kurallar bakımın-
dan yadırganacak eylem ve söylem-
de bulunma lüksümüz yoktur. Dola-
yısıyla, vatandaşın davranış kuralları 
itibariyle yadırgayacağı şekilde eylem 
ve söylemde bulunan arkadaşlar, bu 
kuralı ihlal etmiş olurlar. Siyaset sabır 
işidir, dinlemeyi bilmek gerekmekte-
dir. Çünkü biz, liderimizin öncülüğün-
de milletimizin hukukunu korumak, 
insanımızın önündeki sosyo-ekono-
mik engelleri ortadan kaldırmak, sof-
rasındaki ekmeği büyütmek, hayat 
standardını yükseltmek için bir araya 

gelmiş erdemliler topluluğuyuz. Eylem 
ve söylemlerimizle buna uygun dav-
ranmakla mükellefiz. Partiye girmekle 
de bunu taahhüt etmiş oluyoruz. Buna 
aykırı davranış da taahhüdü ihlaldir. 

“Stratejik üstünlüğü Recep Tayyip 
Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle ileriye 
taşıyoruz.”

 Partinin kuruluş yıldönümü dolayı-
sıyla teşkilata ve milletimize mesajı-
nız nedir? 

Türkiye önemli bir ülkedir. Asya, Av-
rupa ve Afrika kıtalarının arasında bir 
merkez ülkeyiz. Tarihimiz ve müktese-
batımız çok zengin ve güçlüdür. Böy-
lesi stratejik üstünlüğe sahip ülkelerde 
hamle yapmanın en önemli unsuru 
güçlü liderliktir. Mevcut durumunu 
daha ileriye taşıyacak güçlü liderlik, 
Türkiye için önemli bir kazanımdır. Ben 
bu süreci Recep Tayyip Erdoğan şah-
sında yaşadığımıza inanıyorum. Hem 
uluslararası ilişkiler hem de çevremiz-
de yaşananlar noktasında güçlü liderli-
ğin ve cesaretli davranış sergilemenin 
Türkiye için neler kazandırdığını görü-
yorum. Türkiye, 15 Temmuz 2016 dar-
be girişimine maruz kalmış ve alçak 
darbe teşebbüsüne katılım gösterme-
leri dolayısıyla sadece general rütbeli 
160’a yakın kişi ihraç edilmiştir. Ama 
FETÖ’nün bu hain darbe teşebbüsüne 
rağmen 40 gün sonra Cumhuriyet ta-
rihinin en anlamlı operasyonu olan Fı-
rat Kalkanı Harekâtı gerçekleştirilmiş-
tir. Suriye’de Türkiye’ye yönelik oluşum 
teşebbüslerine karşı meydan okuduk. 
Nasıl yaptık bunu? Bu seviyeye gelinen 
süreci AK Parti ortaya koymuştur. İk-
tidara geldiğimizde Türkiye, savunma 
sanayii alanında yüzde 80 dolayında 
dışa bağımlıydı.. Şu anda dünyada 
sözü geçen bir savunma sanayii inşa 
ettik. Dışa bağımlılığı yüzde 20 seviye-
sine düşürdük. AK Parti hükümetleri 
olarak bunu sağlamış olmasaydık bu 
sınır ötesi operasyonları gerçekleşti-

remezdik. Muhakkak ki sorunlarımız 
vardır fakat bunlar aşamayacağımız 
sorunlar değildir. Ekonomik açıdan 
zorlayıcı koşulların bilincindeyiz ve bu 
alanda tedbirler aldık, almaya da de-
vam ediyoruz. İnsanımızı, daha rahat 
yaşayacağı süreçlere kavuşturacağız. 
Bunu birlikte yapacağız. AK Parti’nin 
en önemli gücü teşkilatın birlik ve bü-
tünlüğüdür. O yüzden “Bir olduk hep 
birlikte AK Parti olduk, bir olduk hep 
birlikte Türkiye olduk” dedik ve diyoruz. 
Bu bakışımızı izah eden özet, kurulu-
şumuzda ortaya koyduğumuz “Her 
şey Türkiye için” yaklaşımıdır. Siyaset, 
değerler üzerinden değil siyasi reka-
bet ve projeler üzerinden yürütülmeli-
dir. Değerler hepimizindir. Vatan, mil-
let, bayrak, tarih hepimizindir. Türkiye 
yıllarca değerler üzerinden polemikler 
yaşadı. Hala da öyle yapanlar mevcut. 
Muhalefet partilerinin şu anda somut 
olarak önerdikleri, Türkiye’nin herhan-
gi bir sorununa çözüm teşkil edecek 
önerileri, projeleri yok. 2023 seçim-
lerinde de aziz milletimiz kimin iş gö-
receğini ve vizyoner olduğunu ölçer 
biçer, sandıkta iradesini ortaya koyar. 
Millet ne derse, o doğrudur.

 “Önemli olan ‘biz’ diyebilmektir ve 
milletimizin bizden emin olmalıdır” 

Siyaset serüveniniz ve Recep Tayyip 
Erdoğan ile olan yol arkadaşlığınızı 
anlatır mısınız? 

Tayyip Bey ile tanışıklığımız çok eski-
ye dayanır. Her zaman muhafazakâr, 
sağ camianın içerisinde yer aldım. 
1985 yılına dek kamuda yer aldım. 
Öğrencilik yıllarında Refah Partisi’ne 
sempati duyuyordum. 1985’te kamu-
dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarımın 
çoğu Anavatan Partisi’nde idi. Ben 
de aktif siyasete Anavatan Partisi’nde 
başladım. ANAP’ın, Semra Özal’ın il 
başkanı adayı olduğu meşhur İstanbul 
kongresi sürecinde karşı çıkan ekipte 
ben de vardım. Daha sonrasında bazı 
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görüş ayrılıkları nedeniyle ANAP’tan 
ayrıldım. Tayyip Bey davet etti, Refah 
Partisi’ne katıldım. Sonra Fazilet Parti-
si il yönetiminde yer aldım. Tayyip Bey 
Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, 
görüşmelerimiz ve çalışmalarımız 
devam etti. Sonra ben Siirt konuşma-
sının akabinde yaşanan süreçten itiba-
ren milletvekili olana dek geçen süre-
de Tayyip Bey’in avukatlığını ifa ettim. 
Recep Tayyip Erdoğan ile hatıralarımız 
çoktur. Ancak kendisinin iş görme tar-
zı itibariyle bir şey anlatmak isterim. 
Bir gün İstanbul Sefaköy’den arabayla 
geçerken hakkındaki dava dosyalarıy-
la ilgili bir şey anlatıyordum. O bana hiç 
cevap vermeden yol kenarını göstere-

rek “Baksana hiç temizlememişler.” 
dedi. Ben de “Ben size davaları anla-
tıyorum, siz bana çöpten bahsediyor-
sunuz.” dedim. Bana cevaben “O senin 
işin, bu benim işim.” dedi. Şimdi belki 
basit gibi görünen bir şeydir ama bu 
böyledir; herkesin işini yapması gere-
kir. Birileri işini yaparken diğerleri de 
kıskanmadan elinden geldiğince des-
tek olması gerekir. Bencillik, rahatsız 
edici bir hastalıktır. Önemli olan “Biz” 
diyebilmektir. Bu da bizim siyasetimi-
zin önem verdiği tutumlardan biridir. 
Biz, kimliği ve duruşu olan, muhafa-
zakâr ve demokrat bir partiyiz. Milleti 
merkeze alıyor ve milletin durduğu 
yerde duruyoruz. Hedef kitlemiz bir 

kesim değil, milletin bütünüdür. Bu ne-
denledir ki dilimize dikkat etmeliyiz; ku-
şatıcı ve toplayıcı olmalıyız. Milletten 
aldığımız yetkiyle milletin egemenliği-
ni ve iradesini savunmak, millet adına 
icraatta bulunmak durumundayız. Bu 
konuya inanç değerlerimiz açısından 
baktığımızda Peygamber Efendimiz 
(SAV)’e Peygamberlik görevi verilme-
den önce anıldığı sıfata uygun kişiler 
olmaya çalışmalıyız. Yani emin kişilik. 
Oy verse de vermese de millet bize “Bu 
insanlar hak yemez.” gözüyle bakma-
lıdır. Bu şekilde hareket etmek, davayı 
ve hareketi güçlendirir. Bu şekilde ha-
reket etmek, uygulayanı da yüceltir
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

KARAASLAN: “BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE 
YOLUNDA NİCE YILLARA”
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AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıl 
dönümü dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı.
Karaaslan mesajında şu ifadelere yer 
verdi;
“AK Parti’mizin kurulduğu 14 Ağustos 
2001, ülkemizde hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı yeni bir dönemi başlat-
mış, siyasi tarihimizde dönüm noktası 
olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan tarafından milletimizin yüksek 
teveccühüyle kurulan AK Parti’miz her 
alanda kalkınma anlayışıyla, eser ve 
hizmet siyasetiyle Türkiye siyasetine 
damga vurmuştur.
Kuruluşundan çok kısa bir süre son-
ra gerçekleşen seçimlerde sandıktan 
zaferle çıkan AK Parti’miz bugüne ka-
dar girdiği tüm seçimleri milletimizin 
güçlü desteğiyle kazanmış, adaletten 
eğitim ve sağlığa, ulaştırmadan alt-
yapıya, enerjiden çevre ve şehirciliğe 
kadar her alanda ülkemizi hedeflerine 
ulaştıracak kapsamlı reformların altı-

na imza atmıştır. 
AK Parti, kuruluşundan bugüne il-
keleriyle, icraatlarıyla, duruşuyla ve 
mücadelesiyle milletimiz için gece 
gündüz çalışırken tüm dünyada da 
mazlumların umudu olmuş, insanlığın 
önünde barışa, huzura ve refaha giden 
yeni kapılar açmıştır. Türkiye’nin son 
20 yılının mimarı olan partimiz 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerini koyarak ül-
kemizin geleceği için kararlı adımlar 
atmıştır.  Ülkemiz bugün kendi yolunu 
çizen, dünyada başarılarıyla adından 
söz ettiren, küresel meseleler karşı-
sında uluslararası toplumu harekete 
geçiren, insanlığın geleceği için tarihi 
adımlar atan bir ülke haline gelmiştir. 
Bunda Sn. Genel Başkanımızın liderli-
ği, vizyonu, öngörüsü ve girişimleri ile 
teşkilatlarımızın çabalarının çok büyük 
katkıları vardır.
AK Parti iktidarı olarak adaletten ve 
kalkınmadan, istikrardan ve güvenden 
taviz vermeden memleketimizin her 
karış toprağına, şehirlerimize ve ülke-
mize büyük yatırımlar kazandırmaya 
devam ediyor, umudun ve güvenin 
yegâne adresi olarak ülkemize hiz-

metlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 
Tüm enerjimizle çalışarak 2023’ü AK 
Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’nın za-
feriyle neticelendireceğimize, ülkemizi 
dünyada hak ettiği seviyeye taşıyaca-
ğımıza olan inancımız tamdır. 
Teşkilatlarımızın sahada milletimizle 
kurduğu sağlam bağ ve fedakâr çaba-
lar, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en 
önemli güvencemizdir. Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti 
mensupları olarak bizde bu inanç, 
kararlılık, çalışma azmi, gayret; milleti-
mizde gücümüze güç katan bu büyük 
destek oldukça yolumuzdan asla dön-
meyeceğiz, ülkemize ve milletimize 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 
AK Parti’mizin kuruluşunun 21. yıl dö-
nümü vesilesiyle, bugüne kadar par-
timizin çeşitli kademelerinde görev 
almış tüm teşkilat mensuplarımıza ve 
partimize desteğini artırarak sürdüren 
aziz milletimize en kalbi şükranlarımı 
sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice 
yıllar diliyorum.” 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı
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Genel Sekreterlik

Şahin, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi 
Toplantısına katıldı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti An-
kara İl Danışma Meclisi Toplantısı’na 
katıldı.
Genel Sekreter Şahin, yaptığı konuş-
mada, AK Parti teşkilat mensuplarıyla 
buluşmaktan büyük bir onur ve mut-
luluk duyduğunu ifade ederek teşkilat 
mensuplarına teşekkür etti.
Şahin, “Sizlerden, teşkilatımızdan al-
dığımız güçle, Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde, Ankara’mıza ve 
ülkemize hizmet etmeye devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.
Türkiye’ye ve Ankara’ya 20 yıldır hiz-
met ettiklerini anlatan Şahin, “Anka-
ra’mızı diplomatik bir başkent olmanın 
yanı sıra tarımın, özellikle savunma sa-

nayinin, eğitimin ve yüksek hızlı trenin 
de başkenti haline getirdik.” dedi.
“Uyarılara rağmen mazgalların temiz-
liğini neden yapmadın, neden asfaltla 
kapattın?”
Genel Sekreter ve Ankara Milletveki-
li Şahin,   haziran ayındaki yağışlarla 
birlikte Ankara’nın pek çok ilçesinde 
sel felaketleri yaşandığını, vefat eden 
vatandaşlarımızın olduğunu hatırlattı.
Şahin, yağmur yağışları dolayısıyla 
CHP’li Belediye Başkanı Mansur Ya-
vaş’ın beceriksizliği ve başarısızlığının 
bir kez daha tüm çıplaklığı ile gün yü-
züne çıktığını söyledi.
CHP’li Yavaş’ın “Çok fazla yağmur yağ-
dı” diye kendisini savunmaya çalıştığı-
nı belirten Şahin, şöyle konuştu:
Hiç kimse ona hava günlük güneşlik-

ken sel oldu demiyor. Ankaralılar ona 
şunu soruyor: ‘’Onca uyarıya rağmen 
mazgalların temizliğini neden yapma-
dın, mazgalların üstünü neden asfaltla 
kapattın?’’ diye soruyor. ‘’AK Parti dö-
neminde başlayan AK Parti yatırımla-
rını neden durdurdun?’’ diye soruyor. 
‘’Felaketten sonra niçin vatandaşın 
yanında yoksun, neden gereken ön-
lemleri almadın’’ diyor.

“CHP’li Mansur Yavaş, kötü bir sosyal 
medya balonudur”

Seçimlerden önce verilen vaatlerin ye-
rine getirilmediğini vurgulayan Genel 
Sekreter Şahin, şöyle konuştu:
“CHP’li Mansur Yavaş, bir sosyal med-
ya balonudur. CHP’li Mansur Yavaş, 
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kötü bir sosyal medya balonudur. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmayı değil, sosyal medyanın sanal 
başkanı olmayı tercih etmiştir. Maa-
lesef Ankara’mız son üç yıldır en te-
mel belediyecilik hizmetlerinden dahi 
mahrum kalmaktadır.  Yol yok, su yok, 
asfalt yok, yeşil alan yok, ulaşım yok. 
CHP’li Mansur Yavaş bunların hepsin-
den sınıfta kaldı.”

“Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını 
açıklayamadı”

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı 

masanın ülke meselelerine ilişkin ger-
çekçi bir çözüm önerisi getiremediğini 
anlatan Şahin, muhalefete, seçimlere 
bir yıldan az süre kalmasına rağmen, 
cumhurbaşkanı adaylarını açıklaya-
madıkları eleştirisinde bulundu.

“Dar gelirli vatandaşımızı korumaya 
devam edeceğiz”

Asgari ücretin yüzde 30’luk artışla 5 
bin 500 liraya yükseltildiğini anımsa-
tan Şahin, “Hane halkımızı, vatanda-
şımızı, dar gelirlimizi, sabit gelirlimizi, 
emeklimizi, memurumuzu, işçimizi 

korumaya devam edeceğiz.” dedi.
Türkiye’nin her alanda masada ve 
sahada olduğunu dile getiren Şahin, 
Finlandiya ve İsveç ile NATO üyeliği-
ne ilişkin yapılan anlaşmalarla ilgili 
tartışmalara da değindi. İlgili ülkelerin 
anlaşma şartlarını yerine getirmediği 
takdirde “Teröre kol kanat geren ülke-
lerin NATO’ya üye olamayacağı” tezle-
rini bir kez daha masaya sunacaklarını 
dile getiren Şahin, bunu herkesin anla-
dığını, ancak muhalefetin anlayamadı-
ğını söyledi.
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AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN 
YENİ SEÇMEN ÇALIŞTAYI

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanlığı tarafından 35 ilden 
gelen 75 lise ve üniversiteli gencin 
katılımıyla Yeni Seçmen Çalıştayı 
düzenlendi. İlk kez oy kullanacak 
gençlerin bir araya geldiği çalıştayda 
Türkiye'nin 20 yılda katettiği mesafe, 
yapılan icraat ve 20 yıl öncesindeki 
Türkiye'nin resmi masaya yatırıldı. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu'nun vaatlerinin ne kadar boş 
olduğunun gündeme geldiği çalıştay 
faaliyetleri rapor halinde Başkan Re-
cep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. 

Çalıştayda konuşma yapan AK Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir 
İnan, "AK Parti, Türkiye'de gençlerin 
önündeki barikatları kaldıran partidir. 
Her daim sizlerin görüş, öneri ve talep-
lerini yerine getirdiğimiz gibi bundan 
sonra da çalışmalarımızı bu yönde 
sürdüreceğiz" dedi. 

REFORMCU GENÇLİK HAREKETİYİZ
İnan, Başkan Erdoğan'ın gençlerin fi-
kirlerine önem veren ve gençlere her 
alanda alan açan bir lider olduğuna 
işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği 
gençlere söz vermek, Türkiye'nin gele-
ceği ile ilgili gençlere pozisyon vermek, 
Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlerin 
önündeki barikatları kaldırmak bizim 
partimizin çatısı altında gerçekleşti. 
Sizlerin düşüncelerinden sizlerin talep-
lerinden sizlerin şikayet ve önerilerin-
den AK Parti genel merkezi her zaman 
istifade etti. Bundan sonra da istifade 
etmeye devam edecek. Biz çok uzun 
tarihi mirasa sahip bir gençlik hareketi-
yiz. Tarihimizi de esas alarak yeniyi ve 
önümüzdeki güncel tabloyu da çok iyi 
bir şekilde okuyan reformcu bir genç-
lik hareketiyiz" diye konuştu.  

GENÇLERDEN EN ÇOK OYU BİZ ALA-
CAĞIZ 
2023'te gençlerden en fazla oyu AK 
Parti'nin alacağını aktaran İnan, "Bu-
gün birileri ‘’Gençlerin partisi biziz’’ 
diye sözüm ona ayakları yere basma-
yan tanımlamalarda bulunuyor. Ama 
AK Parti bu tarihi seçimde gençlerden 
en fazla oyu alacak ve bu seçime imza 
atacağız" dedi. 

DERDİMİZ VE GÜNDEMİMİZ ÜLKE-
MİZ
CHP Gençlik Kolları tarafından AK Par-
ti Genel Merkezi'ne gönderilen ve Ke-
mal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik 
vaatlerini içeren broşüre dair de de-
ğerlendirmede bulunan İnan, "Gençler, 
Kılıçdaroğlu'nun da bu vaatleri gerçek-
leştirecek iradesi olmayan bir siyaset-
çi olduğunu çok iyi bilmektedir. Bizim 
gündemimiz böylesi beyhude çabalar 
değildir" diye konuştu.
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SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR
"Türkiye'nin ve AK Partinin geleceği 
sizlerin omuzlarında saklı" diyen İnan, 
"Ayağımızda prangalar vardı bu pran-
gaları cumhurbaşkanımız Tayyip Er-
doğan teker teker kırdı ve bu noktaya 
geldik. O nedenle bugünkü kazanımla-

rımızın kalıcı olarak kalması için 2023 
seçimlerinde sizlere çok ihtiyacımız 
var" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÖZGÜVEN AŞILADI
İnan, çalıştay raporunun Başkan Erdo-
ğan'a sunulacağını da belirterek, "Ana 

muhalefet partisi cumhuriyet tarihinin 
en yaşlı partisi. Heyecanını kaybetmiş, 
bitik. Gençlerin sadece önündeki ba-
rikatları oluşturan bir parti. Tayyip Er-
doğan ve AK Parti gençlere özgüven 
aşıladı" ifadelerini kullandı.

Yeni Seçmen Çalıştayı
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Rize Belediye Başkanı olarak Rize'yi 
nasıl tanımlarsınız?
Rize, Karadeniz bölgesinin en karak-
teristik özelliklerini gösteren şehirdir. 
Coğrafyasıyla engebeli bir arazi yapı-
sına sahip, bol yağış alan, gün içeri-
sinde farklı iklimlerin yaşanabildiği bir 
bölgede yaşıyoruz. Karadeniz Ana-
dolu’nun diğer bölgelerinden coğrafi 
yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile 
de ayrılır. Verimli toprakları, dik yamaç-
lı vadileri, dağları, gölleri, zümrüt yeşili 
yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kale-
leri ve coşkun akan dereleri ile çok özel 
bir turizm şehridir. 

Şehir, doğu ve batı olmak üzere iki ya-
kaya doğru büyümesini sürdürmekte-
dir. Deniz, doğa turizmi ve yayla turiz-
minde ünü devam etmekte ve turizm 
noktasında her geçen gün daha fazla 
gelişim göstermektedir.

Biten ve devam eden projeler ile şehir, 
Rize mimarisine uygun bir şekilde ye-
nilenmekte, yeni rekreasyon alanları, 
elektrik ve kömür üretim tesisleri ve 
altyapı-üstyapı çalışmaları ile katma 
değer kazanmaktadır. Rize, marka 
şehir olma yolunda sağlam adımlarla 

ilerlemektedir.
Rize’ye baktığımızda hem yerel hem 
genel seçimde AK Parti'ye yoğun te-
veccüh gösterdiğini görüyoruz. Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz? 

Yönetimler halkın ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmek, ortak hayatın huzurlu, 
mutlu, refaha giden bir geleceğini sağ-
lamak ve kalkındırmak için vardır. AK 
Parti’nin parti isminde “kalkınma” ifa-
desine yer vermesi; eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan 
iletişime, sosyal yardımlarda ve diğer 
tüm konularda Türkiye’ye çağ atlat-

Gönül Belediyeciliği

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin Türkiye 
Bülteni'ne konuştu
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tıklarının işaretidir. Kalkınma hamlele-
riyle hem geçmişten gelen sorunları 
çözmek hem de Türkiye’nin gelecek 
yıllarını inşa etmek AK Parti’nin 20 yıl-
lık iktidarınca süregelen temel vizyonu 
olmuştur. Millete hizmet etme aşkıyla 
çıkılan yolda özellikle gençler ve ka-
dınlar olmak üzere toplumun tüm ke-
simiyle beraber hareket edildi. “birlikte 
yönetim” anlayışı gereği vatandaşlarla 
görüş ve iş birliği esasları dikkate alın-
dı. Yerel yönetim bazında düşündüğü-

müzde de çağdaş belediyecilik anla-
yışı içinde açık, şeffaf, hesap verebilir 
ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarına 
etkin ve verimli hizmet sunmayı amaç-
layan bir parti oldu. 

Gençlerin enerjisi, hayat sevinci, vizyo-
nu; kadınların girişimleri ve ekonomik 
kazanımları; emekçilerin gayretleri ve 
yaşlıların duası ile yol alan bir parti ola-
rak yediden yetmişe herkesin kalbine 
dokunmuş ve gönüllerde yer edinmiş-

tir.

“Makamı güçlü kılmaktır aslolan, ma-
kamdan güç almak değil” şiarıyla mil-
letine hizmet etmeyi esas alan ve Türk 
siyaset tarihine damga vuran Ak Par-
ti’nin neferleri olmaktan gurur duyuyo-
ruz. Bu vesileyle, 14 Ağustos 2001'de 
çıkılan bu kutlu yolculukta sayısız hiz-
met ve yenilikle ülkemize çağ atlatan 
partimizin 21. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyorum.

AK Parti ve AK Belediyecilik Rize’ye 
ne gibi eserler kazandırmıştır? 

Altyapıdan ulaşıma, sağlıktan enerji 
sektörüne kadar somut projeler ve 
kalıcı eserlerin bir diğer yönü geleceği 
inşa etmektir. AK Parti; hizmetlerinin 
ötesinde kendisini sürekli geliştirmeyi, 
değiştirmeyi, dönüştürmeyi ve yatı-
rımlarını ileriye taşımayı başarabilen 
bir partidir. AK belediyecilik dönemin-
de Rize’de yapılan hizmetleri saymak-
la bitiremeyiz. Bazı projeleri var ki “bü-
yük yatırım” olarak şehrin statüsünü 
farklı noktalara taşımıştır. Bunlardan 
en önemlileri şunlardır: *Rize'yi Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 
bağlayan, Rize-Erzurum Kara Yolu gü-
zergâhı üzerinde bulunan Ovit Tüneli 
stratejik bir öneme sahiptir.
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3 milyon yolcu kapasitesine sahip, 
eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik 
teknolojileriyle hayata geçirilen 
Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin 
deniz üzerine dolgu yapılarak inşa 
edilen ikinci havalimanıdır.

Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi 
Rize’ye son yıllarda kazandırılan en 
önemli temel yatırımlardan birisidir. 
Yapılan yatırımlar ve yeni açılan 
fabrikalar ile birlikte ekonomik 
olarak bölgemiz ciddi kazanılar elde 
etmektedir

*Bölgeye çok ciddi anlamda değer 
katacak, istihdam sağlayacak 
olan İyidere Lojistik Liman Proj-
esi bölgede ticaretin can damarı 
olacaktır.

*Yapımı devam eden Rize Şehir 
Hastanesi, Rize'nin ve Türki-
ye'nin dev projelerinden birisi 
olmakla beraber tamamlandığında 
vatandaşlarımızı nitelikli bir hizmete 
daha kavuşturmuş olacaktır.

Rize Belediyesi'nin şu an (Tarım, 
sanayi, spor, gençlik, çevre, turizm 
vesaire gibi alanlar için) ne gibi 
çalışmaları bulunmaktadır?

Özellikle altyapı, şehrin geleceği için 
önemsediğimiz ve göreve geld-
iğimiz günden beridir çalışmalarına 
ağırlık verdiğimiz bir konudur. Aynı 
şekilde kentsel dönüşüm ile hem 
sağlıklı bir şehir profiline sahip ol-
mak hem de olası felaketlerin önüne 
geçmek için çalışıyoruz. Şehrimiz 
adına her şeyin en iyisini, en güzelini 
yapmak için çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.

*Kentsel Dönüşüm: Şehrimizin 
1960’lı yıllardan itibaren dolgu 
yapılarak kazanılan alanlarında 
inşa edilen Belediye Blokları ve 
diğer yapıların günümüzde ömrünü 
tamamlanması sonucu kentsel 

dönüşüm çalışmaları başlamıştır. 
TOKİ ve Rize Belediyesi iş birliğiyle 
yapımına devam edilen proje kap-
samında 8 adet blokta geleneksel 
Rize mimarisi kullanılarak estetik 
bir görünüm sağlanmış olacak-
tır. Ayrıca şehir merkezinde daha 
sağlıklı yapılardan oluşan, şehrimiz-
in ekonomisine ve turizmine olumlu 
anlamda katkı sağlayan yapılar 
oluşturulmuş olacaktır.

Yağlıtaş Mahallesi, Tophane Ma-
hallesi ve Taşlıdere Mahallesi’ndeki 
kentsel dönüşüm ve gelişim proje-
leri kapsamında vatandaşlarımıza 
Rize mimarisine uygun evleri, 
dükkânları, parkları, peyzajı, oyun ve 
spor alanları ile nitelikli sosyal çevre 
imkânı sunulacak. *Yaşadığımız 
iklim koşulları gereği sel riski olan 
bir bölgede yaşıyoruz. Bu bakımdan 
sel riskine karşı yapılan dere ıslah 

çalışmaları önemlidir. Belediyemiz 
DSİ ile ortak olarak şehrimizin için-
den geçen derelerin menfezlerinin 
genişletilmesi çalışmalarını yürüt-
mektedir. 

*Millet Bahçesi Projemiz Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
himayesinde başlamış olup proje 
kapsamında; spor alanları, bilim 
merkezi, kent müzesi, cami, çay 
çarşısı, teleferik istasyonu, restoran 
ve kafeler, konser ve etkinlik alanları, 
Rize’ye özgü bitkilerin olduğu yeşil 
alanlar, geleneksel el ürünleri atölye-
si ve iskele yapılacaktır.

*Kültür Sokağı Projesi, Rize merkez-
ini turistik cazibe merkezi haline 
getirmek amacıyla şehrin yöresel 
kimliğini yansıtacak şekilde planlan-
mıştır.
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Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bi-
nalarda modern ve Rize mimarisini 
içeren estetik görünüme sahip Cephe 
İyileştirme Projesi devam etmektedir.

*Yaklaşık 17 km uzunluğunda bulunan 
kolektör hattı, 3 adet terfi istasyonu ve 
1 adet ileri biyolojik arıtma tesisinden 
oluşan Rize Atık Su Projesi (IPA) çalış-
maları devam etmektedir.

*Hem sahili yenilemek hem de çevre-
ci ulaşıma katkı sağlamak amacıyla 
başlattığımız Rize Bisiklet Yolu Proje-
si’nin 1. etabı tamamlanmış olup yak-

laşık 2 km olacak şekilde İslampaşa 
ve Müftü Mahalleleri sahil bölgesin-
deki bisiklet yolumuz hizmete açılmış-
tır. Bu yolun devamı niteliğindeki 500 
metrelik kısmında yapımı devam eden 
millet bahçesi ve Deniz Feneri Sosyal 
Tesisi’ne doğru batı yönünde 6 km 
boyunca bağlantı yapılacaktır. Deniz 
feneri konseptinde olan sosyal tesis 
içerisinde çocuk oyun alanları, otopark 
ve denizcilik müzesi yer alacaktır. 

*Kent Meydanı Sosyal Tesisi üzerine 
inşa edilen helikopter içerisinde turist-
lere ve vatandaşlarımıza Rize’nin tu-

ristik alanlarının yer aldığı simülasyon 
hizmeti sağlanmaktadır.

*İçerisinde birçok endemik bitkiyi ba-
rındıran Isırlık Tabiat Parkı; göletler, ah-
şap seyir terasları, şelale ve köprülerin 
yer aldığı sosyal tesislerimizden biridir.

*Belediyemiz tarafından “1000 Adım-
da Kale” projesi kapsamında Rize Ka-
lesi’nin tarihi dokusu dikkate alınarak 
yürütülen çalışma kapsamında daha 
önce dar ve bozuk zeminden oluşan 
kale merdiveni genişletilerek kara taş-
tan yeniden yapılmıştır.
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*Kadınlara özel olarak oluşturulan Ali-
paşa Kadınlar Plajı içerisinde; çardak-
lar, restoran-kafe, giyinme kabinleri, 
çocuk oyun parkları ile vatandaşları-
mıza hizmet vermektedir.

*Şehrimizin sahil bölgesini yenilemek 
ve vatandaşlarımıza daha fazla yeşil 
alan kazandırmak amacıyla İslampa-
şa ve Portakallık sahilinde bir rekreas-
yon alanı oluşturduk. 40 bin metreka-
relik alanda; iskele, kaykay ve bisiklet 
parkuru, mini golf sahası, street wor-
kout, çocuk oyun alanı, yoga-jimnastik 
alanı, yamaç paraşütü pisti ve model 
uçak pisti yer alacak.

*Şehrimizin başlıca geçim kaynağı 
olan çayı işledikten sonra ortaya çıkan 
çay çöpünün bir kısmını gübre olarak 
kullansak da büyük bir kısmı atıl ola-
rak çürümeye terk edilmekteydi. man-
gal kömürü ve elektrik üretim tesisini 
hayata geçirerek çay çöpünden man-
gal kömürü elde ediyoruz. Yine aynı 
tesisimizde üretim aşamasında çay 
çöpünün içerisinden %16’lık bir oranda 
yağ çıktığı için oluşacak olan gazdan 
0,8 megavatlık elektrik üretimi elde et-
mekteyiz. Ayrıştırma noktasında orta-
ya çıkan çay sirkesinin ise tarımda sıvı 
gübre olarak kullanım fizibilite çalış-
maları devam etmektedir. Ayrıca fab-

*Şehrimizde tüketilen içme suyunun 
debisinden faydalanarak suyu ener-
jiye dönüştürmek için hidroelektrik 
santralini hayata geçirdik. Çevreye ve 
suya etki etmeden ana şebeke hattına 
yerleştirilen türbin sayesinde yapılan 
santral ile elektrik üretimi yapılmakta-
dır.   

*Sıfır Atık Projesi kapsamında; top-
lanan çöpleri ayrıştırarak hem geri 
dönüşüme katkı sağlamak, hem de 
Rize Belediyesi’nin çöp transferine 
kilogram başı ödediği ücretten tasar-
ruf sağlamak adına “Çöp Ayrıştırma 
Tesisi” kurduk. Şehrimizde bulunan 

atık noktaları ve atık kutularıyla günlük 
ortalama 230 tonluk çöpü bu tesiste 
ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandır-
maktayız. 

*Şehrimizin kültürünü, lezzetlerini ta-
nıtmak amacıyla “GastroRize Günle-
ri” düzenledik. Hamsi Festivalleri ve 
Gençlik Festivalleri ile Rize’de coşku 
dolu  ve rengârenk anlar yaşadık. 

Daha birçok insan ve çevre odaklı 
çalışmalarımızla, hemşehrilerimizin 
de destekleriyle güzel işler başardık 
ve başarmaya devam edeceğiz. Alt-
yapısıyla- üstyapısıyla, kentsel dönü-

şümleriyle yerel mimariyi koruyan ve 
doğayla bütünlük sağlayan bir anla-
yışa sahibiz. Temennimiz; şehrimizin 
kimliğini ortaya çıkaracak, çekiciliğini 
artıracak hizmetlerde bulunarak ortak 
akıl ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir 
şehir inşa etmektir. 

İnsanlarımızın refah ve keyif içinde ha-
yatlarını sürdürebilmeleri önceliğimiz 
olup, ticaretiyle ve turizme katkısıyla 
güçlü bir kimliğe sahip olmak için ça-
lışmaya devam ediyoruz. Beraber yol 
aldığımız ve desteklerini esirgemeyen 
tüm hemşehrilerime canı gönülden te-
şekkür eder, saygılarımı sunarım.
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